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RESUMO

O objetivo desta dissertação de mestrado é o exame do processo persuasivo que
percorre um editorial publicado na Folha de S. Paulo e outro no The New York Times
referentes ao impeachment – que destituiu a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, em
2016. A pesquisa focaliza a questão da representação do evento e de seus atores
sociais nos dois jornais, analisando a correspondência entre as escolhas de certas
formas linguísticas e as ideologias e relações de poder que subjazem a essas formas.
Guiada por propostas de Análise do Discurso Crítica (ADC) e com o apoio básico do
contexto analítico oferecido pela Linguística Sistêmico-Funcional (LSF), esta
dissertação examina, em especial, duas dimensões da gramática da oração: a
transitividade e a modalidade/avaliatividade, que são associadas respectivamente às
metafunções ideacional e interpessoal da linguagem, nos termos da LSF. Por meio
desse apoio teórico-metodológico, além de teorias complementares, tenta-se
desvendar a persuasão tanto explícita quanto implícita de que se valem os jornais
para persuadir seus leitores. Para tanto, a pesquisa deve responder à seguintes
perguntas: (a) de que modo a transitividade e a modalidade/avaliatividade contribuem
no processo persuasivo dos editoriais? (b) como a ideologia subjacente aos dois
jornais pode ser revelada? A pesquisa mostra que o editorial brasileiro “Muitos anos
em um” responsabiliza as instituições governamentais pelo impeachment de Dilma
Rousseff, enquanto que o americano “Brazil’s ousted president”, concentra a
responsabilidade na pessoa da ex-presidente. O apoio das metafunções ideacional e
interpessoal da LSF, além de teorias complementares, foram fundamentais para
caracterizar a persuasão que perpassa os editoriais para conseguir o alinhamento do
leitor na linha de raciocínio dos jornais.

Palavras-chave: Persuasão. Transitividade. Avaliatividade. Editorial. Linguística
Sistêmico-Funcional.

ABSTRACT
The objective of this master’s degree thesis is the examination of the persuasive
process that runs through an editorial published in the newspaper Folha de S. Paulo
and another one in The New York Times concerning the impeachment process which
removed Brazil’s president Dilma Rousseff from office in 2016. The research focuses
on the issue of the representation of the event as well as their social actors in both
newspapers, analyzing the correspondence between the choices of certain linguistic
forms and the ideologies and relations of power that underlie these forms. Guided by
proposals for Critical Discourse Analysis (CDA) and with the support of the analytical
context offered by Systemic-Functional Linguistics (SFL), the project examines, in
particular, two dimensions of the grammar of the clause: transitivity and
modality/appraisal, respectively associated to the ideational and interpersonal
metafunctions of language, according to SFL.

Through this this theoretical-

methodological support, it is attempted to unravel both explicit and implicit persuasive
processes on which newspapers count to persuade their readers. For this purpose, the
research should answer the following questions: (a) how does a transitivity and
modality/ appraisal contribute to the persuasive process in editorials? (b) how can the
underlying ideology of the two newspapers be revealed? The research shows that the
Brazilian editorial "Muitos anos em um" blames government institutions for the
impeachment of Dilma Rousseff, whereas the American editorial "Brazil’s ousted
president" attributes responsibility to former president Dilma Roussef. The support of
SFL through its ideational and interpersonal metafunctions, as well as complementary
theories, were paramount to characterize the persuasion that pervades the editorials
to achieve the alignment of the reader with the newspapers’ positions.
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Editorial.

Systemic-Functional
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INTRODUÇÃO

No dia 12 de maio de 2016, às 6h33, o Senado votou pela admissibilidade do
processo de impeachment da

presidente Dilma

Rousseff.

‘’Pedaladas

fiscais’’,

decretos de suplementação orçamentária, Plano Safra, meta fiscal, são os termos que
envolveram esse processo. Nesse contexto, a acusação apontou a assinatura de três
decretos de abertura de créditos suplementares, no total de 2,3 bilhões de reais, entre
julho e agosto de 2015. Esses decretos, que teriam ampliado as despesas, trouxeram
um impacto na meta fiscal primária de 2015, que, grosso modo, é o valor que o
governo pretende ter em caixa no final do ano, contrariando o artigo 4 da Lei
Orçamentária Anual (LOA) de 2015. Para editá-los, teria sido necessária a autorização
do Congresso, como diz o artigo 167, inciso V, da Constituição Federal, o que não
ocorreu. Por outro lado, os decretos foram editados quando o Planalto já sabia que a
meta não seria cumprida.
O objetivo desta pesquisa é o examine do processo persuasivo que percorre dois
editoriais referentes ao impeachment intitulados: (a) “Muitos anos em um”, publicado
no jornal Folha de S. Paulo, em 01/01/2017 e (b) “Brazil’s ousted presidente”,
publicado no The New York Times, em 31/08/2016.
Fundada em 1921 por um grupo de jornalistas liderado por Olival Costa, A Folha
de S.Paulo, jornal brasileiro editado na cidade de São Paulo, nasce em oposição ao
principal jornal da cidade de São Paulo na época, O Estado de S. Paulo, de posição
mais conservadora, tradicional e rígida, representando as elites rurais. Em 1994, o
jornal bateu seu recorde de tiragem e vendas, com o lançamento do Atlas Folha/The
New York Times (1.117.802 exemplares no domingo).
O The New York Times (NYT), jornal diário fundado pela The New York Times
Company em setembro de 1851, é um jornal estadunidense renome que já recebeu
117 prémios Pulitzer, mais do que qualquer outra organização de notícias. Também
chamado de ‘’The Lady Gray", é uma referência nacional, como jornal baluarte da
esquerda americana, tradicional apoiador de candidatos democratas e pautas
progressistas.
No contexto dos dois editoriais, examino a persuasão explícita ou implícita que
percorre esses textos. Como diz Crespo-Fernández (2013), políticos e oradores
empregam palavras de maneira ostensiva como armas para exercer o controle
ideológico e fazer o auditório acreditar em suas palavras. Poggy (2005), por sua vez,
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apresenta um modelo de persuasão em termos de metas e crenças. Assim, a fim de
persuadir B, A pode usar três diferentes estratégias: logos – argumentando que a sua
meta (MA) é útil para a meta de B (MB); ethos – aparentando ser confiável a B; e
pathos – fazendo B sentir emoções que desencadeiem a MA ou antecipando emoções
que seriam sentidas se aceitasse a MA. Que é, em outras palavras, o que afirmam
Kitis e Milapides (1997), que a persuasão pode apoiar-se na convicção (oferecendo
dados comprováveis) e sedução (apoiando-se na emoção).
Quanto à questão da ideologia que subjaz aos dois jornais, a presente pesquisa
espelha-se em Li (2010), para quem, enquanto estudos de várias tradições sobre a
mídia de notícias estabelecem geralmente a reportagem como um lugar e um
processo de interação social e de construção de ideologia, o jornal efetiva um papel
singular na disseminação do conhecimento social e na estruturação do pensamento
social sobre assuntos relacionados à agenda nacional.
A compreensão de como as ideologias sociopolíticas ou socioculturais estão
entrelaçadas com a língua no discurso, é segundo o autor, o que há de comum entre
as várias abordagens referentes à Análise Crítica do Discurso (ADC). A premissa de
que o uso da língua implica no discurso significados ideológicos é básica de todas as
formas da ADC. Van Dijk (2012), por exemplo, desenvolve uma abordagem da ADC
que busca ligar texto a contexto, integrando processos de produção e de interpretação
do discurso com a análise textual.
Nessa linha de pensamento, esta pesquisa recorre a uma metodologia que se
apoia na gramática-da-oração – a Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) (HALLIDAY,
1994, 2004) – para explicar o modo como os traços da estrutura superficial do texto
comunicam ideologias específicas e identidades de grupo no nível profundo do
discurso.
Com relação ao objetivo desta dissertação de mestrado, a pesquisa deve
responder às seguintes perguntas: (a) de que modo a transitividade e a
modalidade/avaliatividade contribuem no processo persuasivo dos editoriais? (b)
como podem revelar a ideologia subjacente aos dois jornais?
Esta

dissertação

de

mestrado

está

assim

estruturada:

Introdução;

Fundamentação Teórica envolvendo: noções da LSF que integram a minha análise,
além de teorias complementares; Metodologia, incluindo Dados e Procedimentos de
Análise: Análise e Discussão dos Resultados; Considerações Finais; e Referências.
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Esta pesquisa insere-se no projeto de pesquisa “Recursos para a realização da
persuasão através da avaliação implícita”, inserido no grupo de pesquisa ACLISF
(Análise

Crítica

e

Linguística

Sistêmico-Funcional),

cadastrado

no

CNPq,

coordenados pela Profa. Ikeda.
Antes de iniciar o capítulo de Fundamentação Teórica, resumo, a seguir, algumas
informações sobre o impeachment.

O IMPEACHMENT DE DILMA ROUSSEFF

No Brasil, definido pela Lei 1.079/50, impeachment é o procedimento aplicado na
cassação do presidente da República, governadores e prefeitos, bem como seus
vices, nos termos dos artigos 51, 52 e 85 da Constituição de 1988. Trata-se de um
processo político-criminal, passível de instauração por denúncia no Congresso, com
a finalidade de apurar a responsabilidade por grave delito ou má conduta no exercício
de funções da autoridade alvo do processo. Uma vez instaurado, o processo pode
culminar na destituição do cargo ao infrator, pena que na legislação brasileira é
aplicada pelo Senado federal.
Apresentado pelos juristas Miguel Reale Júnior, Janaina Paschoal e Hélio
Bicudo, o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rouseff indicou que ela
teria cometido crime de responsabilidade, por ter praticado as intituladas “pedaladas
fiscais”, atrasando pagamento de subsídios ao Banco do Brasil referentes ao Plano
Safra, tal como por editar três decretos de crédito suplementar sem a autorização do
Legislativo.
Em 2 de dezembro de 2015, o então presidente da câmara, Eduardo Cunha,
autorizou a abertura do processo de impeachment. Foram sete votações no
Congresso, até o impeachment. Sendo que o primeiro parecer foi aprovado na
comissão especial da Câmara, em 11 de abril de 2016, por 38 a 27. O Senado decidiu
afastar Dilma em 12 de maio de 2016, quando o Supremo passou a conduzir o
processo de impeachment.
A decisão definitiva do afastamento de Dilma do comando do Palácio do Planalto deuse na primeira votação do julgamento final do processo de impeachment. O presidente
do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewandowski, a pedido de
senadores aliados de Dilma, decidiu realizar duas votações no plenário, a primeira a
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respeito do afastamento definitivo do cargo, e a segunda, para definir a elegibilidade
da então presidente.
Na Quarta-Feira, dia 31 de agosto de 2017 foi aprovado por 61 votos favoráveis
e 20 contrários, o impeachment de Dilma Rousseff, que não tendo sido punida com a
inabilitação para funções públicas, poderá candidatar-se a cargos eletivos e também
exercer outras funções na administração pública.
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Apresento, a seguir, as teorias que embasam a minha análise critica dos
editoriais: Introdução; Fundamentação teórica envolvendo: noções da LSF que
integram a minha análise (transitividade, da metafunção ideacional; modalidade e
avaliatividade, da metafunção interpessoal); além de teorias complementares: frames
do discurso; intersubjetividade; footing, ideologia e persuasão (incluindo a noção de
mundo textual e de modos textuais) e, finalmente, Linguística Crítica e a ironia como
meio de expressão da crítica.

1.1 Linguística Sistêmico-Funcional

No enquadre da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF), de Halliday (1994, 2004),
compreende-se língua como uma "rede de opções entrelaçadas" (HALLIDAY, 1994,
p. xiv), uma gramática do significado; a LSF vê a língua como um sistema de
significados que se dão por meio de funções realizadas através do rico recurso de
opções gramaticais selecionadas pelo usuário da língua. Para que sejam significativas
pragmática e semanticamente essas escolhas são descritas em termos funcionais.
As funções da gramática, de acordo com Halliday, abrangem três sistemas de
metafunções

inter-relacionados:

ideacional,

interpessoal

e

textual.

Essas

metafunções são referentes à estruturação e à apresentação da informação; à
expressão das interações e à incorporação de tipos de experiência, percepção e
consciência na língua. Essa fusão é possível porque a língua possui um nível
intermediário de codificação: a léxico-gramática. É esse nível que possibilita à língua
construir os três significados concomitantes, que entram no texto por meio das
orações. É por essa razão que Halliday afirma que a descrição gramatical é essencial
à análise textual.
Há um ponto de cruzamento entre a visão funcional da LSF das escolhas
linguísticas como índices de significados com a análise do discurso crítica: ambas são
guiadas pela suposição subjacente de que significados ideológicos são expressos
pelas formas linguísticas e escolhas realizadas. A LSF apresenta um instrumento
analítico específico, que possibilita um exame sistemático das relações de poder no
texto, bem como das suposições, propósitos, interesses e motivações dos produtores

18

do texto. A LSF é especialmente útil para uma análise sistemática, por seu foco na na
seleção, categorização e ordenação do significado nas microestruturas no nível da
oração mais do que no macronível do discurso. Esse enfoque nos traços linguísticos
no micronível dos textos do discurso, fornece intravisões críticas na organização dos
significados no texto.
Por outro lado, a língua é um sistema semiótico, ou seja, um código organizado
como um conjunto de escolhas; quando se faz uma escolha no sistema linguístico, o
que se escreve ou o que se diz adquire significado contra um fundo em que se
encontram as opções que poderiam ter sido escolhidas. Uma questão importante,
especialmente, na análise linguística crítica.
Segundo Eggins (2005), a LSF explica o modo como os significados são
construídos nas interações linguísticas do cotidiano. Por isso, requer a análise de
produtos autênticos das interações sociais (textos orais ou escritos), considerando os
contextos cultural e situacional em que ocorrem a fim de entender a qualidade dos
textos: por que um texto significa o que significa, e por que ele é avaliado como o é.
Também, é imprescindível para a LSF, a consideração da inter-relação entre
língua e contexto. Os contextos que afetam a língua, para os sistemicistas, são
sociais: (a) gênero (contexto cultural) e registro (contexto situacional).
O gênero representa os processos sociais em estágios orientados para uma
finalidade de uma dada cultura, tais como, a narrativa, a anedota, a reportagem, o
relato, e, por isso, são também chamados de contexto de cultura. O registro, por outro
lado, refere-se ao contexto de situação (MARTIN, 1992), incluindo três variáveis:
campo (assunto), relações (status dos interactantes) e modo (organização do texto).
Essas três variáveis são, por sua vez, organizadas pelas metafunções da linguagem:
ideacional, interpessoal e textual, respectivamente (HALLIDAY, 1978).
O gênero foi definido na LSF por Martin (1984, p. 25) como sendo uma atividade,
organizada em estágios, orientada para uma finalidade na qual os falantes se
envolvem como membros de uma determinada cultura. Grande parte do choque
cultural, diz Martin, é de fato choque de gênero. Menos tecnicamente (MARTIN, 1985,
p. 248): Gêneros são como as coisas são feitas, quando a linguagem é usada para
efetivá-las.
Mais recentemente, a LSF tem se ocupado do contexto ideológico. A ideologia
está em um nível superior de contexto, se referindo a posições de poder, a suposições
sobre valores e a vieses político, tendências e perspectivas que os interlocutores
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trazem para seus textos, e tem chamado a atenção dos sistemicistas, na medida em
que, em qualquer registro, em qualquer gênero, nossa posição ideológica tem perene
influência. A análise dos aspectos ideológicos tem sido feita, dentre outros, pela
Linguística Crítica (FOWLER, 1991). Faço uma apresentação mais detalhada sobre
ideologia na seção 1.2
A seguir, apresento as noções de transitividade (da metafunção ideacional) e de
modalidade/avaliatividade (da metafunção interpessoal).

1.1.1 Metafunção Ideacional: transitividade
Como um componente analítico chave da metafunção Ideacional1 da língua, a
transitividade trata da “codificação pelos usuários da língua de suas experiências com
o mundo que os cerca” (HALLIDAY, 1994, p. 106). A transitividade interessa-se pelas
relações semânticas de “quem faz o que para quem”, tendo o potencial de categorizar
e avaliar a infinita variedade de ocorrências em um conjunto finito de tipos de processo
(classificação semântica do verbo da terminologia tradicional).
Halliday (1994) sugere que os processos semânticos representados na oração
têm potencialmente três componentes: o próprio processo, que é expresso pelo grupo
verbal da oração; os participantes envolvidos no processo, realizados pelos grupos
nominais da oração; e as circunstâncias associadas ao processo, expressas por
grupos adverbiais ou preposicionais. Halliday ainda sugere a classificação dos
processos, conforme representem ações, eventos, estados da mente ou estados de
ser (material, mental e relacional), são os três tipos principais no sistema da
transitividade, referindo-se respectivamente a: ações ou eventos do mundo externo;
experiência interna da consciência; classificação e identificação de fatos e pessoas.
Nos limites entre eles, estão os processos: comportamental (referente a
manifestações visíveis de atividades internas), verbal (relações simbólicas
construídas na consciência humana e nos estados fisiológicos) e existencial
(processos relacionados à existência) resumidos no Quadro 1.

1

A rigor, estaríamos tratando da função experiencial, que juntamente com a função lógica (conjunção de
orações) integram a metafunção ideacional. Mas decidi-me por usar apenas o termo “metafunção ideacional”, já
que assim tem sido a prática mais recente.
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Quadro 1 - Tipos de processos na LSF
Tipos de Processo
Material

Exemplos
Ele comprou os livros na PUC.
Ator

Meta

Comportamental

Ele

Mental

Ele

Verbal

Ele disse tudo

Circunstância

lamentou

as mortes.

Comportante

Alcance

sabia de tudo.

Experienciador

Dizente

Fenômeno

sobre o chefe.

Verbiagem

Alvo

Relacional

Ele

é honesto.

Existencial

Há motivos sobre o ocorrido.

Portador

Existente

Atributo

Circunstância

Fonte: Halliday (1994)

Do ponto de vista da linguística, considera-se a análise da transitividade como
uma perspectiva semântica das ideias manifestas na oração, uma proposição sobre o
mundo em que um evento, situação, relação ou atributo é predicado sobre alguns
participantes. Fowler (1991) declara que qualquer aspecto da estrutura linguística
carrega significação ideológica - seleção lexical, opção sintática, tendo todos sua
razão de ser. Por haver modos diferentes de falar a mesma coisa, segundo o autor,
toda escolha implica numa significação ideológica diferente, pois diferentes formas de
representação podem revelar distinções ideológicas.
Da perspectiva social, segundo Fairclough (2001), a análise da transitividade
oferece intravisões sobre fatores sociais, culturais e ideológicos, que podem
influenciar o significado de um texto. Consequentemente, essa análise mostra a
atribuição, por exemplo, da agência aos participantes, e, assim, oferece um
instrumento útil para mostrar a construção da realidade pela língua por meio da
categorização, da caracterização e da polarização por meio do discurso.

1.1.2 Metafunção Interpessoal
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A oração, segundo Halliday, além de informar (metafunção ideacional), está
organizada como um evento interativo, envolvendo falante (ou escritor) e audiência.
Os tipos interpessoais fundamentais de papel de fala são apenas dois, explica
Halliday: dar ou pedir informação ou bens e serviços, que se relacionam com a
natureza do produto permutado: proposição para informação e proposta para bens
serviços.
A metafunção interpessoal envolve: mood2 (sujeito + finito + modalidade) e
resíduo (predicador + complemento + adjunto). O Quadro 2 mostra as estruturas de
mood e de resíduo, por meio dos exemplos (a) e (b).

Quadro 2 - Metafunção interpessoal
(i) JOÃO PRECISA ESTUDAR A LIÇÃO NO DOMINGO.
Resíduo

Mood

(a) João
Sujeito

Precisa

estudar

a lição

no domingo

Finito/modalidade

Predicador

Complemento

Adjunto

(ii) JOÃO ESTUDAVA A LIÇÃO.
Resíduo

Mood

(b) João
Sujeito

-va
Finito/Tempo primário

estuda-(va3)

a lição

Predicador

Complemento

no domingo
Adjunto

Fonte: Halliday (1994)

1.1.2.1 Modalidade

(a)

O mood estabelece relações entre papéis de falante e ouvinte, por meio de: (i)
orações declarativas (afirmativas ou negativas), interrogativas, imperativas e,
no caso do português, as subjuntivas; (ii) além da modalidade, que inclui verbos

“Mood” tem sido traduzido por Modo (com inicial maiúscula); porém decidimos manter o termo inglês
para evitar confusão com “Modo”, componente de Registro, quando em início de sentença.
3
O sufixo “-va”, do pretérito imperfeito pertence ao mood. Foi aí colocado entre parênteses para facilitar o
entendimento.
2
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modais (ex., precisar, poder, querer), adjuntos modais (ex., talvez, certamente)
e o tempo primário (tempo verbal), conforme o Quadro 3:
Quadro 3 - Modalidade
DAR

PEDIR

Produto

MODALIDADE

Informação
ex. São duas horas.

ex. Quem você viu
lá?

Proposição →
(Informação)

probabilidade:
talvez

Modalização

frequência:
geralmente,
sempre

Bens e Serviços
ex. Deu-lhe flores.

Proposta
ex. Me empresta (Bens &
Serviços)
isso?

→

obrigação: deve,
precisa

Modulação

desejabilidade:
quero

Fonte: Halliday (1994)

É importante considerar que autores como Lemke (1992), no que tange às
noções de mood e de modalidade, observaram que a abordagem hallidayana tende a
confundir a função do intrometimento pessoal (modalidade) e as funções interpessoais
(mood). Assim, Thompson e Thetela (1995) propuseram que se faça uma distinção no
interior da metafunção interpessoal, e vê-la abrangendo duas funções relacionadas,
mas relativamente independentes: pessoal (modalidade) e interacional (mood) 4.

(b)

O resíduo consiste de elementos funcionais de três tipos:

predicador,

complemento e adjunto. Há apenas um predicador, um ou dois

complementos

um número indefinido de adjuntos até, em princípio, cerca

sete.

de

e

Quanto ao papel dos significados considerados pela LSF, a metafunção
interpessoal da linguagem é hoje a mais relevante para as pesquisas recentes, já que
as escolhas léxico-gramaticais que se fazem tanto na metafunção ideacional, quanto
na textual, são feitas tendo sempre em vista a interlocução, ou seja, a metafunção
interpessoal.

4

Além disso, propuseram, na metafunção textual, a função interativa (para guiar o leitor através do texto:
e.g. em resumo, como dissemos antes, etc.).
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1.2 Ideologia

Três importantes asserções constituem a base teórica sobre ideologia, segundo
Fairclough (2001). Primeiro, a asserção de que ela tem existência material nas
práticas das instituições, fato que abre o caminho para a investigação das práticas
discursivas como formas materiais de ideologia. Segundo, a asserção de que a
ideologia interpela os sujeitos, fato que conduz à concepção de que um dos mais
significativos efeitos ideológicos que os linguistas ignoram no discurso, é a
constituição dos sujeitos. Finalmente, terceiro, a asserção de que os aparelhos
ideológicos de estado (instituições, tais como, a educação ou a mídia) sejam ambos
locais e marcos delimitadores na luta de classe, fatos que apontam para a luta no
discurso e, subjacente a ele, o foco para uma análise de discurso orientada
ideologicamente.
Quando atingem o status de senso comum, as ideologias embutidas nas práticas
discursivas são muito eficazes; mas essa propriedade estável e estabelecida das
ideologias não deve ser muito enfatizada, segundo Fairclough, porque a
transformação aponta a luta ideológica como dimensão da prática discursiva, uma luta
para remoldar as práticas discursivas e as ideologias nelas construídas.
Há também uma concepção textual da localização da ideologia, que se encontra
na linguística crítica: de que as ideologias estejam nos textos.

Alegações de

descoberta dos processos ideológicos unicamente mediante a análise textual têm o
problema, agora familiar na sociologia da mídia, de que os consumidores de textos
parecem às vezes bastante imunes aos efeitos da ideologia presente supostamente
nos textos.
Fairclough prefere a concepção que localiza a ideologia tanto nas estruturas (isto
é, nas ordens de discurso, que constituem o resultado de eventos passados) quanto
nas condições para os eventos atuais e nos próprios eventos, quando reproduzem e
transformam as estruturas condicionadoras.
Outra questão importante sobre a ideologia, continua o autor, diz respeito aos
aspectos ou níveis do texto e do discurso que podem ser investidos ideologicamente.
Os sentidos das palavras são importantes, naturalmente, mas também o são outros
aspectos semânticos, tais como as pressuposições, as metáforas e a coerência (a
importância da coerência na constituição ideológica dos sujeitos). Uma oposição
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rígida entre conteúdo (ou sentido) e forma é equivocada porque os sentidos dos textos
são estreitamente interligados com as formas dos textos, e os aspectos formais dos
textos em vários níveis podem ser investidos ideologicamente.
Essa é uma razão para se defender uma modalidade de educação linguística
que enfatize a consciência crítica dos processos ideológicos no discurso, para que as
pessoas possam tornar-se mais conscientes de sua própria prática e mais críticas dos
discursos investidos ideologicamente a que são submetidas.
Apresento, a seguir, ainda como extensão da metafunção interpessoal, a noção
de avaliatividade (tradução de appraisal), proposta por Martin (2000).

1.3

Avaliatividade

Na LSF, observa Martin (2000), o sistema interpessoal tem sido gramatical em
sua base, funcionando no nível da oração, em que mood e modalidade servem como
pontos de partida para o desenvolvimento de modelos – da função de fala, estrutura
de troca, etc. (HALLIDAY 1984; VENTOLA 1987). A tradição baseada na gramática
tem focalizado o diálogo como uma troca de bens & serviços ou informação. O que
tendeu a ser omitido pelas abordagens da LSF é a semântica da avaliação – como os
interlocutores estão sentindo, os julgamentos que eles fazem e a apreciação de vários
fenômenos de sua experiência. Juntamente com modelos baseados na gramática,
então, precisamos elaborar sistemas lexicalmente-orientados que tratem também
desses elementos.
Desenvolvido originalmente por Jim Martin, Peter White e outros da Universidade
de Sidney durante os anos de 1990, o enquadre da avaliatividade, é um
desenvolvimento na LSF e forma parte do sistema mais amplo da semântica do
discurso (MARTIN; WHITE, 2005). Ela é parte da rede de significados interpessoais
de Halliday (2004) e é um recurso para construir as relações: refere-se ao modo como
os falantes e os escritores codificam suas atitudes e sentimento e inserem suas
subjetividades no texto.
Contudo, ela não descreve simplesmente atitudes e sentimentos, mas procura
explorar como os textos negociam as relações de solidariedade e poder com sua
audiência e a posiciona como a favor ou como contra as opiniões ou experiências
descritas (MARTIN, 2003). Nas palavras de Martin e Rose (2003, p. 22):
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‘’A avaliatividade refere-se à avaliação - os tipos de atitudes que são
negociados no texto, a força dos sentimentos envolvidos e os modos pelos
quais os valores são expressos e os ouvintes alinhados.’’

O enquadre da avaliatividade consiste de três subsistemas maiores, ou seja:
atitude, graduação e engajamento, que são diferenciados na base de critérios
semânticos mais do que de traços gramaticais (MARTIN; WHITE 2005). Martin (2000)
descreve a atitude em termos de três dimensões: afeto, julgamento e apreciação.
Afeto é o recurso distribuído para construir respostas emocionais (felicidade, tristeza,
medo, ódio, etc.); julgamento é disposto para construir avaliações morais de
comportamento (ético, decepcionante, bravo, etc.); e apreciação constrói a qualidade
estética dos processos semióticos do texto, e fenômenos naturais (notável, desejável,
harmonioso, elegante, inovador, etc.) (MARTIN, 2000, p. 145-146); e finalmente a
avaliação social – uma subcategoria de apreciação – refere-se à avaliação positiva ou
negativa de produtos, atividades, processos ou fenômenos sociais.

Quadro 4 - Os sub-sistemas da atitude
Afeto

(in)Felicidade
(in)Segurança
(in)Satisfação
Estima Social

ATITUDE

Julgamento
Sanção Social

Apreciação

Normalidade [frequente/raro]
Capacidade
Tenacidade
Veracidade
Propriedade [ética]

Reação (impacto): [Isso me cativa?]
Reação (qualidade): [Eu gosto disso?]
Composição (equilíbrio): [Eles combinam?]
Composição (complexidade): [Fácil de compreender?]
Valoração [Vale a pena?]

Fonte: Martin (2000)

A graduação envolve um conjunto de recursos para aumentar ou diminuir a
intensidade da avaliação. O engajamento é um conjunto de recursos que capacita o
escritor (ou o falante) a tomar uma posição pela qual sua audiência é construída como
partilhando a mesma e única visão de mundo ou, por outro lado, a adotar uma posição
que explicitamente reconhece a diversidade entre várias vozes.
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A avaliatividade permite não somente expressões de significado avaliativo
explícito ou implícito (conforme o Quadro 5), mas também explica os modos pelos
quais padrões de significado avaliativo se acumulam dinamicamente através do texto,
no processo denominado de logogênese. O termo logogênese identifica a construção
dinâmica do significado conforme o texto se desenvolve (HALLIDAY,1992, 1993;
HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2006), a essa combinação de escolhas não identificáveis
com qualquer outra escolha, se consideradas isoladamente, fenômeno ao qual
Thompson (1998) denominou de ressonância.

A avaliatividade pode apresentar-se de forma:

Quadro 5 – Expressões da avaliatividade
Inscrita (explícita)

As crianças estavam falando alto.

Evocada (implícita)
(tokens: dependem de contexto)

As crianças conversavam enquanto ele dava aula.

Fonte: Martin (1992)

Martin (1992, p. 553-559) e outros sistemicistas notaram que as realizações de
significados interpessoais, incluindo modalidades e atitudes, tendem a ser mais
prosódicas que as realizações mais segmentáveis e localizadas dos significados
ideacionais. Para Lemke (1998), componentes redundantes, qualificadores e
amplificadores ou restritivos, daquilo que é funcionalmente uma única avaliação,
espalham-se através da oração ou da oração complexa ou, mesmo, de longos trechos
de um texto. Ficará claro, assim, que as avaliações de proposições e propostas não
são independentes, em longos textos, da avaliação de participantes, processos e
circunstâncias incluídos em proposições e propostas.
Lemke (1998) chama de realização prosódica a esse significado atitudinal que
se estende pelo texto e que inclui: a coesão avaliativa, a propagação sintática, a
avaliação projetiva, a avaliação prospectiva e retrospectiva, e sugere que esses
significados avaliativos tenham um papel importante na análise do discurso da
heteroglossia social e da identidade individual e coletiva. O autor examina um corpus
constituído de editoriais.
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Devido à existência de vários tipos de nominalização em certos registros, uma
proposição num ponto do texto pode tornar-se “condensado” (LEMKE, 1990, 1998)
como um participante em outro trecho, e participantes (especialmente nomes
abstratos) podem ser expandidos pelo leitor (ou seja, “denúncia” → “João” denunciou
“o amigo”) em proposições implícitas por meio da referência a algum intertexto, ou ao
cotexto imediato ou ao frame do leitor.

1.3.1

Leitura relacional: as metarrelações

Uma leitura relacional, diz Macken-Horarik (2003), não é a mesma coisa que uma
leitura correta. Há um nível de jogo na estratégia de resposta disponível numa leitura
literária. Evidentemente, uma leitura relacional (ou sinótica) da narrativa como um todo
precisa ser feita através de um processamento passo a passo do texto. Uma
interpretação bem sucedida, então, depende de duas habilidades – uma de processar
as palavras do texto dinamicamente e outra de construir a relação semântica de cada
fase com outra. Numa perspectiva sinótica (leitura do todo, resumido), de retrovisão,
os leitores reconhecerão que algumas fases confirmam, outras se opõem e ainda
outras transformam o significado avaliativo de fases anteriores.
A avaliatividade trata das expressões de atitude evocadas (implícitas) e inscritas
(explícitas), que entram numa espécie de dança através do texto criando um espaço
semântico mais amplo que, por si, torna-se avaliativo. Sobre a questão, MackenHorarik (2003) fala de metarrelação, que, segundo ela, possibilita interpretar a
copadronização de escolhas de avaliatividade em certas fases e construir as relações
semânticas entre uma fase e outra. Assim, podemos tratar não somente de formas
explícitas de avaliação como a avaliatividade inscrita, mas também de escolhas de
avaliatividade implícita através de longos trechos do texto. Podemos ver os modos
pelos quais as combinações de escolhas conspiram, para criar atitudes específicas
no leitor ideal conforme ele processa o texto. E podemos ver como certas
configurações

de

metarrelações

coocorrem

posicionamento do leitor, como mostra o Quadro 6.

em

diferentes

aspectos

no
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Quadro 6 – As metarrelações
Metarrelação

Significado semântico

Confirmação

Fase equivalente com a fase anterior em termos de escolhas semelhantes
de avaliatividade.

Oposição

Fase em contraste com a fase anterior em termos de escolhas semelhantes
de avaliatividade.

Transformação

Fase de mudança de significado com fase anterior em termos de mudança
de avaliatividade.

Avaliação interna

Fase que projeta a visão anterior e os sentimentos da personagem.

Avaliação externa

Fase que verbaliza a visão anterior e os sentimentos da personagem.

A categoria como a metarrelação é importante porque possibilita interpretar a
copadronização e escolhas de avaliatividade em certas fases e construir as relações
semânticas entre uma fase e outra. Assim, podemos tratar não somente de formas
explícitas de avaliação como a avaliatividade inscrita, mas também de escolhas de
avaliatividade implícita através de longos trechos do texto. E podemos ver como certas
configurações

de

metarrelações

coocorrem

em

diferentes

aspectos

no

posicionamento do leitor. Enquanto a empatia favorece a seleção de confirmações, as
oposições e as avaliações internas, a percepção ética favorece as avaliações
externas, as internas e as transformações.
Nesse contexto, trato, a seguir, da persuasão seguida se noções que contribuem
para a força argumentativa do discurso, ou seja, frame, intersubjetivismo, footing.

1.4

Persuasão

A Análise crítica do discurso político, segundo Crespo-Fernández (2013), estuda
criticamente o uso estratégico de padrões linguísticos ou palavras-chave para atingir
metas políticas específicas. Em van Dijk (1997, p. 11), essa abordagem “trata
especificamente da reprodução do poder político, abuso político ou dominação por
meio do discurso político”. O discurso político pode assim ser uma forma de ação
política que faz o trabalho ideológico, exerce controle social e legitima o poder no
contexto sociopolítico. Portanto, a língua é capaz de exercer um impacto sobre o modo
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como os fenômenos sociais e políticos são percebidos e nas reações das pessoas a
esses fenômenos.
A esse respeito, como afirmou van Dijk (1993, p. 259), ‘’se falantes ou grupos
poderosos agem ou, por outro lado, ‘exibem’ seu poder no discurso, precisamos saber
exatamente como isso é feito. E se eles, assim, podem persuadir e influenciar seu
auditório, devemos querer saber quais estruturas e estratégias estão envolvidas nesse
processo”.
Crespo-Fernández

(2013)

apoia-se

na

teoria

da

avaliatividade,

um

desenvolvimento do enquadre de Halliday (1994), referente à linguagem da avaliação,
atitude e emoção usadas para expressar (e reagir a) a visão pessoal e posições
ideológicas. Mais precisamente, como Martin e White (2005, p.1) explicam, “refere-se
ao modo como escritores/falantes aprovam ou desaprovam, aplaudem ou criticam, e
o modo como eles avaliam seus leitores/ouvintes”.
Dentre os três domínios da avaliatividade (atitude, graduação e engajamento), a
persuasão pode ser estudada satisfatoriamente se considerarmos atitude e
graduação, mais precisamente, atitude como julgamento (referente à atitudes das
pessoas e seu comportamento) e graduação como força (referente ao grau

de

intensidade ou quantidade).
Latour e Woolgar (1979, p. 240) afirmam que “o resultado de uma persuasão
retórica é que os participantes devem ser convencidos de que não foram
convencidos”. Segue-se que a persuasão tende a ser altamente implícita e a evitar a
linguagem atitudinal normalmente associada ao significado interpessoal, dependendo
em grande parte, por exemplo, do sistema de valores compartilhados. Martin (2003,
p. 173) alerta, então, para o fato de que “o apego a categorias explícitas significa
perder-se uma grande porção do significado atitudinal implicada pelos textos”.
A LSF, de características marcadamente sócio-ideológicas, requer nas
considerações envolvendo as metafunções, o apoio de noções cognitivistas tais como:
frame discursivo (BEDNAREK, 2005), intersubjetividade (KÄRKKÄINEN, 2006) e
alinhamento (GOFFMAN, 1981), teoria do mundo textual e modos textuais, que
apresento a seguir.
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1.5

Frame do discurso

Depois da reviravolta cognitiva de 1980, segundo Bednarek (2005), a linguística
moderna tem favorecido cada vez mais uma abordagem da linguagem baseada na
experiência de mundo e no modo como o percebemos e o conceitualizamos, i.e. a
abordagem da linguística cognitiva (UNGERER; SCHMID, 1996, p. x). Alguns dos
interesses-chave desse ramo da linguística são protótipos, categorias, metáforas,
metonímia e frames.
Os pioneiros da teoria do frame vieram da filosofia e da psicologia (cf.
KONERDING, 1993, p. 8), mas seus conceitos foram desenvolvidos e reinterpretados
por pesquisadores da inteligência artificial (MINSKY, 1975, 1977) e da sociologia
(GOFFMAN, 1974, 1981) para nomear apenas alguns campos e autores. De acordo
com Minsky (1975), um frame pode ser considerado uma representação mental do
nosso conhecimento de mundo, uma estrutura de dados que está localizada na
memória humana e pode ser selecionada ou recuperada quando necessária.
A socialização é sempre tanto individual quanto social. Experienciamos a vida
individualmente e subjetivamente, mas também possuímos certos padrões de
percepção inatos que usamos para interpretar o mundo, e temos mais ou menos as
mesmas experiências sociais dependendo de nossa cultura (MÜLLER, 1984). Um dos
importantes aspectos que mostram a relevância dos frames na comunicação é o fato
de contribuírem no estabelecimento da coerência, ao permitir ao ouvinte a
identificação do referente correto (o pretendido) tanto de SNs definidos quanto de
indefinidos.

1.6

Intersubjetividade

Kärkkäinen (2006) afirma que a atitude no discurso não é a apresentação
linguística transparente de estados internos de conhecimento, mas emerge da
interação dialógica entre interlocutores. Assim, a atitude é mais apropriadamente vista
de um ponto intersubjetivo, e não considerada primordialmente como uma dimensão
subjetiva da linguagem.
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A subjetividade refere-se ao fenômeno em que o falante com suas atitudes ou
crenças faz-se presente nos enunciados que produz. Em outras palavras, em vez de
simplesmente descrever um evento ou apresentar uma declaração objetiva de algum
evento ou estado de coisas, o falante representa um evento ou estado de coisas a
partir de uma perspectiva específica.
É também, em geral, o caso de que os participantes não tratam da fala prévia
puramente em seus próprios termos, mas eles a endereçam de um modo que seja
relevante para seus propósitos subsequentes (GOODWIN; GOODWIN, 1987, p. 4).
Como resultado, os participantes podem construir avaliações, modificando a avaliação
imediatamente co-presente de um interlocutor dialógico (DU BOIS, 2000).
Kärkkäinen (2006) considera uma visão de avaliação mais dialógica, dinâmica e
emergente – considerando-a mais como uma característica da língua intersubjetiva
do que subjetiva. Ela se baseia no trabalho de Du Bois (2000, 2002, 2004, no prelo)
que advoga a noção de avaliação envolvendo não somente a dimensão subjetiva, mas
também o compromisso intersubjetivo com outras subjetividades: "sem a
intersubjetividade, a subjetividade é inarticulada, incoerente, disforme" (Du BOIS,
2004). Hunston e Thompson (2000, p. 143) também afirmam que "a expressão da
atitude não é, como se costuma dizer, simplesmente uma questão pessoal (o falante
‘comentando’ sobre o mundo), mas uma questão interpessoal em que a razão básica
para adiantar uma opinião é eliciar a resposta solidária do endereçado".

1.7

Footing

Footing representa o alinhamento, a postura, a posição, a projeção do "eu" de
um participante na sua relação com o outro, consigo próprio e com o discurso em
construção (GOFFMAN, 1998). O enquadre formula a metamensagem5 a partir da
qual situamos o sentido implícito da mensagem. Em 1979, o autor introduz o conceito
de footing, já como um desdobramento do conceito de frame no discurso.

(I) Exemplo de um segmento de interação:
5

O bolo servido ao fim de uma festa de aniversário significa alimento para os homens (mensagem) e
significa um “ritual” para as mulheres (metamensagem) (TANNEN, 1992). Talvez essa diferença possa explicar
porque os homens não se importam em esperar pela hora do bolo, ao contrário das mulheres, para quem o bolo é
o ponto alto da festa.
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O presidente Nixon, um cavalheiro à moda antiga, resolveu caçoar de uma jornalista que
usava calças compridas na Casa Branca, após uma cerimônia de assinatura de um
documento no Salão Oval. Ele perguntou a Helen Thomas o que seu marido achava de seu
hábito de usar calças compridas.
– Ele não se importa, ela respondeu.
– Calças são mais baratas do que vestidos?
– Não, disse HT.
– Então mude – determinou o Presidente com um sorriso largo e malicioso, enquanto os
outros repórteres e cinegrafistas caíam na gargalhada.

A situação faz sentido se considera-se que Nixon (embora de maneira
desajeitada e artificial) estava projetando o seu alinhamento em relação aos
presentes, o seu footing. A mudança de footing está comumente vinculada à
linguagem; quando este não for o caso, ao menos pode-se afirmar que os marcadores
paralinguísticos estarão presentes.
O gracejo de Nixon, diz Goffman (1998), pode trazer à tona várias questões. Na
sociedade, toda vez que dois conhecidos se encontram para tratarem de negócios, de
assuntos profissionais ou de serviços, pode haver, tanto no início como no fim da
transação, uma conversa trivial, ou um papo – uma miniversão de pré-jogo e pós-jogo.
A atitude de Nixon, um prato cheio para ilustrações, configura-se no que os linguistas
denominam alternância de código, código, neste caso, referindo-se a língua ou dialeto.
A alternância de código está, na verdade, presente em quase todas as instâncias da
vida conversacional.
Falante e ouvinte: Serão apenas dois participantes? Goffman desconstrói as
noções clássicas de falante e ouvinte apenas, passando a discutir a complexidade
das relações discursivas presentes na estrutura de produção (relativa ao falante) e na
estrutura de participação relativa ao ouvinte. Analisar esse trabalho de natureza
sociológica significa olhar para o desempenho das identidades sociais e linguísticas
dos participantes engajados em uma situação de interação: como essas identidades
emergem, como se constituem no discurso e como afetam de forma sutil, porém
definitiva, a interação em curso.
Para o falante, Goffman propõe os seguintes papéis:
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(a)

Animador - a caixa sonora em uso, a máquina de falar, um corpo envolvido numa
atividade acústica ou um indivíduo engajado no papel de produzir elocuções. O
animador não pode ser designado como um papel social, mas apenas analítico.

(b)

Autor - alguém que selecionou os sentimentos que estão sendo expressos e as
palavras nas quais eles estão codificados.

(c)

Principal - alguém cuja posição é estabelecida pelas palavras faladas, alguém
cujas opiniões/crenças são verbalizadas, alguém que está comprometido com o
que as palavras expressam. Não se lida tanto com um corpo ou mente, mas com
uma pessoa que ocupa algum papel ou identidade social específica, alguma
qualificação especial como membro de um grupo, posto, categoria, relação, ou
qualquer fonte de auto-identificação socialmente referenciada.

O mesmo indivíduo pode rapidamente alterar o papel social que ocupa, mesmo que
sua função como animador e autor permaneça constante. Isto é o que acontece
durante grande parte das ocorrências de alternância de código.
Alguns recursos a que a persuasão recorre, em especial, no processo implícito
de se realizar podem ser: a construção de mundo textual e de modos textuais,
propostas que apresento a seguir.

1.8 Teoria do mundo textual

Downing (2003) refere-se à teoria de mundo textual tal como foi desenvolvida,
entre outros, por Semino (1997) e Werth (1999). Uma importante implicação de que
as escolhas linguísticas dão lugar a diferentes significados é que a escolha linguística
também determina interpretações diferentes da realidade, criando diferentes visões
de mundo. Assim, em Werth, o discurso, em linhas gerais, é um esforço deliberado e
conjunto por parte do produtor e do receptor para criar um mundo dentro do qual as
proposições apresentadas são coerentes e fazem sentido. Essa definição baseia-se
na visão dinâmica do processo da comunicação e na hipótese cognitiva de que os
participantes em situação de comunicação constroem ativamente os contextos
partilhados, que surgem na interação entre a informação do texto e o conhecimento
trazido pelos participantes para a situação discursiva.
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1.9

Modos Textuais
Reynolds (2000), examinando um conjunto de editoriais dos jornais londrinos The

Times (direita) e The Guardian (centro-esquerda), acerca das eleições gerais
britânicas de 1997, descreve como a textura do conjunto pode ser explicada em
termos de apenas três modos de textura representacional – narrativa, descrição e
argumento – e mostra como o argumento predomina no gênero editorial. O influente
modelo retórico de argumentação de Toulmin (1958), consistindo de reivindicação,
dados e garantia, é relacionado à realização do modo argumentativo por meio de um
número de funções: hipóteses, previsões, avaliações e afirmações. O último deles
frequentemente realiza um papel ideológico no discurso editorial, via afirmação nãomodalizada (monoglossia). A fusão extremamente comum de modo textual por meio
de fusão linear ou escalada surge, especialmente no estudo de caso de um dos
editoriais.
O artigo de Reynolds busca mostrar como a textura do discurso é criada por meio
da mistura de modos textuais, no contexto de um gênero específico – o editorial de
jornal. Primeiramente, diz o autor, deve ser dito que gênero está sendo usado num
amplo sentido bakhtiniano – que é, não no conceito literário, mas como um conceito
que se aplica a todo discurso como seu princípio, como “uma forma de ação social”
(MILLER, 1984), ou melhor, como ação sociorretórica. Temos segundo o autor, um
panorama em que o gênero gera, isto é, motiva e formata socialmente o discurso e a
participação discursiva de fora, enquanto a língua na qual um discurso ocorre restringe
e capacita a expressão, como se fosse, de dentro.
Se a língua e o gênero juntos fornecem a estrutura para o discurso, então esses
são realizados como textura. Textura, isto é, é a instanciação no discurso de duas
ordens virtuais de estrutura, ou seja, a estrutura linguística e a estrutura genérica
(REYNOLDS, 1997). Textura é um conceito funcional que inclui a coesão descrita
pelos linguistas sistêmico-funcionais, tais como Halliday e Hasan (1976, 1989) e
Martin (1992), mas também, e mais importante, a coerência que eles tendem a
explicar. Textura é o resultado da mistura de modos textuais, que juntos abrangem o
discurso e correspondem a funções para as quais precisamos da língua e a usamos.
Para usar uma metáfora, tecemos fato e opinião juntos no discurso: daí, a “textura”.
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Há modos textuais representacionais, interpessoais e um metadiscursivo. No caso do
editorial de jornal, o foco está nos modos representacionais.

Quadro 7 - Modos Textuais
Modos representacionais
NARRATIVO

DESCRITIVO

ARGUMENTATIVO

estórias

como
as opiniões, crenças,
coisas são
persuadir

Modos interpessoais

Modo
metadiscursivo

DIRETIVO

INTENCIONAL

FÁTICO

REFLEXIVO

como, quando,
onde fazer

planos, intenção,
compromisso

estab.
contato

coment.s/discurso,
s/usuários

Fonte: Reynolds (2000)

De acordo com Reynolds, os termos ‘’narrativo” e “argumentativo” não são
“gêneros” por si, mas descritores dos modos textuais que se combinam para formar
gêneros.. A combinação de modos textuais não é, contudo, um assunto aleatório. Em
gêneros específicos, como resultado da exigência, ou motivo social (MILLER, 1984),
da ação retórica que está sendo praticada, um ou outro modo será predominante, e.g.
narrativo para contar uma brincadeira ou uma anedota, argumento em artigos
acadêmicos ou discurso judiciário. Reynolds (2000) alega que todo discurso toma uma
forma genérica particular que é realizada como alguma combinação de modos
textuais.
Em termos do modo textual, o editorial é predominantemente um modo
argumentativo fundido com a narrativa e a descrição. A razão para tal fusão deriva da
necessidade de apoiar o argumento com evidência. Isso porque a natureza da
verdade das afirmações expressas no discurso deve passar pelo seguinte teste: a
verdade é verificável literalmente ou não? Se a resposta é “sim”, então é narrativa ou
descrição; se é “não”, é um argumento.

1.9.1 Distinção entre argumentação, narrativa e descrição

O autor distingue os três modos entre si por meio de dois testes. O primeiro
distingue a argumentação dos demais, e o segundo distingue narrativa da descrição.
O primeiro teste refere-se à natureza da verdade das afirmações expressas no
discurso: no caso de cada proposição contida nas afirmações, é a sua verdade
verificável literalmente ou não? Se a resposta é “sim”, então este é o caso de narrativa
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ou descrição; se “não”, então o enunciado é um argumento. Deve-se notar que
argumento não está sendo considerado como se lhe faltasse a verdade: o que está
em questão é o status epistemológico de uma afirmação como uma reivindicação de
verdade.
Para distinguir, a seguir, entre narrativa e descrição, o teste pergunta: o discurso
relata uma mudança de estado ou assunto? Se a resposta for afirmativa, então o
discurso está no modo narrativo; se negativa, então o modo é descrito. A distinção
narrativa/descrição depende da visão de que “todas as narrativas envolvem o relato
de algum estado ou alguma mudança de estado” (TOOLAN, 1988, p.14). Estritamente
falando, a afirmação de Toolan cobre tanto a narrativa quanto a descrição. Porém, os
verdadeiros traços de distinção entre os dois são: (1) se a mudança em algum estado
de coisas está sendo relatado, e (b) se o relato do estado de coisas é motivado ou
não, no sentido de que o relato seja feito do ponto de vista do narrador. O ponto de
vista do narrador introduz sempre e imediatamente o potencial de argumento, de
discurso persuasivo. Contudo, deve-se admitir, diz Reynolds, que nem sempre é fácil
distinguir com absoluta certeza entre narrativa e descrição, já que ambos, juntamente
com o argumento, podem vir em fusão linear (quando se sucedem uns aos outros) ou
escalada (quando se misturam).

1.10 Linguística Crítica

Abordagem desenvolvida na década de 1970, a linguística crítica tem sua origem
na Universidade de East Anglia(FOWLER et al., 1979; KRESS e HODGE, 1979). Um
grupo de pesquisadores tentou unir, recorrendo à LSF, uma teoria social da linguagem
em processos políticos e ideológicos e um método de análise linguística textual.
Inclui-se no campo da ADC, o trabalho de Fairclough sobre linguagem e poder
(1989, 1992a, 1992b), trabalhos sobre linguagem e gênero (CAMERON, 1985, 1990,
CALDAS-COUTHARD, 1996), a linguística crítica de Fowler et al (1979, 1991), a
abordagem da Análise do Discurso desenvolvida por Pêcheux (1982), os trabalhos
sobre linguagem e gênero (CAMERON, 1985, 1990, CALDAS-COUTHARD, 1996,
entre outros) e estudos culturais desenvolvidos mais recentemente (SCANELL,
1991).
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O posicionamento padronizado de estudiosos da mídia encara o jornal como
sendo um construto que deve ser entendido em termos semióticos e também sociais.
Todos reconhecem a importância da língua nesse processo de construção, mas na
prática, segundo Fowler (1991), a língua recebe um tratamento relativamente
pequeno. Por isso, é seu objetivo dar à língua a devida importância, não somente
como um instrumento de análise, mas também como um modo de expressar uma
teoria geral da representação.
Para sua análise, Fowler apresenta como aspecto teórico central, a visão de que
qualquer estrutura linguística não pode ser dissociada de uma significação ideológica,
sejam, opção sintática, seleção lexical e etc., pois toda escolha é feita por um motivo
determinado. Para o autor, diferentes maneiras de falar algo não são alternativas
acidentais, uma vez que diferenças em expressão trazem distinções ideológicas (e
assim, diferentes representações). Temos então, de acordo com Fowler, uma
compreensão em que se justifica a necessidade de tipo de linguística direcionada para
a compreensão de valores embutidos no uso da língua , na medida, em que esse fator
é considerado sempre presente. Temos aí o que conhecemos hoje como Linguística
Crítica (LC).
A análise crítica se interessa pelo questionamento das relações entre signo,
significado e o contexto sócio-histórico, governantes da estrutura semiótica do
discurso, usando um tipo de análise linguística. Ela busca, através do estudo de
detalhes da estrutura linguística, levando em conta a situação histórica e social de um
texto, fazer com os padrões de valores e crenças que estão codificados na língua
venham para o nível da consciência. Esses padrões de valores e crenças estão
subjacentes à notícia, para quem aceita o discurso como natural. Não se trata de um
procedimento que produz automaticamente uma interpretação objetiva.

1.10.1

Ironia

Linguistas observaram que a crítica social é de forma geral articulada por meios
muito semelhantes à linguagem dominante, diz El Refaie (2005). O estudo da
antilinguagem, de Halliday (1978), por exemplo, que se originou de grupos
socialmente excluídos, tal como o submundo do crime, revela notável continuidade
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entre essas antiinguagens e a linguagem da maioria, já que são partes do mesmo
sistema social.
Assim nota-se a fundamental dificuldade para se encontrar uma nova linguagem
para a expressão da dissensão social. É nesse ponto que a ironia se faz presente. O
que fornece à ironia seu potencial de subversão é o fato de que, ao mesmo tempo em
que um comentário irônico pode estar também profundamente ligado à formas
dominantes de falar sobre algo, simultaneamente, ele vai além e subverte as próprias
atitudes e pontos de vista que reproduz. A ironia pode ser aplicada, a fim de motivar
o leitor a se conscientizar e avaliar o que seria, de outra forma, aceito sem qualquer
questionamento. Dessa maneira, não há a necessidade de que essa invente uma
linguagem de dissensão inteiramente nova.
Muecke (1982 apud El REFAIE 2005) afirma que a principal dificuldade
consiste no fato de que as duas abordagens focalizam a ironia verbal, mas a ironia
pode ocorrer de maneiras bastante diferentes: verbais ou situacionais; intencionais
ou não-intencionais; explícitas ou implícitas.
Nesse contexto, segundo Clift (1999, p. 523 apud El REFAIE 2005), a
compreensão da ironia envolve a percepção de dois aspectos do significado ao
mesmo tempo. A autora adota a distinção de Goffman (1979) entre animador, a
pessoa que articula um enunciado, seu autor, a pessoa que o compõe, e seu principal,
aquele que está comprometido com a proposição expressa no enunciado. A ironia, ela
diz, emerge da manipulação deliberada dessas distinções – uma mudança de footing
– pelo ironizador. Ao sinalizar um frame distante acerca do que é expresso, torna-se
possível tanto afirmar quanto negar o que está no enquadre. A ironia, assim como o
humor, apresenta-nos uma perspectiva dupla que invoca ao mesmo tempo tanto o
que é quanto o que poderia ou deveria ser.
Por seu lado, Bruck (1989, apud EL REFAIE 2005) acredita que haja maior
abertura para discursos alternativos em alguns gêneros do que em outros. Nos dados
de El Refaie (2005), a ironia é menos presente em noticiários do que em comentários.
Isso tem relação com o fato de o noticiário ser percebido como objetivo e, assim, a
ironia, que introduz julgamento de valor, não é esperada nessas notícias hard. Por
contraste, editoriais e artigos de opinião devem expressar uma opinião. Eles são mais
explícitos em afirmar o animador do texto, o que permite a manipulação de vários
níveis de autoria do texto, fato que pode encorajar uma leitura irônica.
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O reconhecimento e a interpretação de um enunciado irônico pelos leitores é
influenciado pelas suas expectativas face ao produtor de texto (KATZ, 1996
Apud El REFAIE, 2005). Essas expectativas parecem relacionar-se não apenas com
o gênero de um texto, mas também com o viés político do jornal e a afiliação do
jornalista.
O reconhecimento da ironia, contudo, nem sempre depende de pistas
sistemáticas. Em alguns casos, é a colocação inesperada de uma afirmação que a
revela irônica (BOOTH, 1974 apud EL REFAIE, 2005). Nesses casos, o significado
irônico surge da tensão entre o que constitui um vão esperado e os itens que o
preenchem (CLIFT, 1999 apud EL REFAIE, 2005). Essa descrição de disparate entre
vão e item na ironia é também adequada para as representações com elementos
tornados salientes através da incongruência (KRESS; VAN LEEUWN, 1996: 108).
Consequentemente, a interpretação da ironia está também intimamente ligada a
expectativas de forma, ordem e registro implicados pelo gênero de um texto.
A seguir apresento o Quadro 8, que resume as teorias até aqui abordadas.

Quadro 8 – Resumo das teorias

ANÁLISE CRÍTICA DA PERSUASÃO EM DOIS EDITORIAIS
Sob o enfoque da Linguística Sistêmico-Funcional
Metafunção ideacional

Metafunção interpessoal

Transitividade

Modalidade e Avaliatividade

Frame do discurso – Intersubjetivismo - Footing
Modos textuais – Mundo textual
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2. METODOLOGIA

A pesquisa de caráter qualitativo é caracterizada pela investigação e pela
interpretação do pesquisador, e tem o apoio da LSF, que possibilita relacionar as
escolhas léxico-gramaticais do texto à estrutura da ideologia e das relações de poder
do discurso. Esse apoio leva em conta os fatos abaixo sugeridos por Kitis e Milapides
(1997) e em Li (2010).
Segundo Kitis e Milapides (1997), a análise não pode restringir-se a unidades
gramaticais como sentenças ou estruturas menores do texto. Ao mesmo tempo em
que se presta atenção às estruturas lexicais e gramaticais do texto, a análise
considera essas estruturas dentro de um enquadre mais amplo que contém
suposições de natureza ideológica, que, embora não formem parte da estrutura formal
do texto, são aspectos de interpretação sub-repticiamente insinuados no sub-texto do
texto.
Assim, também, Li (2010) focaliza a investigação das relações entre escolhas
de certas formas linguísticas e as ideologias e relações de poder que subjazem a
essas formas, e assim o faz guiado por propostas de análise do discurso crítica e com
o apoio do contexto analítico oferecido pela LSF.

2.1 Dados

Após a leitura de alguns editoriais referentes ao impeachment de Dilma Rousseff
decidimo-nos por examinar a persuasão que percorre os editoriais nos dois jornais
com a seguinte diferença: no caso brasileiro, a crítica visa às instituições nacionais,
enquanto no americano a crítica se concentra na pessoa da ex-presidente. Os
editoriais são os seguintes:

(a)

“Muitos anos em um”, editorial do jornal Folha de S.Paulo, publicado em
01/01/2017(editoriais@grupofolha.com.br). Texto na íntegra em Anexo A.

(b)

“Brazil’s Ousted President”, editorial do jornal The New York Times, publicado
em 31/08/2016. Texto na íntegra em Anexo B.
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Seguem algumas noções sobre o editorial de jornal.

O editorial de jornal como um gênero
O primeiro ponto a considerar, segundo Reynolds (2000), é que o editorial de
jornal é reconhecível como um gênero: é, etnometodologicamente, o reconhecimento
de um membro, que é um aspecto importante da realidade sócio-psico-retórica de
gêneros. É reconhecível por motivos contextuais e textuais, como por exemplo, seu
posicionamento no jornal.

Frequentemente

presente numa página central,

internamente, (alguns tabloides populares podem apresentar o

lide na primeira

página), proeminentemente marcado dos demais, tais como cartas e artigos de
destaque, e comumente encabeçado pela data, e logotipo do jornal. Ele tem um layout
característico e, rotineiramente, é desacompanhado de ilustrações (embora isso
possa estar mudando), e – fator de maior significado – não é assinado.
O objetivo do editorial é afirmar a visão do jornal a respeito de algum assunto ou
notícias. Assim, isto parece ser o caso, porque o editorial não é assinado. Supõe-se
que eles sejam o trabalho do editor, ou talvez do proprietário. É também o objetivo do
editorial persuadir o leitor sobre o ponto de vista do jornal a respeito da questão em
foco. Mas essa noção pode ser demasiado idealística num mundo comercialmente
competitivo de guerras de corte de preços, etc.
O editorial também equipa o leitor com preconceitos, a fim de manter os hábitos
desse consumidor. É nesse ponto que a ideologia se apresenta no editorial, ao passo
em que parte de suas funções é alcançar e confirmar os pontos de vista, interesses e
preocupações de quem o lê. A ideologia aqui é, nas palavras de Thompson (1984,
apud REYNOLDS, 2000), “o pensamento de outros” na medida em que é uma
interpretação pelo jornal daquilo que o leitor quer ler. Finalmente, em termos (modais)
de um discurso mais específico, o editorial tem como o comentário, via modo
argumentativo, os eventos em questão, expressos por meio dos modos narrativos e
descritivos. Nas palavras de Vestergaard (2000, p.102):

[...] um artigo prototipicamente de destaque é um texto que descreve um
problema corriqueiro, tipicamente político, sugere uma ou duas soluções, e
pesa seus méritos relativos à luz de possíveis consequências. O artigo de
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destaque prototípico será [...] persuasivo ou expositivo, dependendo se
contem apelo direto para a adoção da solução propagada.

2.2

Procedimentos de Análise

Para responder às perguntas de pesquisa: (a) de que modo a transitividade e a
modalidade/avaliatividade contribuem no processo persuasivo dos editoriais? (b)
como podem revelar a ideologia subjacente aos dois jornais?

(a)

Cada editorial será apresentado na íntegra, com os trechos a analisar
sublinhados.

(b)

A seguir, o editorial será analisado, distinguindo-se os trechos analisados (em
Arial, 12), enquanto os trechos não selecionados para análise, permanecem em
tipo 8 para servirem de cotexto, como determina a LSF.

(c)

Cada trecho selecionado, será examinado por meio da aplicação da análise
das metafunções: (i) a transitividade (da metafunção ideacional) e (ii) a
modalidade/avaliatividade (da metafunção interpessoal).

(d)

A análise tanto dos modos textuais, quanto do mundo textual, será feita na
Discussão, que será feita logo após cada trecho analisado, para não
sobrecarregar a análise em curso.

Para essas análises, procedo da seguinte forma:

(i)

cada período do texto é colocado em um quadro, dividido em linhas. Abaixo da
primeira linha do texto, será feita a análise da transitividade;

(ii)

na segunda linha, será feita a análise da modalidade/avaliatividade.

(iii) cada trecho analisado será seguido de uma Discussão.
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Para facilitar o acompanhamento da análise, sigo a seguinte codificação:
•

CAIXA ALTA – indicação do processo

•

Sublinhado – Participantes e Circunstâncias

•

Negrito – análise da avaliatividade/modalidade

•

(+) ou (-) se a avaliatividade for positiva ou negativa, respectivamente

•

(↑) ou (↓) se a avaliatividade for intensificada ou diminuída
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3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Dou início à análise dos editoriais, “Muitos anos em um” (FSP) e “Brazil’s ousted
president” (TNYT), examinando primeiramente o editorial brasileiro. Este será
apresentado na íntegra, com os trechos selecionados para a análise sublinhados.

3.1 Análise do editorial da Folha de São Paulo
Texto na íntegra.

MUITOS ANOS EM UM
Editorial da Folha de São Paulo
01/01/2017
Quem detinha o poder não mais o exerce. Quem em liberdade desfrutava de status e riqueza
está preso. Frustraram-se expectativas econômicas e subverteram-se, nas urnas, desfechos de
votações tidos como certos. O mundo e o Brasil se mostraram mais complexos e imprevisíveis
do que se supunha no desenrolar de 2016.
O impeachment de Dilma Rousseff (PT) não é fato a festejar. Há algo errado numa jovem
democracia que depõe, pela via legítima da Constituição, dois chefes de Estado num lapso de
24 anos. Falharam os controles que deveriam evitar o uso desse recurso brutal e traumático
contra o mandato presidencial concedido pelo voto direto.
A reincidência do impeachment não foi o único elemento incomum. Extraordinária também se
mostrou a latitude do poder presidencial para atropelar a responsabilidade fiscal e sustentar seu
apoio com centenas de bilhões de reais em contratos e créditos a fluir por fora do Orçamento,
nos balcões de empresas e bancos estatais engordados.
Uma parcela dessa dinheirama fluiu para políticos de todos os naipes a título de propina.
Empreiteiras compravam regulamentos no Legislativo. Financiavam governistas e
oposicionistas na União, nos Estados e nos municípios com a mesma lógica de quem adquire
serviço em mercado especializado.
Se a fatia majoritária dos fundos retirados do contribuinte, ou emprestados a juros de agiota dos
detentores da dívida estatal, houvesse sido aplicada diligentemente, ainda haveria um pequeno
alívio.
Quase tudo o que fez, no entanto, foi alimentar o Leviatã da ineficiência e projetos
megalomaníacos que jamais serão recompensados.
A deficiência de controle em aspectos importantes do funcionamento do Estado esteve,
portanto, entre as causas da violenta recessão que engolfou o Brasil a partir de meados de 2014,
cujos efeitos acumularam-se nos anos seguintes e ajudaram a demolir a base popular e política
de Dilma.
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Mal controlado também estava um sistema de apoio cuja cooptação dependia de moeda suja.
O avanço da Lava Jato e as maiores manifestações populares da chamada Nova República
fizeram o que os instrumentos preventivos não conseguiram. Impuseram um custo elevado à
manutenção do status quo. Dilma não entendeu o recado, apostou em mais do mesmo, atiçou a
polarização – e caiu.
A mensagem de que a lei impera sobre todos – reforçada por outras ações que na Justiça
derrubaram poderosos – e a disposição de milhares de pessoas de antepor-se nas ruas aos
governantes de turno estão entre os poucos fatos positivos num ano cheio de notícias ruins.
Soergueram-se o Ministério Público e o Poder Judiciário, mas a extensão no tempo e a
multiplicação de prisões sem juízo de culpa formado, o hábito de impor condução coercitiva a
quem jamais se recusara a depor e a divulgação por autoridades de informações fora dos
cânones legais são ocorrências preocupantes que se acentuaram em 2016.
A velocidade exemplar de Curitiba na condução dos processos penais fez ressaltar a morosidade
da Procuradoria-Geral da República nos casos submetidos ao Supremo Tribunal Federal. É
péssima a mensagem que esse duplo padrão transmite: mais estropiado, inclusive na Justiça,
está quem perdeu o poder político em Brasília.
Iluminadas e talvez estimuladas pelos holofotes, as veleidades e as idiossincrasias do STF
também têm custado caro. Ministros comentaram as mais delicadas questões fora dos autos e
intrometeram-se individualmente em assuntos típicos da alçada legislativa ou executiva.
Acuadas, lideranças do Congresso reagiram da pior maneira. Não desistiram de revidar a quem
as investiga. O presidente do Senado chegou ao desplante de ignorar uma ordem judicial.
Na economia, o remédio tardio mas necessário ministrado ao paciente descuidado será uma
camisa de força nos gastos públicos por ao menos uma década, além de uma reforma da
Previdência duríssima para todos os trabalhadores. A receita amarga tende a reproduzir-se nos
Estados. Não aceitá-la produzirá desmantelo nos serviços básicos.
Fora do país, o quadro não ajudou. A ameaça dos nacionalismos tornou-se mais que uma
hipótese após a vitória de campanhas isolacionistas no Reino Unido —que decidiu em junho
deixar a União Europeia— e nos EUA —que elegeram Donald Trump em novembro.
A melhor doutrina da convivência humana e o pensamento progressista sofreram revés
histórico.
O Brasil não se precaveu e está sofrendo mais. Resta a esperança de termos aprendido as
principais lições, para que as próximas crises por aqui sejam no mínimo suaves e encontrem
uma democracia bem mais fortalecida a dar-lhes combate.
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MUITOS ANOS EM UM
Editorial da Folha de São Paulo
01/01/2017
COTEXTO
Quem detinha o poder não mais o exerce. Quem em liberdade desfrutava de status e riqueza está
preso. Frustraram-se expectativas econômicas e subverteram-se, nas urnas, desfechos de votações
tidos como certos. O mundo e o Brasil se mostraram mais complexos e imprevisíveis do que se supunha
no desenrolar de 2016.

O impeachment de Dilma Rousseff (PT) não

É

fato a FESTEJAR.

Pr. 6 Relacional

Portador
Avaliação Social (-)

Há algo errado numa jovem democracia que DEPÕE,

Atributo
Avaliação Social (-)

pela via legítima

Pr.Material
Apreciação (-)

Avaliação Social (-)

Apreciação (+)

da Constituição, dois chefes de Estado num lapso de 24 anos.
Meta

Circunstância

FALHARAM os controles que deveriam

EVITAR

Pr. Relacional
Apreciação (-)

Pr. Material

o uso desse recurso
Meta ...

Mod.:7 obrigação

brutal e traumático contra o mandato presidencial CONCEDIDO pelo voto direto.
....Meta

Pr. Material

Avaliação Social (-)

Avaliação (+)

Comentário: A textura deste segundo estágio do editorial mistura em fusão
escalada a descrição com a argumentação a opinião do jornal. A descrição,

6
7

Pr = processo
Mod. = Modalidade

47

segundo Reynolds (2000), trata de fatos verificáveis – no caso, fartamente
divulgados pela mídia - e assim apoia o posicionamento do jornal. Assim
preparado o terreno, o editorial, por meio de várias apreciações e avaliações
sociais negativas, tende, inicialmente, a responsabilizar o Estado pelo
impeachment da presidente da República (“os controles que deveriam
evitar”).

A reincidência do impeachment não
Portador

FOI

o único elemento incomum.

Pr. Relacional

Atributo
Avaliação Social (-)

Extraordinária

também se MOSTROU

Atributo

a latitude do poder presidencial

Pr. Relacional

Portador

Avaliação Social (-) token

para

ATROPELAR

a responsabilidade fiscal

Pr. Material
Julgamento (-)

Meta

e SUSTENTAR seu apoio
Pr.Material
Julgamento (-) token

Meta

com centenas de bilhões de reais em contratos e créditos a FLUIR
Circunstância

Pr. Existencial

Julgamento (-) token

por fora do Orçamento, nos balcões de empresas e bancos estatais engordados.
Circunstância
Avaliação Social (-)

Avaliação Social (-)

Comentário: A fusão entre descrição e argumentação dá força à persuasão
com base em processos relacionais (“a reincidência foi incomum” ou “a
latitude do poder presidencial mostrou-se extraordinária”). Esses atributos
(“incomum” e “extraordinária”) focalizam o ator, que “atropela” a
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responsabilidade fiscal, rebaixada à meta do processo material. O poder
presidencial, subentendendo Dilma Rousseff, é responsabilizado pela perda
de “centenas de bilhões de reais” em prol de empresas e bancos estatais.
Há dois tokens de atitude “sustentar” e “centenas de bilhões de reais”, já que
considerados negativos dentro do contexto em que ocorrem.

Uma parcela dessa dinheirama
Apreciação (-)

FLUIU

para políticos de todos os naipes

Pr.Material

Beneficiário
Apreciação (-) token

a título de propina.

Empreiteiras COMPRAVAM regulamentos no Legislativo.

Adj.

Ator

Apreciação (-)

FINANCIAVAM

Material
Avaliação Social (-) token

governistas e oposicionistas

Material

Meta

Avaliação Social (-) token

na União,

Avaliação Social (-) token

nos Estados e nos municípios

Adjunto
Avaliação Social (-) token

com a mesma lógica

de quem adquire serviço em mercado especializado.

Adjunto

Comentário: A causa do impeachment envolve, também, políticos tanto
governistas quanto oposicionistas, além do setor do empresariado, seja na
União, seja nos Estados, ou seja nos municípios. Apreciações negativas
(“dinheirama”, “todos os naipes”, “propina”, “compra de regulamentos”) que
imperam em toda a extensão nos membros do governo são a regra “com a
mesma lógica” no Brasil de hoje.
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A persuasão funde a argumentação do editorial com a narração de fatos
sobejamente conhecidos pelo público leitor, presentes em seu frame, num
processo de intersubjetivismo,

fato que diminui a força da contra-

argumentação.

COTEXTO
Se a fatia majoritária dos fundos retirados do contribuinte, ou emprestados a juros de agiota dos
detentores da dívida estatal, houvesse sido aplicada diligentemente, ainda haveria um pequeno alívio.
Quase tudo o que fez, no entanto, foi alimentar o Leviatã da ineficiência e projetos megalomaníacos
que jamais serão recompensados.

A deficiência de controle em
Avaliação Social (-)

aspectos importantes do
Avaliação Social (-) token

funcionamento do Estado

ESTEVE,

Avaliação Social (-) token

Relacional

portanto, entre as causas da violenta recessão
Atributo
Avaliação Social (-)

que

ENGOLFOU
Material

cujos efeitos

o Brasil

a partir de meados de 2014,

Meta

ACUMULARAM-se nos anos seguintes e (efeitos)
Existencial

AJUDARAM a
Material

DEMOLIR

Ator

a base popular e política de Dilma.

Material
Avaliação Social (-)

Meta
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Comentário: “Controle”, está nominalizado, camuflando o seu ator, mas
o frame do leitor pode identificar como sendo o poder público, composto por
elementos mais interessados em acumular fortunas à custa de propinas que
levaram o País à catástrofe e ao impeachment de Dilma.
Como diz Lemke (1990, 1998), a nominalização condensa uma proposição
em um nome, mas pode ser novamente expandida pelo leitor graças ao seu
frame. Nesse sentido a nominalização contribui para a persuasão implícita,
camuflando os participantes do processo, como é o caso de “deficiência de
controle”, em que não se menciona o ator de “controle”, mas que pode ser
recuperado pelo contexto que apoia o leitor.
A avaliação social negativa mostra-se em abundância no trecho analisado,
incluindo dois tokens (dependentes de contexto), atestando o modo como a
corrupção afetou a sociedade brasileira. Diante desse contexto, o leitor alinhase com o editor, aceitando a sua argumentação referente ao impeachment.

COTEXTO
Mal controlado também estava um sistema de apoio cuja cooptação dependia de moeda suja.
O avanço da Lava Jato e as maiores manifestações populares da chamada Nova República fizeram o
que os instrumentos preventivos não conseguiram. Impuseram um custo elevado à manutenção do
status quo. Dilma não entendeu o recado, apostou em mais do mesmo, atiçou a polarização —e caiu.

A mensagem de que a lei IMPERA sobre todos –
Ator

REFORÇADA
Material
Avaliação Social (+)

Material
Avaliação Social (+)

por outras ações
Ator

que na Justiça
Avaliação Social (+)

DERRUBARAM poderosos – e a DISPOSIÇÃO de milhares de pessoas
Meta
Avaliação Social (+)

Ator
Avaliação Social (+)
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de ANTEPOR-se nas ruas aos governantes de turno
Material
Avaliação Social (+)

Meta

estão entre os poucos fatos positivos
↑

Avaliação Social (-)

num ano cheio de notícias ruins.
↑

Avaliação Social (-)

Comentário: O editorial elogia, inicialmente, os feitos da lei contra a
corrupção reinante, mas termina observando que esses feitos foram poucos
em relação ao montante de ações criminosas que foram sendo revelados.
Nesse sentido, várias avaliações sociais negativas, alguns indicados com
força maior (↑).
Ao contrário, uma força positiva vem da participação de “milhares de
pessoas” contra o “governo de turno”, mostrando que o editorial
responsabiliza

as

instituições

pelo

impeachment,

mantendo

seu

posicionamento ao iniciar o texto com “Há algo errado numa jovem
democracia” que depõe dois presidentes da República em pequeno espaço de
tempo.

COTEXTO
Soergueram-se o Ministério Público e o Poder Judiciário, mas a extensão no tempo e a multiplicação
de prisões sem juízo de culpa formado, o hábito de impor condução coercitiva a quem jamais se
recusara a depor e a divulgação por autoridades de informações fora dos cânones legais são
ocorrências preocupantes que se acentuaram em 2016.
A velocidade exemplar de Curitiba na condução dos processos penais fez ressaltar a morosidade da
Procuradoria-Geral da República nos casos submetidos ao Supremo Tribunal Federal. É péssima a
mensagem que esse duplo padrão transmite: mais estropiado, inclusive na Justiça, está quem perdeu
o poder político em Brasília.

52

Iluminadas e

talvez

estimuladas pelos holofotes,

Mod: possibilidade

Avaliação Social (-)

as veleidades e as idiossincrasias do STF também
Portador
Avaliação Social (-)

têm CUSTADO

caro.

Ministros

Relacional
Atributo
Avaliação Social (-)

Dizente

mais delicadas questões

Material
Julgamento (-)

Verbal
Avaliação Social (-)

fora dos autos

Verbiagem
Avaliação Social (-)

INTROMETERAM-se

COMENTARAM as

e

Adjunto
Avaliação Social (-)

individualmente
Adjunto
Julgamento (-)

em assuntos típicos da alçada legislativa ou executiva.
Adjunto
Avaliação Social (-)

Comentário: O editorial envolve também o STF na situação que se soma a
“algo de errado na democracia” que subjaz aos seus comentários, ao
mencionar a participação ilegal dos seus componentes. O apoio da narração
de fatos conhecidos pelo leitor dá veracidade à argumentação do editorial
num processo de intersubjetividade, em que o jornal se alinha com o leitor
diante das falcatruas cometidas pelos dirigentes do País.
Nesse sentido, o editorial faz escolhas lexicogramaticais – poderiam ter sido
outras (HALLIDAY, 1994) – recheada de avaliações sociais negativas, assim
persuadindo o leitor tanto via convicção, quanto sedução.
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COTEXTO
Acuadas, lideranças do Congresso reagiram da pior maneira. Não desistiram de revidar a quem as
investiga. O presidente do Senado chegou ao desplante de ignorar uma ordem judicial.
Na economia, o remédio tardio mas necessário ministrado ao paciente descuidado será uma camisa
de força nos gastos públicos por ao menos uma década, além de uma reforma da Previdência duríssima
para todos os trabalhadores. A receita amarga tende a reproduzir-se nos Estados. Não aceitá-la
produzirá desmantelo nos serviços básicos.
Fora do país, o quadro não ajudou. A ameaça dos nacionalismos tornou-se mais que uma hipótese
após a vitória de campanhas isolacionistas no Reino Unido —que decidiu em junho deixar a União
Europeia— e nos EUA —que elegeram Donald Trump em novembro.
A melhor doutrina da convivência humana e o pensamento progressista sofreram revés histórico.

O Brasil não se PRECAVEU e está SOFRENDO mais.
Ator

Material
Avaliação Social (-)

RESTA

Material
Avaliação Social (-) ↑

a esperança de termos APRENDIDO as principais lições,

Existencial

Existente

Mental
Avaliação Social (+)

para que as próximas crises por aqui
Portador
Avaliação Social (-)

suaves

e

ENCONTREM

Atributo
Avaliação Social (+)

a

DAR-

Material

SEJAM

Fenômeno

no mínimo

Relacional

uma democracia bem mais fortalecida
Meta
Avaliação Social (+)

lhes combate.

(= COMBATER) Material
Avaliação Social (+)

Comentário: Em suas últimas palavras, em tom monoglóssico, o editorial
retorna à proposta inicial sobre a responsabilidade do impeachment, citando
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o “Brasil” em lugar de suas instituições falidas. Resta-nos aprender que essa
crise que atingiu todos os setores do País, acaba atingindo de alto a baixo a
hierarquia social, sem exceção.

3.1.1 Discussão da Análise de “Muitos anos em um”
A análise do editorial “Muitos anos em um” permitiu responder às perguntas de
pesquisa: (a) de que modo a transitividade e a modalidade/avaliatividade contribuem
no processo persuasivo dos editoriais? (b) como podem revelar a ideologia subjacente
aos dois jornais?
A transitividade está presente, em especial, nos processos que descrevem e
narram a situação desgovernada das instituições governamentais, causada pelo
acúmulo de ações condenáveis que se somaram à violenta crise que engolfou o País.
Somam-se a contribuição do posicionamento do editorial por meio da modalidade –
principalmente o tom monoglóssico - e da avaliatividade de avaliação social negativa
em toda extensão do texto.
A análise mostra, assim, que o editorial culpa o poder público – em toda escala
– pelo impeachment de Dilma Rousseff. De fato, uma só pessoa, mesmo que
presidente da República, não poderia ter causado o desastre que assolou e assola o
Brasil. Esse é o clima ideológico que paira no discurso assim criado, ou seja, o mundo
textual.
Os recursos críticos da Linguística Crítica, fruto da metafunção interpessoal da
LSF, mostram claramente o modo como o jornal persuade o leitor com recursos de
convicção e de sedução, tentando fazer o leitor alinhar-se com sua posição, contando
para isso com os modos textuais da narração e da descrição de fatos fartamente
noticiados pela mídia, que aumenta o poder da argumentação que percorre o editorial.
Passo, a seguir, à análise do editorial do TNYT, “Brazil’s Ousted President”.
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3.2 Análise do editorial do The New York Times

Texto na íntegra com os trechos a analisar sublinhados.

Editorial
BRAZIL’S OUSTED PRESIDENT
The New York Times
31.08.2016
Brazil has had four elected presidents since democracy was restored in 1985. Two served out
their terms. On Wednesday, Dilma Rousseff was the second to be ousted while in office amid
political upheaval and allegations of wrongdoing.
Senators voted overwhelmingly to impeach Ms. Rousseff for using state bank funds to shore
up the government’s budget before her 2014 re-election, which they called a crime; some of her
predecessors used similar budget tricks. Ms. Rousseff’s departure marks the end of a
transformative 13-year rule by the leftist Workers’ Party, which used state revenues generated
by a commodities boom to lift millions out of poverty but lost support as the economy went
into recession in recent years.
Ms. Rousseff decried the process as a coup by political opponents who saw her as a threat
because she had not stopped a corruption inquiry that ensnared dozens of members of the
country’s ruling class. She compared the case against her to the period of military rule when
she was one of hundreds of people detained and tortured.
“Today, the Senate made a decision that will go down as one of the great injustices in history,”
she said in a defiant speech after lawmakers voted 61 to 20 to impeach her. “Sixty-one senators
subverted the will expressed through 54.5 million votes.”
Ms. Rousseff vowed to fight what she described as an attempt by a coalition of right-wing male
politicians, themselves tainted by corruption allegations, to hijack the political process. “The
progressive, inclusive and democratic national project that I represent is being halted by a
powerful conservative and reactionary force,” she said.
It will be a shame if history proves her right. But Ms. Rousseff’s legacy, and the events that led
to her downfall, are more complex than she acknowledges. She became deeply unpopular when
recession hit and she failed to create the coalition needed to govern effectively. When
corruption investigators zoomed in on her predecessor as president, Luiz Inácio Lula da Silva,
she abused her authority by giving him a cabinet post, to shield him from prosecution.
There are concrete steps the government can take to start restoring Brazilians’ faith in their
scandal-plagued political elite. Michel Temer, who became interim president in May when Ms.
Rousseff was suspended, should allow the corruption investigations to continue and reject
legislative initiatives meant to defang prosecutors.
Since he took office, Brazil’s economy has improved modestly as markets have reacted
positively to his economic plans, which include privatizing state-owned companies and
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overhauling the country’s bloated pension system. While balancing the budget will require
painful cuts, Mr. Temer should be judicious in scaling back the social programs that made the
Workers’ Party popular. Until Brazilians can elect a new president in 2018, he could honor the
country’s democratic process by remaining reasonably deferential toward the platform they last
endorsed.

Editorial
BRAZIL’S OUSTED PRESIDENT
The New York Times
31.08.2016
COTEXTO

Brazil has had four elected presidents since democracy was restored in 1985. Two served out their
terms. On Wednesday, Dilma Rousseff was the second to be ousted while in office amid political
upheaval and allegations of wrongdoing.

Senators
Ator

VOTED

overwhelmingly

Material

to IMPEACH

Ms. Rousseff for

Material

Meta

Avaliação Social (-)

USING
Material

state bank funds
Meta
Avaliação Social (-)

to SHORE UP

before her 2014 re-election,

which they CALLED
Verbal

some of her predecessors
Ator

the government’s budget

Material
Avaliação Social (-) token

USED
Material
Avaliação Social (-) token

Meta

a crime;
Verbiagem
Avaliação Social (-)

similar budget tricks.
Avaliação Social (-)

Comentário: O editorial responsabiliza Dilma Rousseff pela perda do
mandato presidencial e em seu argumento traz à tona, por meio do modo

57

textual da narração fatos conhecidos e presentes em seu frame. Tenta, por
meio de avaliações sociais negativas ganhar a aderência do leitor nessa
perspectiva.

Ms. Rousseff’s departure marks the end of a transformative 13-year rule by the leftist Workers’ Party,
which used state revenues generated by a commodities boom to lift millions out of poverty but lost
support as the economy went into recession in recent years.

Ms. Rousseff

DECRIED

Dizente

the process as a coup

by political opponents

Verbal

Ator
Apreciação (-)

who SAW

her

Mental

Fenômeno

corruption inquiry that

as a threat

because she had not STOPPED a

Atributo
Julgamento (-)

Material
Julgamento (-)

ENSNARED

Meta
Avaliação Social (-)

Material
Julgamento (-)

dozens of members of the country’s
Meta
Avaliação Social (-)

ruling class.
Avaliação Social (-)

She COMPARED the case against her to the period of military rule
Material
Avaliação Social (-)

when

she

WAS

one of hundreds of people detained and tortured.

Portador Relacional
Avaliação Social (-)

Comentário: O terceiro estágio do editorial constrói uma representação do
processo de impeachment em que Dilma Rousseff é mostrada como vítima de
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um de golpe por membros da classe dominante temerosa dos efeitos de
medidas anticorrupção. Assim, ela é meta de processos materiais ou dizente
de processo verbal. Ela é ator somente quando compara o impeachment com
o período em que foi torturada, ambos os processos em que foi meta.

COTEXTO
“Today, the Senate made a decision that will go down as one of the great injustices in history,” she said
in a defiant speech after lawmakers voted 61 to 20 to impeach her. “Sixty-one senators subverted the
will expressed through 54.5 million votes.”
Ms. Rousseff vowed to fight what she described as an attempt by a coalition of right-wing male
politicians, themselves tainted by corruption allegations, to hijack the political process. “The progressive,
inclusive and democratic national project that I represent is being halted by a powerful conservative and
reactionary force,” she said.
It will be a shame if history proves her right.

But Ms. Rousseff’s legacy, and the events that LED
Ator

to her downfall,

Material

ARE

Relacional
Avaliação Social (-)

more complex than she
Atributo
↑ Apreciação (-)

She BECAME deeply unpopular when recession
Relacional

Atributo
Julgamento (-)

HIT

Mental

and

Material

she FAILED to CREATE the coalition needed to GOVERN
Material
Julgamento (-)

ACKNOWLEDGES.

Experieciador

Material

effectively.

Material
Julgamento (-) token

When corruption investigators ZOOMED IN on her predecessor,
Ator

Material

Meta
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Luiz Inácio Lula da Silva, she ABUSED her authority
Material
Julgamento (-)

by GIVING him a cabinet post,

to SHIELD him

Material
Julgamento (-) token

Material

from prosecution.

Meta

Adjunto

Comentário: Notemos que a responsabilidade atribuída a Dilma pelo
editorial transparece na avaliatividade de julgamento negativo, ao contrário
do editorial brasileiro que – para responsabilizar as instituições pelo
impeachment – recorreram a avaliações sociais.
O editorial lança mão dos modos textuais, no caso, de narração, descrição
par apoiar sua proposta.

COTEXTO
There are concrete steps the government can take to start restoring Brazilians’ faith in their scandalplagued political elite. Michel Temer, who became interim president in May when Ms. Rousseff was
suspended, should allow the corruption investigations to continue and reject legislative initiatives meant
to defang prosecutors.
Since he took office, Brazil’s economy has improved modestly as markets have reacted positively to his
economic plans, which include privatizing state-owned companies and overhauling the country’s bloated
pension system. While balancing the budget will require painful cuts, Mr. Temer should be judicious in
scaling back the social programs that made the Workers’ Party popular. Until Brazilians can elect a new
president in 2018, he could honor the country’s democratic process by remaining reasonably deferential
toward the platform they last endorsed.
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3.2.1 Discussão da Análise de “Brazil’s ousted president”
O editorial do The New York Times sobre o impeachment de Dilma Rousseff, ao
contrário do editorial brasileiro sobre o mesmo tema, que responsabilizou as
instituições brasileiras pelo ocorrido, tem um posicionamento diferente ao julgar que a
ex-presidente lançou mão de vários recursos escusos, não só com gastos milionários
sem a devida permissão pelos órgãos competentes, mas também pelo abuso de seu
poder presidencial para tentar escudar seus aliados.
Como a análise mostrou, esse posicionamento do editorial americano apoia-se
em avaliatividade negativa de julgamento, ou seja, a avaliação ética de pessoas,
enquanto que no editorial brasileiro foram abundantes as avaliatividades negativas de
avaliação social.
Essa tendência poderia indicar a ideologia do jornal, ou talvez do povo americano
de, em vez de um ataque às instituições, que corre o risco de ser mais vaga e
indefinida, preferir atingir a pessoa como centro da crise pelo qual passa um país.

3.3

Discussão Geral da análise

Com o apoio da proposta teórico-metodológica da LSF e de outras teorias que
mais recentemente têm enriquecido o poder crítico da análise linguística, acredito que
tenha conseguido responder às perguntas de pesquisa. Nesse sentido, a análise tem
a característica de ser eclética, na esteira de Fowler (1991) e de Kerbrat-Orecchioni
(2004, p. 9), que afirma: “já que os mesmos recursos não são apropriados para
descrever diferentes níveis e componentes da interação, sendo necessário o apelo a
várias tradições descritivas”.
As metafunções da LSF – ideacional e interpessoal, por meio, respecivamente,
da transitividade e da modalidade/avaliatividade, possibilitaram fazer a relação entre
as escolhas léxico-gramaticais do texto com as intenções dos editoriais, em termos
da ideologia, que subjaz ao discurso.
Assim, pode-se notar que enquanto o jornal brasileiro responsabiliza as
instituições governamentais pelo impeachment, o americano tende a apontar a expresidente pelo ocorrido. Esse fato poderia ser imputado à ideologia que subjaz aos
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dois editoriais: no caso brasileiro, é de interesse nacional a resolução de problemas
endêmicos, que há muito vem respondendo por problemas de todas as naturezas; já
no caso do editorial americano, parece não importar a questão histórica, mas sim
apontar o responsável pelo impeachment.
Isso dito, termino a minha dissertação, esperando que tenha podido acrescentar
com este trabalho o campo da Linguística Aplicada. O que aprendi com esta pesquisa,
bem como com a companhia de professores e alunos do LAEL será com certeza
acrescido às minhas aulas, proporcionando maior clareza e profundidade às minhas
explicações sobre o estudo da língua.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chego ao final desta dissertação, esperando ter respondido às perguntas de
pesquisa, quais sejam: (a) de que modo a transitividade e a modalidade/avaliatividade
contribuem no processo persuasivo dos editoriais? (b) como podem revelar a ideologia
subjacente aos dois jornais?
A pesquisa mostrou-me aspectos intrigantes e mesmo surpreendentes da força
da linguagem na interação social que vivemos no dia a dia. Começo a ver o modo
como as aulas de Língua Portuguesa podem adquirir maior interesse e utilidade para
os meus alunos. A contribuição da visão semântico-pragmática da linguagem não só
aumenta o poder de crítica em relação à fala ou à escrita, mas também ajudam no
relacionamento humano por meio do footing, que intersubjetivamente podemos
adotar, uma vez considerado o frame compartilhado. A pesquisa, então, fez-me
prestar mais atenção – em uma leitura relacional – às escolhas léxico-gramaticais que
faço ou que vejo meu interlocutor fazer, para entender a persuasão que subjaz a essas
escolhas.
Creio que, em geral, não se tem prestado atenção ao fator interpessoal da
linguagem, não considerando os elementos subjetivos que posicionam o escritor no
texto, na avaliação que ele faz da mensagem e também do leitor. Também não vejo
muito interesse em examinar as escolhas léxico-gramaticais que escondem em sua
subjacência o significado implícito que contribui para o processo persuasivo como um
todo, o que inclui a ideologia que integra toda comunicação.
Espero ter contribuído para a Linguística Aplicada – uma abordagem eclética,
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que reúne ao lado da linguística, várias ciências afins. Quem sabe, possa eu continuar
minhas pesquisar em nível de doutorado e enxergar mais ainda as possibilidades
dessa ciência.
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