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RESUMO 

 

Esta pesquisa está inserida no contexto do projeto SAL- Systemis Across Languages- 

desenvolvido em parceria com pesquisadores da China, Argentina, México e Tailândia que 

analisam a linguagem em uso partindo de tipos específicos de textos buscando constantes e 

variáveis. No Brasil, as pesquisas se voltam para textos acadêmicos. Assim, buscando 

contribuir com essas pesquisas, esta dissertação tem como objetivo identificar os usos dos 

processos verbais e mentais utilizados em resenhas das áreas de Linguística, Literatura e 

História e analisar os padrões de realização desses processos para compreender como o 

resenhista expõe sua descrição/avaliação da obra resenhada e como os Adjuntos modais 

associam-se aos processos nessa construção.  Utilizando o arcabouço teórico da Linguística 

Sistêmico-Funcional (Halliday, 1985, 1994; Halliday & Matthiessen, 1999, 2004), que tem 

como foco a língua em uso em diferentes contextos e, com o apoio da ferramenta 

computacional WordSmith Tools 5.0, organizei os dados constantes de 45 resenhas de 

Linguística, 47 de Literatura e 46 de História, publicadas em periódicos disponibilizados 

eletronicamente, qualificados como qualis A1 e A2. Com base no sistema de transitividade 

da metafunção ideacional, selecionei os processos verbais e mentais mais frequentes nas 

três áreas e comparei as semelhanças e diferenças entre elas. Observei que os usos dos 

processos verbais e mentais, nas três áreas, em sua maioria estão associados ao maior 

envolvimento do resenhista priorizando a linguagem mais elaborada constituída pelo uso 

da verbiagem de conteúdo em que há sintetização da oração. Ao que se refere às escolhas 

dos Dizentes e Experienciadores há indícios de maior interação com o leitor. Baseada na 

metafunção interpessoal, levantei os adjuntos modais presentes nos corpora e verifiquei 

que os modais de polaridade, intensidade e temporalidade são os que estão mais associados 

aos processos  verbais e mentais e contribuem para ressaltar o maior envolvimento do 

resenhista com o texto na negociação com o leitor. Espero que esta pesquisa contribua com 

os estudos sobre o gênero resenha em língua portuguesa auxiliando pesquisadores que 

pretendam desenvolver esse gênero nas áreas aqui pesquisadas. 

 

Palavras-chave: Linguística Sistêmico-Funcional, resenhas, processos verbais, processos 

mentais, Adjuntos modais 



ABSTRACT 

 

This research is part of SAL Project - Systemis Across Languages - which has been 

developed by researchers from China, Argentina, Mexico and Thailand who analyse 

language in use having specific texts as a starting point in order to find out patterns as well 

as varieties of use. In Brazil, researches have focused on academic papers. Therefore, in 

order to contribute to the researchers developed in Brazil, the objective of this study is to 

identify the uses of verbal and mental processes in reviews published in the areas of 

Linguistics, Literature and History, analyse the patterns of realization of these processes in 

order to better understand how the reviewer conveys his description/evaluation of a certain 

book, and the role of modal adjuncts in meaning making. Systemics Functional Linguistics 

is the main theoretical and methodological framework (Halliday, 1985, 1994; Halliday & 

Matthiessen, 1999, 2004), which focus is language in use in different contexts. The 

software WordSmith Tools 5.0 allowed 45 reviews of Linguistics, 47 reviews of Literature 

and 46 reviews of History, all of them available electronically and qualified as Qualis A1 

and A2 to be processed so that data were organized for analysis. Based on the transitivity 

system through which the ideational metafunction is accessed, the most frequent verbal 

and mental processes in the reviews from the three different areas were selected and their 

similarities and differences were compared. It was observed that the uses of verbal and 

mental processes in the reviews from the three areas mentioned are, most of the time, 

associated to a higher engagement of the reviewer who prioritizes a more elaborated use of 

the language, making use of verbiage which construes the content of what is said and 

reduces the clause. As far as choices of Sayers and Sensers are concerned, there is 

evidence of high interaction with the reader. Concerning the interpersonal metafunction, 

modal adjuncts of polarity, intensity and temporality were identified in the corpora. They 

accompany verbal and mental processes and highlight the engagement of the reviewer with 

his text when negotiating with the reader. This research is expected to contribute to the 

studies about the genre review written in Portuguese, providing background for those who 

intend to produce this genre in the areas hereby mentioned. 

 

Keywords: systemic functional linguistics, reviews, verbal processes, mental processes, 

modal adjuncts. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa está inserida no Projeto SAL (Systemic Across Language), que 

busca, na perspectiva da abordagem sistêmico-funcional, analisar a linguagem em uso em 

várias línguas, partindo de tipos específicos de textos para compreender como é construído 

o dizer nos textos científicos e como autores exteriorizam suas percepções. Nesse contexto, 

esta dissertação busca contribuir com as pesquisas do referido grupo na identificação dos 

usos dos processos verbais e mentais e de sua relação com Adjuntos modais utilizados em 

resenhas das áreas de Linguística, Literatura e História. 

A escolha por essas áreas justifica-se pela proximidade entre Literatura e História, 

como bem esclarece Gomes (2011, p.89): “a História apresenta estreitas relações com a 

ficção, principalmente no que toca a escrita histórica”. Já a Linguística, por sua 

responsabilidade na instrumentalização de outras áreas, permite ser comparada tanto a 

essas duas áreas como a qualquer outra. Além disso, a escolha por Linguística é por ser 

uma área de meu interesse.  

Assim, o objetivo da presente pesquisa é identificar os usos dos processos verbais e 

mentais em resenhas das áreas de Linguística, Literatura e História e analisar os padrões de 

realização desses processos para compreender como o resenhista expõe sua 

descrição/avaliação da obra resenhada  e como os Adjuntos modais associam-se aos 

processos nessa construção. 

Partindo desse objetivo, as seguintes perguntas norteiam esta pesquisa:  

 

• Quais processos verbais e mentais ocorrem nas resenhas das áreas de Linguística, 

Literatura e História?  

• Qual o significado dos usos dos processos verbais e mentais nos diferentes 

contextos linguísticos em que ocorrem? 

• Como estão distribuídos os processos verbais e mentais nas resenhas em termos de 

realização da mensagem? 

• Quais os tipos de Dizentes e Experienciadores decorrentes dos processos verbais e 

mentais nas resenhas? 
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• Quais Adjuntos modais vinculam-se aos processos verbais e mentais na avaliação 

das resenhas?  

 

Embora os periódicos científicos consultados dediquem mais espaço a artigos, 

apresentando poucas resenhas, minha escolha por esse gênero justifica-se pelo fato de o 

mesmo conter características que o assemelham a um artigo. Resenhas também podem ser 

consideradas como ponto de partida para a escrita de um artigo ou até mesmo de outros 

gêneros, pois possibilitam ao leitor entender modos de expor um saber mínimo sobre um 

tema, inserir um livro na área de pesquisa, indicar pesquisadores que já contribuíram com o 

assunto, expor um levantamento bibliográfico e usar critérios para descrever e avaliar, 

favorecendo a escrita de um texto argumentativo.  

Justifica-se este trabalho por avaliar as semelhanças e diferenças entre as áreas com 

o intuito de identificar características para orientar aqueles que necessitam utilizar esse 

gênero acadêmico. Além disso, busco contribuir com as pesquisas do grupo SAL nos 

estudos dos processos verbais e mentais em corpora de trabalhos acadêmicos em língua 

portuguesa. As pesquisas desse grupo têm objetivado entender a organização da língua 

portuguesa para produzir uma descrição do português escrito quanto aos padrões utilizados 

e sua classificação em termos de usos, escolhas sintáticas e semânticas, baseadas em um 

contexto. Pesquisas do grupo buscam, ainda, analisar textos em termos de realização das 

mensagens, levando em conta quem são os participantes envolvidos e quais são seus 

propósitos comunicativos. Os pesquisadores do referido grupo têm se dedicado à análise de 

artigos científicos, bem como de textos midiáticos, textos produzidos em sala de aula, 

TCC, traduções, entre outros. 

Macêdo e Barbara (2011) pesquisaram processos verbais e os padrões de realização 

da mensagem em textos acadêmicos do português do Brasil utilizando um corpus de 1225 

artigos científicos de várias áreas do conhecimento coletados no Scielo Brasil objetivando 

mapear as ocorrências desses processos em textos acadêmicos. As pesquisadoras 

observaram grande preferência por formas nominais, revelando a opção do autor pelo uso 

de mais termos substantivados do que verbos, o que indica uma sintetização da linguagem.  

Fuzer (2012) analisou o sistema de transitividade em textos da Engenharia Civil. Os 

resultados revelaram que os verbos mais frequentes do corpus, recomendar e especificar, 
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funcionam como processos de semiose do tipo comando e podem ser considerados como 

uma característica do discurso científico na área de Engenharia Civil. 

Cabral e Barbara (2012) analisaram o uso de cinco processos verbais (dizer, 

afirmar, informar, pedir e anunciar) em discurso jornalístico, verificando seu uso em 

orações verbais com a função de introduzir o discurso de outrem, conferindo autoridade ao 

dizer do jornalista. 

Fuzer e Joseph (2013) analisaram processos verbais em textos científicos, 

verificando a existência dos de semiose do tipo comando, sendo recomendar o mais 

frequente em textos da Engenharia Civil e relatar, na área de Ciências Agrárias. Esta 

pesquisa foi apresentada em Congresso e ainda está em andamento.  

Mendes (2013) pesquisou o uso de processos verbais em artigos científicos 

produzidos nas áreas de Administração de Empresas e Engenharia, verificando que o 

padrão de realização da mensagem em ambas as áreas é a Verbiagem composta por 

Circunstância de ângulo e assunto. 

Souza e Mendes (2012) pesquisaram os processos verbais em artigos acadêmicos 

produzidos por alunos de Letras e concluíram que o uso de tais processos está relacionado 

ao teor argumentativo do gênero artigo acadêmico ou científico, uma vez que são usados 

para expor argumentos de autoridade e não apenas sequências dialógicas.  

Morais (2013) pesquisou os diferentes usos e funções desempenhadas pelo clítico 

se em artigos científicos de diversas áreas do conhecimento, coletados na plataforma 

Scielo, classificando os usos do se em três categorias: se em construções médias, se em 

construções com desfocamento  e se em construções agnatas. Trata-se de um trabalho de 

referência para um grande problema da Língua Portuguesa. 

Ninin e Barbara (2013) analisaram as vozes autoral e teóricas em Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC) sob o víes da teoria da avaliatividade, mais especificamente do 

subsistema de engajamento, constatando pequena responsabilidade na voz autoral. 

Rodrigues-Júnior e Barbara (2013) pesquisaram os elementos linguísticos de 

avaliatividade nas construções das personagens do romance The Picture of Dorian Gray 

nas versões original e tradução / adaptações para o português brasileiro. As análises 

indicaram o papel decisivo do narrador para oferecer a maioria das descrições avaliativas 
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de feminilidade, revelando a importância do ponto de vista narrativo para a construção de 

significados do enredo e para o estabelecimento de ideologias.  

Todos os trabalhos envolvem análises qualitativas e quantitativas, e a maioria busca 

investigar como se constituem os padrões de realização da mensagem com processos 

verbais nos diferentes corpora estudados. Assim, esta dissertação contribui para a pesquisa 

sobre a resenha, ainda uma lacuna a ser investigada pelo grupo. 

Esta dissertação está organizada da seguinte forma: no capítulo 1 apresento as 

pesquisas sobre o gênero resenha e a teoria linguística adotada, a Linguística Sistêmico-

Funcional, proposta por Halliday (1994) e Halliday e Matthiessen (2004), detendo-me 

especificamente nas metafunções ideacional e interpessoal, que conduzem a proposta da 

pesquisa. O capítulo 2 dedica-se à descrição dos procedimentos metodológicos adotados 

para organização, descrição e análise dos dados.   

No capítulo 3, Análise dos processos verbais, busco responder às questões de 

pesquisa, indicando os processos verbais mais frequentes no corpus e seu significado nos 

contextos linguísticos em que ocorrem. Analiso os Dizentes escolhidos pelo resenhista e o 

padrão de realização da mensagem para verificar a organização da oração. 

O capítulo 4, Análise dos processos mentais, é dedicado à apresentação dos 

processos mentais mais frequentes e de seu significado nos contextos linguísticos 

encontrados. A análise destaca os Experienciadores dos processos encontrados e o padrão 

de realização das mensagens. 

No capítulo 5, apresento os Adjuntos modais associados aos principais processos 

verbais e mentais e, por fim, nas considerações finais, discuto os resultados encontrados e 

aponto propostas de estudos futuros. 
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1    FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

Neste capítulo, apresento estudos realizados em torno do gênero resenha e 

pressupostos da Linguística Sistêmico-Funcional (doravante LSF), utilizados como 

arcabouço teórico-metodológico desta pesquisa, com ênfase nos aspectos teóricos mais 

relevantes para a análise do corpus. Assim, apresento a visão de linguagem segundo essa 

perspectiva, explicando as metafunções da linguagem, em especial, as metafunções 

ideacional e interpessoal.  

 

 

1.1    Gênero resenha acadêmica 

 

O gênero resenha tem sido foco de estudos de vários pesquisadores, como por 

exemplo, Motta-Roth (2002), Araújo (2009), Muniz-Oliveira (2009), Vian Jr. e Ikeda 

(2009), Santos e Carmo (2011), Silva e Carmo (2011), Ruiz e Faria (2012) e Bezerra 

(2011). Esses dois últimos desenvolveram trabalhos nessa área investigando a escrita de 

alunos de Ensino Médio e superior e os conflitos vivenciados por eles ao produzir 

resenhas, abordando características principais dessa escrita como, por exemplo, a de que se 

trata de um gênero que deve mediar entre descrição e avaliação (MOTTA-ROTH, 2002).  

Segundo Ruiz e Faria (2012), a resenha feita por um especialista da área tende a ser 

mais avaliativa. Nesse sentido, é esperado que resenhas publicadas em revistas qualificadas 

como Qualis Capes A1 e A2, escritas por especialistas na área, sejam avaliativas1. As 

autoras esclarecem que, na academia, a resenha é usada para avaliar, no sentido positivo ou 

negativo, uma produção intelectual em uma dada área do conhecimento, seguindo 

princípios da ciência naquela área e de acordo com o conhecimento produzido 

anteriormente sobre o tema da obra resenhada. 

                                                            
1 Os termos avaliativa (as) e avaliativo (os) são utilizados no decorrer do texto no sentido de maior 
envolvimento da voz do resenhista com o que emite, não estando, portanto,  associados à perspectiva da 
Teoria da Avaliatividade (Martin e White, 2005). 
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Vian Jr. e Ikeda (2009), em um trabalho relevante para o ensino da língua inglesa, 

propõem ensinar resenhas na perspectiva da Gramática Sistêmico-Funcional, despertando 

também para a importância de se analisar esse mesmo gênero em português.  

Santos e Carmo (2010) avaliaram os usos de alguns elementos lexicais em 10 

resenhas da área de Linguística e verificaram que a maior parte dos termos lexicalmente 

atitudinais são bastante modalizados por expressões ou palavras, polarizadas positiva ou 

negativamente. De acordo com esses autores, a avaliação nas resenhas por eles 

investigadas apontou para o uso de indicadores que evocam uma interação com o leitor e 

reconhecem pontos de vistas alternativos.  

Em trabalhos anteriores (Silva e Carmo, 2011; Silva e Carmo, 2012), foram 

analisadas a organização retórica e o uso da modalização em dez resenhas acadêmicas das 

áreas de Literatura,bem como as estratégias de negociação em dez resenhas de História 

selecionadas de duas revistas diferentes (cinco resenhas de cada), destacando-se a 

descrição dos Adjuntos modais encontrados no corpus. Seguindo o modelo de Motta-Roth 

(2002), a análise dos movimentos retóricos mostrou que na Literatura, contrariamente à 

História, é comum informar sobre o autor e fazer generalizações sobre a obra resenhada, 

não definir o tópico de cada capítulo, nem fazer avaliação final 

recomendando/desqualificando o livro.  

Nas referidas pesquisas, foram encontrados os mesmos tipos de Adjuntos modais 

nas duas áreas (polaridade, intensidade, usualidade, probabilidade, suposição, validade, 

persuasão, tempo, obviedade) com exceção para obviedade e desejo em Literatura e modo 

e predição em História. Em termos de frequência, os modais de polaridade e intensidade 

alta com preenchimento da expectativa além do esperado foram os mais recorrentes em 

ambas as áreas, havendo variação entre os outros. Evidenciou-se um padrão de 

modalização encontrado nas resenhas por meio dos graus de probabilidade e usualidade.  

Concluiu-se, diante dessas pesquisas, que o resenhista, nessas áreas, constrói sua 

avaliação, em grande parte, de modo tênue, pois, além do caráter de negociador, busca 

também compartilhar seu discurso com o público leitor, aqui entendido como o autor da 

obra e os leitores em geral. 

Essas pesquisas indicaram semelhanças nas escolhas dos Adjuntos modais e nos 

usos, no entanto, não aprofundaram a análise em termos dos recursos lexicogramaticais, 

mais especificamente: dos processos verbais, que materializam vozes internas e externas ao 
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texto introduzindo ou corroborando teses, ideias e pensamentos; e dos processos mentais, 

que codificam as experiências representativas do mundo da consciência, o que permite 

melhor compreensão da construção do gênero. 

 

 

1.2    Linguística Sistêmico-Funcional 

 

A Linguística Sistêmico-Funcional, introduzida por Michael Halliday (1985, 1994, 

2004), é uma teoria linguística de base social que estuda a linguagem em seu contexto de 

uso, compreendendo que na união entre texto e contexto desenvolve-se a experiência 

humana. A gramática funcional é essencialmente uma gramática "natural", no sentido de 

que tudo isso pode ser explicado, em última instância, por referência ao modo como a 

linguagem é usada, pois a produção de sentido advém das escolhas feitas pelos usuários da 

língua em meio às possibilidades e recursos oferecidos atrelando-se a um contexto 

particular com propósito comunicativo.  

Quando as pessoas se comunicam optam entre afirmar ou perguntar; entre serem 

prolixas ou sucintas, entre repetir ou acrescentar algo novo ou ainda entre introduzir ou não 

o próprio julgamento em função do interlocutor. Esse sistema de opções utilizáveis, que é o 

sistema da fala, é chamado de gramática (Halliday, 1994, p.xii) e o usuário da língua 

seleciona elementos nesse sistema – não arbitrariamente, mas no contexto das situações de 

fala/escrita.  

De acordo com os teóricos da LSF, os usuários da língua a usam para diversos 

propósitos sociais, fazendo determinadas escolhas, e, para tanto, valem-se da 

lexicogramática que traz todo o arsenal necessário por meio das metafunções, sendo elas, 

de acordo com Halliday (1985, 1994): Ideacional, que trata do componente de 

significados, tendo uma função representacional; Interpessoal, ligada ao aspecto interativo 

da linguagem, às formas de julgamento e às relações sociais e de poder manifestas nos 

textos; e Textual, relacionada à organização da mensagem. 

Diferentes escolhas regem a elaboração de um texto. Os usuários da língua revelam 

os diferentes tipos de processos que se relacionam aos diferentes participantes de um 

diálogo, levando em conta o caráter interativo que compõe o texto. Cada escolha influi 

diferentemente no modo de construir um significado para o leitor, o que pode ser visto no 
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exemplo em que uma oração é usada pelo resenhista para elogiar a obra: “A análise 

linguística revela uma postura crítica do autor”, e, em outra situação, o mesmo processo é 

usado para criticar a obra resenhada: “A falta de detalhamento na pesquisa é revelada no 

capítulo 4”. As orações trazem a informação de forma diferenciada, mudando o foco 

proposto pelo falante.  

A Linguística Sistêmico-Funcional permite-nos tanto descrever gramaticalmente 

um texto como criar modos de analisá-lo, pois é possível descrever a forma como os 

elementos estão organizados e o porquê dessa organização, o que é bem esclarecido por 

Gouveia: 

 

Em concreto, trata-se de uma teoria de descrição gramatical, uma 
construção teórico-descritiva coerente que fornece descrições plausíveis 
sobre o como e o porquê de a língua variar em função de e em relação 
com grupos de falantes e contextos de uso. Mas, para além de ser uma 
teoria de descrição gramatical, razão pela qual adquire muitas vezes a 
designação mais restrita de Gramática Sistémico-Funcional (GSF), ela 
fornece também instrumentos de descrição, uma técnica e uma 
metalinguagem que são úteis para a análise de textos, pelo que, 
adicionalmente, pode ser encarada como um modelo de análise textual. 
(GOUVEIA, 2009, p.14). 

 

Nesse sentido, a visão de gramática baseada no uso da língua por meio de escolhas 

escolhas lexicogramaticais em função do contexto de cultura e de situação é favorável à 

análise do gênero resenha, uma vez que este é moldado pelo contexto de uso e dispõe de 

escolhas feitas pelo resenhista legitimadas pela área acadêmica, podendo ser descritas e 

utilizadas como parâmetros de escrita do gênero.  

Para a LSF, as escolhas que fazemos realizam-se em termos de sistemas que se 

conectam tanto às metafunções como às variáveis do registro correspondentes a elas. 

Segundo Eggins e Martin (1997, p.234), o conceito de registro é “uma explicação teórica 

da observação do senso comum de que usamos a linguagem de forma diferente em 

situações diferentes”. Assim, o registro permite analisar a relação do texto e seu contexto, 

indicando quem falou, como e o que foi dito. Logo, podemos avaliar o sistema de 

transitividade e assim o componente ideacional. 

Como disse Halliday (1994), seguido por todos os sistemicistas e tão bem colocado 

por Gouveia (2009, p.30), “em termos gerais, a transitividade constitui-se como o recurso 
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linguístico que dá conta de quem fez o quê a quem em que circunstâncias”. Logo, o sistema 

de transitividade nos leva à avaliação dos processos que representam/modelam nossas 

experiências. Nesse contexto, destaco que o sistema de transitividade fundamenta a 

abordagem sobre os processos verbais e mentais, tratados nas próximas seções. 

 

 

1.2.1   Metafunção Ideacional 

 

A metafunção ideacional subdivide-se em dois componentes: o lógico e o 

experiencial. O primeiro trata dos significados relacionados à organização dos grupos 

verbais e nominais (abaixo da oração) e dos complexos oracionais. Já o segundo trata do 

conteúdo interno de uma oração, sua estrutura analisada por meio do sistema de 

transitividade.  

Os elementos da transitividade, de acordo com Halliday (1994), são: processos, 

participantes e circunstâncias que os circundam. Estão associados à representação de 

nossas experiências, uma vez que falamos, expressamos nossos pensamentos, 

comportamo-nos de determinada forma. Esses processos são categorizados em verbal, 

mental, material, comportamental, relacional e existencial, sendo os dois primeiros o foco 

de investigação nas resenhas. 

Os processos verbais exercem relações simbólicas construídas na consciência 

humana e efetivadas na forma linguística. Halliday (1994, p.138) esclarece que o processo 

verbal, assim como o existencial e o comportamental, é um processo subsidiário, pois 

partilha características do mental e do relacional. Os participantes desse processo são: o 

Dizente, que emite a mensagem; o Receptor, para quem a mensagem é direcionada; o 

Alvo, a entidade que é atingida pelo processo; e a Verbiagem, a mensagem propriamente 

dita. Além desses, há, em alguns casos, ocorrências de Circunstâncias de ângulo e de 

assunto. 

De acordo com Cabral e Barbara (2012), a relação dos processos verbais com os 

mentais e os relacionais lhes confere particularidade, pois “dividem com os mentais a 

capacidade de projetar Fenômenos de segunda ordem e com os relacionais a capacidade de 
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admitirem como participante um Dizente não humano, o que lhe confere característica de 

processo simbólico” (p.584). 

O participante de uma oração é representado lexicogramaticalmente por atributos e 

coisas, não havendo necessidade de ser um ser consciente como no caso dos processos 

mentais. Segundo Halliday (1994), o participante pode ser qualquer coisa que “produza 

sinal”, portanto o Dizente de uma oração pode ser ele ou ela, o resenhista, o autor, como 

também seres inconscientes: a obra, a poesia, o capítulo, definidos por Halliday e 

Matthiessen (1999) como objetos semióticos2. Essa característica de dar voz a seres 

inconscientes é o que permite ao resenhista fazer escolhas de modo que o Dizente da 

oração seja a obra, diminuindo sua responsabilidade sobre a emissão da mensagem. 

Cabral e Barbara (2012) explicam que o receptor da mensagem em língua 

portuguesa geralmente é representado por grupos preposicionais ou por pronomes pessoais 

oblíquos, como se pode verificar no exemplo a seguir: 

 

1 “lembro-me de que, no começo, 
não conseguíamos falar nada” 

conta o professor  para ele  

 Oração projetada paratática Processo 
verbal 

Dizente Receptor 

 

As orações que apresentam o Alvo, entidade sobre a qual o Dizente age, geralmente 

não projetam orações, como mostra o exemplo a seguir: 

 

2 Certa vez,  eu perguntei  a um leitor 
alemão: 

─ Quem é esse tal de 
"Jolly na redoma de 
vidro", mencionado por 
Biberkopf no 
romance Berlin 
Alexanderplatz? 

 Circunstância 
de tempo 

Dizente Processo 
verbal 

Alvo Oração projetada 
paratática 

 

                                                            
2 O termo é usado para referir-se a objetos que representam experiências, tendo potencial para iniciar 
processos e afetar outros participantes. No original: object (semiotic) typifying role: scope-defining 
participant in figure of saying [Range in verbal process, e.g. read the notice, tell me a story]; also active 
participant [Sayer, e.g. the book says..., the regulations require... ]. 
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Segundo Halliday (1994, p.141), a Verbiagem é a função que corresponde àquilo 

que é dito, podendo ser o conteúdo do que é dito ou o nome do dito. Já o que é dito no 

sentido de um discurso direto não é Verbiagem e sim projeção. Assim, como bem esclarece 

Gouveia (2009), “o que é comunicado pode ter forma direta ou indireta, constituindo-se em 

oração separada, uma oração projetada, que não é parte constituinte do processo verbal, 

mas de um complexo oracional de projeção” (p.32).  

A título de exemplificação, na frase a seguir temos uma projeção, ou seja, uma 

citação direta do que alguém falou:  

3 Pacheco  

 

revela:  

 

“(...) verdades de uma outra ordem, uma 
espécie de revelação desencantada que 
pouco parece dizer sobre o desejo [...] 
antes circunscrevendo-se à esfera política”.

 Dizente Processo verbal Projeção 

 

A oração projetada é definida por Cabral e Barbara (2012) como:  

 

a relação lógico-semântica através da qual a oração passa a funcionar não 
como uma representação direta da experiência (não linguística), mas 
como uma representação da representação (linguística). São usos 
discursivos comuns da projeção: atribuir fontes em notícias, representar 
pontos de vista no discurso científico, construir diálogo na narrativa, 
enquadrar questões na conversação (CABRAL e BARBARA, 2012, 
p.585). 

 

Segundo as autoras, há três sistemas envolvidos na diferenciação dos tipos de 

projeção: “o nível de projeção (locução vs. ideia), a função de fala (proposição projetada 

vs. proposta projetada) e o modo de projeção (citação paratática vs. relato hipotático)” 

(p.585). A projeção permite que outra oração se torne o conteúdo de uma oração verbal de 

dizer (locução) ou o conteúdo de uma oração mental de sentir (ideia).  

A projeção une as orações projetante e projetada por meio de duas relações táticas 

de interdependência: a Parataxe - caracterizada pela Citação, e a Hipotaxe - caracterizada 

pela Reportagem. A citação é usada tanto para ditos como pensamentos, podendo ser em 

primeira pessoa ou terceira. Na Reportagem, o elemento projetado é dependente, pode 

aparecer em outras formas verbais e não transcreve todos os elementos interativos do 
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momento da troca de fala. Nesse caso, o falante reproduz o conteúdo do que é dito 

utilizando suas próprias palavras, o que é caracterizado pelo “discurso indireto”. 

Já o “discurso direto” é a forma mais comum de projeção, sendo a oração projetante 

uma oração de processo verbal, e a oração projetada, o que é dito, ou seja, o conteúdo do 

dizer. É esta última quem “retém todas as características interativas da oração como troca, 

vocativos, expletivos, tons e continuativos textuais” (CABRAL e BARBARA, 2012, 

p.586). Esses usos são comuns em discurso jornalístico, artigos científicos, discursos de 

testemunhas em processo penal e em construções narrativas.    

O uso da Verbiagem através de Nominalização ocorre quando se tem um termo 

substantivado, tornando a linguagem mais elaborada. Já no discurso relatado o processo 

verbal é seguido do pronome que. Compare-se: 

 

4  a autora propõe reflexões 

 Dizente Processo verbal Verbiagem 
(Nominalização) 

 

5  a autora propõe que  se reflita 

 Dizente Processo verbal relato 

 

De acordo com Halliday (1994), qualquer Nominalização constitui um elemento 
simples na estrutura da mensagem.  

 

Linguistas críticos mostram a força da despersonalização e da abstração 
teórica resultantes da nominalização, e sugerem, dentre outros de seus 
efeitos, o distanciamento do escritor em relação ao leitor, com vistas a se 
posicionar como especialista do assunto e, desse modo, poder tomar as 
rédeas na argumentação corrente (CAMARGO e SILVA , 2012, vii). 

 

Os processos de dizer realizam-se segundo duas características principais: os verbos 

de atividade e os de semiose (HALLIDAY e MATTHIESSEN, 2004). No primeiro grupo, 

encontram-se verbos como elogiar, insultar, abusar, caluniar, lisonjear, criticar, culpar, 

repreender, falar e conversar. Dentre os processos verbais de semiose, os autores citam 
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dizer, contar, relatar, anunciar, informar, explicar, provar, perguntar, interrogar, 

indagar, ordenar, mandar, ameaçar entre outros. 

Pesquisas recentes sobre processos verbais evidenciaram o predomínio dos de 

semiose nos textos científicos (VIVAN, 2010, BARBARA e MACÊDO, 2011), o que 

indica uma característica comum nos discursos de várias ciências, um modo de os autores 

fazerem atribuições a vozes externas, principalmente de pesquisadores que contribuem 

para a construção do conhecimento.  

Segundo Halliday e Mathiessen (2004, p.255), as orações verbais são semelhantes 

às orações comportamentais, uma vez que apresentam “características de outros tipos de 

processos”, como: materiais ou relacionais, assim como a “habilidade de projetar”. Porém, 

os processos verbais, distintamente dos comportamentais, têm padrões próprios que os 

distinguem: são capazes de projetar e possuem, além do Dizente, outras três funções de 

participantes: Verbiagem, Receptor e Alvo.  

Em relação aos processos mentais, eles codificam as experiências representativas 

do mundo da consciência, exteriorizando percepções, cognição, desejos e emoções, sendo 

bastante representativos na construção da avaliação de um objeto. De acordo com Halliday 

(1994) e Halliday e Matthiessen (2004), esses processos dividem-se em perceptivos (ex.: 

perceber, olhar, entender, notar), cognitivos (ex.: considerar, saber, estudar, conhecer), 

desiderativos (ex.: querer, desejar, pretender, tentar) e emotivos (ex.: preocupar, 

interessar, apreciar, surpreender). Nesse contexto, é importante considerar as explicações 

de Cabral e Fuzer (2010) sobre esses tipos de processos: 

 

Como todos os outros sistemas experienciais, o sistema do tipo de 
significado constrói a experiência como indeterminada: os quatro tipos 
diferentes de sentir podem misturar-se uns com os outros. Por exemplo, a 
percepção mistura-se com a cognição, em que “ver” não significa apenas 
“perceber visualmente”, mas também “compreender” (FUZER e 
CABRAL, 2010, p.53). 

 

Os participantes desse processo envolvem um Experienciador e um Fenômeno, 

sendo o primeiro o participante que sente ou percebe, e o segundo, o que é percebido ou 

sentido. Isso não quer dizer que os dois devam estar sempre presentes na oração, pois pode 

haver o Experienciador, mas não o Fenômeno, como em “o leitor sabe”, em que fica 
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implícito o que o leitor sabe. De acordo com Halliday (1994, p.118), em orações com o 

Fenômeno implícito são as passivas – como “ela estava contente / satisfeita / preocupada / 

confusa / impressionada” –, que se aproximam de simples atributos sem a implicação de 

que um Fenômeno específico seja a origem da preocupação ou da satisfação.  

O exemplo a seguir mostra os participantes de uma oração com processo mental: 

 

6 Ele compreende subsídios teóricos 

 Experienciador processo mental Fenômeno 

 

Nesse exemplo, o Fenômeno (subsídios teóricos) é o complemento do processo 

mental; refere-se a o que é compreendido, sentido. De acordo com Halliday e Matthiessen 

(2004, p.198), o Fenômeno é geralmente realizado por um grupo nominal. 

Processos mentais projetam conteúdo da fala (HALLIDAY, 1994, p.254) e isso 

lhes permite estarem mais associados a aspectos de avaliação da obra. Rodrigues-Júnior 

(2010) esclarece que, assim como adjetivos e advérbios de modo e intensidade envolvidos 

pelo sistema de avaliatividade expressam avaliação, os processos também podem 

apresentar aspectos de julgamento. 

Limita-se, nesta pesquisa, à descrição da transitividade, focalizando-se apenas os 

tipos de processo destacados como alvo da análise. Tais processos apresentam 

características que indicam maior ou menor interpessoalidade, pois entre processos verbais 

como dizer e discutir há uma interação, uma vez que, nesse último (discutir) já se prevê 

uma discórdia, sendo, portanto, mais interpessoal. Os significados emergem na medida em 

que sinalizam a relação interpessoal construída pela autoria. Nesse sentido, apresento, a 

seguir, a Metafunção Interpessoal. 

 

 

1.2.2   Metafunção Interpessoal 

 
Ao fazer escolhas lexicogramaticais dentre um “leque de opções”, os usuários da 

língua são influenciados por fatores sociais e culturais mediados por suas crenças, e é na 
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emissão dessas crenças que manifestam a avaliação de um discurso. Assim, na relação com 

um interlocutor optam por assumir papéis ou atribuir a ele papéis, pois, como diz Neves, 

no momento da interação verbal os interlocutores agem da seguinte forma: 

 

ao mesmo tempo que organizam a mensagem, definem seus papéis na 
interlocução, colocando-se na posição de doador ou de solicitador, de 
asseverador, de perguntador, de respondedor, de ordenador, etc. (a 
modalização implícita), ao mesmo tempo que escolhem marcar 
explicitamente seu enunciado - ou não - com valores modais das diversas  
categorias (NEVES, 2007, p.200). 

 

De acordo com Martin e White (2005), a metafunção interpessoal da linguagem, 

dispõe de diferentes recursos para interagir, avaliar, julgar e expressar graus de certeza 

para nos aproximar ou distanciar de nossos leitores/ouvintes. Desse modo, a metafunção 

interpessoal responsabiliza-se pela representação de papéis e de relações que constrói no 

ato das trocas interativas, pois se observa que há um posicionamento do autor em relação 

ao público leitor, que o leva a criar modos para se expressar, levando-nos a entender que 

sua origem é determinada por um propósito dentro de um contexto comunicativo. 

Sob o ponto de vista da Gramática Sistêmico-Funcional, de acordo com Halliday e 

Matthiessen (2004), dentro da metafunção interpessoal, durante a análise do modo (mood), 

o pesquisador deve se ater a duas categorias principais: o Sujeito, quem se pretende 

responsabilizar pelo enunciado; e o Finito, dentro do qual se avalia o julgamento do falante 

(modalidade: probabilidade, usualidade, obrigação, inclinação ou habilidade; alta, média 

ou baixa). O restante do enunciado é chamado de Resíduo, como se pode ver em: Talvez 

[Adjunto modal] o autor [Sujeito] poderia [Finito modal] esclarecer sobre o uso do 

programa computacional [Resíduo]. 

Como diz Bernardino (2007), no inglês, o Finito também carrega a noção semântica 

de polaridade (afirmativo/negativo), enquanto em português, a noção de polaridade está 

nos Adjuntos modais de polaridade, que acompanham o finito, mas não constituem o 

Finito. 

O Adjunto é o elemento que não tem potencial para ser sujeito, sendo realizado por 

um grupo adverbial ou por um grupo preposicional, indicativos de tempo, modo, 

intensidade, dentre outros. 
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De acordo com Halliday e Matthiessen (2004, p.129), na GSF há dois tipos de 

Adjuntos modais: de comentário (Comment Adjuncts) e de modo (Mood Adjuncts), 

conforme ilustra a Figura 1, logo a seguir. Algumas vezes não há uma clara distinção entre 

os dois tipos, pois os Adjuntos de comentário podem realizar tanto significados ideacionais 

como interpessoais. Segundo o autor, a principal diferença entre eles é que os Adjuntos de 

comentário são restritos às orações de modo indicativo. Os Adjuntos de modo localizam-se 

próximos do operador verbal finito, podendo estar antes ou depois, ou também antes do 

sujeito e no final da oração. 

 

 

Figura 1: Sistema de Adjuntos modais (Halliday e Matthiessen, 2004, p.126) 

 

Por sua vez, os Adjuntos de modo subdividem-se em três tipos: temporalidade, 

modalidade e intensidade (conforme Figura 2). Nesta pesquisa, eles foram analisados no 

intuito de verificar os que mais ocorrem nas resenhas, indicando o julgamento dos 

resenhistas com relação à proposição.  
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Figura 2: Sistema de Adjunto de modo (Halliday e Matthiessen, 2004, p.128) 

 
Segundo Halliday e Matthiessen (2004), os Adjuntos de temporalidade relacionam-

se ao tempo interpessoal dêitico e indicam tempo próximo ou remoto, passado ou futuro, 

focalizando o tempo relativo ao agora do falante. Além disso, focalizam o aspecto 

temporal relacionado ao preenchimento das expectativas do falante (positivo ou negativo) 

com respeito ao tempo em questão. Os autores exemplificam os advérbios que funcionam 

como Adjuntos de temporalidade (Figura 3): 

 

 remote                                                    near 

Future Eventually                                               soon 

non-future (past/presente) Once                                                         just 

 

 since                                                        by 

Positive still                                                          already 

Negative no longer                                                 no yet 

Figura 3: Advérbios servindo como Adjunto modal de temporalidade (Halliday e Matthiessen, 2004, p.128) 
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As ocorrências do Adjunto modal de temporalidade indicam como o escritor/falante 

relaciona o tempo com o que emite. Assim, no exemplo 7, a seguir, pode-se verificar que o 

autor destaca, para o leitor, o fato de a obra resenhada expor algo que se caracteriza como 

adiantado (já) e há algum tempo (conforme o uso do verbo no passado - estava). Nesse 

contexto ele compartilha com o leitor essa avaliação da temporalidade, oferecendo 

oportunidade ao leitor para posicionar-se também frente a o que lê.  

 

(7) Em síntese, os artigos procuram sustentar a concepção de que a gênese do projeto 
desenvolvimentista já estava planejada desde o início.  

 

Dentre o conjunto de funções da linguagem, a modalidade expressa o grau de 

assertividade dos falantes nos enunciados; portanto, modalidade expressa por advérbios de 

modo pode caracterizar a presença do autor, uma vez que lhe permite expressar seu grau de 

comprometimento em relação ao enunciado proferido, explicitando para o leitor sua 

posição diante do assunto abordado. Tal modalidade pode ainda permitir ao autor expressar 

suas crenças no intuito de fazer com que o leitor confie em sua legitimidade. 

Segundo Halliday e Matthiessen (2004), a modalidade localiza-se entre os graus 

intermediários, presentes entre os polos positivo e negativo, tratando-se de uma expressão 

de indeterminação para construir a região de incerteza que jaz entre o sim e o não, 

conforme exemplificam os advérbios indicativos desses Adjuntos, na Figura 4: 

 

 

Figura 4: Advérbios servindo como Adjuntos de modalidade (Halliday e Matthiessen, 2004, p.128) 

 

Halliday e Matthiessen (2004) esclarecem que há dois tipos de modalidade, sendo: 

(i) modalização, na qual o grau de probabilidade varia do sim ao não; (ii) modulação, na 

qual se avalia o grau de polaridade, incluindo os graus de obrigação e de inclinação. 

Assim, a Figura 4 indica a modalização, em que estão incluídos graus de probabilidade: 

possivelmente, provavelmente, certamente e graus de usualidade: usualmente, sempre, 
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entre outros. Tais escolhas permitem ao escritor/falante não apresentar um ponto de vista 

definitivo sobre o que escreve ou fala, evitando imposições e abrindo espaço para o 

diálogo, como mostra o exemplo (8): 

 

(8) Este estudo pode, possivelmente, transformar as práticas linguísticas e sociais no 
hospital.  

 

Por outro lado, o Adjunto modal de usualidade pode proporcionar credibilidade ao 

emissor da mensagem em contextos em que ele indica conhecimento sobre o assunto ou 

sobre a pessoa a que se refere, conforme o exemplo (9): 

 

(9) O autor sempre utilizou a metodologia de base quantitativa. 

 

Em relação aos modais de intensidade, Halliday e Matthiessen (2004, p.198) os 

subdividem da seguinte forma:  

 

Total (totalmente, completamente) 

                       Grau   Alto (bastante, quase) 

Baixo (dificilmente, escassamente) 

Adjunto modal                               

de intensidade   Além do esperado (até,         

realmente) 

Preenchimento de expectativa 

Aquém do esperado 

(simplesmente) 

 

Figura 5: Sistema de Adjuntos modais de intensidade adaptado de Halliday e Matthiessen (2004, p.129) 
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De acordo com os autores, esses Adjuntos ocorrem no meio ou no final da oração, 

não sendo temáticos.  No exemplo a seguir, extraído do corpus, o resenhista utiliza o 

modal de intensidade de grau baixo “somente” para indicar uma limitação na escolha do 

autor resenhado, o que pode expressar uma insatisfação do resenhista: 

 

(10) Mas ele concentra atenções somente nos centros especializados contemporâneos, 
vinculados ou mantidos diretamente pelos clubes, por entender que hoje não se 
produzem mais futebolistas profissionais fora deles. 

 

Como nos informa Eggins (1994), esses Adjuntos, bem como os de modalidade e 

temporalidade, adicionam significado interpessoal à oração por estarem relacionados à 

geração e à manutenção do diálogo. 

Os Adjuntos de comentário expressam a atitude do falante em relação à proposição 

como um todo, sendo menos integrados à estrutura do modo, ocorrendo em pontos da 

oração que são significativos para a organização textual, sendo, fortemente, associados às 

fronteiras entre as unidades de informação do texto. 

Halliday e Matthiessen (2004) subdividem os Adjuntos modais de comentário em:  

 

1) proposicional (propositional) - ocorre somente em orações declarativas. É realizado 

como limite entre grupos harmônicos; portanto, acompanhado por vírgula. 

Frequentemente3 ocorre medialmente, seguindo o item o qual é proeminente, caso 

contrário pode ocorrer como tema, frequentemente como uma única informação separada 

ou em posição final, conforme os exemplos, retirados de Halliday e Matthiessen (2004, 

p.129-130): 

 

(11) O doutor, infelizmente, não deixou o endereço. 

(12) Infelizmente, o doutor não deixou o endereço. 

 

                                                            
3 Tradução minha de: So they often occur medially, following the item whic is prominent; otherwise, they 
may occur as Theme, frequently as a separate information unit, or in final position as Afterthough. 
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Quando o comentário ocorre medialmente, ele é asseverativo - indicando 

obviedade, naturalidade, ou qualificativo - indicando presunção, predição, desejo, 

incidindo sobre toda a proposição; quando ocorre tematicamente, ele incide sobre o sujeito 

e indica sabedoria, moralidade. 

 

2) discursivo funcional (speech-functional) - esse tipo pode ocorrer com oração declarativa 

ou interrogativa, mas com a mudança de orientação: na declarativa, eles expressam o 

ângulo do falante, enquanto na interrogativa, buscam o ângulo do ouvinte. Ocorrem no 

início ou na posição final. 

 

(13) Francamente, você ficou surpreso com o resultado? 

(14) Você ficou surpreso com o resultado francamente? 

 

Esse tipo também está dentro de dois subtipos, qualificado e não qualificado. O 

primeiro é relatado para projeção, podendo ser expandidos por – falando, no exemplo 

“geralmente falando”. O não qualificado, que não pode ser seguido por falando, apresenta 

outras reivindicações de veracidade ou sinais de certeza ou confissão. Essas subdivisões 

não são suficientemente esclarecidas pelos autores. 

A Figura 6 mostra as subcategorizações dos Adjuntos de comentário propostas 

pelos autores: 
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Figura 6: Exemplos de advérbios servindo como Adjuntos de comentário (Halliday e Matthiessen, 2004, 

p.130) 

 

A fundamentação teórica aqui apresenta indica que, ao utilizar a linguagem para 

interagir, as pessoas realizam uma série de escolhas que estão vinculadas intimamente ao 

Sistema de Modo da língua, o que permite construir negociações e expressar julgamentos e 
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atitudes. Dessa forma, a investigação dos elementos linguísticos que compõem esse 

sistema pode servir de suporte para interpretar o modo como resenhistas constroem seu 

discurso.  

No próximo capítulo, exponho a metodologia de trabalho utilizada na análise 

linguística, os procedimentos de coleta do corpus e o tratamento dos dados. 
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2   METODOLOGIA 
 

Neste capítulo, inicialmente, apresento a abordagem da metodologia eleita para 

análise dos dados, bem como: corpus utilizado, procedimentos de coleta / organização dos 

dados e procedimentos de análise dos dados. Descrevo as seleções feitas para a análise dos 

processos verbais e, em seguida, os processos mentais e os critérios para análise da relação 

entre os processos e os Adjuntos modais. 

 

 

2.1   Abordagem metodológica 

 

Esta pesquisa é de cunho qualitativo, com o uso de quantificação. De acordo com a 

LSF, a linguagem tem um caráter probabilístico, pois as palavras associam-se em grupos 

de forma não aleatória e, por esse motivo, inicia-se por uma análise quantitativa, em 

direção à qualitativa. 

Para delimitação do corpus, foi utilizada uma ferramenta da Linguística de Corpus, 

o programa computacional WordSmith Tools (SCOTT, 2008), que permite manipular 

grande quantidade de dados de forma rápida e eficaz, apresentando resultados que, 

manualmente, dispenderiam grande tempo do pesquisador, como é o caso de listas de 

palavras (WordLists), de concordâncias (Concordances) e de seu colocados (Collocates). A 

ferramente possibilita, portanto, rapidez na observação de determinada ocorrência 

lexicogramatical em seu contexto e sua organização, favorecendo o levantamento dos 

contextos de ocorrência dos verbos para a delimitação do foco de pesquisa. 

 

 

2.2 Corpus 

 

Nesta pesquisa, o corpus é constituído de 45 resenhas de Linguística, 47 de Literatura e 

46 de História, coletadas de periódicos disponibilizados eletronicamente, classificados 
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como Qualis A1 e A2, sendo a maioria da plataforma Brasil Scielo4. A escolha por 

resenhas retiradas desses periódicos se deu para que fossem analisadas resenhas de 

periódicos com o mesmo nível de qualificação.  

A variação quanto ao nível atribuído pela Capes à revista se deve ao pequeno 

número de resenhas encontradas nas revistas A1, principalmente de Literatura. Como 

foram encontradas poucas resenhas da área de Literatura na plataforma Scielo e havia 

necessidade de se ter um número maior de resenhas para o uso da metodologia de Corpus, 

optei por inserir resenhas de revistas não presentes na Scielo, mas cuja avaliação qualis 

Capes é A1 ou A2. Nas áreas de Linguística e História foram incluídas resenhas de duas 

revistas classificadas como Qualis Capes A1.  

O levantamento dos autores das resenhas nas três áreas mostrou que todas as áreas 

priorizam a escrita por doutores, tanto as que estão na plataforma Scielo quanto as outras, 

conforme mostra o Quadro 1. Isso indica que os periódicos buscam alta qualificação 

acadêmica do resenhista, oferecendo pouca oportunidade para publicação de pessoas com 

formação de mestre e mestrandos, não aceitando publicação de pessoas com título apenas 

de graduação. Essa escolha também pode ser associada a o que constatou Motta-Roth 

(2002) em sua pesquisa sobre resenhas, pois segundo ela, “o gênero tem sido apontado 

como um mecanismo de guarda do acesso de entrada ao debate acadêmico que varia com o 

reconhecimento desfrutado pelo resenhista, (...)” (p.88). Nesse sentido, sendo o resenhista 

mais qualificado, ele poderá contribuir efetivamente para a divulgação da obra, já que é um 

especialista no assunto. 

 

Quadro 1: Formação dos resenhistas nas resenhas Scielo e outras em diferentes áreas acadêmicas 

       áreas → 
↓ escritores  

Linguística Literatura História TOTAL 
Scielo Outras Scielo Outras Scielo Outras 

doutores 19 12 12 16 19 5 83 
doutorandos 6 7 1 7 11 5 37 
mestres  1 1 1 6 4 0 13 
mestrandos 0 1 0 2 0 1 4 
subTOTAL 26 21 14 31 34 11 137 
TOTAL 47 45 45 

                                                            
4 Scientific Electronic Library online (scielo): http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_home/lng_pt/ 
nrm_iso. De acordo com o próprio site, a classificação Qualis tem por objetivo o desenvolvimento de uma 
metodologia comum para a preparação, armazenamento, disseminação e avaliação da produção científica em 
formato eletrônico, o que revela a importância desse avaliador no critério científico de periódicos. 
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Dentre as resenhas selecionadas na área de Linguística, apenas uma integra uma 

revista com edição temática5. Na área de Literatura, há quatro resenhas delimitadas por um 

tema, em duas diferentes revistas. Ainda nessa área, há resenhas sobre textos em prosa, 

poesia, dramaturgias africanas, questões contemporâneas, narrativas diversas e resenhas de 

dissertação de mestrado e tese de doutorado, de assuntos variados. Nesse contexto, não é 

comum encontrar resenhas sobre um mesmo assunto em um mesmo ano, pois é uma área 

que se pauta na variedade. Na área de História, as resenhas são, em sua maioria, 

desvinculadas dos temas da revista; quatorze dentre trinta e sete foram selecionadas por 

tema, integrando a seção denominada Dossiê6.  

A baixa presença de resenhas em revistas com edições temáticas mostra a variação 

de tipos de pesquisas que vêm sendo realizadas dentre as diversas vertentes da área de 

Linguística. A alta variedade de assuntos permite o alcance de um público diversificado de 

leitores. Além disso, o fato de não haver muitas revistas temáticas permite que um leitor 

interessado em uma área específica seja conduzido a ler uma resenha de outra área, o que 

favorece sua imersão no que vem sendo pesquisado nas diversas vertentes do campo. 

 

 

2.3   Organização dos dados  

 

As resenhas foram coletadas de periódicos online no formato pdf, sendo 

convertidos para o formato txt (texto sem formatação). Por meio do programa WordSmith 

Tools (SCOTT, 2008) foram obtidas as listas de palavras (WordLists) de cada área, 

possibilitando a análise estatística dos dados do corpus (ver Quadro 2), discutidos no 

capítulo de análise. 

Tendo em vista a diferença no tamanho dos corpora, foi utilizado um índice de 

proporcionalidade, tornando-os proporcionais. Para tanto, dividi o número de palavras de 

Linguística que é o corpus de referência, por ser maior e ser minha área de estudo no 

mestrado, pelo número de palavras de Linguística, de Literatura e História, o que permitiu 

obter os índices de proporcionalidade: 1; 1,21 e 1,10 respectivamente. Ao multiplicar as 
                                                            
5 Volume organizado a partir de um tema específico. 
6 Edição temática da revista de História. 
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frequências obtidas para cada processo pelo índice de proporcionalidade de cada área, foi 

possível tornar proporcionais ao corpus de Linguística os corpora de Literatura e História. 

Esse procedimento foi utilizado em todos os dados encontrados. 

A seguir, abordarei os procedimentos de análise dos dados. 

 

 
   Quadro 2: Informação estatística do corpus 

 LINGUÍSTICA LITERATURA HISTÓRIA
Tamanho dos textos em bits 613.059 475.825 542.586
Palavras usadas para lista de palavras  90.232 74.381 82.149
Total de palavras diferentes 12.881 13.210 13.064
Relação palavras/palavras diferentes 14.28 17.76 15.90
Índice de proporcionalidade 1 1,21 1,10

 

 

2.4   Procedimentos de análise 

 

Após obter as listas de palavras, selecionei os verbos com significados de processos 

verbais e mentais, de acordo com Halliday (1994), tomando como ponto de corte a 

frequência número 6 da linha de concordância.  

Em seguida, obtive as listas de concordância, considerando os elementos 

posicionados em um horizonte entre 3 colocados à direita e 3 à esquerda, na lista de 

concordâncias, tendo como nódulo os processos a serem analisados. Iniciei as análises 

linha por linha, em busca de: (1) confirmação do significado desses processos a fim de 

excluir usos homônimos7; (2) busca do Dizente; (3) busca dos padrões de realização da 

mensagem. Procedi à análise dos processos em todos os tempos verbais e formas 

apresentadas. 

Durante a análise das linhas de concordância para levantamento dos processos 

verbais, verifiquei que alguns verbos ocorrem também como outros tipos de processos, 

descritos no Quadro 3: 

                                                            
7 Considera-se uso homônimo o emprego de itens lexicais idênticos mas com funções diferentes na oração. 
Por exemplo: em “o dom é representado de múltiplas maneiras e a sua simplificação conceitual como habitus 
não daria conta da diversidade de empregos....” (HRH02), “conta” tem função de Atributo e não, de processo 
verbal. Trata-se, portanto, de um uso homônimo do verbo.  
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Quadro 3: Itens lexicais realizando diferentes tipos de processos  

 ÁREAS LINGUÍSTICA LITERATURA HISTÓRIA 

So
m

a 
to

ta
l               TIPOS  

 

 

       
PROCESSOS  

V
er

ba
l 

C
om

po
rta

m
en

ta
l 

R
el

ac
io

na
l 

M
at

er
ia

l 

M
en

ta
l 

To
ta

l 

V
er

ba
l 

C
om

po
rta

m
en

ta
l 

R
el

ac
io

na
l 

M
at

er
ia

l 

To
ta

l 

V
er

ba
l 

C
om

po
rta

m
en

ta
l 

R
el

ac
io

na
l 

M
at

er
ia

l 

M
en

ta
l 

To
ta

l 

DIZER 24 
 

24 
  

48 73 
 

29
 

102 59 
 

9 
  

68 218

FALAR 25 18 
   

43 34 15
  

49 14 4 
   

18 110

CONTAR 13  2  7 22 39  4  43 13  11  14 38 103

AFIRMAR       42   4 46 35   7  42 88 

DESTACAR 19 
  

5 
 

24 15 
  

7 22 15 
  

3 
 

18 64 

TOTAL 81 18 26 5 7 137 203 15 33 11 262 136 4 20 10 14 184 583

 

Observei que em meio às variações de usos, a presença do processo verbal é 

prioritária em relação aos outros tipos de processos, o que me levou a não analisar os 

outros tipos de processos encontrados. Apenas o dizer apresenta a mesma quantidade como 

processo verbal e processo relacional, sendo a ocorrência desse item enquanto processo 

relacional da seguinte forma: 

 

(15 ) Mas a questão mais importante diz respeito ao controvertido marxismo de 
Bakhtin. Como marxista, Bakhtin seria bastante contraditório (...) (LTELBC34C) 

(16) O livro está dividido em sete capítulos, seis dos quais dedicados a projetos para a 
construção da cidade capital que finalmente faria o sertão vencer a dominância do 
litoral. O primeiro diz respeito à Nova Lisboa (...) (HSHON3) 

 

 

Nesses exemplos, o “diz respeito” pode ser substituído por “sobre; relativo à; em 

relação a; quanto à; referindo-me à; quando se fala sobre”. Tem significado verbal, mas 

não está claramente como subordinação, pois não é possível recuperar o “disse que”, como 

nas orações com processos verbais.  
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As frequências desses itens lexicais, destacados no Quadro 3, que ocorrem como 

outros tipos de processos, não foram contabilizadas para a análise dos processos verbais, 

uma vez que não correspondiam ao propósito desta pesquisa. 

No levantamento dos significados dos usos dos diferentes processos verbais, analisei 

individualmente cada linha de concordância para verificar os contextos linguísticos em que 

ocorriam, o que permitiu chegar às seguintes categorias: Apresentação do assunto tratado 

na obra, Descrição de partes da obra e/ou escolhas feitas, Apresentação de argumentos, 

Sustentação de um argumento, Indicação de ênfases dadas, Apresentação de informação 

sem detalhar, Indicação de conhecimento da área, Apresentação de definições, 

Apresentação de interpretação da obra, Introdução de elogio à obra e Indicação de 

utilidade da obra.   

As categorias encontradas são analisadas tendo em vista a composição retórica do 

gênero resenha de acordo com Motta-Roth (2002), organizada por meio de movimentos e 

passos.  

Para investigar os tipos de Dizentes e Experienciadores presentes nos processos 

verbais e mentais, respectivamente, analisei cada linha de concordância dos processos em 

todas as formas encontradas. Posteriormente à classificação, organizei os tipos encontrados 

e seus respectivos valores, sendo os Dizentes: autor, objetos semióticos, resenhista, 

indefinido, voz externa, personagens citadas na obra. Já os Experienciadores encontrados 

foram: indefinido, autor, personagens citadas na obra, leitor, objetos semióticos, 

resenhista e voz externa. 

Para estudar os padrões de realização da mensagem dos processos verbais, foi 

elaborada uma tabela com base em Barbara e Macêdo (2011), que verificaram os padrões 

de realização da mensagem em artigos científicos de diversas áreas do conhecimento, 

retirados da base Scielo Brasil, e em Mendes (2013), que analisou processos verbais em 

artigos científicos das áreas de Administração e Engenharia. Assim, os padrões são: 

 

Padrão 1. (que) (:) (“”) (,): corresponde à projeção da mensagem através de citação de 
excerto: 

(17) Marcos Bagno, em seu texto, acerta na mosca quando diz: “Os dicionários têm 
constituído [...] um dos principais instrumentos de descrição, prescrição, codificação e 
legitimação do modelo idealizado de língua “correta” [...]. (LNSD11A) 
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Padrão 2. Que + indicativo ^ subjuntivo: corresponde à projeção da mensagem através 
da Reportagem com que, o conteúdo do que é dito é reportado ao leitor usando-se as 
palavras do Dizente, apresentando, como no exemplo abaixo, o resultado do que foi 
sugerido:  

(18) Após analisar 15 linhas de concordância para a palavra ‘eco-friendly’, sugere-se 
que o leitor deva investigar, por conta própria, 100 linhas das 8.000 ocorrências de 
‘baby’ no British National Corpus (BNC). (LNSRBLA2) 

 
Padrão 3. Infinitivo + (sujeito): corresponde à reportagem, em que o processo verbal é 
seguido por um verbo no infinitivo, podendo ocorrer ou não um sujeito posteriomente 
ao verbo, não sendo verificado no exemplo a seguir: 

(19) De Baecque esmiúça a "política dos autores" praticada principalmente nas 
páginas dos Cahiers du Cinéma pelos jovens críticos franceses, que, em função da 
veneração que demonstravam ter por cineastas (...) (HSESOT) 

 

Padrão 4. Nominalização: corresponde à Verbiagem, que é o que é dito, representando 
a classe de coisas ditas e trata-se da transformação de um verbo em um substantivo, 
tornando a linguagem mais elaborada: 

(20) É o que acontece, por exemplo, quando o autor aborda o envolvimento entre o 
governo Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), a Seleção Brasileira e a (...) por conta 
da tentativa de transformar o Brasil na “pátria de chuteiras” (...). (HRH03) 

 

Padrão 5. Circunstância (assunto/ângulo): também correspondente ao padrão de 
Verbiagem, a Circunstância de Assunto corresponde ao assunto e por meio dela o 
autor pode expressar seu ponto de vista, já a Circunstância de Ângulo se caracteriza 
por citar a fonte que traz a informação, quem traz a mensagem: 

(21) Assunto: E nesse encontro-entrevista o próprio Levi fala sobre o trabalho, tema já 
enfocado em outros livros como A tabela periódica (Itália, 1975 – Brasil, 2001) (...). 
(LTSENNB) 

(22) Ângulo: Assim como o futebol, como diz José Miguel Wisnik, ao se referir as 
atuações de Pelé e Garrincha na Copa de 1958: “(...) são a prefiguração estonteante de 
um novo mundo de possibilidades – um jamais visto – que se abria para o futebol.” 
(HRH05) 

 

No capítulo 3, discutirei os resultados encontrados na análise dos exemplos dos 

processos verbais, apresentarei a distribuição geral desses processos no corpus de estudo e 

discutirei as semelhanças e diferenças entre as áreas, a fim de responder as perguntas de 

pesquisa apresentadas. 

Para a análise do processo mental, foi seguido o mesmo critério de análise do 

processo verbal, tomando como ponto de corte a frequência número 6 da linha de 

concordância. No levantamento dos significados dos usos dos diferentes processos 
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mentais, analisei cada linha de concordância para verificar os contextos linguísticos em 

que ocorriam, o que permitiu chegar às seguintes categorias: Apresentação de :conclusões, 

Indicação de conhecimento da área, Contextualização da obra, Indicação de utilidade da 

obra, Chamada de atenção para partes importantes da obra, Descrição de partes da obra, 

Introdução de Crítica, Introdução de elogio à obra.  

Em relação ao padrão de realização da mensagem, constatei que o processo mental 

é seguido de Fenômeno, Circunstância de modo, Uso de oração após o processo mental, 

Citação e Infinitivo. O Fenômeno, conforme explicado no capítulo teórico, é tipicamente 

realizado por grupos nominais. Como bem esclarecido por Fuzer e Cabral (2010, p.50), ele 

pode ser “uma coisa (entidade: pessoa, criatura, instituição, objeto, substância ou 

abstração); pode ser metafórico (um grupo nominal em que a Nominalização é o núcleo, 

denotando um processo ou qualidade tido com uma coisa)”. 

A Circunstância de modo, segundo padrão mais frequente no uso de processos 

mentais, é expressa por um grupo adverbial que, segundo Halliday e Matthiessen (2004), é 

a maneira pela qual o processo se realiza.  

O padrão Uso de oração após o processo mental foi verificado nos casos em que o 

elemento que poderia ser um Fenômeno era uma oração, conforme mostra o exemplo a 

seguir:      

 

(23) Pautadas nessas reflexões, consideramos que esse texto oferece fios que ligam as 
discussões propostas pelos ensaios.  

 

No exemplo (23), o processo mental considerar é seguido da oração projetada, 

destacada em itálico. Em exemplos como esse, o Fenômeno é representado segundo 

Halliday e Matthiessen (2004, p.203) por um ato ou um fato. O exemplo acima 

caracteriza-se por um fato, que é um Fenômeno semiótico, sendo as orações desse tipo 

denominadas metafenomenais. Já o ato é uma configuração de um processo, participante e 

eventuais circunstâncias, sendo as orações representativas desse tipo denominadas 

macrofenomenais, conforme o exemplo com destaque em itálico:  

 

(24 ) Villaça não pretendia dar conta de questões presentes em todos os mesmos 
livros, as quais, como ele viu seriam cruciais na poética em questão.  
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Nesse exemplo, o processo mental pretender é seguido de outro verbo que dá início 

a uma nova oração que indica um fato. O mesmo ocorre na oração seguinte em que o 

processo mental ver é seguido de uma oração. 

Na análise do corpus não enfatizei a distinção das orações que realizavam ato ou 

fato, ou seja, orações macrofenomenais e metafenomenais, pois a bibliografia levantada até 

o momento não esclarece a verdadeira diferença entre os dois tipos de orações. 

A Citação corresponde à projeção da mensagem através de citação de excerto, 

conforme explicado no padrão 1 de realização do processo verbal. 

O padrão menos recorrente no corpus foi o Infinitivo, que, conforme explicado nos 

exemplos dos processos verbais, corresponde à reportagem, em que o processo mental é 

seguido por um verbo no infinitivo, podendo ocorrer ou não um sujeito posteriomente ao 

verbo. O exemplo a seguir mostra essa ocorrência: 

 

(25) Talvez fosse importante saber. 

 

Tendo em vista que a resenha apresenta ao leitor o assunto tratado em uma obra, já 

era esperado que ocorrências com Infinitivo, como no exemplo (25), em que não há 

extensão do assunto, seriam pouco encontradas. 

Para responder à 5ª pergunta de pesquisa (Quais Adjuntos modais vinculam-se aos 

processos verbais e mentais na avaliação das resenhas?) também utilizei o programa 

computacional que possibilitou verificar a ocorrência de cada advérbio que funciona como 

Adjunto modal de acordo com a literatura adotada para a pesquisa. Por meio do 

concordanciador do WordSmith Tools, analisei o contexto dos itens selecionados e através 

dessas concordâncias avaliei, a partir do sub-instrumento collocates, se os Adjuntos 

modais mais recorrentes no corpus ligavam-se aos processos verbais ou aos mentais 

analisados. 

Após o levantamento da lista de Adjuntos modais nas três áreas, obtive como mais 

frequente o modal de polaridade, o que me levou a investigar sua relação com os processos 

verbais e mentais. Após análise individual dos dados, foi possível a formação das seguintes 

categorias: Contextualização descritiva da obra, Elogio, Crítica à abordagem do autor 
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resenhado, Alusão ao leitor e Contextualização em que expõe seu ponto de vista sobre o 

assunto. 

No capítulo 3, a seguir, apresento as análises do processo verbal, conforme exposto 

na Introdução, de forma a responder as perguntas de pesquisa formuladas.  
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3   ANÁLISE DOS PROCESSOS VERBAIS  
 

 

Neste capítulo, discuto os processos verbais encontrados nas três áreas, 

apresentando os mais frequentes, como são usados nos contextos linguísticos de cada área, 

bem como o padrão de realização das mensagens e o levantamento de quem é colocado na 

posição de Dizente.  

 

 

3.1   Principais processos verbais nas resenhas das áreas de Linguística, Literatura e 

História  

 

Para sistematizar a análise, separei primeiramente os processos verbais, na forma de 

infinitivo, ocorridos nas três áreas, em ordem da soma total de maior frequência de 

ocorrência para a menor. Em seguida, os ocorridos em duas áreas e em uma, também em 

ordem decrescente. 

As três áreas possuem em comum treze processos verbais, conforme verifica-se no 

Quadro 4, processos do número 1 ao 13,  enquanto do número 14 ao 17 são processos 

recorrentes em duas áreas (propor, citar, demonstrar, enfatizar) e do 18 ao 27, processos 

que ocorrem em uma única área. Na somatória do número de ocorrências dos processos 

verbais, Linguística tem maior número de ocorrência e Literatura tem mais ocorrências que 

História. No que se refere aos processos mais utilizados, há algumas variações: em 

Linguística, os três processos verbais mais frequentes são discutir, abordar, apontar; em 

Literatura, dizer, falar, afirmar, e em História, dizer, discutir, afirmar. Logo, embora haja 

variações de frequência, são processos com alta frequência em todas as áreas. 
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Quadro 4: Frequência dos processos verbais  

 Quantidade Processos LG LT H Soma total 
1 DIZER 24 62 55 140 
2 DISCUTIR 61 22 35 118 
3 AFIRMAR 28 42 35 85 
4 ABORDAR 54 23 19 96 
5 APONTAR 43 29 21 93 
6 FALAR 25 34 13 72 
7 REVELAR 25 27 24 76 
8 EXPLICAR 25 15 26 66 
9 CONTAR 13 34 13 60 

10 SUGERIR 13 24 20 57 
11 RESSALTAR 25 11 13 49 
12 RETOMAR 19 11 13 33 
13 DESTACAR 9 7 7 23 

14 PROPOR 45 42  87 
15 CITAR 32  22 54 
16 DEMONSTRAR  21 29 49 
17 ENFATIZAR 20 12  32 

18 MENCIONAR 27   27 

19 COMENTAR 17   17 
20 DEFINIR 15   15 
21 ARGUMENTAR 9   9 
22 ANUNCIAR  16  16 
23 QUESTIONAR  12  12 
24 REITERAR  11  11 
25 RELATAR  10  10 

26 DESCREVER   14 14 
27 CONCLUIR   10 10 

TOTAL 529 465 369 1363 
 

De qualquer modo, há que se considerar que, embora uma área apresente frequência 

maior que outra, como no exemplo com o processo ressaltar em que a frequência de 

Linguística é maior em comparação às outras duas áreas, há o uso da sinonímia, 

verificando-se outro processo verbal com o mesmo significado em frequências próximas 

nas três áreas, como é o caso do processo destacar. Os exemplos seguintes, das áreas de 

Linguística e Literatura, respectivamente, ilustram essa semelhança: 
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(1) Finalmente, vale ressaltar que os dois exemplos dados (“he was followed by a big 
dog” e “the book was proofread twice”) não ocorrem no BNC, corpus no qual a tarefa 
deve ser realizada. (LNSRBLA2) 

(2) Dentre os muitos aspectos da língua do III Reich, analisada neste livro a meio 
caminho entre ensaio filológico e livro de memórias, há alguns que gostaria de 
destacar aqui. (LTSP1015) 

 

Nos exemplos (1)8 e (2), os processos verbais ressaltar e destacar são usados pelo 

resenhista para chamar atenção do leitor para algo que ele julga importante, o que indica 

que são dois processos diferentes que podem ser usados para um mesmo fim: exaltar 

características importantes na obra resenhada. Desse modo, é possível concluir que embora 

uma área apresente uma frequência superior à outra ou processos que ocorrem somente em 

uma área, há de se considerar o uso dos processos com o mesmo significado, indicando a 

diferença da escolha lexical.  

Essa aproximação evidenciada pela sinonímia entre os processos recorrentes nas 

diferentes áreas também se dá no contexto de uso, conforme será descrito no próximo 

subcapítulo (seção 3.1.1). Veja-se o exemplo do processo verbal anunciar, recorrente 

apenas em Literatura, que ocorre de forma semelhante ao abordar, já presente nas três 

áreas, para apresentar ao leitor o que é tratado na obra resenhada, conforme o exemplo a 

seguir: 

(3) O texto “Uirapuru” anuncia a poesia por meio da confusão de coisas, lugares, 
pessoas, reflexões, num mundo misturado (...) (LTITIPOES) 

(4) Na segunda parte do livro, Ângela de Castro Gomes, Haike Roselane Kleber da 
Silva, Yonissa Marmitt Wadi e Keila Rodrigues de Souza abordam facetas das 
trajetórias de indivíduos com base nas correspondências que trocaram.  (HSB04) 

 

Nos exemplos (3) e (4), o resenhista utiliza os processos verbais anunciar e 

abordar, respectivamente, para dizer do que se trata o livro, revelando uma parte 

introdutória da resenha. Diante disso, é possível entender que o uso do processo verbal 

anunciar não é uma especificidade da área de Literatura para apresentar a obra, já que a 

área também utiliza o abordar, mas sim uma busca de variação lexical, o que inclusive 

justifica o fato dessa área apresentar mais palavras diferentes.   

                                                            
8 Aqui a numeração dos exemplos é reiniciada por tratar-se do corpus que será analisado. 
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Comparando o número de palavras diferentes usadas nas resenhas em relação ao 

número total de palavras, verifiquei que em relação à Linguística, corpus de referência, 

Literatura é 28,5 % maior e História é 14,2% maior; na comparação entre Literatura e 

História, verifiquei que História é 11,1% menor que Literatura. Logo, embora Linguística 

tenha um corpus maior, há menor variação no léxico em comparação às outras duas, uma 

vez que apresenta menor variação de palavras diferentes. Além disso, como os totais do 

Quadro 4 indicam que há mais processos verbais em Linguística do que em Literatura e 

História, essas duas últimas priorizam outros elementos, podendo ser, talvez, os Adjuntos 

modais que detalharei no capítulo 5 ou outros elementos não levantados no corpus, como 

adjetivos. O total de palavras diferentes de Linguística é de 14% em relação ao total geral. 

Dentre os verbos com significados próximos, pode-se inferir que abordar, no 

contexto acadêmico seja tratar de, versar sobre um assunto, anunciar; afirmar seja dizer 

ou declarar com firmeza, demarcando uma posição diante do que é dito; destacar seja 

ressaltar algo, explicar. Essa relação de sinonímia é melhor verificada na análise detalhada 

a partir de categorias criadas mediante o uso no contexto linguístico, apresentada na 

próxima seção. 

Apresento, a seguir, os usos dos processos verbais encontrados no corpus, 

agrupados em categorias, e as frequências totais de ocorrência nas áreas. 

 

 

3.1.1   Significados dos usos dos diferentes processos verbais 

 

Tendo em vista que a separação dos processos por ocorrência em um ou mais 

grupos não parece, de início, categorizá-los por área, optou-se em 1º lugar por caracterizá-

los em termos dos contextos de uso. Assim, após análise individual por meio das listas de 

concordâncias foi possível verificar como ocorriam esses processos em termos de 

contextos de uso. Para saber qual das categorias encontradas mais ocorria nas diferentes 

áreas, organizei, por ordem decrescente, a soma total das frequências desses processos. 

 No Quadro 5, a seguir, apresento as categorias formadas a partir dos usos dos 

diferentes processos: 
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Quadro 5: Síntese dos usos dos processos verbais nos corpora 

Categoria Processo LG LT H Soma Total da frequência 
dos processos por categoria

Sustentação de um argumento 

Dizer 24 62 55

293 
Afirmar 28 42 35
Falar 34 13
Soma Total 52 138 103

Introdução de elogio à obra 

Discutir 61 22 35

291 

Revelar 25 27 24
Contar 13
Sugerir 13 24 20
Mencionar 27
Soma Total 126 73 92

Indicação de utilidade da obra 
Apontar 43 29 21

180 Propor 45 42
Soma Total 88 71 21

Indicação de ênfases dadas 

Explicar 25 15 26

170 
Ressaltar 25 11 13
Enfatizar 20 12
Destacar 9 7 7
Soma Total 79 45 46

Apresentação do assunto tratado na 
obra 

Abordar 54 23 19

137 
Falar 25
Anunciar 16
Soma Total 79 39 19

Descrição de partes da obra e/ou 
escolhas feitas 

Contar 13 34

 
113 

Citar 32
Descrever 14
Concluir 10
Relatar 10
Soma Total 45 44 24

Indicação de conhecimento da área 

Citar 22

  76 
Retomar 19 11 13
Reiterar 11
Soma Total 19 22 35

Apresentação de interpretação da 
obra 

Demonstrar 21 29
  62 Questionar 12

Soma Total 33 29
Apresentação de informação sem 
detalhar Comentar 17   17 

Apresentação de definições Definir 15     15 
Apresentação de argumentos Argumentar 9       9 
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A organização das categorias é descrita no Quadro 5 em ordem decrescente da 

soma total de ocorrências. No entanto, a sequência de frequência está contrária aos 

movimentos de construção do gênero resenha, tanto considerando-se a ordem total das 

categorias nas três áreas quanto na comparação individual, pois, segundo Motta-Roth 

(2002, p.93), baseada na perspectiva de Swales (1990), o gênero compreende quatro 

movimentos retóricos efetuados por estratégias retóricas (passos), sendo:  

 

• Movimento 1- Apresenta o livro (definindo o tópico geral, Informando sobre a 
virtual audiência, Informa sobre o autor, Faz generalizações); 

• Movimento 2- Esquematizam o livro (delineiam a organização geral do livro, 
definem os tópicos dos capítulos, Citam material extratexto);  

• Movimento 3- Ressaltam partes do livro (Avaliam partes específicas);  
•  Movimento 4- Fornecem avaliação final (Qualificam ou desqualificam o livro). 

 

Embora não seja objetivo desta dissertação tratar da estrutura retórica da resenha, é 

possível avaliar que a ocorrência dos referidos processos verbais justifica-se por tal 

estrutura retórica e que o total de frequência das categorias que indicam a parte introdutória 

da resenha (Apresentação do assunto tratado na obra; Descrição das partes da obra e/ou 

escolhas feitas, Indicação de ênfases dadas) é menor do que a parte que Apresenta 

argumentos, Sustentação de argumentos e elogio. 

Na somatória geral das três áreas, as categorias indicativas de maior envolvimento 

do resenhista é maior do que as categorias mais indicativas de descrição da obra resenhada. 

De modo similar, na análise individual das áreas, o corpus de Linguística apresenta cerca 

de 73% das categorias de maior envolvimento: Introdução de elogio, Indicação de 

utilidade da obra, Indicação de ênfases dadas, Sustentação de um argumento, Indicação 

de conhecimento da área, Apresentação de definições e Apresentação de argumentos, 

sendo os processos verbais mais frequentes representantes dessas categorias: discutir, 

ressaltar, enfatizar, propor, apontar, mencionar, revelar, dizer, retomar, destacar, sugerir, 

definir, argumentar; enquanto a menor parte é composta por categorias indicativas de 

descrição: Apresentação do assunto tratado na obra, Descrição das partes da obra e/ou 

escolhas feitas, Apresentação de informação sem detalhar, totalizando 141 ocorrências.  

Na área de Literatura, observei a mesma ocorrência, havendo maior ocorrência das 

categorias que indicam maior envolvimento, composta por processos verbais mais 

frequentes, dentre eles: discutir, dizer, afirmar, propor, apontar, revelar, sugerir, 
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demonstrar, compreendendo cerca de 73% do corpus. Também na área de História as 

categorias de maior envolvimento representam 88% do corpus, o que indica que, do ponto 

de vista dos usos de processos verbais, as resenhas nas três áreas são avaliativas. 

A contrariedade na ordem da frequência em relação aos movimentos da estrutura 

retórica da resenha indica a grande preocupação dos resenhistas em exaltar qualidades da 

obra resenhada, já que a introdução de elogio e sustentação de um argumento ocorrem com 

maior frequência que a apresentação e esquematização da obra. Seguindo a ordem da 

estrutura retórica, as categorias expostas no Quadro 5 deveriam estar na seguinte 

sequência: Apresentação do assunto tratado na obra, Descrição de partes da obra e/ou 

escolhas feitas, Apresentação de argumentos, Sustentação de um argumento, indicação das 

ênfases dadas, apresentação de informação sem detalhar, Indicação de conhecimento da 

área, Apresentação de definições, Apresentação de interpretação da obra, Introdução de 

elogio à obra e Indicação de utilidade da obra. Nessa sequência, a resenha seria maior na 

parte descritiva e menor na parte avaliativa. No entanto, se os dados encontrados indicam 

variação, isso pode tanto representar uma mudança no gênero quanto outras preferências 

dos resenhistas para expor elementos descritivos e avaliativos. 

A seguir, discuto as categorias apresentadas no Quadro 5, pela ordem de frequência 

total das três áreas, fazendo comparações entre as preferências individuais de cada área e 

exemplificando com os processos verbais representativos de cada categoria. 

A categoria que apresentou maior frequência na soma das ocorrências dos 

processos verbais foi Sustentação de um argumento, indicada pelos usos dos processos 

dizer, afirmar e falar. Essa categoria também foi a mais recorrente nas áreas de Literatura 

e História, havendo variação na Linguística (a quinta mais frequente), já que essa área dá 

prioridade ao elogio, indicando a importância da obra, apresentando claramente o assunto 

para sustentar seus argumentos. Por meio desses usos, o resenhista faz referência a algo já 

falado e sobre o qual ele já se posicionou, buscando apenas sustentar sua opinião.  

Os processos verbais dizer e afirmar também foram encontrados em pesquisas de 

656 notícias sobre assuntos diversos, veiculadas na Folha de São Paulo e na BBC em 

português, indicando que a neutralidade expressa por dizer e a semiose de indicação 

expressa por afirmar reforçam a busca por ausência de interferência valorativa (CABRAL 

e BARBARA, 2012). Em 19 notícias, reportagens e artigos de opinião sobre homossexuais 

idosos em sites diversos, os verbos dizer e afirmar foram os mais utilizados para introduzir 
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vozes externas (SILVA, 2012). Isso mostra a variação nos usos de acordo com cada corpus 

de estudo. 

Abaixo exemplifico os usos de dizer e falar no corpus pesquisado:  

 

Dizer  

No exemplo a seguir, de Linguística, o resenhista utiliza o processo verbal dizer 

para reforçar seu argumento, já dado por meio do verbo refutar; trata-se de uma 

reafirmação do ponto de vista. 

 

(5) O texto seguinte, de Frédérick Douzet (...) analisa a tese (...) de que o estatuto da 
língua inglesa e a identidade americana estão sob forte ameaça da crescente imigração 
hispânica (...). Douzet (...) refuta estas afirmativas, ao dizer que (...) o que “determina a 
sobrevivência de uma língua é o interesse que ela pode representar como fator de 
ascensão social e econômica” (...). (LNSLEDSEISGEO) 

 

Nesse exemplo, o resenhista esclarece que um dos autores do livro resenhado 

(Douzet) analisa uma obra e a refuta quando diz algo que a contradiz. Assim, ao apresentar 

o que é dito, o resenhista sustenta o argumento dado e introduz seu envolvimento por meio 

da Citação, trazendo uma parte da obra para confirmar sua avaliação.  

 

Falar 

O uso desse processo verbal nessa categoria é encontrado em Literatura e História, 

conforme exposto no Quadro 5, indicando preferências das áreas. Os exemplos a seguir 

ilustram as ocorrências encontradas.  

 

(6) Dessa forma, Langues sans demeure aparece como uma dessas “pequenas obras”, 
se levarmos em conta que o livro tem apenas oitenta e seis páginas, de grande 
densidade (e intensidade), também em homenagem a um amigo desaparecido. Trata-se 
de um texto que fala de língua, de política, de literatura, de amizade e de luto. 
(LTITILANG) 

(7) Assim reconsiderada, podemos redefinir que quando se diz retórica não se fala em 
uma sistematização pós-iluminista do saber, de um ramo que pertence exclusivamente 
às letras ou à literatura, mas de uma disciplina (...) (NHSHON4) 
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Em (6), o resenhista colocou seu argumento no período anterior ao que utiliza o 

processo verbal falar, para que na oração em que o processo aparece ele possa sustentar 

seu argumento, justificando o porquê do que disse. No exemplo (7), de História, também é 

possível verificar a busca do resenhista pela reafirmação do que disse anteriormente, o que 

é justificado também pela forma como inicia a oração (assim reconsiderada), retomando o 

argumento exposto. 

Nos exemplos de Linguística, o falar é encontrado em contexto diferente, na 

apresentação do assunto tratado na obra, sendo, inclusive, uma categoria que ocorre 

anterior à Sustentação de argumento. Nessa categoria, o processo verbal indica o assunto 

tratado, diferenciando-se de Literatura e História, como é possível observar a seguir: 

 

(8) Nela, a língua oficial é o inglês. Segundo os Ibo, falar inglês significa obter a 
mesma inteligência dos brancos. (LNSLEDSEISGEO) 

 

Nesse exemplo, o resenhista expõe ao leitor uma opinião da personagem indicada 

pelo autor do livro para fazer referência ao assunto tratado na resenha, que é o inglês. 

Embora fosse esperado encontrar-se essa variação no uso do processo verbal em 

uma mesma área, não foram constatados exemplos, o que pode ser uma preferência de cada 

área. 

A segunda categoria mais frequente, analisando do ponto de vista do conjunto, é a 

Introdução de elogio à obra, criada segundo o contexto em que os processos verbais 

discutir, revelar, contar, sugerir e mencionar foram encontrados. Na análise individual das 

áreas, essa categoria também ocorre em segundo lugar em Literatura e História, enquanto 

em Linguística é a primeira mais recorrente.  

Embora o processo verbal mencionar, recorrente só em Linguística, possa ter carga 

semântica diferente de discutir, esse processo, assim como os demais, foi usado no corpus 

para mostrar a relevância da obra resenhada, expressando um elogio do resenhista à obra, o 

que indica as diferentes escolhas para expressar a mesma ideia. A seguir, exemplifico os 

usos dos processos segundo a disposição mostrada no Quadro 5. 
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Discutir 

Esse processo é o mais frequente em Linguística, ficando em décimo lugar em 

Literatura e segundo em História, o que indica sua importância no gênero, pois ele é um 

predicador que traz em seu próprio significado a característica de avaliação e, além disso, 

em alguns casos, está associado a outros elementos avaliativos como o Adjunto modal de 

intensidade alta muito e/ou adjetivo ou conjunção adversativa, conforme os exemplos:  

 

(9) Os professores precisam conhecer as concepções de leitura e dominar as técnicas e 
protocolos de leitura, tais como as propostas de leitura tutorial e/ou de letramento 
científico, amplamente discutidas e muito bem apresentadas no livro. (LNSLEDDEZ) 

(10) Mikhail Bakhtin: criação de uma prosaística tem o grande mérito de realizar uma 
análise crítica profunda à obra de Bakhtin, com o olhar atento para as continuidades, 
rupturas e discretas contradições de sua evolução. Assim, discute detalhadamente a 
elaboração dos conceitos não somente na economia interna da obra, mas também na 
relação com outros pensadores, começando pelos mais próximos, que são Volochínov 
e Medviédev. (LTELBC34C) 

(11) Uma questão fundamental discutida pela professora do Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora/México é a recepção desse material pela 
opinião pública mexicana, assunto problemático nos estudos de história da imprensa 
em virtude da falta de dados que comprovem como os indivíduos liam ou reagiam a 
determinados textos ou imagens. (HSON2) 

 

Os exemplos mostram que o uso do processo verbal discutir insere-se no contexto 

avaliativo, uma vez que o resenhista mostra seu envolvimento ao mostrar que percebe 

discussão na obra resenhada, e também pressupõe troca dialógica. É um processo que 

indica argumentação, portanto, há sempre troca de posicionamentos, sugerindo que o 

interlocutor tenha algum posicionamento contrário ou a favor.  

 

Revelar 

Nos usos desse processo exemplificados abaixo o contexto de ocorrência desse 

processo é de avaliação positiva da obra, advinda não apenas do processo verbal revelar 

como também dos elementos avaliativos, pois no exemplo de Linguística o resenhista 

mostra que a análise revela a postura crítica do autor e, mostrando acréscimo, ele utiliza 

outro processo verbal (demonstrar) acompanhado do advérbio de inclusão também. No 

exemplo da área de Literatura, o processo verbal é associado a um verbo modal como 

pode, vale, cabe estabelecendo uma relação interpessoal e o contexto é avaliativo, o que 
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pode ser verificado pelo conteúdo em negrito que compõe a oração em torno do processo 

verbal. Em História, o resenhista elogia a obra e expõe sua opinião através do qualificador 

que representa a Verbiagem do processo verbal: trama complexa. 

 

(12)A análise lingüística revela uma postura crítica do autor do cordel em relação à 
falta do Estado para com suas funções sociais, demonstrando também “a articulação 
de discursos que legitimam e sustentam a hegemonia neoliberal na literatura de cordel 
contemporânea” (p.142). (LNSLEDSETANALID) 

(13) Não caberia essa ingenuidade diante de O gato diz adeus. Se o romance pode 
revelar a vida, a vida retratada no romance pode também dizer algo a respeito da 
prática literária, suas motivações. (LTELB33B) 

(14) Em síntese, o livro de James traz importante pesquisa sobre as lutas, os 
confrontos, as alianças, os boicotes no cotidiano da política dos EUA, na relação com 
o regime civil-militar que se instala em 1964, particularmente após o AI 5. Revela 
uma trama complexa em que os exilados brasileiros nos EUA, (...) atuaram de forma 
importante e significativa (...) (HSV22) 

 

Sugerir 

No exemplo (15), de Linguística, o resenhista inicia o parágrafo com o nome da 

obra, indicando que ela sugere abordagem amplificadora, o que qualifica e valida a obra. 

No exemplo (16), de Literatura, também há elogio à obra: o resenhista apresenta uma 

avaliação ao dizer que o título não apenas faz alusão à penumbra do fim da tarde, mas 

também sugere a diferença cultural. O exemplo (17), de História, também aponta para 

elementos avaliativos por meio da Verbiagem de conteúdo avanços e também ao dizer que 

o texto traz inovações. 

 

(15) Da língua ao discurso: reflexões para o ensino sugere uma abordagem 
amplificadora do universo a ser explorado no processo de ensino no âmbito da escola 
sintonizada com a modernidade. (LNSLEDCINCLIN) 

(16) Além de aludir à penumbra do fim da tarde, o título sugere a diferença cultural – 
entre ocidente e oriente, referenciados mais exatamente em São Paulo e Japão – 
presente no livro e delineada pelo movimento do sol, que “se põe quando devia nascer 
e nasce quando devia se pôr”. (LTERE) 

(17) Desse modo, tracejando pela microanálise (com a trajetória de Rufino) e pela 
macroanálise (com o estudo pormenorizado do tráfico de escravos), o texto também 
sugere avanços e traz inovações sobre o uso desses instrumentais metodológicos de 
análise das fontes e apresentação dos dados. (HSB03) 
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Contar 

O processo verbal contar, embora recorrente nas três áreas, apresenta funções 

diferentes entre elas, sendo que na História introduz elogio à obra, conforme exemplo a 

seguir: 

 

(18) Com fino estilo narrativo, ele conta os lances geniais e a rebeldia que marcaram a 
vida do jogador. E acompanha como a sociedade recebeu e re-elaborou a história de 
seu ídolo. (HRH04) 

 

Em Linguística e Literatura, esse processo ocorre na Descrição de partes da obra 

e/ou escolhas feitas, permitindo ao leitor o acesso a trechos da obra resenhada. Essa 

categoria foi a sexta mais recorrente em Linguística e quinta em Literatura, o que mostra 

que nessas áreas esse processo verbal é mais característico das partes em que o resenhista 

se envolve menos com o que emite. Os exemplos seguintes indicam as ocorrências 

encontradas:  

 

(19) “Lembro-me de que, no começo, não conseguíamos falar nada. Até o fim do ano 
estávamos falando”, conta ele (apud Altmann, 2005).( LNSTLA1) 

(20) Inácio, seu neto, que dormia sobre o telhado do galinheiro, assiste à cena e conta 
para a família o ocorrido, o que dá início a um relato que, sinuoso como o movimento 
das “[...] serpentes que às noites mamavam nas mulheres e secavam as crianças.” 
(ADRIANO, 2010, p.78)(...) (LTITIHIST) 

 

Mencionar 

Esse processo verbal recorrente apenas em Linguística, mostrando acréscimos 

feitos pelo autor da obra, pois ele utiliza a preposição também anteriormente ao processo 

verbal, o que significa que além de outras atitudes e características, o autor da obra 

também menciona algo. Isso também indica que o autor da obra resenhada faz referência a 

aspectos que o resenhista julga importantes. Os exemplos a seguir indicam tais 

ocorrências: 

 

(21) Os autores também mencionam a importância de se considerar que a “aplicação e 
a utilização dos recursos tecnológicos não deve ser vista apenas como uma mera 
transposição de ambientes (...). (LNSRBLA1) 
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(22) Quanto aos aspectos positivos, vários podem ser mencionados. Entre as 
qualidades da experiência realizada, é possível mencionar o fato de o 
pesquisador/educador ter conseguido implementar práticas que fogem bastante à 
artificialidade da produção escolar tradicional. (LNSLEDCOMP) 

 

A alta frequência dos processos que introduzem elogio à obra permite confirmar a 

preocupação do resenhista especialista em expor seu parecer para o leitor, o que foi 

rotulado por Swales (1990 apud Bezerra, 2002, p.55), em seu modelo CARS, como 

“alegando centralidade”, na busca de “apelos à comunidade discursiva”. Trata-se de uma 

estratégia para convencer os membros a aceitarem a nova publicação como uma 

contribuição significativa dentro da área disciplinar.  

A categoria Indicação de utilidade da obra é a terceira mais frequente do ponto de 

vista do conjunto, sendo a segunda em Linguística, a terceira em Literatura e a sétima em 

História, o que indica grande variedade nas escolhas, principalmente nessa última, a mais 

próxima dos padrões retóricos de resenhas já analisados por diversos pesquisadores, como 

Motta-Roth (1995, 2002) e Araújo (2009), segundo os quais na parte final os resenhistas 

recomendam a leitura da obra e assim indicam sua utilidade. Embora a pesquisa feita não 

tenha verificado se os processos indicativos da categoria ocorreram na parte final da 

resenha, a interpretação aqui feita é: se a categoria apresenta baixa frequência, isso 

significa que o resenhista destina um espaço menor a ela, assim como foi verificado por 

autores que pesquisaram a ocorrência da recomendação da obra em menor parte da 

resenha, em especial na parte final.  

Por outro lado, verifica-se que, em Linguística e Literatura, do ponto de vista dos 

processos verbais, os resenhistas buscam persuadir mais o leitor sobre a utilidade da obra, 

dedicando maior espaço para essa categoria, totalizando uma alta frequência, expressa 

pelos processos apontar e propor, indicando maior envolvimento do resenhista com o que 

emite, pois ele informa ao leitor o que a obra apresenta de importante para a área em que se 

insere. Não se trata de recomendar explicitamente a obra, mas de deixar pistas ao leitor 

sobre o que a obra oferece de importante e que talvez possa a ele interessar. A seguir, 

exponho os exemplos: 
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Apontar 

Sobre esse processo, é importante esclarecer que ele poderia ser considerado um 

processo material, tendo em vista que muitas vezes é interpretado no sentido de mostrar 

algo. No entanto, o contexto indica que o resenhista aponta com palavras, no sentido de 

expressar. O item lexical traz uma carga avaliativa, mostrando um uso de metáfora lexical9. 

 

(23) Ora, fazer uma tradução significa também fazer escolhas e, por sua vez, escolher 
comporta sempre, de alguma forma, ganhos e perdas. O último parágrafo de Santana 
Dias aponta o que para ele seriam as perdas dessas traduções consultadas (...) 
(LTSENNE) 

 

O uso do processo verbal apontar em (23) indica que o leitor encontrará na leitura 

do último parágrafo da obra esclarecimentos do autor sobre perdas que ocorrem em 

traduções, o que permite aguçar a curiosidade do leitor sobre a obra. Desse modo, o 

resenhista expõe ao leitor a utilidade da obra para os interessados na área.  

 

Propor 

De modo semelhante ao processo apontar, o propor também orienta o leitor para o 

que é proposto na obra resenhada, fazendo uma apresentação, conforme o exemplo a 

seguir: 

 

(24) A série Bakhtin: inclassificável, organizada pelas professoras Luciane de Paula e 
Grenissa Stafuzza, coloca-se na mesma direção de propor estudos significativos em 
torno de Bakhtin e o Círculo. (LNA11BAK) 

 

Na seção de análise do padrão de realização da mensagem, apresentarei mais 

exemplos desse processo para contextualizar como o resenhista expõe o que é proposto na 

obra, com o intuito de se adequar a um gênero que exige uma linguagem elaborada e maior 

envolvimento com o leitor. 

                                                            
9 Termo que se opõe à metáfora gramatical. Segundo Berber Sardinha (2007) é uma “metáfora que não indica 
o uso de uma função gramatical por outra. É o tipo de metáfora de que se ocupam a teoria da metáfora 
conceptual” (p.55). 
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Em relação à categoria Indicação de ênfases dadas, o resenhista informa ao leitor 

as partes da obra e os assuntos nela destacados. Na maioria dos contextos de uso desses 

processos, o resenhista nos diz que é o autor quem enfatiza ou destaca, conforme mostrarei 

na seção sobre os Dizentes dos processos verbais. Essa categoria é a terceira mais 

frequente em Linguística e História e a quarta em Literatura, o que mostra sua alta 

relevância nas três áreas, com o intuito de fazer esclarecimentos, destacando o que é mais 

importante, havendo variações no envolvimento do autor, ora tendendo a exaltar partes da 

obra e se posicionar ora apenas enaltecendo sem se posicionar. A seguir, exponho os 

exemplos dos processos indicativos dessa categoria. 

 

Explicar 

Nos exemplos das três áreas, esse processo verbal indica o que, segundo o 

resenhista, é esclarecido na obra, permitindo ao leitor interessado no assunto decidir-se ou 

não pela leitura da obra resenhada. 

 

(25) Na sequência do texto, ela explica as gramáticas normativa, descritiva e interna, 
citando os teóricos de cada linha de conhecimento. (LNSLEDNOVENS) 

(26) Hatoum explica o efeito das restrições impostas pela Canongate: A extensão da 
novela era o limite, eu não poderia escrever um livro muito extenso. (LTERA) 

(27) A preocupação precípua da autora nas páginas iniciais é explicar a periodicidade 
do objeto por ela analisado: as caricaturas. (HSHON2) 

 

Ressaltar 

Esse processo é mais recorrente em Linguística e História em comparação à 

Literatura, ocorrendo geralmente em contexto mais avaliativo nas duas primeiras. Já em 

Literatura, o contexto é descritivo, feito por meio da reportagem da fala do autor da obra, o 

que indica menor envolvimento do resenhista, pois ele apenas diz ao leitor o que o autor 

ressalta sem se posicionar. Os exemplos seguintes ilustram essas ocorrências. 

 

(28) É interessante ressaltar a descrição sobre o surgimento no PB de estruturas 
pessoais com o verbo ter existencial, o que contribui para a crença de que o PB 
caminha rumo ao preenchimento da posição de sujeito. (LNSD11D) 
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(29) Ele ressalta que não ouvimos apenas por meio de nosso ouvido interno e externo, 
mas que ouvir é uma forma de comportamento complexa e corporal que exerce um 
papel muito importante para nossa percepção táctil e física do mundo. (LTSP1219) 

(30) Com esse panorama, Ross ressalta a tendência à radicalização que caracterizava a 
Alemanha às vésperas do Terceiro Reich. (HRH07) 

 

No exemplo (28), de Linguística, a avaliação do resenhista se faz presente por meio 

da associação do processo relacional seguido de um qualificador (é interessante) e no 

exemplo (30), de História, pela escolha do início da oração (com esse panorama), 

indicando que a obra foi bem elaborada.  

 

Destacar 

Sobre o processo verbal destacar, ele é o menos recorrente dentre os processos 

verbais comuns às três áreas, o que indica que há menor interesse em utilizá-lo para 

mostrar o que é enfatizado na obra. Em adição a isso, é importante esclarecer que em 

Linguística e História foi notório o uso excessivo desse processo em uma única resenha nas 

duas áreas, havendo em torno de duas a três ocorrências em uma resenha, o que não seria 

recomendável para uma resenha escrita em um periódico bem conceituado. Os exemplos a 

seguir ilustram as ocorrências encontradas no corpus: 

 

(31) O autor destaca a Nigéria por este país ter sido o primeiro de onde os britânicos 
fizeram sua incursão para o interior do continente africano. (LNSLEDSEISGEO) 

(32) Ambos os textos são arrematados pela reflexão despretensiosa e brilhante de 
Borges Coelho, que, na dupla condição de historiador e ficcionista, destaca as 
contaminações e as divergências entre a escrita da história e a escrita literária. 
(LTITIMOÇA) 

(33) Além disso, Villafañe destaca o retorno e o fortalecimento da identidade latino-
americana entre o final do século XX e o princípio do século XXI, discutindo como as 
nações são inventadas e reatualizadas de acordo com os diferentes contextos 
históricos. (HSB06) 

 

A quinta categoria mais utilizada nas três áreas é a Apresentação do assunto 

tratado na obra, indicada pelos processos verbais abordar, falar e anunciar. Como o falar 

já foi exemplificado, os exemplos agora se limitam ao abordar e ao anunciar. Na análise 

individual das áreas, essa categoria ocorreu em quarto lugar na Linguística, sexto na 

Literatura e oitavo na História, o que indica que na Literatura e na História os resenhistas 
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dedicam menor espaço para apresentar o assunto da obra, uma vez que nessas duas áreas 

foram encontradas apenas oito categorias. 

Esse processo é utilizado nos momentos em que o resenhista esclarece sobre os 

capítulos da obra resenhada, indicando ao leitor do que trata cada capítulo e o que é 

relevante, bem como ao final da resenha, para ressaltar o que foi discutido, conforme 

mostram os exemplos: 

 

(34) O capítulo aborda o pouco estudado tema da relação entre suporte e gênero nos 
gêneros de jornais. O suporte jornal faz com que os gêneros nele contido sejam 
classificados em centrais e secundários e simultaneamente dificulta a distinção do que 
seja gênero e seção. (...) O autor opta por adotar a perspectiva de John Swales. Porém, 
como no capítulo anterior, não se justificou essa preferência. (LNSLEDSEISGEN) 

(35) Trata-se de um “diário de idéias” feito de fragmentos aforismáticos que discorre 
de maneira muito pessoal sobre a situação da teoria nos três países – Brasil, EUA e 
Alemanha – que fizeram parte da formação do autor; por outro lado, aborda de 
maneira muito teórica experiências pessoais e cotidianas. (LTSENDB) 

(36) Três dos capítulos que compõem a primeira parte do livro abordam temas ainda 
muito pouco explorados na literatura sobre o regime. Antônio Luigi Negro brinda-nos 
com um interessante texto sobre as expectativas e angústias de mulheres 
revolucionárias que se envolveram na experiência de se integrar à produção como 
operárias. (HSESOS) 

 

Verifica-se que o processo verbal em si não é avaliativo, mas o resenhista o utiliza 

num contexto em que avalia a obra. No exemplo (34), o resenhista nos faz pensar que a 

obra é inovadora, por tratá-la, como ele mesmo destaca, por meio de um Adjunto modal 

(pouco) associado a um processo mental (estudado), mas, posteriormente, afirma que o 

autor não justifica suas escolhas, enfatizando que isso ocorreu mais de uma vez na obra, 

conforme se observa no trecho como no capítulo anterior. 

Nos exemplos (35) e (36), há Circunstância de modo (de maneira muito teórica) e 

Verbiagem (temas) acompanhadas de Adjuntos modais de intensidade (muito) e 

temporalidade (ainda) respectivamente, formando o contexto avaliativo. No exemplo (36), 

há ainda o acréscimo de uma oração, destacada em itálico, em que o resenhista enfatiza a 

eficiência da obra utilizando um verbo com conotação positiva (brinda) associada a um 

adjetivo (interessantes).  

É interessante notar como os Adjuntos modais de intensidade e temporalidade, que, 

conforme será visto no capítulo (5) indicam um padrão nas três áreas, se interrelacionam 
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ao processo verbal para formar a avaliação na resenha, indicando o envolvimento do 

resenhista com aquilo que emite. 

A sexta categoria encontrada na somatória dos processos nas três áreas é a 

Descrição de partes da obra e/ou escolhas feitas, por meio da qual são usados alguns 

processos que expressam a descrição do resenhista sobre algumas partes da obra. Essa 

categoria ocorreu em sexto lugar dentre as dez de Linguística, em quinto dentre as oito de 

Literatura e sexto lugar dentre as oito encontradas em História, mostrando que tal uso, 

assim como aquele que apresenta o assunto tratado, ocupa menor espaço nas áreas de 

Literatura e História, sendo prioridade nessas áreas categorias mais avaliativas. A seguir, 

exemplifico os usos desses processos. 

 

Citar 

A descrição da obra resenhada é o passo inicial do resenhista para formular 

argumentos. Assim, como parte dessa etapa descritiva, o processo verbal citar no corpus 

de Linguística é utilizado pelo resenhista para informar o leitor sobre quem são os autores 

citados na obra, bem como sobre citações feitas pelo autor da obra, conforme os exemplos 

a seguir:  

 

(37) Citando Bechara (1987, p.55), para quem o aluno deve ser “poliglota em sua 
própria língua”, a autora ressalta os aspectos de discursivização da língua que os 
exemplos apresentados exaustivamente esclarecem. (LNSLEDCINCLIN) 

(38) A autora argumenta que a interrupção masculina, no exemplo citado por West e 
Zimmerman, não seria um caso de dominação, mas de direitos conversacionais, 
quando o marido interrompe a esposa para dizer que ela não deve ‘mexer’ em seus 
pertences pessoais. (LNSD11F) 

 

No corpus de História, a ocorrência desse processo se dá em outro contexto, 

indicada pela quarta categoria mais frequente na área, a Indicação de conhecimento da 

área. Por meio dela o resenhista mostra conhecimento do assunto abordado na obra 

resenhada, o que lhe confere credibilidade frente aos outros pareceristas, conforme indica o 

exemplo abaixo: 
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(39) Um breve passar de olhos em catálogos de editoras e em estantes de livrarias 
atesta que o país experimenta grande aumento de publicações de caráter biográfico e 
autobiográfico – a título de exemplo citemos apenas O retorno de Martin Guerre, de 
Natalie Z. Davis (...) 

 

Descrever 

Este processo verbal também se insere na categoria Descrição de partes da obra 

e/ou escolhas feitas, pois, como o próprio nome indica, volta-se para indicação de 

descrições feitas pelo resenhista sobre a obra. Por meio do uso desse processo, o resenhista 

indica ao leitor como o autor do texto resenhado se envolve com o texto, o que ocorre 

geralmente na parte em que o resenhista discorre sobre os capítulos da obra resenhada. 

Como bem explica Muniz-Oliveira (2005, p.117), o uso desse processo verbal indica que, 

para o resenhista, o autor resenhado quer que o leitor veja detalhadamente os elementos do 

objeto de discurso ou “as ações desenvolvidas ao longo do tempo”. Os exemplos a seguir 

mostram a ocorrência desse processo: 

 

(40) François Dosse descreve a confecção dessa produção historiográfica lembrando 
que, nas décadas de 1980 e 1990, a expressão ‘lugares de memória’ passa a integrar a 
linguagem corrente. (HSB01) 

(41) o autor descreve a encenação indígena, pelas cartas trocadas entre D’Anville e La 
Condamine que irá compreender as manipulações cartográficas. (HSV23) 

 

Concluir 

O processo verbal concluir também foi encontrado na categoria de descrição da obra 

resenhada, embora se esperasse encontrar esse processo no movimento retórico em que o 

resenhista fornece avaliação final da obra, na categoria que indica a utilidade da obra. 

Contrariamente às expectativas, esse processo é utilizado pelo resenhista para descrever ao 

leitor algumas conclusões a que o autor chegou, sendo recorrente apenas na área de 

História, conforme o exemplo a seguir: 

 

(42) Após descortinar esta gama de agentes interessados, por motivos diversos, na 
manutenção da situação de guerra, real ou fictícia, na província, Ortelli conclui que 
muito pouco deste contexto estava diretamente vinculado aos “apaches” (...) (HTEC) 
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Relatar 

O processo verbal relatar, presente apenas na área de Literatura, é recorrente em um 

contexto descritivo, em que o resenhista nos mostra relatos que ele diz terem sido feitos 

por uma personagem da obra. Os exemplos seguintes mostram tipos de ocorrências mais 

recorrentes: 

 

(43) Breton conversa com o senhor Kraus; relata suas idas à casa do senhor Juarroz e 
de sua esposa; se encontra com Duchamp em suas caminhadas. (LTITI3211) 
(44) Uma espécie de Sherazade é apresentada nas vestes desse viajante-operário, que 
relata diferentes serviços realizados e pessoas encontradas – como o companheiro 
macaco ou o chefe inexperiente –, e faz uso de certas expressões e perguntas para 
costurar e dar continuidade à sua trama: “Bem, o que você ainda quer saber?” (p.42). 
(LTSENNB) 

 

Os exemplos mostram que a descrição enquanto parte construtiva da resenha é 

evidenciada por meio dessas escolhas em que o resenhista preocupa-se apenas em mostrar 

como o autor descreve a obra ou como o participante ganha voz na obra (19) também 

fazendo descrições.  

A sétima categoria encontrada no conjunto das três áreas foi a Indicação de 

conhecimento da área, categoria considerada importante para o gênero resenha na área de 

Linguística segundo Motta-Roth (1995, p.101), tendo constatado em sua pesquisa que 

nessa área o foco é fornecer alguma indicação do valor do livro para a comunidade 

discursiva específica, evidenciando a necessidade de conhecimento. No entanto, essa 

categoria foi encontrada também em sétimo lugar na Linguística, em oitavo em Literatura e 

quarto em História, relacionada apenas a três processos, sendo citar e reiterar na área de 

História, e retomar nas três áreas. Essas variações confirmam a necessidade de se levar em 

conta o contexto sócio-histórico-cultural na realização de uma pesquisa, pois as áreas 

mudam e os propósitos mudam no decorrer do tempo. 

A seguir, exemplifico as ocorrências dos processos retomar e reiterar, uma vez que o 

processo verbal citar já foi exemplificado anteriormente. 
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Retomar  

O processo verbal retomar permite que o resenhista mostre ao leitor que é 

especialista na área da obra resenhada, apontando a relação da obra com outros estudos da 

área, conforme o exemplo (45). Em (46), o resenhista também indica ser um conhecedor da 

área para reconhecer que a obra apresenta uma novidade na área: 

 

(45) Já nas primeiras páginas retoma as análises historiográficas de um episódio que 
foi exaustivamente estudado até a segunda metade do século XX, perguntando-se o 
que de novo poderia dizer sobre a matéria. E não é preciso avançar demasiadamente 
na leitura para observar que apresenta uma visão claramente inovadora (...) (HSV19) 

(46) E aqui retomo outro aspecto novo da obra: promover a divulgação capilar de 
Austin em língua portuguesa. (LNSD11E) 

 

Os exemplos (45) e (46) indicam que o resenhista acompanha a trajetória do autor 

resenhado ou mesmo do assunto tratado, mostrando-se conhecedor da área. 

 

Reiterar 

O uso do processo verbal reiterar, além de indicar o conhecimento do resenhista 

sobre o assunto, é uma forma de o resenhista parafrasear algo já dito, situando o leitor, 

conforme os exemplos a seguir:  

 

(47) Elas podem acontecer no livro de outro autor, como mostra a confluência entre o 
mote do romance de Carvalho e as obras de Tanizaki, na imaginação e – como deve 
supor o leitor afeiçoado à insistência do autor de Nove noites (2002) e Mongólia 
(2003) em reiterar a tensão entre os limites do horizonte do mundo e os da ficção – 
nos refúgios da realidade.  (LTERE) 

(48) Ao final do livro, fica a certeza da relevância do trabalho de Durão e sua 
contribuição para área dos estudos literários. Entretanto, há ainda que se reiterar uma 
particularidade dessa obra em relação aos inúmeros manuais de teoria e crítica literária 
disponíveis no mercado editorial (...). (LTSENNA) 

 

No exemplo (47), o resenhista indica seu conhecimento da área buscando 

aproximação com os leitores do autor resenhado, uma vez que constrói sua avaliação 

apoiando-se na oração que oferece uma proposta ao leitor: como deve supor o leitor 

afeiçoado. Em 48, o resenhista também utiliza o processo verbal indicando a necessidade 
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de ressaltar uma qualidade na obra, o que, de acordo com sua experiência na área, trata-se 

de uma particularidade. Além disso, o elogio torna-se mais expresso pela construção da 

oração há ainda (...), indicando acréscimo. 

Outra categoria encontrada foi a Apresentação de interpretação da obra, recorrente 

em sétimo lugar em Literatura e quinto em História, não presente em Linguística.  

Comparando-se a ocorrência nessas áreas, verifica-se que Literatura dedica menos espaço 

na resenha para interpretação em relação à História, no entanto, ambas ainda priorizam 

essa categoria em comparação à Linguística, que não a utiliza.   

A formulação dessa categoria adveio do contexto linguístico de ocorrência dos 

processos verbais demonstrar e questionar, em que o resenhista apresenta interpretações da 

obra resenhada, conforme indicam os exemplos. 

 

Demonstrar 

Como já mencionado, é característica do gênero resenha a Avaliação final da obra, 

o que leva à necessidade do resenhista de expor sua interpretação da obra, aspecto 

verificado nos corpora de Literatura e História por meio do processo verbal demonstrar: 

 

(49) No terceiro capitulo deste livro passamos do século XIX para o século XX, no 
qual o autor destaca de que maneira a ideia de revolução política é colocada a serviço 
do surrealismo. No início dos anos 20, Laurente demonstra a instabilidade e o caráter 
indefinido do conceito de revolução para os surrealistas. (LTITIREVO) 

(50) Ao constatar que, uma vez aprisionados, esses homens não eram condenados pela 
justiça, Ortelli demonstra as suas relações com integrantes das famílias de elite da 
região, que os vinculavam à sociedade local e transformavam suas práticas em algo 
estrutural na província. (HTEC) 

 

No exemplo (49), de Literatura, o demonstrar apresenta o significado indicado pelo 

dicionário, no sentido de confirmar, evidenciar (Aurélio, 2013). Trata-se de um contexto 

em que o resenhista expõe sua interpretação sobre a obra ou parte dela, colocando em 

evidência o conteúdo da proposição. As escolhas do substantivo instabilidade e do 

substantivo acompanhado de um adjetivo caráter indefinido indicam escolhas avaliativas. 

No exemplo (50), de História, a forma escolhida pelo resenhista para iniciar a oração (ao 
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constatar....Orteli demonstra...) indica um parecer positivo do resenhista diante da 

colocação do autor.  

 

Questionar 

O processo verbal questionar, também representativo dos exemplos de Apresentação 

de interpretação da obra, ocorre nos contextos em que o resenhista está refletindo sobre a 

obra e compartilha com o leitor suas inquietações, apresentando o Dizente por meio de 

termos como sujeito, que pode levar o leitor a sentir-se incluído no discurso, como mostra 

o exemplo a seguir: 

 

(51) Este mesmo sujeito deve repensar a literatura nacional, local, questionar os 
valores impostos dos e pelos cânones literários, pensar no que quer ou no que deve 
transmitir às gerações futuras, além de questionar o que chamamos de “Literatura e 
cultura latino-americana”. (LTELBC34B) 

 

No exemplo (51) o resenhista reflete sobre a obra, colocando seu ponto de vista sobre 

o assunto, não se limitando apenas a dizer se o autor resenhado abordou correta ou 

incorretamente o assunto tratado, mas preocupando-se em mostrar-se conhecedor da área, 

tendo legitimidade para analisar a obra e dialogar com o leitor. Além disso, leva o leitor a 

refletir sobre seu objeto de estudo - a literatura, e o processo verbal é utilizado para dar um 

comando ao leitor, exigir dele uma atitude.   

A décima categoria encontrada na ordem decrescente do total das áreas foi 

Apresentação de informação sem detalhar, recorrente apenas na área de Linguística em 

oitavo lugar, o que indica sua baixa frequência de ocorrência. Essa categoria equivale ao 

movimento retórico de apresentação da obra – passo 4 – fazendo generalizações (Motta-

Roth, 2002, p.93), formada pelo contexto linguístico do processo verbal comentar, 

conforme exemplo abaixo:  

 

Comentar 

No uso do processo verbal comentar, o resenhista indica ao leitor que o autor fala 

sobre determinado assunto, sem concentrar-se muito detalhadamente, o que o leva apenas a 
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comentar e não discutir como poderia ser esperado num contexto em que uma obra é feita 

para uma comunidade científica. 

 

(52) Calvet comenta cinco estudos de caso, dialogando com o capítulo anterior. 
(LNA9POLI) 

(53) De início, as autoras comentam a escassez e as contradições dos estudos sobre a 
linguagem de gays e lésbicas, centradas especialmente no léxico, nas décadas de 1960 
e 1970, em contraposição à predominância de estudos sobre a linguagem de homens e 
mulheres. (LNS11DF) 

 

Nesses exemplos, os resenhistas nos mostram que os autores das obras resenhadas 

comentam estudos, o que indica uma parte descritiva da resenha. Tais ocorrências não 

foram encontradas em Literatura e História, o que se torna coerente com os dados 

encontrados nessas áreas, pois se nessas áreas os resenhistas buscassem interpretar as obras 

não seria interessante para eles informar algo sem detalhar. Isso já se limita às poucas 

descrições feitas por eles, já que essa categoria pode ser vista como uma subcategoria da 

descrição das partes. 

Outra categoria que também pode ser equivalente ao movimento retórico de 

apresentação da obra, uma vez que é na apresentação que o resenhista indica definições da 

obra a ser resenhada, é Apresentação de definições, representada pelo uso do processo 

verbal definir, recorrente apenas em Linguística, sendo sua nona categoria. O resenhista 

utiliza o processo verbal definir para indicar que o autor resenhado organiza o texto 

procurando apresentar definições próprias. Isso provavelmente se deve às diferentes visões 

sobre um determinado objeto na área de Linguística, conforme mostra o exemplo abaixo: 

 

(54) Dessa maneira, os autores definem a noção de foco, apresentam os tipos de 
clivadas, começando pelas clivadas canônicas pessoais, em que há flexão da cópula, e 
impessoais, preferidas no PB. (LNSD11D) 

 

No exemplo (54), observei que o resenhista não se envolve com o leitor, pois ao 

dizer como os autores definem a noção de foco apenas indica o modo como o autor 

organiza a obra, sem posicionar-se diante disso.  

A categoria menos recorrente encontrada em relação à frequência nas três áreas foi 

Apresentação de argumentos, presente apenas na área de Linguística como sua categoria 
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menos frequente, ocupando a décima posição. Tal categoria é expressa pelo processo 

verbal argumentar, por meio do qual o resenhista revela ao leitor a posição do autor sobre 

o assunto tratado na obra, indicando que o autor expôs sua argumentação.  

Observando a ordem decrescente em que as categorias foram elencadas, é 

interessante notar que enquanto essa categoria apresenta a mais baixa frequência, a 

categoria Sustentação de um argumento, que deveria vir como subsequente, é a primeira 

mais recorrente, o que mostra a oposição entre as categorias que equivalem ao modo como 

outros autores, por terem comprovado, indicam como é feita a organização retórica de uma 

resenha e a frequência de ocorrência. Analisando individualmente, essa diferença só é 

representativa na Linguística, área em que a categoria de Sustentação de um argumento 

ocorre em quinto lugar, o que mostra que os resenhistas apresentam poucos argumentos, 

mas se preocupam em reforçar o argumento dado, sustentando-o com o intuito de 

convencer o leitor. É, ainda, prioridade dessa área apresentar argumentos por meio do uso 

de processo verbal, o que indica que as áreas de Literatura e História apresentam outras 

escolhas podendo ser pelo uso de outros tipos de processos não pesquisados e discutidos 

nesta dissertação. 

Na escolha de processo verbal, o resenhista já deixa claro ao leitor que o autor do 

texto resenhado não apenas diz algo, mas traz argumentação: 

 
(55) Nessa mesma perspectiva, Fasold (1984) argumenta que uma língua deve possuir 
certos atributos para preencher certa função. (LNA9POLI) 

 

Diante do exposto, verifiquei que tanto na somatória geral das três áreas quanto na 

análise individual, as categorias indicativas de maior envolvimento do resenhista são 

maiores que as categorias mais indicativas de descrição da obra resenhada. No entanto, em 

Linguística e Literatura há um equilíbrio maior entre essas duas variações em comparação 

à História, pois, em Linguística, a parte que indica maior envolvimento apresenta um total 

de 388 (73%) ocorrências em relação a 141 (27%) ocorrências de categorias mais 

descritivas, e 339 (73%) em relação a 128 (27%) em Literatura, evidenciando uma 

diferença de 30% entre a parte que apresenta mais envolvimento e a parte descritiva. Já em 

História, as categorias que indicam mais envolvimento do resenhista totalizam 326 (88%) 

ocorrências enquanto as indicativas de descrição totalizam 43 (12%) ocorrências, 
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indicando menor equilíbrio entre as duas grandes categorias que compõem uma resenha 

(descrição e avaliação). 

Ainda há de se considerar que na Linguística e na História a categoria Indicação de 

ênfases dadas ocorreu em um contexto de maior envolvimento do resenhista, 

contrariamente à Literatura, o que foi levado em consideração no levantamento das 

ocorrências.  

Os dados indicaram também que, em relação às categorias formadas, houve grande 

proximidade entre as áreas de Literatura e História, uma vez que ambas apresentaram oito 

categorias enquanto Linguística apresentou dez. Além disso, em relação à ordem de 

frequência em que as categorias aparecem, a Literatura e a História apresentaram 

proximidades em seis categorias, a saber: Sustentação de um argumento, Introdução de 

elogio à obra, Apresentação do assunto tratado na obra, Descrição de partes da obra e/ou 

escolhas feitas, Apresentação de interpretação da obra, Apresentação de informação sem 

detalhar, mostrando que essas áreas possuem critérios semelhantes sobre o que priorizam 

em uma resenha. 

Na próxima seção, 3.1.2, apresento os Dizentes dos processos verbais, de forma a 

esclarecer quais as escolhas do resenhista no que se refere ao responsável pelo dizer: se ele 

se coloca como Dizente ou dá voz ao autor do texto resenhado. 

 

 

3.1.2   Escolha dos Dizentes dos processos verbais 

 

Nesta seção, apresento os Dizentes dos processos verbais, priorizando a discussão 

sobre os mais representativos de forma a esclarecer as escolhas principais dos resenhistas 

nas áreas pesquisadas. 

Ao analisar os Dizentes dos processos verbais, verifiquei que o resenhista opta, na 

maioria das vezes, por dar voz ao autor da obra resenhada, conforme o Quadro 6 a seguir, 

havendo ainda outros tipos de Dizentes como: objetos semióticos, o próprio resenhista, 

outros pesquisadores externos que são citados na obra e personagens citadas na obra . Há, 

ainda, exemplos de uso do clítico se ou uso do processo verbal no infinitivo tornando o 
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Dizente indefinido. No Quadro 6 apresento as frequências dos tipos de Dizentes que 

ocorrem com cada processo verbal, indicando  as escolhas do resenhista para expressar 

quem é o responsável pelo dizer. 

 

Quadro 6:  Tipos de Dizentes dos processos verbais 

Processo 
Autor Objetos 

semióticos Resenhista Indefinido Voz externa Personagens 
citadas na obra

LG LT H LG LT H LG LT H LG LT H LG LT H LG LT H 

Dizer 9 13 14 6 19 6 5 10 9  12 16 4 5 6    5

Discutir 54 21 21    2 3  1   2 1   6     

Afirmar 22 33 20    6 2 2 3 1 3  2 4 6     

Abordar 27 10 15 9       7            

Apontar 17 10 6 11 9  6 3 3    3 2 2     

Falar 1 12 4 1 3 2 2 3 2 8 6  1   2 11 6 3

Revelar 8 2 6 16 24 15      1           

Explicar 17 4 10 1 5 7 4 4 7 1 1      2     

Contar 9 21 5 1      1 2 3 1      8 2

Sugerir 6 7 7 4  9 3  1    1   3     

Ressaltar 13 7 9   2 2 8 2 2              

Retomar 9 8 11 1 1  6    1            

Destacar 6 4 7   1  2    2            

Propor 21 21       7 6  7     6       

Citar 28   20     2  1    2   1     

Demonstrar  9 18  5 7 2         3     

Enfatizar 14 6   4 4  1        2       

Mencionar 12         10                

Comentar 11     1   1   1         3   

Definir 9     3      2   1         

Argumentar 5     1         3         

Anunciar   2     9   1       2       

Questionar   6     1      1    3       

Reiterar   5        3       1       

Relatar   3        2             3  

Descrever     11    2                 

Concluir     10               1     

TOTAL 298 284 194 118 144 85 59 39 28 21 44 13 19 25 32 14 17 10
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A preferência do resenhista em colocar o autor da obra resenhada como Dizente 

mostra seu distanciamento da elocução, uma tentativa de não se responsabilizar pela 

emissão das avaliações, o que é compreensível pelo fato de a resenha ser construída de 

acordo com critérios de uma comunidade, pois como bem esclarece Araújo (2009), a 

construção das resenhas é tanto pessoal quanto institucionalizada: os resenhistas associam 

a obra resenhada a um sistema de valores estabelecidos socialmente por membros de uma 

comunidade discursiva. 

Esse levantamento permitiu observar que dentre os cinco principais processos 

verbais de cada área há predomínio da escolha do autor como Dizente, com exceção no 

uso do dizer e do falar, pois, em Literatura e em História, o Dizente do processo verbal 

dizer, na maioria dos exemplos, é indefinido, embora na História a escolha pelo autor na 

posição de Dizente seja alta. Na maioria dos exemplos de falar em Literatura e História, o 

Dizente é o autor, havendo variação na Linguística em que a maior parte dos exemplos 

tem como Dizente uma personagem citada na obra resenhada.  

A alta frequência da escolha do autor como Dizente do processo verbal mostra que 

o resenhista tem essa preferência tanto nas partes em que há maior envolvimento com a 

obra, nos usos dos processos que formam categorias mais avaliativas conforme descrito 

na seção 3.1.1, quanto nas partes mais descritivas, indicando que embora as resenhas nas 

três áreas analisadas sejam construídas, em sua maioria, por categorias que as tornam 

mais avaliativas que descritivas, há uma tentativa do resenhista de mostrar 

distanciamento dando voz ao autor da obra. A seguir, os exemplos dessa escolha: 

 

(56) Glissant propõe que só uma reflexão coletiva pode levar a uma saída, o que teria 
de passar forçosamente pelo reconhecimento de uma identidade marcada pela 
heterogeneidade, pela convergência de várias matrizes. (LTSENNC) 

(57) Uma delas, presente em praticamente todos os capítulos, é intitulada Diário de 
bordo, na qual a autora sugere fontes de pesquisa, propostas de trabalho, questões para 
refletir, exemplos e definições. (LNSRBLA3) 

 

A referência ao autor como Dizente do processo verbal foi feita tanto por indicação 

do nome do autor quanto de palavras autor/autora, conforme mostram os exemplos acima, 

indicando que quem propõe e sugere não é propriamente o resenhista, mas o autor da obra 

resenhada. 
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Outro uso bastante recorrente de Dizente é como objeto semiótico. Como já discutido 

no referencial teórico, o resenhista dá voz a seres inanimados como a obra, o capítulo, o 

romance, os motivos. De acordo com Halliday e Matthiessen, (1999, p.61), as coisas 

consideradas conscientes são representadas por seres humanos enquanto as não 

conscientes, por materiais como objetos, substâncias e abstrações materiais e por semioses, 

ou seja: instituições (colégio), objetos semióticos (notícia, obra) e abstrações semióticas 

(ideia, fato). No caso das resenhas, esses usos são um recurso para o resenhista emitir sua 

opinião sem envolver-se diretamente, evitando a repetição de referência ao autor 

resenhado, embora isso ocorra bastante. São exemplos desses usos os casos a seguir: 

 

(58) O capítulo aborda o pouco estudado tema da relação entre suporte e gênero nos 
gêneros de jornais. (LNSLEDSEISGEN) 

(59) O exame que Durão faz dos diferentes momentos e reações da recepção crítica da 
obra de Joyce revela que a lógica ordenadora da progressão linear do tempo, 
constitutiva dos discursos e práticas da cultura ocidental, encontra-se impregnada de 
forma ubíqua em todo gesto interpretativo. (LTSENNA) 

 

No exemplo (58), o resenhista apresenta como Dizente o capítulo, para indicar parte 

da obra resenhada. Em (59), o Dizente é o exame feito pelo autor resenhado, o que pode ser 

entendido como uma abstração semiótica, um fato, o qual contribui para o contexto de 

elogio da obra feito pelo resenhista ao dizer que a análise do autor revelou algo importante 

para a área pesquisada.  

O terceiro Dizente mais recorrente encontrado no corpus foi o próprio resenhista, 

verificado nos casos em que ele retoma algo já dito e/ou se coloca em primeira pessoa do 

singular ou do plural, nos casos em que há co-autoria: 

 

(60) Como já foi dito, o título da obra objeto desta resenha adianta a matéria social da 
narrativa, mas a linguagem adotada pelo autor, que recupera com propriedade a dicção 
dos moradores de rua, bem como o uso da perspectiva narrativa em primeira pessoa 
estabelecem um jogo de aproximação e distanciamento que, consequentemente, 
faculta a experiência estética do leitor. (LTELBC09B) 

(61) Conforme já  mencionamos, este capitulo revisa também os críticos da ideia de 
lusofonia em Portugal, nomeadamente Eduardo Lourenço e Alfredo Margarido. 
(LNSD11B) 

 



76 

Nesses exemplos, o resenhista mostra ao leitor seu comprometimento com o que 

emite e procura mantê-lo atento para relembrar o que já foi lido. Em (60), como já visto na 

seção anterior, o processo verbal dizer é utilizado para sustentar um argumento do autor; já 

em (61) o resenhista introduz elogio à obra, apontando sua eficiência na área de pesquisa. 

O Dizente Indefinido foi encontrado nos casos em que o resenhista, utilizando o 

crítico se, não deixa claro quem diz, podendo ser tanto ele próprio quanto o leitor a quem 

se dirige: 

 

(62) Não se pode dizer que Mussolini fora levado irresistivelmente ao poder  numa 
onda de apoio eleitoral (HSHN4) 

 

Nesse exemplo, não é possível saber se o resenhista está dizendo que ele não pode 

dizer o que é dito ou se outra pessoa é que não pode dizer, deixando indefinido o Dizente e 

diminuindo seu envolvimento com o que é dito, embora esse contexto seja de sustentação 

de um argumento. Isso pode ser uma forma de buscar apoio dos leitores para corroborarem 

o que é dito pelo resenhista, pois se ele indicar que outras pessoas além dele podem ou não 

(como no exemplo 62) dizer algo, atrairá essas pessoas para concordarem ou não com o 

que é dito. 

No uso de uma voz externa como Dizente do processo verbal, o resenhista dá voz a 

outros autores, o que geralmente ocorre para sustentar um argumento dado, algo comum no 

contexto de resenhas para mostrar a relação entre a obra resenhada e outros autores que já 

pesquisaram sobre o assunto tratado, dando credibilidade ao resenhista que se mostra 

conhecedor do assunto. O exemplo a seguir indica essa ocorrência: 

 

(63) Como afirmavam E. P.Thompson, George Rudé e Eric Hobsbawm, as pessoas 
comuns – quase que invariavelmente -, não deixaram documentos escritos para a 
posteridade e não tinham arquivos disponíveis para guardar as suas memórias. 
(HSHD2) 

 

A forma menos recorrente de Dizente encontrada foi como personagem citada na 

obra, aspecto mais presente na área de Literatura em comparação à Linguística e História. 

Nesse tipo de ocorrência, especificamente nos contextos destinados à descrição de partes 

da obra, o resenhista dá voz à personagem citada, oferecendo informações sem detalhar 
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muito, com o propósito de dar força ao argumento apresentado, como é o caso do exemplo 

a seguir: 

 

(64) Artes plásticas tem uma espécie de enredo muito vago, dividido em duas partes, 
que possuem algumas relações entre si, mas também diferenças fundamentais.  Na 
primeira parte, depara-se com um artista plástico falando sobre um processo mais ou 
menos fracassado de construção de um objeto (...) (LTELBC11) 

 

Nesse exemplo, o resenhista argumenta sobre a obra Artes plásticas. Para sustentar 

seu argumento, explica sobre a primeira parte da obra e nos indica a personagem 

selecionada por ele como Dizente do processo verbal. 

Essas variedades de Dizentes encontradas no corpus permitem entender as diferentes 

formas escolhidas pelos resenhistas nas diferentes áreas para expor sua opinião, sendo 

prioridade dar voz ao autor e a objetos semióticos. Dentre os outros tipos de Dizente, a 

escolha pelo resenhista é maior em Linguística do que em Literatura e História; já na 

escolha por Dizentes indefinidos ou por personagens citadas na obra, Literatura apresenta 

mais ocorrências do que as outras duas áreas. História só se destaca na escolha do Dizente 

através da voz externa. Isso mostra que em Linguística os resenhistas preocupam-se em dar 

voz ao autor e a objetos semióticos, diminuindo sua força assertiva, mas também emitem 

frequentemente posicionamentos, reconhecendo a importância de apresentar-se como o 

Dizente responsável pela voz no texto.  

Embora Literatura e História também apresentem participação do resenhista como 

Dizente, essas áreas dão mais prioridade a tipos de Dizentes que diminuem a 

responsabilidade do resenhista pela emissão de suas opiniões, tanto apresentando como 

indefinido o autor da emissão, buscando maior proximidade do leitor, quanto dando voz a 

um terceiro participante: externo à obra ou personagem da obra. Os dados aqui encontrados 

assemelham-se a o que foi verificado por Carmo e Silva (2012) na análise de resenhas da 

área de História, pois segundo os autores:  

 

Em relação às marcas de autoria permitidas no gênero, observamos que o 
resenhista constrói sua avaliação, em grande parte, de modo tênue, pois, 
além do caráter de negociador, o resenhista busca também compartilhar 
seu discurso com o público leitor, aqui entendido como o autor da obra e 
os leitores em geral (SILVA e CARMO, 2012, p.18). 
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Observei, portanto, que as três áreas analisadas preocupam-se com a negociação 

que é necessária para atrair o público leitor e buscar legitimidade perante a comunidade 

acadêmica. No entanto, na área de Linguística as escolhas linguísticas mostram que o 

resenhista envolve-se um pouco mais com o que emite, o que pode ser justificado pelo que 

verificou Motta-Roth (2001, p.41) em sua pesquisa: para a autora, a Linguística preocupa-

se em mostrar o valor do livro para a área, o que leva à necessidade do resenhista envolver-

se mais para argumentar sobre a obra e assim demarcar seu lugar como Dizente do 

processo verbal que caracteriza seu dizer.  

Na próxima seção, analiso o padrão de realização das orações de processos verbais, 

de forma a compreender as escolhas dos resenhistas para expor a análise da obra 

resenhada. Apresentarei o levantamento dos padrões realizados pelos processos verbais e, 

em seguida, por categoria, indicando quais categorias de usos dos processos estão 

associadas aos diferentes padrões de realização. 

 

 

3.1.3   Padrão de realização da mensagem dos processos verbais 

 

Nessa perspectiva de análise, concentrei-me no estudo do padrão de realização da 

mensagem em orações verbais, verificando se os processos ocorrem seguidos de 

Nominalização, Circunstância de ângulo ou assunto, Reportagem com que, Citação ou no 

Infinitivo.  

A análise individual das linhas de concordância permitiu verificar qual o padrão de 

realização da mensagem de cada processo, o que deu origem ao Quadro 7. As três áreas 

têm, em comum, a preferência pelo uso da Nominalização (Verbiagem de conteúdo), o que 

já era esperado num contexto de escrita acadêmica, em que se prioriza uma linguagem 

mais elaborada. Desse modo, os resenhistas preferem usar a própria fala interpretada por 

eles do que a fala do autor resenhado. 
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Quadro 7: Padrões de realização da mensagem em processos verbais  

Processo 

Nominalização  
(Verbiagem de 

conteúdo) 

Circunstância 
Assunto/ 
Ângulo 

Reportagem  
que Infinitivo Citação 

(que/) (:) (") Total 

LG LT H LG LT H LG LT H LG LT H LG LT H LG LT H 
Dizer  7 19 18 5 19 15 10 16 10 2 4 9   4 3 24 62 55

Discutir  41 15 26 19 7 9       1     61 22 35

Afirmar  5    5 15 13 14 18 17  2 2 4 7 7 28 42 35

Abordar  45 16 17 9 6 2         1   54 23 19

Apontar  14 6 9 20 21 9 9 2 1          43 29 21

Falar  11  2 11 31 9   1  1 1 1 1   25 34 13

Revelar  17 22 13 6 2 10 2 1 1      1   25 27 24

Explicar  15 6 25 8 6  1 1 1    1 2   25 15 26

Contar  8 27 11 3 1 2 2 1   4  1     13 34 13

Sugerir  8 16 15 1 4  4 4 4  1        13 24 20

Ressaltar  13 2 8 4 1 2 7 5 1 1 2 1     1 25 11 13

Retomar  16 11 10 2  2      1       19 11 13

Destacar  4 2 4 1 4 1 4    1      1 9 7 7

Propor 33 25   1 8  12 1   4    2   45 42  

Citar 28  19 4  3             32  22

Demonstrar   11 14   5 7  1 1  4 7         21 29

Enfatizar 14 11   1 1  3   2         20 12  

Mencionar 22    3   2            27   

Comentar 11    2   4            17   

Definir 15                    15   

Argumentar 1    1   7            9   

Anunciar   9        2   4    1     16  
Questionar   7     1      1    2     12  
Reiterar   7     1   2             11  
Relatar   4     1   2       2     10  
Descrever    11    1      1     1     14

Concluir         2   7   1          10

TOTAL 326 216 202 106 136 88 81 58 44 5 29 23 8 25 13 529 465 369
 

Dos treze processos verbais comuns às três áreas, tanto a Verbiagem quanto a 

Circunstância de assunto ou ângulo ocorrem com todos em Linguística e em onze em 

Literatura, havendo variação apenas em História, apresentando doze ocorrências com 

Verbiagem e onze com Circunstância de ângulo ou assunto. 

No uso da Reportagem com que, foram identificados dez processos verbais em 

Linguística, oito em Literatura e oito em História. Já no uso de Infinitivo ocorreram apenas 
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dois em Linguística, sete em Literatura e cinco em História, semelhantemente ao uso da 

Citação, com cinco ocorrências em Linguística, seis em Literatura e quatro em História. 

Isso indica que as três áreas apresentam usos semelhantes no que se refere ao padrão de 

uso, dando prioridade à Verbiagem de conteúdo, Circunstância de ângulo e de assunto e 

Reportagem com que, respectivamente, com menor presença de Citação e Infinitivo, o que 

é justificado pela característica do gênero resenha, pois o resenhista não apenas conta sobre 

a obra, mas também e, principalmente, interpreta o que o outro disse, havendo necessidade 

de buscar uma sintetização do discurso, aspecto favorecido pelo uso da Verbiagem, que 

corresponde a o que é dito, podendo ser o nome do que é dito ou o conteúdo (Halliday e 

Matthiessen, 2004, p.256). Eis alguns exemplos com Verbiagem de conteúdo: 

 

(65) Três dos capítulos que compõem a primeira parte do livro abordam temas ainda 
muito pouco explorados na literatura sobre o regime. Antônio Luigi Negro brinda-nos 
com um interessante texto sobre as expectativas e angústias de mulheres 
revolucionárias (...) (HSESOS) 

(66) Com esse panorama, Ross ressalta a tendência à radicalização que caracterizava a 
Alemanha às vésperas do Terceiro Reich. (HRH07) 

 

Em relação aos processos recorrentes em apenas duas áreas, embora Literatura e 

História tenham apenas um processo verbal em comum (demonstrar) e Linguística e 

Literatura tenham dois (propor, enfatizar), as duas primeiras apresentam maior 

proximidade em relação ao padrão de realização da mensagem, pois, ainda que o uso da 

Verbiagem seja o principal nas três áreas, Literatura e História apresentam como mais 

recorrentes, na sequência, a Reportagem com que, o Infinitivo e a Circunstância de 

ângulo/assunto. Já em Linguística a Reportagem com que é o segundo padrão mais 

recorrente e em terceiro lugar ocorre a Circunstância de assunto/ângulo, sendo o Infinitivo 

o menos recorrente. 

Em relação aos processos recorrentes em uma única área, verifica-se também 

predomínio no uso da Verbiagem, pois ela ocorre com todos os processos de Linguística, 

em quatro dentre cinco de Literatura e um dentre dois da História, o que mostra que, por 

tratarem-se de processos específicos de cada área, têm como prioridade enfocar o assunto a 

ser destacado.  Em relação ao segundo padrão mais recorrente, as áreas têm prioridades 

diferentes, sendo prerrogativa da Literatura e da História reproduzir literalmente o discurso 
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do outro, enquanto Linguística prioriza o uso de projeção por Reportagem com que: o 

resenhista reproduz o discurso do outro com suas próprias palavras.  

Para verificar a relação entre as categorias encontradas na seção 3.1.1 e o padrão de 

realização das mensagens, somei os valores encontrados em cada padrão dos processos 

verbais indicadores de cada categoria. Assim, seguindo a ordem das categorias encontradas 

na referida seção, na categoria Sustentação de um argumento contabilizei os totais dos 

padrões de realizações dos processos dizer, afirmar e falar nas áreas em que ocorreram. O 

Quadro 8, apresenta os resultados encontrados. 

O levantamento do corpus apresentado no Quadro 8 indicou, em todas as áreas, que a 

Verbiagem ocorre nos exemplos de processos verbais em que há: Introdução de elogio à 

obra (discutir, revelar, contar, sugerir e mencionar), Indicação de  utilidade da obra 

resenhada (aprontar, propor), Indicação de ênfases dadas (explicar, ressaltar, enfatizar, 

destacar), Apresentação do assunto tratado na obra (abordar, falar, anunciar), Descrição 

de partes da obra e/ou escolhas feitas (contar, descrever), Apresentação de indicação de 

conhecimento da área (citar, retomar, reiterar). Quando há Apresentação de interpretação 

da obra (demonstrar, questionar), esta ocorre nas áreas de Literatura e História; já a 

Apresentação de informação sem detalhar (comentar) ocorre com Verbiagem apenas em 

Linguística. Todos esses usos permitem ao resenhista priorizar o assunto tratado de modo a 

sintetizar a informação e tornar a escrita mais elaborada, conforme indicaram os exemplos 

de uso de Verbiagem (65) e (66). 
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Quadro 8: Síntese dos Padrões de realização da mensagem em processos verbais por categoria.  

Categorias Processo 

Nominaliza-
ção          

(Verbiagem 
de conteúdo)

Circunstân-
cia Assunto/

Ângulo 
Reportagem  

que Infinitivo 
Citação 

(que/) (:) (") 
Total 
por 

catego-
ria  

LG LT H LG LT H LG LT H LG LT H LG LT H 

Sustentação de 
um argumento 

Dizer  
Afirmar  
Falar  

12 19 20 10 65 37 24 34 28 2 7 12 4 13 6 293

Introdução de 
elogio à obra 

Discutir  
Revelar  
Contar  
Sugerir  
Mencionar 

88 53 65 29 13 21 8 5 5
 

1 2 1 291

Indicação de 
utilidade da 
obra 

Apontar  
Propor 

47 31 11 21 29 9 20 5 1 4   2 180

Indicação das 
ênfases dadas  

Explicar 
Ressaltar  
Enfatizar 
Destacar 

46 21 37 14 12 5 15 6 2 3 4 1 1 2 1 170

Apresentação 
do assunto 
tratado na 
obra 

Abordar  
Falar  
Anunciar 

57 24 17 20 6 2  3   4   2 2  137

Descrição de 
partes da obra 
e/ou escolhas 
feitas 

Contar  
Citar 
Descrever 
Concluir 
Relatar 

36 31 11 7 2 3 2 5 7 4 2  2 1 113

Indicação de 
conhecimento 
da área 

Citar 
Retomar 
Reiterar 

17 18 29 2 1 5 2 1  1 76

Apresentação 
de 
interpretação 
da obra 

Demonstrar 
Questionar 

 18 14 6 7 1 7 7  2 62

Apresentação 
de informação 
sem detalhar 

Comentar 11  2 4    17

Apresentação 
de definições Definir 15     15

Apresentação 
de 
argumentos 

Argumentar 1  1 7    9
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Os dados permitem observar que, embora alguns processos sejam recorrentes em 

uma única área, eles se unem a outros tanto na formação de categorias pelo contexto de uso 

em que ocorrem quanto nas escolhas dos padrões de realização da mensagem, o que indica 

a importância de analisá-los em conjunto. 

Na categoria em que o resenhista busca Sustentação de um argumento, na área de 

Linguística a preferência é pelo uso da Reportagem com que, o que mostra que o resenhista 

busca reconstruir o dizer do autor resenhado, enquanto na Literatura e na História há 

preferência pelo uso da Circunstância de ângulo e assunto, mostrando que as áreas 

apresentam formas diferentes de apresentar a veracidade do argumento, conforme indicam 

os exemplos abaixo, de Linguística e História, respectivamente: 

 

(67) Assim, afirmar que o dicionário especializado é um gênero textual e que o 
Dicionário da linguística da enunciação é um exemplar deste gênero é dizer que o 
texto apresenta determinadas características linguísticas peculiares determinadas por 
suas condições de produção (...) (L11DICI)  

(68) Assim como o futebol, como diz José Miguel Wisnik, ao se referir as atuações de 
Pelé e Garrincha na Copa de 1958: “(...) são a prefiguração estonteante de um novo 
mundo de possibilidades – um jamais visto – que se abria para o futebol”. (HRH05) 

 

No exemplo (67), de Linguística, o resenhista fundamenta sua afirmação anterior através 

do uso da Reportagem com que, esclarecendo ao leitor sua afirmação anterior sobre dicionário 

especializado e dicionário da linguística da enunciação. Já em (68) o resenhista argumenta sobre 

o futebol, utilizando a Circunstância de ângulo e trazendo a opinião de alguém que já falou 

sobre o assunto (José Miguel Wisnik) para dar veracidade ao argumento. 

A proximidade na escolha do padrão de realização da mensagem em Literatura e 

História, para a categoria de Sustentação de um argumento, justifica a presença do 

processo verbal falar, que, conforme já discutido, aparece nessa categoria somente nessas 

duas áreas. Tal escolha mostra que o resenhista, ao falar de algo busca sustentação através 

de alguém que já é experiente no assunto, conforme o exemplo abaixo: 

 

(69) A leitura de A chave estrela pode lembrar ao leitor do encontro entre Primo Levi 
e Philip Roth, retratado pelo escritor americano no livro de entrevistas Entre nós, 
publicado no final de 2008 pela Companhia das Letras. É numa sexta-feira do mês de 
setembro de 1986 que Levi leva Roth para conhecer um pouco dos seus espaços (...). 
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E nesse encontro-entrevista o próprio Levi fala sobre o trabalho, tema já enfocado em 
outros livros (...) (LTSENNB) 

 

Nesse exemplo, o resenhista argumenta que a leitura da obra pode trazer a lembrança 

de um encontro retratado em outra obra. Para sustentar esse argumento, remete a um autor 

que já pesquisou sobre o assunto e apresenta o assunto por meio da Circunstância de 

assunto sobre o trabalho. 

A categoria Apresentação de argumentos, presente somente na área de Linguística, 

ocorre com a Reportagem com que, mostrando que o resenhista busca reconstruir o 

discurso do outro ao apresentar quem diz, como é possível observar a seguir: 

 

(70) A autora argumenta que a interrupção masculina, no exemplo citado por West e 
Zimmerman, não seria um caso de dominação, mas de direitos conversacionais, 
quando o marido interrompe a esposa para dizer que ela não deve ‘mexer’ em seus 
pertences pessoais. (LNSD11F) 

 

Em (70), o resenhista, ao usar a Reportagem com que (argumenta que), mostra 

reorganizar a fala dos autores, apresentando-a de forma não-literal, indicando que, em sua 

interpretação, o autor da obra demonstrou argumentação. Nesse sentido, o resenhista opta 

por expressar com suas próprias palavras o que julgou ser um argumento do autor 

resenhado. Segundo Muniz-Oliveira (2005), esse tipo de escolha pode indicar que o 

resenhista “interpreta que o autor organizou os conteúdos do texto em forma de sequências 

argumentativas” (p.117). Além disso, a autora considera que o assunto pode ser contestado 

e por isso há a necessidade de argumentar para convencer o outro.  

Nas categorias, Sustentação de um argumento, Indicação de ênfases dadas e 

Descrição de partes da obra e/ou escolhas feitas, embora haja um padrão preferencial de 

realização, conforme já descrito, observa-se que os padrões de realização da mensagem são 

bem distribuídos nas diferentes áreas, indicando serem categorias por meio das quais o 

resenhista tanto relata literalmente a voz do autor resenhado como reconstrói a fala dos 

autores. Isso lhe permite tanto explicitar seu envolvimento com o que emite quanto 

esconder esse envolvimento ao compartilhar com o leitor trechos da obra resenhada, com o 

intuito de solicitar a opinião do leitor. 
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Observa-se também que tanto as categorias indicativas de maior envolvimento 

quanto às indicativas de descrição estão associadas a processos seguidos de Verbiagem de 

conteúdo, o que indica ser uma escolha preferencial dos resenhistas nas três áreas, 

independentemente do que será dito. De qualquer modo, em todas as áreas é notória a 

presença de outros padrões de realização da mensagem, ainda que em menor frequência. 

Assim, nas categorias Introdução de elogio à obra, Indicação de utilidade da obra, 

Indicação de ênfases dadas e Apresentação do assunto tratado na obra, as três áreas 

possuem como segundo padrão de realização mais frequente a Circunstância de ângulo ou 

assunto, utilizada para falar de assuntos e posições de autores que dialogam ou não com o 

assunto tratado na obra resenhada, como mostram os exemplos a seguir: 

 

(71) (...) indicação clara de que, na produção do conhecimento histórico no Brasil, 
muito se discute sobre como fazer, mas pouco se arrisca ao realizar uma pesquisa 
documental. (HTED) 

(72) Como enfatizam Morson e Emerson, o pensamento bakhtiniano não evoluiu de 
maneira retilínea, sem descontinuidades. Os autores distinguem quatro períodos. 
(LTELBC34C) 

 

Em (71), exemplo de História, o resenhista faz uso da Circunstância de assunto para 

apresentar ao leitor o que já é muito discutido, o que lhe permite evidenciar a importância 

da nova obra resenhada. Em (72), a Circunstância de ângulo como associada ao processo 

verbal enfatizar é usada pelo resenhista ao referir-se a autores da obra resenhada, indicando 

o que é destacado por eles. Essas escolhas mostram que tanto elogio quanto descrição da 

obra resenhada podem ser feitos prioritariamente por meio de uma linguagem mais 

elaborada, mas, também, apresentando o assunto e citando a fonte que traz a informação. 

Nessa categoria em que o resenhista apresenta elogio à obra, há pouca ocorrência de 

Citação, algo já esperado, pois o resenhista precisa expor sua opinião, não necessitando de 

trechos da obra resenhada.  

Na categoria descrição de partes da obra e/ou escolhas feitas, o segundo padrão de 

realização mais utilizado em Linguística é a circunstancia de ângulo e assunto, 

diferentemente de Literatura e História, que utilizam a Reportagem com que. De qualquer 

modo, são frequências pouco significativas em relação ao tamanho do corpus. Os 

exemplos a seguir mostram as ocorrências encontradas nas áreas:  
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(73) No fim, há um pequeno resumo do texto e a indicação de uma lista de leitura 
adicional, que cita algumas referências-chave sobre o assunto abordado. 
(LNSRBLA2) 

(74) A partir dessa diretiva, Fausta Gantús conclui que havia uma permanência de 
disposições contrárias à liberdade de expressão iniciadas com Lerdo de Tejada, que 
enviou à prisão inúmeros jornalistas, e teve como corolário as sanções aplicadas por 
Díaz, que em um só dia emitiu ordens para que fossem presos redatores de sete 
publicações diferentes. (HSHON2) 

 

No exemplo (73), de Linguística, observa-se uma descrição do resenhista para dizer 

que o autor resenhado cita outros autores. O exemplo (74) mostra que no uso do processo 

verbal concluir o resenhista busca mostrar que o autor do texto resenhado é bastante 

criterioso em seu texto, apresentando análise, descrevendo e concluindo. Trata-se de um 

processo que poderia ser considerado mental, mas age como verbal ao reportar uma 

conclusão do autor.  

Principalmente por se tratar de um gênero que não tende a ser muito longo, a 

preferência dos resenhistas pelo uso da Verbiagem de conteúdo indica a tentativa de 

reduzir o conteúdo da fala ao expor o assunto e suas reflexões sobre a obra, buscando 

assim credibilidade perante outros avaliadores. 

Tendo em vista que, em relação ao total de frequência dos processos verbais, o 

corpus de Literatura (total 465) é 12% menor que Linguística (total 529), essa variação 

torna-se mais representativa quando comparada ao uso de Verbiagem em que Literatura é 

34,0% menor do que Linguística. Na comparação entre Linguística e História, o total de 

frequência dos processos verbais de História (total 369) é 30,2% menor do que Linguística 

(total 529), e comparando aos usos dos padrões essa diferença é verificável nos usos da 

Verbiagem em que História é 38,0% menor do que Linguística; e na Reportagem com que– 

História é 45,6% menor, indicando que a maior diferença entre essas duas áreas nos 

padrões de usos dos processos é verificável na verbiagem e na Reportagem, sendo uma 

preferência na Linguística mediar entre apresentar sinteticamente o discurso do outro e 

reportá-lo. 

Já na comparação entre Literatura e História, no que se refere ao total de frequência 

dos processos verbais, História (total 369) é 20,6% menor do que Literatura (465), e, em 

comparação aos usos dos padrões, essa diferença está presente em todos, pois no uso da 

Verbiagem História é 6,0% menor; na Circunstância História é 35,2% menor; na 
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Reportagem com que, 24,1% menor; no uso de Infinitivo, 20,6% menor; e no uso de 

Citação, 48% menor.  

No próximo capítulo 4, discuto as ocorrências dos processos mentais, de forma a 

responder quais são os principais que ocorrem por ordem de frequência para 

posteriormente discutí-los em grupo de acordo como as funções que desempenham na 

resenha.  
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4   ANÁLISE DOS PROCESSOS MENTAIS  

 

Neste capítulo descrevo a análise dos processos mentais encontrados no corpus. 

Inicialmente, apresento a análise dos processos recorrentes nas três áreas; em seguida, 

analiso os significados dos usos dos diferentes processos mentais. Posteriormente, discuto 

os principais Experienciadores encontrados juntamente a esses processos. Finalizo a seção 

discutindo o padrão de realização desses processos. 

 

4.1 Principais processos mentais nas resenhas das áreas de Linguística, Literatura e 

História 

 

 

Para responder à pergunta de pesquisa sobre quais são os processos mentais mais 

frequentes, elenco, no Quadro 9, a seguir, os principais processos mentais encontrados nas 

três áreas, seguidos dos que ocorrem em duas áreas e os que ocorrem em uma, em ordem 

decrescente de sua soma total. 

Observa-se que, dentre os principais processos mentais recorrentes nas referidas 

áreas até a frequência 6, apenas oito ocorrem nas três áreas. Os processos mentais 

considerar, entender e conhecer são recorrentes apenas em Linguística e História, 

totalizando onze processos comuns a essas áreas. Já Literatura e História apresentam doze 

processos em comum, sendo quatro presentes só nessas duas áreas: lembrar, estudar, 

gostar, levar em conta. Dentre os processos recorrentes em apenas uma área, verificados 

do número 16 ao 26, observa-se que há três em Linguística, três em História e cinco em 

Literatura, o que, em quantidade de processos, indica pequena variação. 
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Quadro 9:´Frequência dos processos mentais  

Quantidade Processo LG LT H Soma total 

1 PENSAR 21 68 29 118

2 COMPREENDER 26 21 40 87

3 OBSERVAR 33 29 15 80

4 VER 18 43 34 77

5 PERCEBER 14 33 26 73

6 SABER 19 22 21 62

7 NOTAR 12 10 11 33

8 AVALIAR 9 5 1 15

9 CONSIDERAR 46  39 85

10 ENTENDER 30  30 60

11 CONHECER 19  29 48

12 LEMBRAR  28 21 49

13 ESTUDAR  12 18 30

14 GOSTAR  7 6 13

15 LEVAR EM CONTA  1 7 8

16 APRENDER 19    19

17 DEIXAR 12    12

18 INTERPRETAR 9    9

19 DESEJAR  13   13

20 CONCLUIR  12   12

21 ACREDITAR  12   12

22 SENTIR  10   10

23 IMAGINAR  10   10

24 ESQUECER   13 13

25 IGNORAR   8 8

26 INTERESSAR   6 6

TOTAL 287 336 354 977

 

 

Na somatória do número de ocorrências, verifiquei que, contrariamente a o que 

ocorre na análise dos processos verbais, Literatura e História apresentam maior ocorrência 
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do que Linguística, indicando que essas áreas reconhecem a importância desses processos 

na construção da resenha. 

Os processos mentais são, em sua maioria, cognitivos, havendo alguns perceptivos 

(observar, ver, compreender, perceber, notar, sentir), emotivos (gostar, querer) e 

desiderativos (desejar, concluir). Isso mostra que a razão predomina sobre a emoção, o que 

é justificado pelo fato de a resenha, embora avaliativa, tratar-se de um gênero acadêmico.  

Foi possível verificar também que observar, primeiro processo mental mais 

frequente na Linguística, é o quinto em Literatura e o sétimo em História; permitir, o 

segundo processo mais frequente, é o sétimo em Literatura e o terceiro em História; saber, 

o terceiro mais frequente na Linguística, é o quarto em Literatura e o sexto em História; 

pensar, quarto da Linguística, é o primeiro da Literatura e o quarto da História. Nesse 

contexto, pode-se observar que as áreas são contrárias em relação à quantidade de vezes 

em que utilizam tais processos, embora a diferença não seja muito grande e haja mais 

proximidade entre Literatura e História. 

Além disso, a similaridade entre os tipos de processos mentais, em sua maioria 

cognitivo, permite verificar a proximidade entre as diferentes escolhas de processos. Tal 

como verificado nos usos dos processos verbais – em que há uso da sinonímia por meio da 

qual, processos verbais diferentes têm o mesmo significado –, no caso dos mentais também 

se observa semelhança nos significados, como nos exemplos com observar e notar, ambos 

do tipo cognitivo. O exemplo a seguir ilustra essa relação de sinonímia: 

 

(75) Nos textos que compõem o livro é possível observar que as narrativas 
autobiográficas evidenciam de forma clara como a trajetória de um indivíduo varia no 
tempo, o que atesta, mais uma vez, aquilo que Pierre Bourdieu chamou de ilusão 
biográfica – a ilusão de uma linearidade e coerência do indivíduo. (HSB04) 

(76) Nota-se, novamente, a escolha bem pensada do  material para o tratamento do 
problema que move o trabalho (...) (HSESOQ) 

 

Nesses exemplos, os processos verbais observar e notar são usados pelo resenhista 

no sentido de trazer sua interpretação, conclusão da obra, chamando atenção do leitor e 

elogiando a obra. Isso mostra como os resenhistas, nas diversas áreas, utilizam processos 

verbais diferentes, de modo a expressar a mesma ideia, o que ficará mais claro com a 

exposição das categorias dos usos dos diferentes processos mentais, na seção 4.1. 
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Conforme discutido, a análise dos processos individualmente não é muito 

significativa, uma vez que muitos possuem significados semelhantes, podendo ocorrer nos 

mesmos contextos linguísticos. Diante disso, exponho na seção 4.1.1 os significados dos 

usos dos processos mentais nas diferentes áreas. 

 

 

4.1.1   Significados dos usos dos diferentes processos mentais  

 

Nesta seção, apresento as categorias representativas dos agrupamentos dos 

processos mentais encontrados no corpus, formadas a partir do contexto linguístico de 

ocorrência. 

No agrupamento dos processos mentais, os tipos de processos variaram, havendo 

categorias com um processo mental do tipo cognitivo e um do tipo perceptivo, o que indica 

que pode haver tipos diferentes de processos formando um mesmo significado. A seguir, 

no Quadro 10, elenco as categorias encontradas no agrupamento dos processos mentais, em 

ordem decrescente quanto ao total da frequência por categoria, nas três áreas. 
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Quadro 10: Síntese dos usos dos processos mentais nos corpora 

Categoria Processo LG LT H 
Total da frequência 
dos processos por 

categoria 

Apresentação de conclusões 

Pensar 21 68 29 

462 

Observar 33 29 15 
Ver 18 43 34 

Perceber 14 33 22 
Saber 19 22 21 
Notar 11 

Estudar 12 18 
Soma Total 105 207 150 

Indicação de conhecimento da área 

Interessar 6 

124 
Entender 30 30 
Conhecer 19 29 
Esquecer 10 

Soma Total 49 75 

Contextualização da obra 

Considerar 40 39 

120 
Levar em conta 1 7 

Lembrar 21 
Acreditar 12  

Soma Total 40 13 67 

Indicação de utilidade da obra 

Compreender 26 21 40 

104 Desejar 7  
Imaginar 10  

Soma Total 26 38 40 

Chamada de atenção para partes 
importantes da obra 

Notar 12  

71 
Lembrar 28  
Deixar 12  

Interpretar 9  
Soma Total 33 38  

Descrição de partes da obra 
 

Avaliar 9 5  

61 

Aprender 19  
Desejar 6  
Concluir 12  

Sentir 10  
Soma Total 28 33  

Introdução de Crítica 

Considerar 6  

22 

Esquecer 3 
Ignorar 8 
Avaliar 1 

Perceber 4 
Soma Total 6 16 

Introdução de elogio à obra Gostar 7 6 13 
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Tanto do ponto de vista da ocorrência nas três áreas como individualmente, a 

primeira categoria mais frequente é Apresentação de conclusões, o que indica que nas três 

áreas, os resenhistas preocupam-se em expressar o entendimento que têm da obra através 

dos processos mentais, mais especificamente: pensar, observar, ver, perceber, saber. 

Observa-se que são processos mentais distintos, mas que apresentam a mesma função nos 

corpora pesquisados. Os exemplos a seguir ilustram as ocorrências encontradas. 

 

Ver 

Os exemplos desse processo permitem classificá-lo como mental e não 

comportamental pelo fato de poderem ser usados no sentido de entendido, percebido: 

 

(77) A noção de uma tradução inconsciente ocupará a cena do capítulo seguinte, 
‘Aglossostomografia’. A reflexão aqui é, a meu ver, o ápice da obra. (LNSTLA1) 

 

Parafraseando a oração, teremos: A reflexão aqui é, em meu entendimento, o ápice 

da obra. 

 

(78) O conceito de prática aqui, portanto, não é privilegiadamente político, mas ligado 
ao âmbito da experiência individual, não e só a micro-política, e a micro-existência de 
viver a minucia profana. É ai, a nosso ver, que a teoria pode e deve tornar-se mais 
prática (...) (LTSENDB) 

 

Parafraseando teremos: É aí, em nosso entender, que a teoria... 

 

Os exemplos mostram como o processo mental está relacionado às conclusões do 

autor, no sentido de mostrar que se trata de uma boa obra, ressaltando em ambos, (77) de 

Linguística e (78) de Literatura sua opinião, evidenciada pelo uso dos pronomes meu e 

nosso, respectivamente, o que indica sua relação com o leitor oferecendo-lhe a 

oportunidade de discordar do que é apresentado. 
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Observar, Perceber, Saber 

No uso desses processos, verifica-se que o resenhista expõe sua conclusão sobre a 

obra, levando o leitor a refletir também com ele: 

 

(79) A quinta seção, Lenha verde, apresenta 7 composições, e é possível observar que 
há o predomínio da temática social e política como, por exemplo, nos versos contidos 
em “Geração”: “Numa tarde de luzes distantes ouviram-se tiros/ na cidade, e acima do 
vento, medonho,/um clamor descontínuo. (LTSENNE) 

(80) E não é preciso avançar demasiadamente na leitura para observar que apresenta 
uma visão claramente inovadora, ao adotar uma perspectiva analítica que privilegia a 
história política “à luz de uma perspectiva cultural” (p.26). (HSV19) 

(81) Nesse sentido, o livro abre uma perspectiva riquíssima – pouco percebida em 
outros livros que procuraram uma reflexão parecida, como Minima moralia de Adorno 
(...) (LTSENDB) 

(82) Imediatamente somos levados a perceber  que o livro tem como ponto de partida 
José Maria Paranhos da Silva Júnior, o barão do Rio Branco, responsável pela 
consolidação do território brasileiro. (HSB06) 

(83) Neste trabalho, mais uma vez, evidencia-se a consciência de que as tecnologias, 
por si sós, não resolvem os problemas da educação. Mais do que apenas saber “o que” 
fazer, é importante saber “como”, numa importante mistura (ainda experimental) de 
conhecimentos conceptuais e procedimentais. (LNSRBLA1) 

(84) Devorei o texto que resultou de tão interessante encontro e soube, enfim, de 
quantas rocambolescas facetas esse Ponson du Terrail brazuca era capaz. (HSV21) 

 

Os exemplos mostram que o resenhista elogia a obra, sendo sua conclusão, 

portanto, positiva, o que fica mais claro em (80), em que ele qualifica a obra como 

inovadora; em (81), ao utilizar o adjetivo riquíssima para referir-se à perspectiva adotada 

pelo autor e, além disso, o adjunto modal de intensidade para intensificar sua avaliação de 

que a perspectiva adotada ainda não foi muito pesquisada. Em (82), (83) e (84), a 

conclusão compartilhada pelo resenhista permite ao leitor observar as percepções emitidas 

por um especialista na área.   

Conforme se observa no Quadro 10, há alguns processos que ocorrem em duas 

categorias, como é o caso de notar e perceber, que desempenham diferentes papéis de uso 

no contexto linguístico encontrado.  

A segunda categoria mais frequente, considerando-se o total de ocorrências nas três 

áreas, é Contextualização da obra, sendo a terceira na Linguística e na História e a quinta 

na Literatura. Por meio dessa categoria, o resenhista esclarece ao leitor a relação entre a 

obra e outras já existentes, fornecendo mais dados para que este possa confiar em sua 
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argumentação. Na área de Linguística, verifica-se apenas o considerar, enquanto na área 

de Literatura os processos representantes dessa categoria foram levar em consideração e 

acreditar; e em História, levar em consideração e lembrar. Logo, embora não seja uma das 

categorias mais frequentes na área da Literatura, ela apresenta dois processos verbais para 

essa categoria assim como História também apresenta dois processos verbais. 

A seguir, os exemplos dos processos representativos dessa categoria. 

 

Considerar 

Esse processo mental é recorrente em Linguística e História, sendo o único na área 

da Linguística, o que mostra que embora a categoria em que ocorre seja uma das mais 

frequentes, o resenhista, nessa área, não se preocupa em utilizar outros processos com essa 

mesma função. Ele também é recorrente na categoria que introduz a crítica, conforme será 

discutido posteriormente. 

 

(85) A escolha de Café para integrar o “Stand de Arte” do Pavilhão do Brasil deve-se, 
entre outros motivos, ao capital simbólico da obra que tinha sido premiada pela 
prestigiada instituição estadunidense e ao fato de ser considerada um símbolo da arte 
moderna brasileira pela crítica nacional e internacional. (HSB02) 

(86) O terceiro capítulo, Lingüística Sistêmica Funcional e Análise de Discurso 
Crítica, busca apresentar a perspectiva lingüística do trabalho de análise, da qual as 
Teorias Sociais não dão conta. (...). A Lingüística Sistêmica Funcional (LSF) é uma 
perspectiva teórica que se aproxima dos princípios da ADC, por considerar a 
linguagem como multifuncional, isto é, como algo que realiza significados 
ideacionais, interpessoais e textuais. (LNSLEDSETANALID) 

 

Nesses exemplos, observa-se que a contextualização da obra ocorre para oferecer 

mais informações ao leitor, o que talvez não tenha sido feito pelo autor da obra, embora o 

resenhista não declare.  Em (85), o resenhista nos esclarece a relação da obra resenhada 

com outra obra a que ela faz referência, caracterizando o Movimento 2 da organização 

retórica da resenha, que segundo Motta-Roth, é usado pelos autores para citar material 

extratexto, aumentando seu envolvimento com o que emite. Em (86), também o resenhista 

esclarece sobre uma teoria citada na obra, permitindo maior compreensão por parte do 

leitor. 
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Levar em consideração 

O exemplo a seguir também mostra como esse processo apresenta maior 

contextualização do que é tratado na obra, o que fica mais nítido pelo uso da expressão de 

fato, o uso o tempo verbal da oração utilizado no passado e a expressão temporal naqueles 

tempos: 

 

(87) a análise da festa popular carnavalesca não está dissociada das configurações 
sociais e políticas mais amplas vividas pela sociedade brasileira da época. De fato, o 
tenso quadro político e social vivido pelo Brasil naqueles tempos precisou ser levado 
em consideração, para que o carnaval da época pudesse ser entendido em suas 
verdadeiras dimensões. (HSHN2) 

 

A terceira categoria mais recorrente, considerando a ocorrência nas três áreas, é 

Indicação de conhecimento da área, presente em Linguística e História como a segunda 

mais frequente nessas duas áreas, mostrando que os resenhistas preocupam-se em mostrar 

que dominam o assunto sobre o qual escrevem. Observa-se que essa categoria é mais 

representativa no uso dos processos mentais, pois em relação aos verbais, conforme já 

discutido, ela ocorre com mais frequência apenas na área de História, sendo a quarta 

categoria mais recorrente, enquanto em Linguística e Literatura ocorre como sétima e 

oitava, respectivamente. Tal resultado ainda pode ser associado ao levantamento da 

formação dos resenhistas nas diversas áreas, em sua maioria doutores e doutorandos, o que 

lhes possibilita estarem mais aptos para indicar ao leitor como a obra se insere na área 

científica. A seguir, apresento alguns exemplos dos processos representativos dessa 

categoria. 

 

Entender, Conhecer 

Nos exemplos com esses processos, o resenhista tanto faz referência a outros 

autores que já discutiram o assunto como mostra a relação entre a obra e outras já 

existentes, situando essa nova publicação na atualidade, indicando sua eficiência na área: 

 

(88) Por sua vez, os linguistas europeus falantes de línguas dominadas “insistiram na 
existência de conflitos linguísticos, contribuindo notavelmente para enriquecer a 
teoria” (CALVET, 2007, p.36), por exemplo, ao entenderem que diglossia não é uma 
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coexistência harmoniosa de duas variedades linguísticas – como consideravam 
Ferguson (1959) e os demais estadunidenses (...). (LNA9POLI) 

(89) A obra deve ser colocada junto às demais da historiografia sobre esta 
transposição de saberes entre espaços, antes entendidos na clivagem entre centro e 
periferias, e agora como núcleos diversos de produção de conhecimentos e ciências. 
(HSV23) 

(90) Discurso e Textualidade possibilita conhecer a história dos estudos do texto e do 
discurso e refletir sobre a situação de suas teorias na atualidade. (LNSLEDNOVCIEN) 

(91) O impacto visual causado por Café entre pinturas identificadas como acadêmicas 
propiciou que Portinari e sua obra ficassem conhecidos em Portugal e se tornassem 
assunto da imprensa portuguesa. (HSB02) 

 

Esquecer 

Esse processo mental, presente apenas na área de História, foi encontrado em maior 

frequência nessa categoria, mas também ocorreu na categoria Introdução de crítica, que é 

a sétima categoria nessa área, portanto tem menor frequência de uso. Seguem exemplos de 

dois casos encontrados: 

 

(92) A acertada aposta em tal incoerência conduz Simioni a desbravar aqueles espaços 
“intencionalmente esquecidos” pela história da pintura no Brasil, procedendo à 
desconstrução da imagem de “mulheres excepcionais”, que as artistas modernistas em 
questão exemplarmente recendem.( HSHN6) 

(93) O autor parece se esquecer que a Hungria daquela época possuía uma seleção de 
causar inveja a qualquer “escrete”. (HRH03) 

 

Em (92), o resenhista apresenta-se como conhecedor do assunto e elogia a escolha 

do autor resenhado dizendo que ele trata de questões pouco exploradas por outros 

pesquisadores. De qualquer modo, por tratar-se de um contexto em que dialoga com outros 

pesquisadores, o resenhista expõe sua ideia entre aspas diminuindo a força ilocucionária. Já 

em (93) o uso do processo mental esquecer é para fazer uma crítica a algo que o resenhista 

julga importante e não foi tratado pelo autor. É também uma forma de mostrar 

conhecimento, mas o que é priorizado é a crítica, emitida de forma polida através da 

associação entre o processo mental e um verbo modal (parece). 

A categoria Indicação de utilidade da obra é a sexta categoria mais frequente em 

Linguística, representada por um único processo mental (compreender), ficando em 

terceiro e quarto lugares em Literatura e História, respectivamente. Literatura é a que 
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apresenta mais processos para compor a categoria, sendo compreender, desejar e imaginar, 

o que mostra que essa área busca variar o modo de expor a utilidade da obra. Nos usos dos 

processos verbais, conforme já discutido, essa categoria é a segunda mais frequente em 

Linguística, terceira em Literatura e sétima em História, indicando que Linguística tem 

preferência por processos verbais para ressaltar a utilidade da obra, contrariamente a o que 

ocorre em História, área que prioriza o uso dos mentais, embora com apenas um processo. 

Observa-se, contudo, que essa categoria permite ao resenhista mostrar para o leitor o que a 

obra oferece de novo para a área de pesquisa, qual sua grande contribuição, associando-se 

tal aspecto ao passo 5 da organização retórica da resenha (MOTTA-ROTH, 2002, p.93), 

utilizado pelo resenhista para qualificar ou desqualificar a obra. Os exemplos a seguir 

indicam tais ocorrências. 

 

Compreender 

Conforme exposto no Quadro 10, esse processo é recorrente nas três áreas, sendo o 

mais recorrente na área de História, o que mostra que essa área se preocupa em explicitar 

ao leitor o porquê da utilidade da obra. A seguir, os exemplos nas três áreas: 

 

(94) A leitura do livro Círculo de Bakhtin: teoria inclassificável, organizado por Paula 
e Stafuzza é indispensável a todos que desejam compreender os tensos caminhos da 
recepção do Círculo de Bakhtin, seus impasses e avanços (...) (LNA11BAK) 

(95) Salienta-se ainda o anexo, em que se desenha um panorama histórico do teatro 
francês do final do século XIX até o Nouveau Théâtre. Uma excelente contribuição 
incluída no trabalho de maneira a compreender a inserção da obra de Koltès no 
contexto da criação artística. (LTSENNF) 

(96) Mais do que um discurso histórico construído na interface da história política e da 
história da ciência, o livro de Regina Horta Duarte ajuda a compreender as 
articulações e os arranjos políticos que certos intelectuais fazem em seu tempo, no 
campo de produção e no jogo de relações com os poderes instituídos. (HSV20) 

 

Os exemplos mostram como o resenhista, nas três áreas, forma um contexto de 

elogio para a obra, mostrando como a mesma preenche lacunas nas áreas em que se insere.  

A quinta categoria recorrente do total das áreas, Chamada de atenção para partes 

importantes da obra, é recorrente apenas em Linguística e Literatura, sendo a quarta mais 
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frequente nessas áreas. No uso dessa categoria, o resenhista procura despertar o leitor para 

questões que ele julga importantes, conforme mostram os exemplos a seguir. 

 

Notar 

Esse processo apresenta função diferente na área de História. O resenhista apresenta 

conclusões, diferentemente do que ocorre nos exemplos a seguir: 

 

(97) Tais alunos conseguiam visualizar um interlocutor e se preocupavam com isso, 
conforme se pode notar nesse trecho do livro (...) (LNSLEDCINCOMP) 

(98) Note-se, todavia, a diferente aplicação desse expediente nos textos românticos do 
escritor onde ele configura personagens loucas, criaturas híbridas, enredos 
estilhaçados. (LTSP1016) 

 

Nos dois exemplos, o resenhista utiliza o clítico se, buscando aproximar-se do leitor 

para analisar com ele a avaliação da obra. Em (97), ainda há o uso do modal pode, 

indicando a modalização no discurso.  

No exemplo de História (99), em que o resenhista apresenta conclusões da obra, 

também há recorrência do uso da modalidade, expressa pelo modal possível: 

 

(99) De saída, é possível notar que o recorte temporal se define como um contraponto 
à “tendência a se desqualificar tudo o que fosse anterior ao modernismo paulista” 
(...)(HSHN6) 

 

A análise aqui proposta não se dedicou a verificar a ocorrência da modalidade 

através dos verbos modais, mas vale observar que as recorrências podem levar a um 

trabalho futuro sobre sua presença nos contextos de maior envolvimento do resenhista.  

Embora os processos mentais sejam característicos de representações das 

percepções, eles também ocorrem em contextos em que o resenhista apenas descreve a 

obra. Assim, a categoria Chamada de atenção para partes importantes da obra, sexta mais 

frequente no total das áreas, ocorre como a quinta em Linguística e a segunda em 

Literatura, o que mostra que nessa última há maior uso de descrições por meio dos 

processos mentais, aspecto justificado pela descrição das personagens que compõem a 

obra. A seguir, os exemplos característicos dessa categoria. 
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Aprender, Avaliar, Concluir 

Todos esses processos descrevem os pensamentos das personagens citadas na obra, 

de acordo com a análise do resenhista, com exceção para o exemplo (102) em que o 

resenhista refere-se ao autor da obra: 

 

(100) Como a escolha de tornar-se professora de espanhol não constituiu uma decisão 
planejada para nenhuma das professoras, Ana teve que aprender a língua-alvo e Maria, 
falante nativa mas não professora, aprender a ensinar (...) (LNSD11G) 

(101) O terceiro artigo é uma entrevista feita pela revista Hérodote com Hélene 
Gadriot-Renard, denominada O inglês: língua  franca  das  instituições internacionais. 
Nele, a entrevistada avalia as relações sociais presentes na Organização de 
Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE), permeadas pela dominança 
do inglês. (LNSLEDSEISGEO) 

(102) Laurent (2008, p.43) conclui: “Hugo épara a poesia um instrumento de Deus 
tanto quanto Danton e Robespierre o foram na política”. (LTITIREVO) 

 

A sétima categoria mais frequente, considerando o total nas três áreas, é a 

Introdução de Crítica, presente apenas em Linguística e História, o que mostra que essas 

não se preocupam apenas em expor elogios à obra resenhada, mas também apontar suas 

falhas. Os processos encontrados nessa categoria são considerar (Linguística) e esquecer, 

ignorar, avaliar e perceber (História).  Os exemplos a seguir ilustram as ocorrências 

encontradas: 

 

Considerar 

No exemplo a seguir, o processo mental é utilizado para o resenhista mostrar uma 

falha na obra, proposta para um público iniciante, mas destinada a outro mais experiente 

sobre o assunto tratado:  

 

(103) Como pudemos notar, a obra apresenta exposição e discussão abrangentes em 
torno da abordagem da Análise Crítica do Discurso introduzida por Fairclough e 
apoiada pelos estudos de cunho social. Entretanto, apesar de ser considerada uma obra 
introdutória, o leitor iniciante pode necessitar de outras leituras para compreender e 
ser capaz de analisar textos seguindo os princípios da ACD, principalmente leituras 
sobre a Lingüística Sistêmica Funcional. (LNSLEDSETANALID) 
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A construção da oração apesar de ser considerada contribui para a construção da 

crítica feita ao autor que, pelo contexto, entendemos ser quem considera a obra 

introdutória. 

 

Ignorar, Avaliar, Perceber 
Os processos mentais exemplificados emitem a discordância do autor a respeito do 

que é observado na obra resenhada. 

 

(104) Por não estar comprometido com a análise historiográfica, o autor parece 
ignorar que mesmo as contingências merecem ser analisadas. (HRH05) 

(105) Em inúmeras obras – inclusive contemporâneas – é possível perceber uma 
espécie de reprodução da mesma visão acerca da história do esporte que amalgama 
três momentos narrativos (...) (HRH03) 

(106) A repressão e a tortura seriam inadmissíveis para diversos segmentos da 
sociedade norte-americana, no entanto, para outros segmentos não, como o livro 
documenta. Mas, penso que não se pode avaliar essa história política fora dos quadros 
complexos das relações desiguais entre as nações, em que aqueles que têm mais 
riqueza e poder instituem e agenciam o discurso do justo e do verdadeiro. (...) Essa 
análise histórica não é contemplada por James Green (...) (HSV22) 

 

Conforme já apresentado, tais exemplos mostram o uso de verbos modais que 

indicam a avaliação do autor de modo a diminuir seu comprometimento. Em (106), 

observa-se ainda que a crítica expressa pelo processo mental avaliar parte de uma 

negação do resenhista e é complementada por outra negação na oração seguinte, 

apresentada para negar que o autor tenha feito a análise histórica, aspecto julgado pelo  

primeiro como importante. 

Por serem os processos mentais que codificam as experiências representativas do 

mundo da consciência, é que estão mais associados à crítica em comparação aos processos 

verbais. A categoria menos recorrente encontrada é a Introdução de elogio à obra, presente 

em Literatura e História, por meio do processo mental gostar. Foi observado que as 

categorias indicação da utilidade e indicação de conhecimento da área também permitem 

verificar que o resenhista elogia a obra, no entanto, a função do processo mental é 

diferente, pois não se trata de introduzir o elogio, como é mostrado no exemplo a seguir. 
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Gostar 

Nos exemplos a seguir, os contextos linguísticos evidenciam que o processo mental 

é utilizado de modo a dialogar com o autor, expresso até mesmo pelo uso no futuro do 

pretérito, indicando uma negociação com o leitor para expor o elogio à obra resenhada. 

 

(107) Dentre os muitos aspectos da língua do III Reich, analisada neste livro a meio 
caminho entre ensaio filológico e livro de memórias, há alguns que gostaria de 
destacar aqui. (LTSP1015) 

(108) Porém, gostaria de chamar a atenção para passagens que me parecem carregadas 
de muitos significados. (HSV22) 

 

Diante do exposto, verifiquei que as categorias encontradas por meio dos processos 

mentais são indicativas de maior envolvimento do resenhista; indicam o momento em que 

o resenhista expõe suas reflexões sobre a obra. Na área de Linguística, a parte descritiva 

corresponde a 28% do corpus e em Literatura, 16%, não sendo verificada na História, o 

que se assemelha aos resultados encontrados na análise dos processos verbais, pois, nas 

categorias desses processos, as indicativas de maior envolvimento correspondem a 88% 

das ocorrências, confirmando que as resenhas na área de História são mais avaliativas no 

sentido de que o resenhista expõe mais suas reflexões sobre a obra analisada.  

Em relação às categorias formadas, houve proximidade entre as três áreas, pois 

Linguística apresentou sete categorias e Literatura e História seis. No que se refere ao total 

da ordem de frequência em que ocorrem, há proximidade entre as três no uso da 

Apresentação de conclusões recorrente em todas. Há duas categorias recorrentes em 

Linguística e Literatura (Chamada de atenção para partes importantes da obra, Descrição 

de partes da obra); três em Linguística e História (Contextualização da obra, Indicação de 

utilidade da obra e Introdução de crítica) e duas em comum entre Literatura e História 

(Indicação de conhecimento da área e Introdução de elogio à obra).  

Na próxima seção, 4.1.2, apresento os Experienciadores dos processos mentais, de 

modo a indicar quem o resenhista coloca como responsável pela exteriorização de ideias 

expressas pelos referidos processos. 
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4.1.2   Escolha dos Experienciadores dos processos mentais 

 

Nesta seção, a análise limitou-se aos exemplos mais frequentes encontrados nas três 

áreas. Para melhor compreensão dos dados, o levantamento dos Experienciadores, 

exposto no Quadro 11, foi feito a partir da ordem da maior ocorrência em Linguística, 

área de referência na pesquisa. 

 

Quadro 11: Tipos de Experienciadores dos processos mentais  

Processo 
Indefinido Autor 

Personagens 
citadas na 

obra 
Leitor Objetos 

semióticos Resenhista Voz externa

LG LT H LG LT H LG LT H LG LT H LG LT H LG LT H LG LT H

Pensar 7 25 7 5 12 5 4 6 8 2 5 3 1 6 2        
Compreender 8 7 15 2 5 9 3 2 4 8 4 3 4 3 9  1         
Observar 2 6 10 11 7 4 3 9  8   2 2 1 7 5     
Ver 5 12 5 3 14 8 1 2 7 2  3   4 7 7 3     
Perceber 5 15 6 3 4 8 5 6 4 1 5 4      3        
Saber 8 3 7 3 2 9 6 5 2 8 3 1 1 2 3     
Notar 8 7 9     1 3 4     1           
Avaliar 4 3 1   1   4      1     1        
Considerar 13  15 17   8 3   2  3 8  6 3   7     
Entender 14  17 11   6   1 2  3 1  2 2   1     
Conhecer 9  13 2   2 6  5 1  3 1  5     1      
Lembrar   9 7     6  7 1  6 3  4 1   2      3
Estudar    4   7 12  3 2     2           
Gostar    1        4 3   1      3 1     
Levar em 
conta    1     3     1 1   2           

Aprender 6    1     12                   
Deixar 1    6     2      3             
Interpretar 4    4     1                   
Desejar   3          8   1       1       
Concluir        7    3   1   1            
Acreditar   4     4    2   2               
Sentir             10                 
Imaginar        3    1   5   1            
Esquecer    6     1   2   2   2           
Ignorar    2     2         4           
Interessar    3     1   2                 
TOTAL 94 94 129 65 67 78 53 72 44 32 38 32 22 22 40 20 24 16  0 0 3
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O levantamento dos Experienciadores permitiu observar que a prioridade de 

escolha dos Experienciadores nas três áreas é o indefinido, não sendo divulgado 

exatamente quem é o responsável pela exteriorização de pensamentos e ideias. Os 

exemplos a seguir mostram tais ocorrências. 

(109) O governo optou por usar o suaíli (...). Sua expansão foi facilitada por já ser uma 
língua escrita e usada pela administração local; ser falado pela maioria da população; 
não ser a língua de um grupo específico; e, simbolicamente, ser visto como língua da 
independência, sem conotação colonial. (LNA9POLI) 

(110) No entanto, perambular nesses caminhos ainda incertos da compreensão é quase 
que uma sina, um chamado inevitável para o enfrentamento de si no outro. Acredita-se 
que vivemos em um momento intersemiótico conturbado e privilegiado (...) 
(LTELBC34B) 

(111) Exemplo máximo disso talvez seja o livro A invenção do país do futebol, no 
qual o autor coloca em xeque a ideia do chamado “futebol-arte”, considerado fruto de 
uma construção de intelectuais e de ideólogos do Estado no início do século XX (...). 
(HRH03) 

 

Nesses exemplos, os processos mentais são empregados de modo que não sabemos 

quem é o Experienciador, pois em (109) não é possível identificar por quem a língua é 

vista como língua da independência, ou seja, não fica claro quem tem a experiência de 

entender a língua desse modo. Inferimos que possa ser um grupo de pesquisadores, mas 

não é evidenciado pela escolha do resenhista. Em (110), o uso do clítico se também torna 

indefinido o Experienciador do processo mental acreditar, permitindo-nos inferir que 

possa ser tanto pesquisadores em geral quanto o grupo de pesquisadores ao qual o 

resenhista pertence. Em (111), o resenhista também não esclarece quem considera o 

“futebol-arte”, fruto de uma construção de intelectuais e ideólogos.  

Observa-se ainda que os processos mentais mais frequentes nas três áreas, a saber: 

considerar, observar e compreender na Linguística; pensar, ver e perceber na Literatura; 

compreender, considerar e ver na História, são em sua maioria construídos com um 

Experienciador indefinido. Essa preferência pela indefinição do Experienciador mostra a 

busca dos resenhistas nas três áreas pela implicitude sobre quem experiencia a análise da 

obra, embora o leitor saiba que toda escolha advém do resenhista. Enquanto no uso dos 

processos verbais o resenhista prioriza dar voz ao autor da obra resenhada, no uso dos 

processos mentais ele tenta não esclarecer o responsável pela exteriorização das 

percepções, embora também seja recorrente o uso do autor como Experienciador.  
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A colocação do autor como responsável por expressar suas percepções é a segunda 

forma mais utilizada pelo resenhista, também verificada nos processos mais frequentes nas 

três áreas. A seguir, os exemplos dos processos mais representativos: 

(112) O autor considera a criação de neologismos como um exercício do “direito 
lingüístico do usuário” (...). (LNSLEDCINCLIN) 

(113) De fato, no texto intitulado justamente “Comedia”, Agamben  retoma a velha 
questão do título da obra, que foi bastante subestimada pela crítica e que, a seu ver, 
ainda hoje mereceria estudos mais aprofundados (...) (LTSENDC) 

(114) (...) decifrar ao leitor como a historicidade da cidade colonial brasileira é 
moldada por meio da representação textual elaborada por autores como Debret, Maria 
Graham, Saint-Hilaire, (...) entre outros tantos citados e estudados por Amilcar Torrão 
em sua obra (...) (HSH0N4) 

  

Em (112), o resenhista cita o termo autor para dizer quem é o Experienciador do 

processo mental considerar; já em (113) ele cita o nome do autor, mostrando a visão do 

autor, ocorrendo o mesmo em (114), em que o resenhista indica que o autor estudou 

autores importantes para a pesquisa realizada. Essa escolha do autor como Experienciador 

mostra a tentativa do resenhista de mostrar que as percepções e cognições são do autor 

resenhado, o que, de certa forma, reforça sua importância para a área.  

Como a maior parte dos usos dos processos mentais indica maior envolvimento do 

resenhista com a obra, e como faz parte da organização retórica da resenha apresentar o 

autor, o resenhista busca situá-lo na área pesquisada, indicando suas experiências. 

O terceiro tipo de Experienciador mais utilizado na Linguística e na História é 

personagens citadas na obra, sendo o segundo mais utilizado na Literatura devido ao 

caráter mais narrativo dessa área, envolvendo muitos personagens. Os processos mentais 

que acompanham esses Experienciadores são também os que têm a função de descrever 

partes da obra, tais como avaliar, aprender, desejar, e sentir. Há exemplos de processos 

que não apenas descrevem, como é o caso de lembrar, em que o resenhista chama atenção 

do autor para partes que julga importantes, fazendo referência à personagem citada. A 

seguir, exponho alguns exemplos encontrados: 

(115) Após haver memorizado todos os versos, o discípulo pede, então, permissão 
para escrever poesia, e o mestre lhe ordena que realize a tarefa nada fácil de esquecer 
todos os versos que aprendera. (LNSTLA1) 

(116) O próprio Paulo Honório assim entende as causas de sua miséria. O 
famoso trecho em que ele conclui, deterministicamente, que "foi essa vida 
agreste que me deu essa alma agreste" (...). (LTERD) 
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(117) De fato, a cidade de De novo nada não deixa de provocar a nostalgia: ainda que 
distante de A Evocação do Recife de Bandeira, ou de uma Buenos Aires da infância 
borgiana, o eu poético lembra-se das cantigas que a mãe cantava, lembra-se de algo 
infinitamente perdido. 

 

Outro tipo de Experienciador encontrado foi o leitor, que ocorre quando o 

resenhista torna explícito o diálogo com o leitor, evocando-o conforme mostram os 

exemplos a seguir: 

(118) Enquanto os tradutores, paulatinamente, constroem-se a cada linha, por meio de 
suas propostas, os leitores sentem-se cada vez mais próximos dos tradutores. Nós 
leitores, sentimo-nos cúmplices deles. Eles se colocam livremente frente aos 
questionamentos. Nós concordamos com eles, ou discordamos deles, às vezes em 
parte, às vezes no todo, observamos a coerência com que expressam seu pensamento 
(...). (LNANPOLL8) 

(119) Essa reiteração contribui para a ampliação do sentido do texto, uma vez que são 
somados mais elementos àqueles que já faziam parte da história, como livro, traço, 
traça e folha de papel. Com isso, o leitor sabe que mesmo com a morte de uma traça 
de tanto comer, terá a possibilidade de ler novos fatos com indícios parecidos. 
(LTIPO092) 

(120) Se o autor não promete uma análise “compromissada” com a história e a 
sociologia, de alguma maneira ele se propõe a estabelecer a relação entre música e 
futebol, e o leitor, ao avançar na leitura, logo percebe que essa relação é 
circunstancial. Analisadas as referências bibliográficas, especialmente as musicais, o 
autor baseia-se em coletâneas, biografias, (...), obras que não dão o escopo necessário 
para uma reflexão mais aprofundada sobre o tema. (HRH05) 

 

De acordo com os exemplos, há duas formas dos resenhistas evocarem o leitor no 

texto: uma delas é situando-se juntamente ao leitor (118), utilizando a 1 ª pessoa do plural 

(nós), buscando estabelecer uma relação de parceria com o leitor como se ambos tivessem 

a mesma opinião. Esse tipo de exemplo foi contabilizado separadamente dos casos em que 

o resenhista se coloca como Experienciador. O segundo caso, é a evocação da palavra 

leitor, colocando-o como Experienciador como mostram os exemplos (119) e (120). Neles, 

o resenhista convida o leitor a partilhar de sua conclusão a respeito da obra (120), bem 

como o coloca como Experienciador de uma falha evidenciada na resenha (120), sobre a 

qual o resenhista faz uma crítica já indicando ao leitor o que ele perceberá no decorrer da 

leitura.  

O Experienciador do tipo objeto semiótico, o segundo mais recorrente no uso dos 

processos verbais é o quinto tipo mais utilizado em Linguística e Literatura e quarto em 

História, no uso dos processos mentais. A seguir, os exemplos mais recorrentes: 
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(121) A Lingüística Sistêmica Funcional (LSF) é uma perspectiva teórica que se 
aproxima dos princípios da ADC, por considerar a linguagem como multifuncional, 
isto é, como algo que realiza significados ideacionais, interpessoais e textuais. 
(LNSLEDSETANALID) 

(122) Seria interessante um exame histórico da crítica literária com o intuito de 
compreendermos como cada tempo histórico pensa e determina nossa compreensão da 
relação entre literatura e política. (LTITIREVO) 

(123) Raminelli afasta-se das clássicas interpretações que compreendiam Portugal 
como avesso ao desenvolvimento científico e ilustrado, noção que já vem sendo 
contrastada nos últimos anos. (HRH01) 

 

Em (121), o resenhista refere-se à teoria citada na obra resenhada, a LSF, 

contextualizando sobre as relações entre essa teoria e outra também citada na obra. Assim, 

ele coloca a teoria como um ser que experiência algo. Em (122), o resenhista apresenta 

suas reflexões sobre a obra e por isso utiliza um objeto semiótico (tempo histórico) para ser 

o Experienciador do processo mental pensar. Em (123), o Experienciador é interpretações, 

escolha utilizada pelo resenhista para dizer que o autor se afasta delas. Logo, o resenhista 

traz um Experienciador não consciente para mostrar a eficiência da obra, ressaltando que 

ele não se limita apenas a dar voz ao autor ou a outro ser consciente para apresentar 

percepções que indiquem que a obra é importante para a área de pesquisa. 

O resenhista também aparece como Experienciador nos corpora, embora seja o 

sexto tipo mais frequente dentre os sete encontrados, mostrando que procura evitar 

expressar suas reflexões diretamente, preferindo colocar outros tipos de Experienciadores e 

evidenciando maior abertura para o diálogo com o leitor. Os exemplos a seguir indicam as 

ocorrências mais frequentes: 

(124) Esse ponto em que o sistema fonológico de uma língua, por definição finito e 
opositivo, vai além de si mesmo para abrigar a poética é, a meu ver, um dos pontos 
nevrálgicos dessa obra e que sinaliza um dos fenômenos que os linguistas “deixa(m) 
de lado (...) para definir os princípios que regem a língua e descrever as chamadas 
línguas naturais” (Lemos, 2009, p.207). (LNSTLA1) 

(125) Quando Fábio Durão pensa, nos EUA, o quanto o gordo se tornou proletário e o 
jovem marombeiro frequentador de academia, o burguês atual (p. 20, fragmento 13), 
está se referindo, a nosso ver, a uma das metamorfoses recentes da ascese burguesa. 
(LTSENDB) 

(126) Quando consideramos uma descrição das ruas de uma cidade num texto de um 
viajante dos séculos XVIII ou XIX e a deslocamos para fundamentar uma 
argumentação, estamos desconsiderando sua teleologia, isto é, a sua finalidade que 
comporta uma causa, que por sua vez, está explícita no prêmio da obra, porque não 
estamos levando em conta seus mecanismos de invenção e disposição retóricas. 
(HSH0N4) 
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No exemplo (124), o resenhista apresenta sua conclusão diante do que observa na 

obra, e por isso se coloca como Experienciador. Esclarece sua percepção a respeito da 

referida colocação do autor como um dos pontos mais importantes da obra. Em (125), o 

resenhista utiliza o plural majestático, o que parece incluir a comunidade acadêmica em 

que se situa. Exemplo semelhante ocorre na área de História (126), em que o resenhista 

também utiliza o nós para apresentar ao leitor uma contextualização maior da obra, o que 

implica em uma escolha para não utilizar a primeira pessoa do singular. 

O tipo de Experienciador menos recorrente é a voz externa, frequente somente na 

área de História, por meio do processo mental lembrar. Ele é utilizado quando o 

resenhista dá voz a um autor reconhecido na área de modo a contextualizar ao leitor o 

assunto tratado, apresentando outros autores que já dissertaram sobre o assunto: 

(127) Howard Becker (1996: 177) lembra que em sua formação como estudante de 
antropologia da Universidade de Chicago, lia entre os próceres da disciplina 
Maquiavel e o Ibn Khaldhun. (HSESDP) 

 

A variedade de Experienciadores dos processos mentais encontrados, totalizando 

sete tipos, permite observar as preferências do resenhista para expor suas reflexões sobre 

a obra resenhada, sendo relevante uma abertura ao diálogo com o leitor, uma vez que nos 

momentos em que o resenhista escolhe deixar indefinido o Experienciador, permite que o 

leitor faça inferências sobre quem experiência o Fenômeno, e ele também pode se sentir 

compartilhando as reflexões expostas pelo resenhista nos momentos em que este o coloca 

como Experienciador, antecipando o que refletirá ou sentirá o leitor ao ler alguns trechos 

da obra ou a obra toda.  

Em relação às diferentes escolhas dos tipos de Experienciadores, Linguística e 

Literatura indicam proximidades nos usos do leitor como quarto tipo mais utilizado; uso 

de objetos semióticos como quinto mais frequente e, em sexto lugar, preferência pelo 

resenhista. Já Linguística e História indicam proximidade na escolha pelo autor que é o 

segundo tipo mais frequente em ambas as áreas, uso de personagens citadas na obra que 

é o terceiro mais frequente e o uso do resenhista, o sexto a mais frequente, o que mostra 

que as áreas não se distanciam muito nas escolhas. Em comparação com os usos dos 

processos verbais, Linguística apresenta o uso do resenhista com maior frequência em 

comparação a Literatura e História, enquanto no uso dos processos mentais não há 

variação, todas as áreas o apresentam como o sexto tipo mais frequente.   
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No uso dos processos verbais, a voz externa foi mais frequente na História, 

semelhante a o que ocorreu nos usos dos processos mentais, única área em que ocorreu 

esse tipo de Experienciador, mostrando que nessa área o resenhista se preocupa em trazer 

a voz do outro para sua análise da obra, por diversos motivos, seja para sustentar um 

argumento dado, para introduzir um elogio, indicar ênfases dadas, indicar a utilidade da 

obra ou ainda para contextualizar a obra para o leitor. 

Ainda em comparação aos processos verbais, os processos mentais destacam-se no 

uso do leitor como Experienciador, o que confirma a busca pelo diálogo do resenhista 

como o leitor através dos usos dos processos mentais.  

Enquanto nos usos dos processos verbais os tipos de Dizentes que indicavam menor 

responsabilidade pelo que emitiam eram mais frequentes em Literatura e História, nos 

usos dos processos mentais as três áreas apresentam Experienciadores que distanciam o 

resenhista da responsabilidade das reflexões expostas. A menor presença dos objetos 

semióticos nos usos dos processos mentais se deve ao fato de o Experienciador do 

processo mental ser preferencialmente um ser consciente que experiência sensações. Nos 

exemplos em que um objeto ocorre como algo que sente, é porque ele passa a ser tratado 

como algo consciente (Halliday, 1994, p.144). 

Na próxima seção, analiso o padrão de realização das orações de processos mentais, 

de forma a compreender as escolhas que os acompanham na oração. Farei o levantamento 

dos padrões realizados por processo mental e, em seguida, por categoria, indicando quais 

categorias de usos dos processos estão associadas aos diferentes padrões de realização.  

 

 

4.1.3   Padrão de realização da mensagem dos processos mentais 

 

Nesta seção, concentrei-me no estudo do padrão de realização da mensagem em 

orações mentais, verificando se os processos ocorrem seguidos de Fenômeno, 

Circunstância de modo, Uso de oração após processo mental, Citação ou no Infinitivo.  

A análise individual das linhas de concordância permitiu verificar qual o padrão de 

realização da mensagem de cada processo, o que deu origem ao Quadro 12, sendo 

verificados os elementos que acompanhavam os processos mentais sequencialmente na 
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oração, e não os casos em que o Fenômeno implícito estivesse presente em outras orações. 

As análises das três áreas têm em comum a preferência pelo uso do Fenômeno que é o 

complemento do processo e expressa o que é sentido, percebido ou desejado, sendo 

geralmente realizado por um grupo nominal.  

 

 

Quadro 12: Padrões de realização da mensagem dos processos mentais 

Processo 
Fenômeno Circunstân-

cia de modo 

Uso de 
oração após 

processo 
mental 

Citação 
(que/) (:) 

(")  
Infinitivo Frequência 

LG LT H LG LT H LG LT H LG LT H LG LT H LG LT H 
Pensar 9 24 12 9 30 8 2 6 3    1 8 6 21 68 29
Compreender 16 16 32 8 2 8 2 3           26 21 40
Observar 14 11 9 15 11 1 4 7 5          33 29 15
Ver 5 6 5 11 22 25 1 14 4 1     1   18 43 34
Perceber 4 12 11 5 16 8 5 5 7          14 33 26
Saber 3 4 1 2 8 9 13 9 11 1     1   19 22 21
Notar 2 4 4 5 2 3 5 4 2        2 12 10 11
Avaliar 6 3 1 3 2              9 5 1
Considerar 25   23 13  10 8  6        46  39
Entender 19   24 9  2   4 2         30  30
Conhecer 8   25 9  4 2            19  29
Gostar  1 1      6 4            7 6
Lembrar  13 11   2 1  10 9  2          28 21
Estudar  11 17   1 1               12 18
Levar em 
conta    6      1 1            1 7

Aprender 14     1   3   1         19   
Deixar 5     1   6            12   
Interpretar 7     2               9   
Desejar  3        10             13  
Acreditar  4     1   7             12  
Sentir  7     3                10  
Imaginar  4     4   2             10  
Esquecer    5       8             13
Ignorar    3       5             8
Interessar    1    5                6
TOTAL 137 126 192 93 105 85 51 87 62 5 2 0 1 10 8 287 324 354

 

Dentre os oito processos mentais comuns às três áreas, o Fenômeno ocorre em todos. A 

Circunstância de modo também é bastante recorrente, com exceção para o processo 
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avaliar, em História. O uso de orações posteriores ao processo também é frequente, com 

exceção de avaliar em todas as áreas e compreender em História. Observa-se que o 

processo mental avaliar é o que mais apresenta variação, mas tem pequena representação 

no corpus. 

Os usos de Citação e Infinitivo são os menos frequentes nas três áreas, o que 

mostra que o resenhista procura apresentar o sentimento que tem ao resenhar com suas 

próprias palavras ao invés de fazer a transposição de um sentimento, sendo esse tipo de 

padrão mais recorrente apenas na área de Literatura, o que pode ser justificado pela 

referência às personagens das obras. Já o Infinitivo também não tem muita relevância pelo 

fato de o resenhista apresentar o sentimento de alguém, seja dele ou do autor ou de uma 

personagem, o que leva ao uso de presente do indicativo ou pretérito na maioria dos 

exemplos. A área que apresenta mais recorrência nesse uso é a Literatura, com ênfase no 

processo mental pensar, conforme o exemplo a seguir: 

 

(128) Trata-se de perspectivas preocupadas em iluminar certos discursos, e não em 
reiterar sentidos unívocos, dicotômicos e dominadores, ou sua vontade de verdade, 
mas em acionar positividades outras, múltiplas, controversas, que possibilitam pensar, 
lutar, existir e reconhecer-se no mundo contemporâneo de outras formas. 
(LTELBC33A) 

 

Nesse exemplo, o processo mental pensar é utilizado para apresentar a conclusão 

do autor diante da avaliação da obra. 

Em relação aos processos mentais recorrentes em duas áreas, há semelhanças nos 

padrões de uso encontrados, pois dentre os três processos mentais comuns a Linguística e 

História (considerar, entender, conhecer), todos ocorrem acompanhados de Fenômeno e 

de Circunstância, no Uso de oração após processo mental, o entender ocorre somente em 

História. Em relação à Citação, foi recorrente em apenas um processo da Linguística 

(entender). Os processos comuns a Literatura e História, embora sejam quatro (gostar, 

lembrar, estudar, levar em conta), assemelham-se aos padrões de uso encontrados em 

Linguística e História, pois todos ocorrem acompanhados de um Fenômeno e de 

Circunstância de modo. No Uso de oração após processo mental, apenas o processo 

mental estudar não apresenta ocorrência em nenhuma das áreas e a Citação ocorre 
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somente com um processo (lembrar). Observa-se que não há presença de processos no 

Infinitivo dentre os recorrentes em duas áreas. 

Em relação aos processos recorrentes em uma única área, verifica-se também 

predomínio no uso do Fenômeno. Já o uso de Circunstância de modo ocorre com todos de 

Linguística, com a maioria em Literatura, exceto desejar, e somente com interessar em 

História, dentre os três que ocorrem nessa área. Observa-se que tais escolhas estão 

relacionadas ao contexto de ocorrência que muitas vezes não leva à necessidade de usar um 

padrão ou outro.  

Ainda dentre os processos mentais recorrentes em uma única área, o padrão Uso de 

oração após processo mental ocorre em quase todos os processos, há apenas uma exceção 

em cada área, como é o caso de interpretar na Linguística, sentir na Literatura e interessar 

na História. O uso da Citação foi pouco recorrente com esses processos. 

A preferência pelo padrão processo mental seguido de Fenômeno talvez possa 

indicar uma busca pela sintetização do discurso, pois o resenhista já apresenta ao leitor o 

que é percebido ou sentido diante da obra resenhada, por meio de grupos nominais que 

expressam mais adequadamente os sentimentos oriundos da descrição/avaliação da obra.  

Para verificar a relação entre as categorias encontradas na seção 4.2.1 e o padrão de 

realização das mensagens, somei os valores encontrados em cada padrão dos processos 

mentais indicadores de cada categoria. O Quadro 13, a seguir, apresenta os resultados 

encontrados: 
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Quadro 13: Padrões de realização dos processos mentais por categoria 

Catego-
rias Processo 

Fenômeno Circunstân-
cia de modo 

Uso de 
oração 
após 

processo 
mental  

Citação 
(que/) (:) (") Infinitivo 

Total 
por 

cate-
goria

LG LT H LG LT H LG LT H LG LT H LG LT H 

Apresen-
tação de 
conclu-

sões 

Pensar 
Observar 
Ver 
Perceber 
Saber 
Notar 
Estudar 

35 68 55 42 88 55 25 41 32 2   1 10 8 462

Indicação 
de 
conheci-
mento da 
área 

Interessar 
Entender 
Conhecer 
Esquecer 

27   54 18  11 2 10 2         124

Contex-
tualização 

da obra 

Considerar 
Levar em 
conta 
Lembrar 
Acreditar 

21 4 40 12 1 11 7 8 16        120

Indicação 
de 

utilidade 
da obra 

Compreender 
Desejar 
Imaginar 

16 23 32 8 6 8 2 12           107

Chamada 
de atenção 

para 
partes 

importan-
tes da 
obra 

Notar 
Lembrar 
Deixar 
Interpretar 

14 17 8 5  11 14  2      71 

Descrição 
de partes 
da obra 

Avaliar 
Aprender 
Desejar 
Sentir 

20 13 1 4 6 3 6  1         54

Introdu-
ção de 
Crítica 

Considerar 
Esquecer 
Ignorar 
Avaliar 
Perceber 

4   9 1   1        15

Introdu-
ção de 

elogio à 
obra 

Gostar   1 1     6 4          12
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O levantamento dos dados permitiu verificar que o Fenômeno ocorre em todas as 

categorias encontradas, no entanto, a frequência de ocorrência indica que há algumas 

categorias em que seu uso é predominante, sendo: na Indicação de conhecimento da área 

em História; na Contextualização da obra em Linguística e História; na Indicação de 

utilidade da obra em todas as áreas; na categoria em que chama atenção para partes 

importantes em Linguística e Literatura e na introdução de crítica em Linguística e 

História. A seguir, exponho alguns exemplos dessas ocorrências: 

 

(129) O autor se relaciona com a micro-história ao considerar aspectos determinantes 
daquela metodologia, tais como a redução da observação do historiador. (HSHD2) 

(130) Assim, o texto atinge o estatuto da arte por meio da estilização da linguagem 
verbal e do primoroso projeto gráfico editorial, levando a criança a compreender o 
mundo a sua volta e desafiando-a a completar os vazios ali existentes. (LTIPO092) 

(131) A leitura de A chave estrela pode lembrar ao leitor do encontro entre Primo Levi 
e Philip Roth, retratado pelo escritor americano no livro de entrevistas Entre nós, 
publicado no final de 2008 pela Companhia das Letras. (LTSENNB) 

 

Em (129), exemplo da área de História, o resenhista utiliza o Fenômeno, destacado 

em itálico, para apresentar o que é considerado pelo autor, o que permite ao primeiro 

contextualizar a obra resenhada. Em (130), o resenhista utiliza um Fenômeno ao expressar 

a utilidade da obra para a área. No exemplo (131), de Literatura, o resenhista chama 

atenção para partes importantes da obra, utilizando como Fenômeno aquilo sobre o que se 

fala que é a leitura da obra. Observa-se, contudo, que são contextos diferentes em que o 

resenhista prefere expor diretamente o que é pensado ou leva a pensar, a utilizar uma 

Citação ou omitir o que é pensado através do Infinitivo. 

A Circunstância de modo ocorre em quase todas as categorias, com exceção da 

Introdução de elogio à obra, mas a categoria em que ela é mais recorrente é a de 

Apresentação de conclusões, nas três áreas. Os exemplos a seguir ilustram as ocorrências 

encontradas: 

 

(132) O que não nos parece possível, nem mesmo viável, é que se tenha através do 
processo da globalização um discurso universal, como se falássemos a mesma língua, 
como se pensássemos igualmente e como se a produção cultural pudesse ser 
homogênea. (LTELBC34B) 

(133) A preocupação aqui está em examinar como a classe operária (e não seus 
dirigentes) é formada, ou como ocorrem resistências populares a partir de uma “outra 
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historia”. O cotidiano é visto a partir do contraditório, revela tensões, desconexões 
aparentes, conflitos com os poderes e das resistências a esses poderes. (HSHD2) 

  

Em (132), o processo mental pensar é seguido da Circunstância de modo 

igualmente, presente em um contexto em que o resenhista apresenta conclusões sobre a 

obra. Em (133), também o resenhista apresenta conclusões sobre a obra, indicando o modo 

como é visto o cotidiano. Observa-se que por se tratar de contextos em que o resenhista 

expõe sua conclusão sobre a obra, ele busca esclarecer o modo como a entende e por isso 

faz uso da Circunstância de modo.  

O uso de orações acompanhando os processos mentais também foi verificado em 

quase todas as categorias, sendo frequente na Apresentação de conclusões, na Indicação de 

conhecimento da área, na Contextualização da obra, na Chamada de atenção para partes 

importantes da obra e na Descrição de partes da obra, em todas as áreas em que essas 

categorias ocorrem. Já na categoria de Indicação de utilidade da obra as orações ocorrem 

acompanhando os processos somente nas áreas de Linguística e Literatura; na Introdução 

de crítica, ocorrem somente em Linguística. Esse tipo de ocorrência é recorrente quando o 

processo mental precisa de um complemento que é outro processo ou é um Fenômeno 

semiótico em que ocorre o uso do que. Seguem alguns exemplos dessas ocorrências. 

 

(134) As reflexões da autora sobre os gêneros multimodais relacionam-se ao 
tratamento da palavra e seu relacionamento com a imagem no livro didático e a 
necessidade de o professor saber lidar com esses gêneros multimodais. 
(LNSLEDSEISGEN) 

(135) Diogo desejou comer a fartar, alegria essa que transbordou para o prédio inteiro 
em uma festa incomum. (LTIPO10a) 

 

No exemplo (134), de Linguística, o resenhista apresenta sua conclusão da obra; 

utiliza o processo lidar associado ao processo mental saber para complementar sua 

reflexão. Já em (135), presente em um contexto de Descrição de partes da obra, o 

resenhista nos mostra o desejo de uma personagem citada na obra, utilizando um processo 

material para apresentar o que é desejado. Observa-se, portanto, que nos contextos 

exemplificados é possível utilizar uma oração indicada pelo uso de outro processo que 

acompanha o processo mental para expressar o que é pensado, sentido ou desejado. 
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A Citação foi encontrada na Apresentação de conclusões, Indicação de 

conhecimento da obra e na Descrição de partes da obra, em Linguística. Já em Literatura 

ocorreu na categoria Chamada de atenção para partes importantes da obra, o que mostra 

que nessa área há menor ocorrência de reprodução literal do pensamento do outro, uma vez 

que o resenhista prefere apresentar do seu modo o pensamento dele próprio ou de outro 

Experienciador. Na área de História, por sua vez, não foi encontrada nenhuma categoria 

associada ao referido padrão. Seguem exemplos: 

 

(136) Intrigado, ele busca mais informações na nota explicativa: (...). E entende: “Ao 
escrever, quem escreve faz de conta que é outra pessoa, o sujeito discursivo. Do 
mesmo modo, para colocar uma fala na boca da personagem, o escritor precisa 
colocar-se no lugar dela.” (LNA11DICI) 

(137) Não qualquer viajante, mas aquele para quem, como lembra Tomáz Tadeu da 
Silva, “a viagem proporciona a experiência do ‘não sentir-se em casa’ que, na 
perspectiva da teoria cultural contemporânea, caracteriza, na verdade, toda identidade 
cultural.”. (LTSENNF) 

 

No exemplo (136), o contexto de ocorrência da Citação é de descrição do 

pensamento da personagem da obra, o que torna compreensível a utilização da citação 

direta. Em (137), o contexto é de Contextualização da obra e aí o resenhista traz uma voz 

externa para apresentar mais esclarecimentos sobre o que é tratado na obra, reproduzindo o 

pensamento do autor que representa uma voz externa à obra.  

O uso de Infinitivo só foi recorrente na categoria Apresentação de conclusões, 

sendo mais representativo nas áreas de Literatura e História. Exemplos que justificam o 

uso do Infinitivo mostram como, nesses casos, o processo mental apresenta a conclusão 

colocando pontuações que chamam a atenção do leitor.  

 
(138) Como se pode ver, essas leituras apontam, por assim dizer, para "fora" do livro; 
elas dependem, em larga medida, da articulação entre o texto e alguns conhecimentos 
contextuais próprios da história e das relações sociais brasileiras. (LTERD) 

(139) A investigação utiliza ainda as fontes do governo federal e da imprensa local 
para adentrar o processo de elaboração do discurso oficial sobre o futebol e a 
identidade nacional. Por essa razão – e talvez sem notar – o autor circunscreve o 
trabalho apenas à realidade do Rio de Janeiro, onde se localizava a capital do país. 
(HRH04) 
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Em (138), o processo mental ocorre seguido de uma pausa logo no início da oração, 

o que já chama a atenção do leitor; em (139), o processo mental ocorre como se fosse um 

aposto, associado a outros elementos circunstanciais. De qualquer modo, observa-se que a 

baixa ocorrência desse padrão em comparação aos outros encontrados indica que não é 

muito relevante no contexto de resenhas. 

O levantamento dos dados permitiu verificar que a grande maioria das categorias 

encontradas ocorre com processo mental associado ao Fenômeno, representado por um 

grupo nominal que expressa reflexão, percepção do resenhista, sendo exceções as 

categorias de Apresentação de conclusões e de Introdução de elogio à obra, que ocorrem, 

respectivamente, com processos seguidos de Circunstância de modo e Citação, 

preferencialmente. Conforme exemplificado, é comum na Apresentação de conclusões o 

resenhista expressar o modo como a obra está sendo interpretada, observada, o que 

justifica o uso da Circunstância de modo. Já na Introdução de elogio é comum o resenhista 

reproduzir o pensamento do autor ou de uma personagem ou mesmo um pensamento que 

ele teve anteriormente, o que justifica o uso da Citação.  

Comparando o total de frequência dos processos mentais nas três áreas, o corpus de 

Linguística é 14,5% menor do que o de Literatura e essa variação é representativa quando 

comparada ao uso do padrão de Circunstância de modo em que a Linguística é 11,4 % 

menor do que Literatura, sendo bastante utilizada na Apresentação de conclusões. Também 

Linguística tem menor ocorrência no uso de orações acompanhando os processos mentais, 

uma vez que é 41,3% menor do que Literatura e, no uso de Infinitivo, é 90% menor do que 

Literatura, praticamente não fazendo uso desse padrão.  

Na comparação entre Linguística e História, o total de frequência dos processos 

mentais de Linguística é 19% menor do que História e essa diferença pode ser comparada 

ao uso do Fenômeno em que Linguística é 28,6% menor que História. Em relação a 

Literatura e História, Literatura é 6 % menor do que História, e no uso do Fenômeno 

Literatura é 34,3% menor do que História, sendo mais representativo nas categorias de 

Contextualização da obra e Indicação de utilidade da obra. 

No capítulo 5, a seguir, apresento os Adjuntos Modais presentes nas resenhas, para 

posteriormente analisar a relação entre eles e os processos verbais e mentais, de modo a 

responder a 5ª pergunta de pesquisa: Quais Adjuntos modais vinculam-se aos processos 

verbais e mentais na avaliação das resenhas?  
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5   ADJUNTOS MODAIS NAS RESENHAS 
 

Neste capítulo, apresento a discussão dos Adjuntos modais encontrados no corpus, 

de acordo com os conceitos explicitados na Fundamentação Teórica e os critérios expostos 

na Metodologia de Pesquisa. 

No levantamento dos Adjuntos modais nas três áreas, verifiquei muitas 

semelhanças nas escolhas dos advérbios representativos de Adjuntos modais, sendo os de 

maior frequência presentes nas três áreas, indicando sua importância nesses contextos. Para 

melhor detalhamento, segui a subcategorização dos tipos de Adjuntos Modais proposta por 

Halliday (1994): (1) polaridade, probabilidade, usualidade e obrigatoridade pertencente à 

categoria dos Adjuntos de polaridade e modalidade; (2) tempo e tipicalidade pertencentes 

aos Adjuntos de temporalidade; (3) obviedade e intensidade pertencentes aos Adjuntos de 

modo. Em seguida, com base em Halliday e Matthiessen (2004), analisei os Adjuntos 

modais de comentário, mais especificamente, de validade.  

Dentre os Adjuntos modais de polaridade e modalidade, os mais frequentes nas três 

áreas são os de polaridade, havendo pouca diferença de uma área para outra, conforme 

indica o Quadro 14, sendo o não o mais recorrente, indicando que os resenhistas constroem 

significados interpessoais, significativamente, por meio de negações. Para maior 

detalhamento dos usos desse modal, apresentarei na seção 5.1 a relação entre ele e os 

processos verbais e mentais. 

Apresento, no Quadro 14, o levantamento dos Adjuntos modais de polaridade e 

modalidade 
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Quadro 14: Frequência dos Adjuntos modais de polaridade e modalidade 

Tipo de 
Adjunto 
Modal 

Advérbios LG LT H Total das 
Áreas 

Polaridade 
Não 525 557 484 1566

Nem 32 31 30 98
Sim 7 20 18 45

TOTAL 564 608 532 1709

Usualidade 

Sempre 39 84 51 174
Nunca 10 23 13 46

Muitas vezes 14 9 0 23
Igualmente 7 9 16
Por vezes 10 6 0 16
Raramente 0 2 0 12

Frequentemente 0 6 5 11
Geralmente 5 5 0 10

Normalmente 6 0 0 6
Igualmente 0 6 0 6

Jamais 0 0 5 5
Simultaneamente 4 0 0 4
Constantemente 3 0 0 3
Na maior parte 

das vezes 1 1 0 2

Usualmente 1 0 1 2
Diversas vezes 0 1 1

TOTAL 100 143 84 327

Probabilidade 

Talvez 19 31 17 67
Certamente 11 9 8 28

Provavelmente 6 2 10 18
Possivelmente 4 3 1 8
Com certeza 1 1 3 5

Necessariamente 0 0 5 5
TOTAL 41 46 44 131

 

Os Adjuntos modais de usualidade têm menor frequência em relação aos de 

polaridade, mas, ainda assim, possuem alta representatividade sendo indicativos do 

posicionamento do resenhista em mostrar-se conhecedor da obra e, na maioria dos 

exemplos, oferecer um parecer positivo da obra, como mostram os exemplos a seguir: 
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(140) Afinal, o novo no livro Nova Pragmática é o que informa um percurso teórico - 
fases e feições - instigante, uma narrativa plural, viva, uma vasta e rica história de 
reflexões - a originalidade de um fazer teórico que se sempre se renova. (LNSD11E) 

(141) A ascese tradicional de monges foi feita com base numa instituição que fomenta 
lugares de recolhimento, como o mosteiro, a disciplina tradicional se dá sempre no 
interior de uma instituição que controla o espaço-tempo do indivíduo - escola, 
hospital, prisão. (LTSENDB) 

 

Modais de probabilidade são bem menos recorrentes que os de usualidade. Nesse 

sentido, o esperado seria que tivessem maior proximidade uma vez que são eles os 

indicadores de modalidade no corpus. Segundo Halliday (1994), os graus intermediários 

entre os pólos positivo e negativo são conhecidos como modalidade e nela se inserem os 

Adjuntos modais de probabilidade e usualidade que, de acordo com o autor, “expressam a 

opinião do falante” (p.89). De qualquer modo, a quantidade de Adjuntos modais nas três 

áreas é semelhante para ambos os tipos de modais, o que pode indicar uma padronização 

do uso, constatada previamente por Silva e Carmo (2012) em resenhas da área de História, 

ao compararem resenhas de duas revistas diferentes. Embora não fossem os mais 

frequentes no corpus, apresentaram quantidade semelhante nas duas áreas. As conclusões 

dos autores assemelham-se aos resultados aqui encontrados: 

 

Entendemos que o gênero resenha permite que seu autor concorde total 
ou parcialmente com a obra a que se dedica. Assim, nas resenhas 
avaliadas, notamos que, embora haja alta presença dos adjuntos modais 
polarizadores e de intensidade com grau baixo, o resenhista constrói sua 
identidade posicionando-se como alguém que avalia a obra resenhada de 
forma bastante polida, buscando mostrar que ainda há muito para ser 
avaliado na obra (CARMO e SILVA, 2012, p.17). 

 

Dentre os modais de probabilidade, o talvez é o mais frequente, ocorrendo em 

contextos em que o resenhista busca maior diálogo com o leitor. Ao utilizar um Adjunto 

que não focaliza o grau de certeza sobre parte da obra, evita contrariar o leitor, como 

mostra o exemplo a seguir: 

 

(142) Deve-se acrescentar que talvez seja este o capítulo de leitura mais difícil para os 
professores que atuam na educação básica, visto que essa teoria ainda não é muito 
difundida nos cursos de atualização oferecidos à grande maioria dos professores e até 
mesmo para alguns acadêmicos dos cursos de letras. (LNSLEDNOVENS) 
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Os outros tipos de Adjuntos modais que também possuem alta recorrência são os de 

temporalidade, expressos por advérbios de tempo e de tipicalidade, indicados no Quadro 

15, a seguir: 

 

 
Quadro 15: Frequência dos Adjuntos modais de temporalidade 

Tipo de 
Adjunto modal Advérbios LG LT H Total das 

áreas 

Tempo 

Ainda 114 99 96 309
Já 59 91 85 235

Até 39 58 63 160
Desde 36 23 46 105
Logo 3 12 12 27

Atualmente 16 2 4 22
Posteriormente 8 5 13

Novamente 1 5 4 10
Breve 8 8

Recentemente 7 1 8
Respectivamente 7  7

Inicialmente 6  6
Imediatamente 5 5

TOTAL 283 303 329 915

Tipicalidade 

Principalmente 19 22 21 62
Consequentemente 8 5 13

Propriamente 10 10
Propriamente 7  7

Tampouco 7  7
Definitivamente 5 5
Paradoxalmente 5 5
Regularmente 1 1 2

TOTAL 20 44 47 111
 

O Adjuntos modais de temporalidade apresentam alta recorrência nas três áreas, 

sendo Linguística a que tem menor recorrência dentre elas. De qualquer modo, os mais 

frequentes o são nas três áreas, a saber: já, ainda, até, desde, sendo responsáveis por 

demarcarem o tempo relativo ao presente da enunciação. O exemplo a seguir indica como 

esse tipo de Adjunto modal ocorre: 
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(143) Na conclusão do estudo, Wittke retoma questões já abordadas no trabalho para 
dar-lhes uma sustentação prática e teórica, como a importância de o trabalho 
linguístico ser revisto, no sentido de abandonar os velhos e tradicionais exercícios 
gramaticais (...). (LNSLEDNOVENS) 

 

Nesse exemplo, o resenhista esclarece que o autor trata de assunto que pode ser 

conhecido do público leitor, o que o leva a utilizar o Adjunto modal já. Esclarece, no 

entanto, que a obra apresenta uma complementação sobre o que já foi discutido, o que 

contribui para mostrar sua importância e colocar-se em um tempo relativo ao do leitor 

indicando que ambos compartilham da mesma experiência. 

Os modais de tipicalidade, por sua vez, representados por advérbios como 

principalmente e regularmente, ocorrem, na maioria dos casos, para fazer referência à 

teoria abordada no livro resenhado, para dizer a quem o livro se destina, bem como para 

enfatizar algo sobre o assunto tratado na obra. Desse modo, o resenhista enfatiza seu 

parecer diante do assunto, mostrando-se conhecedor do mesmo, conforme indicam os 

exemplos seguintes. Segundo Eggins (2002), os Adjuntos circunstanciais, e entre eles os 

advérbios de tempo, mostram-se abertos a ser interrogados sobre seu conteúdo10, o que 

indica que dão mais abertura para o leitor concordar ou não com o que ele emite. 

 

(144) Nessa análise Bronckart critica, entre outras coisas, a ausência de uma 
verdadeira conceitualização praxiológica (apoiando-se principalmente nas teorias de 
Anscombe, Habermas e Riccouer), enfatizando o papel decisivo da atividade de 
linguagem na construção das próprias ações e dos conhecimentos declarativos. 
(LNSTLA2) 

(145) O processo de formação é classificado em três tipos ideais: endógeno, exógeno 
híbrido. No endógeno, o clube promove os jogadores vindos de suas categorias de 
base visando não apenas a economia de custos, mas, principalmente, fortalecer os 
vínculos de identidade. (HRH02) 

 

Observa-se que esses Adjuntos modais ocorrem na mesma frequência nas três 

áreas, e, conforme exemplificado, as ocorrências também se enquadram em contextos 

semelhantes. Os exemplos escolhidos são os do advérbio mais representativo desse tipo de 

Adjunto modal e característicos quando se quer enfatizar partes importantes na obra. 

                                                            
10 No original: Los adjuntos circunstanciales se expresan habitualmente bien por médio de frases 
preposicionales, o mediante advérbios de tiempo, manera, lugar, etc. Como adjuntos circunstanciales que 
son, no contribuyen com significado que pueda pertenecer al nudo argumentativo de la proposición; sin 
embargo, se muestran abiertos a ser interrogados sobre su contenido. 
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Os Quadros 16 e 17 indicam os advérbios representativos dos Adjuntos de modo, 

sendo os mais frequentes os de intensidade, que demarcam o grau de intensidade com que 

os resenhistas proferem seus enunciados. 
 

Quadro 16: Frequência dos Adjuntos de modo - intensidade  

Tipo de 
Adjunto modal Advérbios LG LT H 

Total 
das 

áreas 

Intensidade 

Apenas  48 64 77 189
Muito  66 53 64 183
Pouco 22 35 35 92
Quase  21 32 35 88
Só  49 2 35 86
Bastante 22 16 18 56
Somente  17 16 12 45
Diretamente 7 6 11 24
Especialmente 16 14 17 47
Praticamente 7 4 7 18
Realmente  7 7 3 17
Especificamente 11 6 17
Extremamente 7 3 6 16
Simplesmente  7 5 2 14
Essencialmente 4 4 4 12
Exclusivamente 2 1  9 12
Relativamente 7 2 2 11
Totalmente  4 3 4 11
Completamente 4 6 10
Fundamentalmente 5 1 3 9
Absolutamente  1 2 4 7
Particularmente 2 5 7
Amplamente  3 3 6
Independentemente 2 1 3 6
Precisamente 6  6
Tão 1 5 6
Naturalmente 1 3 1 5
Altamente 3  1 4
Basicamente 1 1 2 4
Meramente  2 1 1 4
Inteiramente 2  2
Consideravelmente 1  1

TOTAL 347 297 381 1025
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Quadro 17: Frequência dos Adjuntos de modo - obviedade  

Tipo de 
Adjunto modal Advérbios LG LT H 

Total 
das 

áreas 

Obviedade 

Justamente  7 24 12 43
Exatamente 5 8 2 15
Diferentemente 4 2 8 14
Obviamente 2 4 6 12
Efetivamente 5 2 4 11
Claramente 3 1 6 10
Precisamente 1 5 4 10
Aparentemente 7  7
Evidentemente 6 6
Igualmente 6  6
Claro 1 4  5
Notavelmente 1  1

TOTAL 29 63 48 140
 

Os Adjuntos modais de intensidade mais frequentes são apenas e muito em todas as 

áreas, sendo associados à expectativa do resenhista diante do que é falado ou percebido. 

Dentre a divisão apresenta por Halliday e Matthiessen (2004) entre graus de intensidade, 

exposta no capítulo de Fundamentação Teórica, observa-se que os Adjuntos mais 

frequentes são os de grau alto, a saber: muito, pouco, quase, bastante, o que indica maior 

envolvimento do resenhista na emissão de valores sobre a obra resenhada. Maiores 

exemplificações serão dadas na seção 5.1 em que analiso a relação desses Adjuntos com os 

processos verbais e mentais. 

Já em relação aos Adjuntos modais indicativos de obviedade, eles tentam convencer 

o leitor de questões consideradas evidentes e que, portanto, não devem ser contestadas. 

Dentre as três áreas, é mais frequente na área de Literatura, indicando a preocupação do 

resenhista em construir um argumento mais assertivo, buscando conduzir o leitor à 

aceitação do enunciado, como mostram os exemplos a seguir: 

 

(146) Obviamente, diante desse número variado de obras e gêneros distintos, cada 
qual com sua poética e seu contexto de produção, não se pode esperar que uma leitura 
orientada por uma Stimmung constitua um fenômeno uniforme. (LTSP1219) 

(147) Na literatura de Lísias se passa exatamente isso: uma relação segura entre 
linguagem e objeto é sugerida apenas para que possa, com uma espécie de 
manipulação da posição do leitor, entrar em colapso no momento seguinte. Daí as 
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repetições; as novas tentativas; os fracassos. Chega um momento em que seu texto 
passa a impressão de algo que, mesmo desligado, segue girando. (LTELBC11) 

 

Nas áreas de Linguística e História observa-se que os usos dos modais de 

obviedade indicam crítica à obra resenhada, sendo usados de forma irônica, conforme os 

exemplos a seguir: 

 

(148) Os autores não esclarecem as razões de sua opção teórica e nem sumarizam 
claramente a perspectiva; o que seriam, por exemplo, capacidades de linguagem e 
perspectiva cognitiva? Isso dificulta o entendimento do texto para o leitor menos 
familiarizado com a perspectiva. (LNANPOLLN123) 

(149) É como colocar um imã próximo a uma bússola: aqui, obviamente, a confusão já 
fundamentou seus alicerces, mas para torná-la mais nítida e mais confusa há termos 
em uso como "retórica", "tópica" "lugares-comuns (topos)", "descrição", "textos 
retóricos", "repetição descritiva", "tradição intertextual da viagem", "procedimentos 
retóricos", "retórica do gênero", "retórica da alteridade", "convenção retórica", seja 
quando o autor vai tratar diretamente do tema ou quando cita os autores por ele 
estudados. (HSHON4) 

 

No primeiro exemplo, o resenhista aponta uma falha dos autores da obra resenhada, 

recuperável pelos usos da negação não esclarecem e nem sumarizam. De modo similar, no 

exemplo (149), observa-se, com base nos elementos lexicais “confusão” e “mais confusa”, 

que o resenhista demonstra sua contrariedade diante do que encontra na obra resenhada.  

A análise permitiu verificar que há menor interesse pelo uso de alguns dos modais 

de temporalidade (tipicalidade) e de modo (obviedade), pois são os que ocorrem em menor 

frequência no corpus, conforme Quadros 15 e 17. Os Adjuntos modais de usualidade 

(Quadro 14), também tem menor frequência em relação aos de polaridade, intensidade e 

tempo, mas é mais recorrente que os modais de obviedade e tipicalidade.  

No Quadro 18, a seguir, exponho o único exemplo de Adjunto modal de comentário 

encontrado no corpus, o adjunto modal de validade. 

 
Quadro 18: Frequência dos Adjuntos modais de comentário 

Tipo Advérbios LG LT H Total  

Validade 

Historicamente 8 6 5 19

Discursivamente 4  4
Naturalmente 4  4
Estatisticamente 1  1

TOTAL 13 10 5 28
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Os Adjuntos modais de validade (geralmente, em princípio) são classificados por 

Halliday e Matthiessen (2004) como Adjuntos modais de comentário, o que justifica sua 

posição como os menos frequentes no corpus em análise, revelando menor envolvimento 

do resenhista com essa estratégia de avaliação. De acordo com Bernardino (2007), com 

base em Bloor e Bloor (1995, p.55) e Butt et al. (2003, p.122), os Adjuntos de comentário  

constroem significados interpessoais de avaliação tais como julgamento, posicionamento e 

construção de atitudes, o que pode ser realizado por meio de advérbios como felizmente,  

lamentavelmente, entre outros.  

Há de se considerar que conforme proposto por Halliday e Matthiessen (2004), os 

Adjuntos modais de comentário são avaliados por meio de uma subdivisão: predição 

(surpreendentemente), validade (geralmente), suposição (supostamente), persuasão 

(honestamente), obviedade (obviamente), dentre outros (p.130). De qualquer modo, 

verifica-se que os resenhistas, de acordo com os dados aqui colocados, optam por não usar 

Adjuntos modais que explicitam uma avaliação muito subjetiva, característica do 

comentário, o que se justifica pela negociação entre membros de uma comunidade 

acadêmica, buscando alcançar respeitabilidade e aceitação frente a seus pares (SILVA e 

CARMO, 2012). 

A figura 7 abaixo sintetiza a recorrência dos tipos de Adjuntos modais nas referidas 

áreas de pesquisa:  

 
Figura 7: Tipos de Adjuntos modais nas áreas de Linguística, Literatura e História 
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Conforme já explicado e exposto na figura 7 1, os tipos de Adjuntos modais são 

relevantes nas três áreas, havendo apenas variações de frequência, relacionadas ao critério 

de cada área. Nesse ponto, é relevante considerar o que diz Motta-Roth sobre a importância 

das diferenças entre as áreas: 

 

Se os termos de elogios e críticas são encontrados para ter diferentes 
padrões de ocorrência, então a hipótese de que a avaliação é realizada de 
forma diferente em cada cultura disciplinar é confirmada. Diferenças no 
uso de termos avaliativos são interpretados como sinal de diferenças no 
objeto de estudo, organização epistemológica e valores que atravessam os 
campos, que servem como prova de que os recursos textuais respondem a  
características culturais de cada campo. Se este for realmente o caso, 
então pode-se sugerir que qualquer tentativa de elaboração de programas 
de ensino e pesquisa em áreas como a escrita acadêmica e análise de 
gênero deve reconhecer essas variações em contextos disciplinares e 
textos11 (MOTTA-ROTH, 1995, p.122). 

 

Na seção 5.1, a seguir, discuto a relação entre os principais Adjuntos modais 

encontrados nas três áreas, sendo, polaridade, intensidade e tempo com os processos 

verbais e mentais, analisando como tais Adjuntos modificam os referidos processos e como 

isso contribui para a construção da resenha. 

 

 

5.1   Principais Adjuntos modais e a relação com os processos verbais e mentais 

 

Nesta seção, mostro os principais Adjuntos modais que estão modificando 

processos verbais e mentais, mais especificamente, os modais de polaridade, intensidade e 

temporalidade, de forma a responder a 5ª pergunta de pesquisa Quais Adjuntos modais 

vinculam-se aos processos verbais e mentais na avaliação das resenhas?  

A alta presença dos Adjuntos modais de polaridade levou-me a investigar os 

contextos em que modificavam os processos verbais e mentais, tendo em vista que, 

segundo Halliday (1994, p.88), a polaridade é uma característica essencial do Finito, pois é 

a escolha entre positivo e negativo. Constitui-se em recurso importante para ser 
                                                            
11(original) If terms of praise and blame are found to have different patterns of occurrence, then the 
hypothesis that evaluation is realized differently in each disciplinary culture is confirmed. Differences in the 
use of evaluative terms are interpreted as signal of differences in the object of study, epistemological 
organization and values across fields, serving as evidence that textual features respond to the characteristic 
culture of each field. If this is indeed the case, then it can be suggested that any attempt to elaborate research 
and teaching programs in areas such as academic writing and genre analysis should acknowledge such 
variations in disciplinary contexts and texts. 
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investigado no contexto de um gênero descritivo avaliativo. No entanto, conforme se 

verifica no Quadro 19, embora haja alta recorrência desse tipo de adjunto modal no corpus, 

ele não tem alta representatividade em contextos de modificação dos processos verbais e 

mentais. 

As ocorrências dos Adjuntos modais de polaridade estão, em sua maioria, 

associados aos processos mentais (indicados pela sigla AMM – Adjuntos modais 

modificando processos mentais), nas três áreas, com menor ocorrência junto aos verbais 

(indicados pela sigla AMV – Adjuntos modais modificando processos verbais). A 

distribuição de ocorrência e seu contexto de uso é descrita no Quadro 19 a seguir por meio 

de categorias indicativas de tais ocorrências: 

 
Quadro 19: Ocorrência dos Adjuntos modais de polaridade que modificam processos verbais e mentais 
                  Áreas 
 
 
Categorias 

LINGUÍSTICA 
(Total geral de 

ocorrências de NÃO 
= 525) 

LITERATURA 
(Total geral de 

ocorrências de NÃO 
= 557) 

HISTÓRIA 
(Total geral de 

ocorrências de NÃO 
= 484) 

TOTAL 
nas 3 
áreas 
1566 

Contextualização 
descritiva da 
obra resenhada 

AMPV AMPM AMPV AMPM AMPV AMPM 

414 6 8 18  3 2  

Elogio 1 3 7 7  2 2 23
Crítica à 
abordagem do 
autor resenhado 

2 3 4 3  0  2 14

Alusão ao leitor  0 5 0 3  0 1  9
Contextualização 
em que expõe 
seu ponto de 
vista sobre o 
assunto 

0 0 0 0 2 3 5

Total de 
ocorrências 7 17 19 31  7  10 92

Total de 
ocorrências de 
modificadores de 
processos 
verbais e mentais 

24 50 17 91

 

O Quadro 19 indica o contexto em que os Adjuntos modais de polaridade, mais 

especificamente o não, modificam processos verbais e mentais, sendo as categorias criadas 

a partir do contexto em que esses usos aparecem, ou seja, a partir das orações que estão à 

sua volta. Uma vez que a base de análise da GSF é o texto, que é decomposto em orações, 
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estas configuram-se, segundo Halliday (1994), como representação, mensagem e interação, 

o que revela a importância de considerá-las para entender o funcionamento dos processos.   

Diante disso, os dados revelam que a maior ocorrência se dá no uso da descrição da 

obra, expressa na categoria Contextualização descritiva da obra resenhada, em que o 

Adjunto modal de polaridade está modificando um processo verbal e/ou mental que se 

refere à contextualização descritiva da obra resenhada, não havendo avaliação, conforme 

indicam os exemplos a seguir em sublinhado e itálico: 

 

(150) De início, o paciente não diz coisa alguma, mas, após ser questionado sobre o 
seu estado, responde: “Sim - dormindo agora. Não me acorde! - Deixe-me morrer 
assim!”. (LNSTLA1) 

(151) A doação de terras idealizada por Man’Antônio em meio a um universo 
conservador, ameaça romper com a estratificação das classes sociais, mas também 
acaba por aflorar consciência e revolta pelo fato de ele mesmo não querer perder o 
poder de patriarca: exemplo claro de reforma que desorganiza apenas a “epiderme dos 
privilégios de classe.” (LTITIPOET) 

 

Na área de Literatura há uma alta recorrência dos adjuntos modais de polaridade, 

modificando os processos mentais em um contexto descritivo, o que mostra nessa área ser 

comum os resenhistas fazerem negações de percepções e reflexões que estão presentes em 

um contexto mais descritivo, justifica-se tal fato pela alta frequência de personagens das 

obras resenhadas como Experienciadores, em contextos de maior descrição, conforme 

discutido na seção  4.2.2. 

Por outro lado, há de se observar pela soma total das ocorrências nas três áreas, 

exposta na última coluna do Quadro 19, que a categoria de Elogio possui alta ocorrência, 

criando um elo interativo com o leitor. Os exemplos a seguir mostram tais ocorrências: 

 

(152) Um dos méritos do texto é analisar como, discursivamente, esses documentários 
efetivam a denúncia da situação de sub-existência de muitas pessoas. O texto, assim, 
não permite a indiferença do leitor, desestabilizando lugares sociais e sentidos 
cristalizados. (LNSLEDCINCLEITU) 

(153) Escolha acertada, essa, pois Biberkopf acaba de deixar um instituto prisional, 
ganha novamente as ruas de Berlim, mesmo que titubeante, mas sua pena, de fato, 
começa com sua libertação, a pena de viver à sua maneira num contexto em crise. E 
essa voz narrativa - ou seriam "vozes"? - que inverte o sentido esperado da libertação 
para a punição pela liberdade não fala, de modo algum, de "castigo", como outrora a 
história de Franz Biberkopf foi apresentada ao leitor brasileiro. (LTSP914) 
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(154) Como já apontado, trata-se de importante contribuição diante de vasta 
bibliografia que trata os significados do futebol como de manipulação exclusiva das 
elites ou dos estados nacionais. Ainda sobre a estrutura do livro, é impossível não 
notar a semelhança do modelo que articula esta discussão ao que o historiador José 
Murilo de Carvalho apresenta no livro Os bestializados (...) Sem se deter sobre o 
conteúdo das obras, importa assinalar a congruência dos caminhos escolhidos (...). 
(HRH04) 

 

Nesses exemplos, observa-se que primeiramente o resenhista apresenta um elogio à 

obra e, em seguida, recorre ao modal de polaridade como forma de fortalecer seu 

argumento, no intuito de negar um posicionamento contrário do leitor. Observa-se, nos três 

exemplos, que além dos elogios iniciais um dos méritos do texto; escolha acertada; 

importante contribuição, o resenhista ainda se vale de outros elementos avaliativos como: 

permite a indiferença; de modo algum; é impossível, os quais corroboram a modificação do 

processos verbais e mentais na construção do todo avaliativo. 

A crítica à abordagem do autor verifica-se quando o resenhista aponta falhas no 

livro, negando dizeres (por meio dos processos verbais) ou representações reflexivas (por 

meio dos processos mentais) que ele esperava encontrar ou poderia ser uma expectativa do 

leitor, conforme indicam os exemplos a seguir: 

 

(155) Teixeiro não menciona alguma possível dificuldade representada pelos textos 
(entre O visitante e “Matamoros (da fantasia)” talvez fosse o caso de se pensar mesmo 
em termos de qualidade) e, embora os defenda como “um autêntico teatro de rigor 
político, revolucionário e supra-histórico”, não chega a discutir esse provável 
insucesso da dramaturgia hilstiana no que diz respeito às montagens. (LTELBC09C) 

(156) Nesse sentido, a confusão se torna mais e mais pitoresca: a literatura de ficção e 
a literatura de viagem se utilizam ambas dos mesmos recursos para formar suas 
verdades e suas mentiras, ou, suas mentiras e verdades não sabendo mais o leitor o 
que é verdade ou mentira, o que é ficção o que é história, porque uma se utiliza da 
outra, sem fronteiras claras, em autores como Defoe, Swift, Walter Scott, 
Chateaubriand ou até mesmo Italo Calvino. (HSHON4) 

 

No primeiro exemplo, o resenhista compartilha sua possível frustração diante da 

obra, negando colocações que poderiam ser esperadas na mesma; já no segundo exemplo o 

foco recai na expectativa do leitor, que, segundo o resenhista, sente-se confuso diante do 

modo como a obra é conduzida, significado expresso pelas palavras não sabendo mais o 

leitor. Desse modo, o resenhista cria a relação com o leitor, colocando-se no lugar dele, o 

que confirma o dizer de Halliday e Matthiessen (2004, p. 29): “enquanto constrói, a 
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linguagem também atua no nosso relacionamento social com outras pessoas a nossa 

volta”12. 

Na categoria em que o não modifica um processo indicando Crítica à abordagem 

do autor há mais recorrências no uso do processo mental em Linguística (157) e em 

História (158), contrariamente à Literatura que embora a diferença seja pequena o utiliza 

mais modificando processos verbais que processos mentais, conforme os exemplos abaixo: 

 

(157) De fato, o livro discute, em profundidade, um dos pólos de formulação 
discursiva em torno da “defesa” da língua portuguesa - o Estado português - mas não 
considera efetivamente a totalidade dos processos discursivos sobre o tema, excluindo 
da análise, por exemplo, os movimentos promovidos pelos países africanos no 
momento histórico em tela, inclusive de oposição a este ideário. Isso implicaria em 
abordar a ideologia mais como um espaço de luta, de “falha” e de “equívoco”, e 
menos como uma mistificação ou engano. (LNSD11B) 

(158) Teixeiro não menciona alguma possível dificuldade representada pelos textos 
(entre O visitante e “Matamoros (da fantasia)” talvez fosse o caso de se pensar mesmo 
em termos de qualidade (...) (LTELBC09C)  

(159) Voltados à trilogia – a República, a Nação e as Franças – os ‘lugares da 
memória’, injustificadamente, não levam em conta a análise do passado colonial, ou 
seja, do império francês e da guerra da Argélia, esquecendo-se dos traumatismos da 
memória coletiva (o governo de Vichy, a guerra da Argélia e o tráfico de escravos, 
dentre outros). 

  

No exemplo (157), o resenhista destaca que, embora o autor faça discussões 

interessantes, não considera questões importantes sobre um tópico que ele julga 

importante. Essa ausência traz consequências, evidenciadas pelo uso do verbo implicaria.  

Em (158), o resenhista relata que o autor não menciona a possibilidade de dificuldades por 

parte do leitor, o que mostra que ele se preocupa em interagir com o leitor e por isso aponta 

essa falha. No exemplo da área de História (159), o resenhista expõe sua percepção do 

modo como a obra foi escrita indicando falhas como mostra o destaque em itálico. 

Embora as categorias já discutidas evidenciem que o resenhista nas três áreas 

dialoga bastante com o leitor, isso é mais explícito na categoria Alusão ao leitor, verificado 

na modificação de processos mentais nas três áreas, o que pode ser explicado pelo fato de 

                                                            
12No original: Ar the same time, whenever we use language there is always something else going on. While 
construing, language is always also enacting: enacting our personal and social relationships with the other 
people around us. 
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esse tipo de processo estar ligado à representação mental, exteriorizando emoções, desejos 

e percepções e capaz de introduzir maior interação, conforme os exemplos a seguir: 

 

(160) Essa liberdade, porém, tem um preço, pois acaba desconstruindo a figura do 
autor e a importância do direito autoral. E o leitor pode perder-se, nesse emaranhado 
de informações, se não souber escolher as suas estratégias de leitura. 
(LNSLEDCINCHIPER) 

(161) Tavares cria vários jogos poéticos, todos os seus personagens-moradores são 
também narradores de suas questões e dilemas filosóficos, muitas vezes apresentados 
em tom de absurdo, mas que só sendo ingênuo para não perceber a seriedade em meio 
ao sorriso de seus personagens. (LTITI3211) 

(162) Não se pode esquecer que o livro de autoria do jornalista, O negro no futebol 
brasileiro (cujo prefácio é do próprio Freyre), visto como uma espécie de síntese dessa 
experiência, foi um dos veículos que alçou Leônidas da Silva à condição de “símbolo 
do futebol brasileiro” (p. 180) contribuindo para a construção do mito do jogador pela 
população. (HRH04) 

 

Nesses exemplos, observa-se que em (160) o resenhista chama a atenção do leitor 

para escolher uma estratégia de leitura já que a obra é muito informativa. Assim, o 

resenhista traz uma informação que pode ser um problema e que caberá ao leitor resolver 

ao fazer a escolha da melhor forma de leitura. No exemplo (161), de Literatura, o 

resenhista deixa implícita a relação com o leitor ao dizer que só sendo ingênuo para não 

perceber (...). Um dizer desse tipo alerta o leitor para tal percepção sobre a obra; trata-se, 

nesse caso, de um contexto avaliativo da obra, em que o resenhista aponta a criatividade do 

autor resenhado. O exemplo (162), de História, por sua vez, mostra a referência ao leitor 

dizendo que não se pode esquecer (...), ou seja, o resenhista utiliza o pronome se para fazer 

referência a si mesmo e ao leitor, que pode compartilhar do conhecimento tratado no texto, 

e por isso está incluído. O resenhista busca ainda reativar, na memória do leitor, algo do 

passado, que ele deva se lembrar.  

A categoria de Contextualização em que expõe seu ponto de vista sobre o assunto é 

a que menos ocorre, sendo verificada apenas na área de História, em contextos em que o 

não modifica tanto processos verbais como mentais: 

 

(163) Como afirmavam E. P. Thompson, George Rudé e Eric Hobsbawm, as pessoas 
comuns – quase que invariavelmente -, não deixaram documentos escritos para a 
posteridade e não tinham arquivos disponíveis para guardar as suas memórias. Dessa 
forma, um procedimento para auscultar este segmento social se faz através de um 
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tratamento intensivo das fontes, ao seu modo peculiar de ler os indícios, isto é, a 
atenção do historiador deverá ser redobrada, ele deve estar atento a todos os detalhes, 
aos não ditos. (HSHD2) 

(164) Analisar as tensões trabalhistas dos caixeiros de tempos pregressos colabora 
muito para entender os conflitos dos comerciários da atualidade que, por força de 
transformações estruturais na economia, perderam seu domingo, ganho com tanta 
batalha após tantos anos. Afinal, não pode ser considerado menor contar a história das 
relações de trabalho daqueles que, na atualidade, passam ao menos um terço de suas 
vidas encaixotados em grandes conglomerados comerciais (...) (HRH06) 

 

Observa-se que no exemplo (163) o resenhista expõe seu ponto de vista, alertando o 

historiador para prestar atenção no que é dito de modo implícito, sendo bastante assertivo, 

inclusive pelo uso da modulação deve. Já no exemplo (164), o resenhista destaca seu ponto 

de vista modalizando o discurso por meio do verbo modal pode, o que é comum na 

linguagem científica, segundo Morais (2013, p.109), para “evitar o comprometimento do 

autor em suas considerações”. 

Dentre os Adjuntos modais de intensidade, destaca-se preferência pelo grau alto e 

com preenchimento da expectativa além do esperado, uma vez que as obras resenhadas são 

as mais indicativas das áreas. Nesse sentido, os usos de Adjuntos modais tais como quase e 

bastante constroem uma significação de intensidade/grau sobre a proposição e incluem 

uma significação sobre a realização ou não da expectativa tanto do autor como do leitor em 

relação ao conteúdo da proposição.  

Na Linguística, de modo similar às áreas de Literatura e História, os Adjuntos 

modais de intensidade alta exaltam a qualificação da obra, sendo os mais frequentes nos 

dados muito, quase, bastante, que são qualificadores da obra resenhada. Pela análise dos 

collocates, verificamos que o Adjunto modal muito está, na maioria dos casos, relacionado 

ao processo verbal mais frequente do corpus na área de Linguística – discutir, conforme os 

exemplos a seguir: 

 

(165) Os professores precisam conhecer as concepções de leitura e dominar as 
técnicas e protocolos de leitura, tais como as propostas de leitura tutorial e/ou de 
letramento científico, amplamente discutidas e muito bem apresentadas no livro. 
(LNSLEDDEZ) 

(166) O livro organiza-se em doze capítulos articulados. O primeiro - Por uma 
pedagogia da leitura - sendo introdutório, apresenta dados estatísticos a respeito do 
analfabetismo absoluto e o analfabetismo funcional no Brasil e discute de forma muito 
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interessante e pertinente a formação de professores e a pedagogia da leitura. 
(LNSLEDDEZ) 

 

A presença do referido adjunto modal associado ao processo verbal mais frequente 

indica uma preocupação do resenhista em mostrar que houve discussão na obra. Nas áreas 

de Literatura e História também há alguns exemplos de relação entre processo verbal e 

Adjuntos modais de intensidade, conforme os exemplos abaixo: 

 

(167) Explico: se seu livro anterior, por exemplo, O livro dos mandarins, trata da vida 
no mundo corporativo, de todo o imaginário que cerca este mundo, então a própria 
escrita terá uma aparência fria, eu diria, um ritmo direto e circular, quase documental. 
Isto pode ser dito com exemplos mais sutis. (LTELC11) 

(168) Concluída a leitura dos dois volumes, há muito a se discutir a respeito do duro 
diagnóstico de boa parte dos autores acerca da maneira pela qual a democracia 
brasileira tem lidado com os inúmeros problemas do passado. O que importa aqui, no 
entanto, é registrar, uma vez mais, a relevância da obra para a historiografia e para a 
cidadania brasileiras. (HSESOS) 

 

Os exemplos mostram como o resenhista engloba os processos verbais e Adjuntos 

modais formando um todo avaliativo, de modo a expressar sua opinião para o leitor. 

Assim, podemos ver a clara relação entre os significados ideacional e interpessoal sendo 

construídos simultaneamente (Eggins, 2002, p.331). 

Em relação aos Adjuntos modais de temporalidade, dentre os mais frequentes nas 

três áreas observei que ainda ocorre modificando mais processos verbais do que mentais, 

embora em todas as áreas esse tipo de ocorrência seja muito baixa e os contextos de uso 

diferentes. Os exemplos a seguir ilustram algumas das ocorrências encontradas: 

 

(169) Viviane Veras comenta que Wolfson, para sair às ruas sem susto, colocava nos 
ouvidos “um estetoscópio ligado a um gravador portátil (...). Gilles Deleuze, que 
escrevera o prefácio do tratado do foneticista esquizofrênico observa ainda, em Crítica 
e clínica, “que se Wolfson usava de fato esse aparelho antes de 1976, foi ele o criador 
do walkman” (apud VeraS, 2010, p.199). (...) (LNSTLA1) 

(170) A leitura de O livro agreste desconcerta. (...) Ressalte-se ainda que seu autor, o 
português Abel Barros Baptista, apesar de ter dedicado boa parte de sua carreira 
acadêmica ao estudo de escritores brasileiros (recorde-se aqui, por exemplo, 
Autobibliografias, inovadora análise de Machado de Assis), sabe estar falando sobre a 
literatura nacional a partir do estrangeiro (...) e a consciência dessa distância será uma 
das pedras de toque do livro. (LTERD) 
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(171) Villafañe destaca ainda o Estado Novo como forte instrumentalizador da 
identidade nacional, já que nesse período ocorreu o processo de consolidação dos dois 
símbolos culturais da identidade brasileira atual: o carnaval e o futebol. (HSB06) 

 

No exemplo (169), observa-se que o resenhista atribui o dizer a um autor mostrando 

a contribuição deste para a obra, já que se trata do autor do prefácio e é citado pelo 

resenhista. Nesse contexto, entende-se que o ainda é usado para indicar acréscimo, ou seja, 

inserção de outro autor que também falou sobre o assunto. Seria possível escrever a oração 

da seguinte forma: Ainda sobre o caso, Gilles Deleuze, que escrevera o prefácio do tratado 

do foneticista esquizofrênico observa (....), o que manteria o sentido e ficaria mais bem 

elaborado. 

No exemplo (170), de Literatura, em que o Adjunto modal modifica o processo 

verbal ressaltar, observa-se pelo contexto que o resenhista está introduzindo a obra 

resenhada e para dar ênfase à sua avaliação inicial ele utiliza o processo verbal ressaltar, 

que tem significado enfático, seguido do Adjunto modal ainda, mostrando o que será dito 

em seguida como algo de grande importância para a contextualização e avaliação da obra 

resenhada. 

Já na área de História, o resenhista, já citando como o autor resenhado compôs a 

obra, usa o Adjunto modal ainda para enfatizar uma nova “ação verbal”13 do mesmo autor. 

Nesse exemplo, assim como nos das outras áreas, observa-se que o Adjunto modal 

intensifica a avaliação do autor, pois ele une descrição e avaliação. O resenhista nos diz o 

que é feito pelo autor resenhado e utiliza o Adjunto modal ora para dar ênfase ora para 

mostrar uma nova contribuição da obra. 

Outro Adjunto modal de temporalidade mais frequente nas três áreas é o já. De 

modo semelhante ao ainda, está em sua maioria associado ao processo verbal, havendo 

poucas ocorrências em que modifica processos mentais. Seguem exemplos com processos 

verbais: 

 

(172) O autor indica alguns elementos de inflexão nos PALOP, como o analfabetismo, 
o baixo índice de falantes do português na comparação com as línguas crioulas ou de 
origem africana, e as resistências ao português como símbolo do colonialismo, além 

                                                            
13 Ação verbal é usado para referir-se ao fato do resenhista utilizar um processo verbal e atribuir uma ação de 
fazer para o autor resenhado.  
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da já mencionada inserção dos países em outros organismos internacionais. 
(LNSD11B) 

(173) Assim, além da quase obrigatória leitura integral que o modo seqüencial de 
exposição da matéria, soma-se a límpida exposição e revisão urgente de conceitos por 
vezes cristalizados nos debates sobre Drummond, como, por exemplo, o já citado 
gauchismo.  (LTCE1) 

(174) Como já apontado, trata-se de importante contribuição diante de vasta 
bibliografia que trata os significados do futebol como de manipulação exclusiva das 
elites ou dos estados nacionais. (HRH04) 

 

Nesses exemplos, observa-se que o já é usado para referir-se a algo já dito pelo 

resenhista e para isso ele escolhe também um processo verbal que indica retomada do 

assunto. Assim, o resenhista busca reativar na memória do leitor algo já lido por ele e que 

é retomado para recontextualizar a descrição/avaliação da obra. Nos exemplos em que 

aparece a modificação do processo mental também há o mesmo tipo de ocorrência para 

fazer referência ao já dito: 

 

(175) Segundo Heller-Roazen, o processo foi denominado “renascimento linguístico”, 
mas o termo, para o autor, é bastante impreciso, uma vez que, como já vimos, 
nascimento e morte não são limites precisos para o campo da língua – renascimento 
muito menos. (LNSTLA1) 

 

Nesse exemplo, o processo mental ver é associado ao Adjunto modal já, fazendo 

referência a algo que o resenhista compartilha com o autor, algo que já é de 

conhecimento de ambos: autor/leitor. 

As análises permitiram verificar que, embora a frequência de Adjuntos modais de 

polaridade seja alta nas três áreas pesquisadas, a quantidade de ocorrências modificando 

processos verbais e mentais corresponde a menos que 10% do total. De qualquer modo, 

há uma quantidade significativa de Adjuntos modais de polaridade modificando 

processos mentais, principalmente em contextos de descrição da obra na área de 

Literatura. Observa-se ainda a presença desses Adjuntos na construção de Elogio, aspecto 

mais representativo na área de Literatura, o que é justificado por essa área apresentar 

mais elementos indicativos de elogio em comparação às outras duas. 

A referência ao leitor é feita principalmente nos casos em que os Adjuntos de 

polaridade modificam processos mentais, uma vez que, conforme discutido na seção 

4.2.2, o leitor ocorre como um dos tipos de Experienciadores mais frequentes.  
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Em relação aos Adjuntos modais de intensidade e de temporalidade, ambos 

ocorrem modificando mais processos verbais do que mentais, o que mostra que os 

resenhistas buscam intensificar o que é dito ao invés de intensificar o que é percebido ou 

compreendido, bem como associam preferencialmente o tempo em que enunciam em 

relação ao que é dito e não o que é percebido. 
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Considerações Finais 

 

As análises aqui empreendidas, sob a ótica da Linguística Sistêmico Funcional, 

permitiram-me investigar e evidenciar os usos dos processos verbais e mentais em resenhas 

das áreas de Linguística, Literatura e História, bem como os padrões de realização desses 

processos e os Adjuntos modais a eles associados na construção descritiva/avaliativa da 

resenha.  

Diante disso, sintetizo os resultados encontrados e já apontados nos capítulos 3, 4 e 

5, passando, então, às considerações finais deste trabalho. Os resultados auferidos 

permitem responder às questões de pesquisa, no entanto, reconheço haver, ainda, lacunas a 

serem preenchidas, pois não foram esgotadas nesta dissertação todas as possibilidades de 

análise. 

A análise do gênero favoreceu a compreensão de que há, nas três áreas estudadas, a 

construção de um espaço de negociação entre o resenhista e o interlocutor no 

estabelecimento da posição dos participantes envolvidos no gênero.  

Quanto à primeira pergunta de pesquisa - Quais processos verbais e mentais 

ocorrem por ordem de frequência nas resenhas das áreas de Linguística, Literatura e 

História?, observando linhas de concordância até a frequência 6, um valor baixo de 

ocorrências, há um total de vinte e sete verbos desempenhando a função de processo verbal 

e vinte e seis na função de processo mental. Dentre os vinte e sete verbais, treze são 

recorrentes nas três áreas, a saber: dizer, discutir, afirmar, abordar, apontar, falar, revelar, 

explicar, contar, sugerir, ressaltar, retomar e destacar; quatro são frequentes em cada 

duas áreas: propor e enfatizar em Linguística e Literatura, citar em Linguística e História e 

demonstrar em Literatura e História. Há ainda os recorrentes em apenas uma área: 

mencionar, comentar, definir e argumentar em Linguística; anunciar, questionar, reiterar 

e relatar em Literatura; descrever e concluir em História.  

Considerando o total de ocorrências dos processos verbais, Linguística tem a maior 

frequência, seguida de Literatura e, finalmente, de História. No que se refere aos processos 

mais utilizados, há algumas variações: em Linguística os três verbais mais frequentes são 

discutir, abordar, apontar; em Literatura, dizer, falar, afirmar; e em História, dizer, 

discutir, afirmar. Isso mostra que o processo mais frequente em Linguística diferencia-se 
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bastante, em termos de significado, dos ocorridos em Literatura e História. É importante 

ressaltar, no entanto, que embora haja variações de frequência, esta mostrou-se alta em 

todas as áreas, com exceção de discutir, com menor ocorrência na Literatura. 

Após as análises empreendidas, pude verificar que alguns ítens lexicais, a princípio 

considerados processos verbais, não exerciam essa função nos contextos em que se 

situavam. Destacam-se, nesse sentido: dizer, falar, contar, afirmar e destacar. Por 

apresentarem baixa ocorrência em relação aos processos verbais, esses itens foram 

desconsiderados no momento da análise, mas reconheço ser esse um trabalho importante 

para o futuro, pois em um contexto de ensino de escrita do gênero seria relevante 

apresentar ao aluno as diferentes formas assumidas por um ítem lexical. 

Em relação aos processos mentais, dentre os vinte e cinco encontrados, apenas oito 

ocorrem nas três áreas: pensar, compreender, observar, ver, perceber, saber, notar e 

avaliar. Três ocorrem apenas em Linguística e História: considerar, entender e conhecer. 

Já Literatura e História apresentam quatro processos comuns: lembrar, estudar, gostar e 

levar em conta. Dentre os que ocorrem em apenas uma área, há três em Linguística: 

aprender, deixar e interpretar; quatro em Literatura: desejar, acreditar, sentir e imaginar; 

e três em História: esquecer, ignorar e interessar. O mais frequente na área da Linguística 

foi o considerar, na Literatura, o pensar e na História, compreender, portanto cognitivos 

na Linguística e na Literatura, e perceptivo na História.  

Comparando-se os totais de processos verbais e mentais, na Linguística foi 

encontrado um total de 529 verbais, enquanto mentais, 287; em Literatura, 465 verbais 

para 324 mentais. Já na História a diferença foi menor: 369 verbais e 354 mentais, o que 

mostra mais equilíbrio nos usos de processos do dizer e do pensar. Os totais indicam que, 

quanto aos processos mentais, contrariamente ao que ocorre em relação aos verbais, 

Literatura e História destacam-se em relação a Linguística, mostrando que essas áreas 

reconhecem a importância desses processos na construção da resenha. 

Os processos mentais encontrados são, em sua maioria, cognitivos, havendo alguns 

perceptivos (observar, ver, compreender, perceber, notar, sentir), emotivos (gostar, 

querer) e desiderativos (desejar). Isso mostra que a razão predomina sobre a emoção, o 

que é justificado pelo fato de a resenha tratar-se de um gênero acadêmico avaliativo.  

   Em relação à segunda pergunta de pesquisa - Qual o significado dos usos dos 

processos verbais e mentais nos diferentes contextos linguísticos que ocorrem?, foram 
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encontradas onze categorias indicativas dos usos dos processos verbais e oito dos mentais. 

Em relação aos verbais, as três áreas apresentam mais categorias indicativas de maior 

envolvimento do resenhista, a saber: Introdução de elogio à obra, Indicação de utilidade 

da obra, Indicação de ênfases dadas, Sustentação de argumento, Indicação de 

conhecimento da área, Apresentação de interpretação da obra, Apresentação de 

definições e Apresentação de argumentos, enquanto a menor parte é composta por 

categorias indicativas de descrição: Apresentação do assunto tratado na obra, Descrição 

de partes da obra e/ou escolhas feitas e Apresentação de informação sem detalhar.  

Os processos verbais indicativos de maior envolvimento do resenhista, eportanto, 

de maior avaliação são os mais frequentes nas diferentes áreas, dentre eles: discutir, dizer, 

afirmar, propor, apontar, revelar, sugerir. Do ponto de vista dos usos de processos 

verbais, as resenhas nas três áreas são avaliativas. 

Conforme exposto, o total de ocorrências das categorias indicativas de maior 

envolvimento do resenhista são maiores que as indicativas de descrição. No entanto, em 

Linguística e Literatura há um equilíbrio entre essas duas variações se comparadas a 

História, já que nessa área as categorias indicativas de mais envolvimento do resenhista 

totalizam 326 (88%) ocorrências enquanto as indicativas de descrição totalizam 43 (12%) 

ocorrências, indicando menor equilíbrio entre descrição e avaliação. Nesse sentido, essa 

área distancia-se dos resultados de pesquisas sobre o gênero resenha, apontados no 

referencial teórico desta dissertação, que destacam na construção retórica desse gênero 

mais descrição do que avaliação. 

Os dados indicaram também que, em relação às categorias formadas, houve 

proximidade entre as áreas de Literatura e História, uma vez que ambas apresentaram oito 

categorias, enquanto Linguística apresentou dez. Além disso, em relação à ordem de 

frequência em que as categorias aparecem, Literatura e História apresentaram 

proximidades em seis categorias, a saber: Sustentação de um argumento, Introdução de 

elogio à obra, Apresentação do assunto tratado na obra, Descrição de partes da obra e/ou 

escolhas feitas, Apresentação de interpretação da obra, Apresentação de informação sem 

detalhar, o que mostra que essas áreas possuem critérios semelhantes sobre o que 

priorizam em uma resenha. 

Em relação aos processos mentais, também foram encontradas mais categorias 

indicativas de maior envolvimento do resenhista, por se tratar das reflexões expostas sobre 
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a obra, a saber: Apresentação de conclusões, Indicação de conhecimento da área, 

Contextualização da obra, Indicação de utilidade da obra, Chamada de atenção para 

partes importantes da obra, Introdução de crítica e Introdução de elogio à obra A 

categoria indicativa de descrição (Descrição de partes da obra), não presente em História, 

representa 28% do corpus de Linguística e 16% do de Literatura. Em relação ao total da 

ordem de frequência em que ocorrem, há proximidade entre as três áreas no uso da 

Apresentação de conclusões. Há duas categorias recorrentes em Linguística e Literatura 

(Chamada de atenção para partes importantes, Descrição de partes da obra); três em 

Linguística e História (Contextualização da obra, Indicação de utilidade da obra e 

Introdução de crítica) e duas comuns a Literatura e História (Indicação de conhecimento 

da área e Introdução de elogio à obra).  

Foi possível observar também que os processos verbais e mentais são usados em 

quatro categorias em comum: Introdução de elogio à obra, em Literatura e História tanto 

nos usos de processos verbais quanto de mentais; Indicação de utilidade da obra, nas três 

áreas nos usos dos processos verbais e em Linguística e História nos usos dos mentais; 

Descrição de partes da obra, em Linguística e Literatura tanto nos usos dos processos 

verbais quanto dos mentais; e Indicação de conhecimento da área, nas três áreas nos usos 

dos processos verbais e em Literatura e História nos usos dos mentais. Assim, os dados 

indicam que as três áreas utilizam tanto processos do dizer quanto do pensar para expressar 

as referidas categorias, o que mostra que, embora os contextos das áreas sejam diferentes, 

o propósito comunicativo de uma resenha é o mesmo. 

   Em relação à terceira pergunta de pesquisa - Como estão distribuídos os processos 

verbais e mentais nas resenhas em termos de realização da mensagem?, do total de vinte 

processos verbais presentes somente em Linguística, todos apresentaram estrutura da 

mensagem sob a forma de Verbiagem de conteúdo, semelhantemente a o que ocorreu na 

Literatura – dentre os vinte apenas dois ocorreram de outra forma. Já em História, quinze 

dentre os dezessete ocorreram com Verbiagem. Dentre os treze processos verbais comuns 

às três áreas todos os de Linguística ocorrem com Circunstâncias de ângulo e de assunto, já 

em Literatura e História há onze ocorrências dentre os treze.  

No uso da Reportagem com que, foram encontrados dez processos verbais em 

Linguística, oito em Literatura e oito em História. Já no uso de Infinitivo ocorrem apenas 

dois em Linguística, sete em Literatura e cinco em História, semelhantemente ao uso da 
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Citação, com cinco ocorrências em Linguística, seis em Literatura e quatro em História. 

Isso mostra que as três áreas apresentam semelhança no que se refere ao padrão de uso, 

priorizando a Verbiagem de conteúdo, uma vez que se trata de um discurso acadêmico em 

que há maior elaboração e sintetização do discurso, conforme já indicaram as pesquisas de 

Barbara e Macêdo (2011). 

Na relação entre as categorias encontradas pelos usos dos processos verbais e os 

padrões de uso, observei que a Verbiagem ocorre em processos que apresentam: 

Sustentação de um argumento, Introdução de elogio à obra, Indicação da utilidade da 

obra, Indicação das ênfases dadas, Apresentação do assunto tratado na obra, Descrição 

de partes da obra e/ou escolhas feitas, Indicação de conhecimento da área, nas três áreas 

Em Literatura e História nos usos de processos verbais que indicam: Apresentação de 

interpretação da obra e; nos usos de processos que indicam Apresentação de informação 

sem detalhar na área de Linguística. Todos esses usos permitem ao resenhista priorizar o 

assunto tratado de modo a sintetizar a informação e tornar a escrita mais elaborada.  

Comparando-se o total de processos verbais em cada área aos padrões encontrados, 

verifiquei que a grande diferença entre Linguística e Literatura se dá no uso da Verbiagem. 

Nesse padrão, Literatura é 34,0% menor do que Linguística, sendo que no total de verbais 

entre essas áreas Literatura é 12% menor do que Linguística. Na comparação entre 

Linguística e História, a frequência total dos processos verbais em História é 30,2% menor 

do que em Linguística, diferença verificável também nos usos de Verbiagem, sendo 

História 38,0% menor do que Linguística. Quanto à Reportagem com que, História 

apresenta um índice 45,6% menor do que Linguística, indicando que a maior diferença 

entre essas duas áreas quanto aos padrões de uso dos processos ocorre na Verbiagem e na 

Reportagem com que. Comparando Literatura e História no que se refere à frequência total 

dos processos verbais, a última é 20,6% menor do que a primeira, diferença presente em 

todos os padrões de uso. 

Na análise dos mentais, o padrão mais recorrente de realização da mensagem foi 

processo mental acompanhado do Fenômeno. Dentre os oito processos comuns às três 

áreas, a Circunstância de modo também é recorrente, assim como o Uso de oração após 

processo mental, frequente em grande parte dos processos, exceto avaliar em todas as 

áreas e compreender em História. Os usos de Citação e Infinitivo são os menos frequentes 
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nas três áreas, o que mostra que o resenhista procura apresentar sua reflexão por meio de 

palavras próprias, ao invés de utilizar palavras do autor da obra. 

Dentre os processos mentais recorrentes em duas áreas ou em uma única, o uso do 

Fenômeno também é priorizado, não sendo encontradas ocorrências no Infinitivo.  Tal 

preferência também permite uma linguagem mais elaborada, uma vez que o Fenômeno é 

formado, na maioria das vezes, por um grupo nominal, possibilitando ao resenhista 

apresentar ao leitor o que é percebido ou sentido diante da obra resenhada. 

A associação entre categorias encontradas nos usos dos processos mentais e 

padrões de realização da mensagem mostrou que o padrão mais frequente - o Fenômeno – 

ocorre em todas as categorias, predominando em: Indicação de conhecimento da área em 

História; Contextualização da obra em Linguística e História; Indicação de utilidade da 

obra em todas as áreas; Chamada de atenção para partes importantes em Linguística e 

Literatura e Introdução de crítica em Linguística e História.  

A circunstância de modo, recurso mais recorrente nas três áreas na categoria 

Apresentação de conclusões, ocorre em quase todas as outras categorias, com exceção da 

Introdução de elogio à obra. . Uso de oração após processo mental ocorreu em quase 

todas as categorias, sendo frequente em: Apresentação de conclusões, Indicação de 

conhecimento da área, Contextualização da obra,Chamada de atenção  para partes 

importantes e Descrição de partes da obra em todas as áreas.. Na categoria Indicação de 

utilidade da obra, o Uso de oração após processo mental ocorreu somente nas áreas de 

Linguística e Literatura; na Introdução de crítica, ocorrem somente em Linguística.  

Dentre as categorias recorrentes com processos verbais e mentais, Introdução de 

elogio ocorre preferencialmente acompanhada de Verbiagem, havendo ainda exemplos em 

que é seguida de Circunstância de ângulo ou assunto, de Reportagem com que e usos em 

que os processos são seguidos de Citação. Já nos usos dos processos mentais tal categoria 

só e utilizada com Citação, o que mostra diferenças nas escolhas devido ao que será 

apresentado pelo resenhista.  

Quanto ao uso dos processos verbais, na categoria Indicação de utilidade da obra a 

prioridade é por Verbiagem, havendo também exemplos em que os processos são seguidos 

de Reportagem com que. Em Literatura, há também ocorrências de Infinitivo e Citação. Já 

no uso dos processos mentais a maior ocorrência é com processos seguidos do Fenômeno, 

havendo ocorrências em que o processo é acompanhado de Circunstância de modo. Em 
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Linguística e Literatura há ocorrências de Uso de oração após processo mental. Contudo, 

o uso dessa categoria é acompanhado preferencialmente de um grupo nominal, o que talvez 

possa indicar a busca pela sintetização do que é dito ou pensado ou desejado. 

Na categoria Descrição de partes da obra, em relação aos processos verbais há 

prioridade no uso da Verbiagem, havendo também exemplos com Circunstância de ângulo 

e Reportagem com que. Já os exemplos de Citação e Infinitivo só foram recorrentes nas 

áreas de Literatura e História. Em relação aos mentais, o Fenômeno é o padrão mais 

recorrente, com exemplos de uso de Circunstâncias de modo e Uso de oração após 

processo mental em Linguística e Literatura, e usos de Citações somente em Linguística.  

Na categoria Indicação de conhecimento da área, quanto ao uso dos processos 

verbais a Verbiagem é o padrão mais recorrente, com exemplos de Circunstância de ângulo 

e assunto nas três áreas. Já quanto ao uso de Reportagem com que e de Citação há 

ocorrências apenas em Literatura e quanto ao uso de Infinitivo, apenas em História. Em 

relação ao uso dos processos mentais, essa categoria foi recorrente em Linguística e 

História, com prioridade para o uso do Fenômeno, havendo também exemplos, em menor 

frequência, de Circunstâncias de modo e Uso de oração após processo mental em ambas 

as áreas, uso de Citação apenas em Linguística.  

Comparando-se o total de processos mentais em Linguística e Literatura Linguística 

é 14,5% menor do que  de Literatura, diferença representativa quando equiparada ao uso da 

Circunstância de modo, destacando-se tal uso na área de Linguística, na categoria 

Apresentação de conclusão da obra, 12,3 % menor do que na Literatura. Também 

Linguística tem menor ocorrência no Uso de oração após processo mental, com um índice 

44% menor do que em Literatura. No uso de Citação, Linguística é 28,6% menor do que 

Literatura e no Infinitivo, 90% menor. Fica evidente, portanto, que Linguística possui 

menos ocorrências, mas prioriza a ocorrência de processos mentais seguidos de um 

Fenômeno. 

Já na comparação entre Linguística e História, a frequência total dos processos 

mentais da primeira é 19% menor do que da segunda, se comparada aos usos dos padrões 

de realização há variação semelhante no uso do Fenômeno, pois Linguística é 28,6% 

menor do que História. No Uso de oração após processo mental, Linguística é 17,8% 

menor do que História. No uso de Infinitivo, Linguística apresenta um índice de 87,5% 

menor do que História. Portanto, somente quanto ao uso de Circunstância de modo e de 
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Citação é que Linguística apresenta mais ocorrências do que História, o que é evidenciado 

nas categorias: Indicação de conhecimento da área, Contextualização da obra, Chamada 

de atenção para partes importantes e Introdução de crítica. Nas ocorrências de usos de 

Citações, as categorias associadas são: Apresentação de conclusões, Indicação 

conhecimento da área e Apresentação de descrições de partes da obra. Isso mostra que 

quanto ao uso de processos indicativos dessas categorias Linguística prioriza o uso dos 

referidos padrões. 

Em relação ao uso de processos mentais em Literatura e História, Literatura é 6% 

menor do que História, diferença representativa quando equiparada ao uso do Fenômeno 

em que Literatura é 33,3% menor do que História. Nessa direção, tal índice é mais 

representativo nas categorias Contextualização da obra e Indicação de utilidade da obra.  

    Quanto à quarta pergunta - Quais Dizentes e Experienciadores decorrentes dos 

processos verbais e mentais nas resenhas?, verifiquei que a grande preferência do 

resenhista nas três áreas é colocar o autor da obra como Dizente do processo verbal, 

mostrando que, embora as categorias de uso desses processos indiquem maior 

envolvimento do resenhista, este tenta não se responsabilizar, dando voz ao autor, critério 

relevante se levarmos em conta que o autor resenhado é um profundo conhecedor da área. 

Em outras palavras, se os dizeres forem os do autor da obra, possivelmente o resenhista 

alcance um público maior de leitores.  

O segundo tipo de Dizente mais recorrente foi como objeto semiótico, em que o 

resenhista dá voz a seres inanimados. No caso das resenhas, esses usos constituem um 

recurso para o resenhista emitir sua opinião sem envolver-se diretamente, evitando a 

repetição de referência ao autor resenhado (embora isso ocorra bastante). Ainda que esse 

tipo de Dizente caracterize-se pela diminuição do envolvimento do resenhista com a obra, 

um terceiro tipo mostra, por sua vez, o envolvimento do resenhista, quando este retoma 

algo que já disse e/ou coloca-se em primeira pessoa do singular ou do plural, em casos de 

co-autoria. É importante lembrar que os resenhistas, nas três áreas, são, em maioria, 

doutores, portanto, pesquisadores capacitados para fazerem uma boa descrição/avaliação 

de uma obra, o que os autoriza a expressar diretamente suas opiniões, colocando-se na 

posição de Dizentes dos processos verbais. 

O quarto tipo de Dizente encontrado foi o indefinido, assim caracterizado por não ser 

possível esclarecer quem era o Dizente do processo verbal. Esse tipo caracteriza-se, na 
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maioria dos casos, pelo uso do clítico se associado ao processo verbal. Nesse uso, não foi 

possível saber se o resenhista referia-se a si próprio ou a qualquer outra pessoa, como o 

leitor ou sua própria comunidade acadêmica, Esse padrão de uso serve, de certo modo, 

como uma estratégia em busca de apoio dos leitores para concordarem com o que é dito 

pelo resenhista. 

Há ainda exemplos em que o resenhista coloca como Dizente um autor que já 

pesquisou sobre o assunto tratado na obra, caracterizado como voz externa. Tal ocorrência 

é usada geralmente para sustentar um argumento dado, o que é comum no contexto de 

resenhas, justamente para mostrar a relação entre a obra resenhada e outros autores que já 

pesquisaram sobre o assunto tratado, dando credibilidade ao resenhista por mostrar-se 

conhecedor do assunto.  

Mais presente na área de Literatura, quando comparada a Linguística e História, 

está o tipo de Dizente personagens citadas na obra. Nesses casos, o resenhista dá voz à 

personagem citada, padrão característico nos contextos em que há Descrição de partes da 

obra e/ou escolhas feitas, Apresentação de informações sem detalhar muito, Sustentação 

de um argumento apresentado. 

Essas variedades de Dizentes encontrados no corpus permite entender as diferentes 

formas escolhidas pelos resenhistas nas três áreas para expor sua opinião. Dentre os outros 

tipos de Dizente, a escolha pelo resenhista é maior em Linguística que em Literatura e 

História, enfatizando que, embora nessa área os resenhistas priorizem dar voz ao autor e a 

objetos semióticos, eles também se posicionam.  Já as áreas de Literatura e História, ainda 

que priorizem colocar o autor como Dizente, também apresentam o uso de outros tipos de 

Dizentes que indicam menor envolvimento do resenhista com o que emite, como é o caso 

dos Dizentes indefinidos ou personagens citadas na obra. Nesse sentido, Literatura 

apresenta mais ocorrências do que as outras duas áreas. Já no uso de Dizentes expressos 

pela voz externa História apresenta maior índice de ocorrências, havendo menor frequência 

na colocação do resenhista como Dizente. 

Tais dados permitiram verificar que as três áreas preocupam-se com a negociação 

necessária para atrair o público leitor e buscar legitimidade perante a comunidade 

acadêmica. No entanto, na área de Linguística as escolhas linguísticas mostram que o 

resenhista envolve-se um pouco mais com o que emite, aspecto que dialoga com a pesquisa 
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de Motta-Roth (2001, p.41), cujos resultados mostraram que a Linguística preocupa-se em 

mostrar o valor do livro para a área.  

    No que se refere ao Experienciador, a prioridade nas três áreas é o uso de 

indefinido, que, conforme já explicado, não é esclarecido na oração. Nesse tipo de 

ocorrência, os processos mentais são empregados de modo que não sabemos quem é o 

Experienciador. Somos levados a inferir que possa ser um grupo de pesquisadores ou a 

opinião do próprio resenhista. Tal ocorrência foi verificada nos usos dos processos mentais 

mais frequentes nas três áreas, a saber: considerar, observar e compreender na Linguística; 

pensar, ver e perceber na Literatura; compreender, considerar e ver na História.  

Essa preferência pela indefinição do Experienciador também indica uma tentativa 

de menor envolvimento do resenhista e, portanto maior abertura para a negociação com o 

leitor, que pode sentir-se o Experienciador do Fenômeno apresentado pelo resenhista.  

O segundo tipo de Experienciador mais frequente é o autor. Semelhantemente ao 

uso do processo verbal, tal escolha permite ao resenhista colocar como responsável por 

suas reflexões o autor da obra. O terceiro tipo de Experienciador mais utilizado na 

Linguística e na História é personagens citadas na obra, sendo o segundo mais utilizado 

na Literatura, devido ao fato dessa área fazer muita referência às personagens de contos e 

poemas. Assim, os processos mentais que geralmente acompanham esses Experienciadores 

são os que têm a função de descrever partes da obra, tais como avaliar, aprender, desejar 

em Literatura.  

Outro tipo de Experienciador encontrado foi o Leitor, ocorrendo quando o 

resenhista faz referência a este último, buscando estabelecer uma relação de parceria, como 

se ambos tivessem a mesma opinião. Assim, o resenhista convida o leitor a partilhar de 

suas experiências diante da obra, confirmando a busca pela negociação no gênero.  

O uso de objeto semiótico como Experienciador é o quinto tipo mais utilizado em 

Linguística e Literatura e quarto em História. Em comparação aos processos verbais, nos 

mentais o objeto semiótico é menos recorrente pelo fato de o resenhista apresentar uma 

experiência, o que não seria frequente em seres inanimados, ainda que funcionando como 

seres conscientes.  

O sexto tipo de Experienciador encontrado é o resenhista, indicando que nos usos 

dos processos mentais, em que segundo Halliday (1994) expressamos nossas percepções, 
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este tem menor participação, procurando evitar expressar suas reflexões diretamente, 

preferindo escolher outros tipos de Experienciadores e evidenciando maior abertura para o 

diálogo com o leitor.  

O tipo de Experienciador menos recorrente é a voz externa, frequente somente na 

área de História, por meio do processo mental lembrar, o que mostra que na exposição de 

percepções sobre a obra o resenhista, nas três áreas, prefere não trazer uma voz de outro 

autor, aspecto que, de certo modo, lhe confere mais credibilidade. 

Enquanto nos usos dos processos verbais os tipos de Dizentes indicativos de menor 

responsabilidade pelo dizer emitido eram mais frequentes em Literatura e História, as três 

áreas apresentam nos usos dos processos mentais Experienciadores que distanciam o 

resenhista da responsabilidade das reflexões expostas e destacam o leitor como 

Experienciador – aspecto não presente nos usos dos processos verbais –, revelando maior 

busca pelo diálogo entre resenhista e o público leitor. 

   Em relação à quinta pergunta - Quais Adjuntos modais vinculam-se aos processos 

verbais e mentais na avaliação das resenhas?, a análise permitiu verificar como a língua 

também é usada para estabelecer interação. Assim, verifiquei que os Adjuntos que mais 

frequentemente vinculavam-se aos processos verbais e mentais foram os de polaridade, 

intensidade e temporalidade. Nos usos dos modais de polaridade modificando processos 

verbais e mentais, foi encontrada como categoria mais recorrente a Contextualização 

descritiva da obra resenhada, indicando que o Adjunto modal não, contrariamente ao que 

poderia ser esperado, ocorria em contextos de descrição da obra. A maior ocorrência dessa 

categoria foi encontrada na área de Literatura, com modais modificando processos mentais. 

Tal recorrência justifica-se pelo fato de nessa área ser recorrente o uso de descrições de 

partes da obra para fazer referência às personagens citadas, muitas vezes colocadas como 

Experienciadores dos processos mentais. 

Outra categoria em que aparece o uso dos modais modificando os processos verbais 

e mentais foi a de Elogio, com maior ocorrência também na área de Literatura. Nesse caso, 

o resenhista estabelece uma relação social com o leitor, buscando convencê-lo a respeito de 

seu ponto de vista, indicando que a obra é digna de mérito.  

Também foi verificada a categoria Crítica à abordagem do autor, por meio da qual 

o resenhista apresenta lacunas deixadas pelo autor da obra e indica o que poderia ser 
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esperado pelo leitor, aspecto que, de certo modo, lhe permite antecipar uma frustração do 

leitor e enaltecer seu dever de, enquanto crítico, mostrar que foi perceptivo. 

A categoria que mais evidencia a busca pela negociação entre o resenhista e o leitor 

é a Alusão ao leitor, verificada na modificação de processos mentais nas três áreas. Isso 

pode ser explicado pelo fato de esse tipo de processo estar ligado à representação mental, 

introduzindo maior interação. Nesse caso, a evocação ao leitor não é percebida pela citação 

da palavra leitor, mas pelo contexto em que a oração é apresentada. 

A categoria menos recorrente é a Contextualização em que expõe seu ponto de vista 

sobre o assunto, presente apenas na área de História. Nos exemplos da área foi verificada a 

presença de verbos modais, que contribuíam para a emissão do ponto de vista do 

resenhista. Para tanto, a análise limitou-se apenas à descrição de tais ocorrências, ficando 

evidente a necessidade de uma pesquisa que analise a relação dos verbos modais nos 

corpora de resenhas, tendo em vista a diferenciação entre as áreas.  

Em relação aos adjuntos modais de intensidade, destaca-se preferência pelo grau 

alto, com preenchimento da expectativa além do esperado (HALLIDAY e 

MATTHIESSEN, 2004), indicando a notoriedade das obras resenhadas. Assim, os usos de 

Adjuntos modais tais como quase e bastante constroem uma significação de 

intensidade/grau sobre a proposição e incluem uma significação sobre a realização ou não 

da expectativa tanto do autor como do leitor em relação ao conteúdo da proposição.  

Na Linguística, similar a Literatura e História, os Adjuntos modais de intensidade 

alta exaltam a qualificação da obra, sendo os mais frequentes muito, quase, bastante, vistos 

como qualificadores da obra resenhada. O Adjunto modal muito foi encontrado, na maioria 

dos casos, relacionado ao processo verbal mais frequente do corpus na área de Linguística 

– discutir, o que mostra a relação entre Adjuntos modais e processos verbais na construção 

da avaliação. Em Literatura e História também foram encontrados exemplos de relação 

entre o referido processo verbal e os Adjuntos modais de intensidade. 

Em relação aos Adjuntos modais de temporalidade, dentre os mais frequentes nas 

três áreas, observei que ainda ocorre modificando mais processos verbais do que mentais. 

Os contextos de ocorrência indicam o uso do referido Adjunto para mostrar acréscimos na 

obra, intensificando a avaliação do autor, pois ele une descrição e avaliação quando nos diz 

o que é feito pelo autor resenhado. O Adjunto modal aparece ora para dar ênfase ora para 

mostrar uma nova contribuição da obra. Vale, ainda, destacar a alta frequência do Adjunto 



150 

modal já, usado para referir-se a algo anteriormente apresentado pelo resenhista, buscando 

assim rememorar o leitor sobre o já visto.  

As análises permitiram verificar que, embora a frequência de Adjuntos modais de 

polaridade seja alta nas três áreas pesquisadas, a quantidade dos que ocorrem modificando 

processos verbais e mentais corresponde a menos que 10% do total. De qualquer modo, há 

uma quantidade significativa de Adjuntos modais de polaridade modificando processos 

mentais, principalmente em contextos de descrição da obra, na área de Literatura.  

Conforme visto, as análises de resenhas nas três áreas indicaram proximidade em 

vários pontos, o que se deve ao fato de serem áreas das ciências humanas. Há de se 

ressaltar também que as três áreas apresentam ramificações de outras áreas, como 

Linguística Aplicada, Linguística História, entre outras; Literatura Comparada e as 

diversas correntes de análise de obras poéticas e em prosa; subáreas da História; 

justificando a busca por maior negociação evidenciada pelos resenhistas nas resenhas 

analisadas, já que reconhecem a existência de divergências de opiniões.  

Inicialmente, o trabalho apresentou complexidade pelo fato de a análise ater-se aos 

processos individualmente. Ao longo da análise, dirimiu-se essa complexidade quando 

passei a analisar os processos agrupados em termos de significados, permitindo-me 

concluir que a análise sistêmica de um corpus com muitos dados necessita passos 

preliminares para encontrar processos sinônimos, destacar os positivos e os negativos, os 

mais dialógicos e os menos dialógicos. Embora os aspectos quantitativos sejam 

importantes, o significado tem que ser priorizado na análise. 

Embora muito ainda necessite ser pesquisado sobre o tema aqui proposto, acredito 

que esta pesquisa possa ser útil aos estudos associados à linguagem, sobretudo no que se 

refere aos usos da linguagem acadêmica, leitura e escrita. Espero ter contribuído para as 

pesquisas sobre a produção do gênero resenha, de forma a orientar aqueles que necessitem 

fazer uso do gênero e, ainda, ter contribuído paras as pesquisas do grupo SAL, 

apresentando a análise de um gênero que ainda não havia sido explorado em pesquisas do 

grupo e que pode suscitar novas análises. 
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