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1 INTRODUÇÃO

É na língua e pela língua que o homem constrói a sua realidade. O potencial
significativo da palavra foi abordado por teóricos como Halliday e Matthiessen (2006) e
Bakhtin (2010; 2011).

Halliday e Matthiessen (2006) tratam a construção da experiência humana
como um sistema semântico, construído através da língua. Segundo esses autores, a
língua estaria dividida em três estratos: o fonológico, o lexicogramatical e o semântico-
discursivo. O estrato fonológico se refere à linguagem falada, sua organização, ritmo e
aos fonemas. O estrato lexicogramatical compreende as opções gramaticais e lexicais
que o falante/escritor utiliza na construção do significado.  O vocabulário se enquadraria
no estrato gramatical, não havendo, portanto, distinção entre gramática e léxico, já que
ambos pertenceriam a um mesmo continuum, por isso é comum a adoção do termo
lexicogramática na Linguística Sistêmico-Funcional. O último estrato, semântico-
discursivo, aborda o potencial significativo da palavra e da oração. Halliday e
Matthiessen são linguístas sistêmico-funcionais que defendem que “a oração é a
principal unidade de processamento da lexicogramatica, porque é nela que os
significados são mapeados numa estrutura gramatical integrada. (Halliday, 2004, p.10).

De acordo com Bakhtin (2010; 2011), a palavra ganha uma pluralidade de
significados nos mais diferentes contextos já que a língua é expressiva. O filosofo da
linguagem, como é conhecido Bakhtin, defende a ideia de que não há enunciado neutro,
pois a língua é mais do que um conjunto de signos organizados por meio de regras. Na
ideia de Bakhtin a palavra é potencialmente significativa visto que não se estabelece
comunicação através de sinais, mas sim através da enunciação de verdades, mentiras,
sentimentos, medos, dúvidas etc.

A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido
ideológico ou vivencial. É assim que compreendemos as palavras e somente
reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas
concernentes à vida [...]. A língua, no seu uso prático, é inseparável de seu
conteúdo ideológico ou relativo à vida. (Bakhtin, 2010, p.99)

A palavra ganha uma pluralidade de significados em diferentes contextos,
na boca de diferentes indivíduos ou na ponta do lápis dos mais diversos escritores.
Quando Bakhtin afirma que não há enunciado neutro e que as palavras são carregadas
de ideologias e de vida, ele está afirmando que é impossível alguém enunciar algo sem
deixar suas marcas, seus julgamentos e suas atitudes ou mesmo que é impossível
enunciar sem que se tenha a voz do “outro”, a voz da mãe, do pai, do amigo, de um
filósofo, de um político, da igreja ou do estado.

As contribuições de Halliday e Matthiessen e as de Bakhtin são
interessantes à Teoria da Avaliatividade, desenvolvida por Martin e White (2005).
Segundo essa teoria, o falante/escritor poderia escolher entre os mais diferentes recursos
da língua uma forma adequada de expressar avaliação nas suas interações diárias. As
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ideias de Halliday e Matthiessen (2006) e as de Bakhtin (2010; 2011) são úteis à Teoria
da Avaliatividade,  porque, no caso das ideias de Halliday e Matthiessen, a língua é
entendida como um sistema semântico cuja realização de uma análise descritivo-
gramatical permite identificar a maneira como escritores e falantes se instauram nos
textos por eles produzidos; em relação às ideias de Bakhtin,  porque em qualquer
enunciado produzido, oral ou escrito, há muito de quem fala ou de quem escreve, suas
ideias, intenções e desejos.

A língua é rica em significados que podem estar expressos explícita ou
implicitamente nos textos. O modelo de análise desenvolvido pela Teoria da
Avaliatividade permite encontrar marcas avaliativas de emoções, atitudes e julgamentos
nos textos. Este trabalho se propõe a fazer um recorte da materialização da
avaliatividade em língua portuguesa e em língua espanhola. O estudo aqui proposto
acontecerá através da análise da escrita de notícias de um jornal do Brasil e de outro da
Argentina, para que se possa traçar um comparativo entre esses dois idiomas no que se
refere ao estudo da avaliatividade.

2 CORPUS DE ESTUDO E METODOLOGIA

O corpus inicialmente utilizado era formado por 40 notícias, porém para
este artigo escolhemos apenas 20 notícias que tratam da morte, funeral ou enterro do ex-
presidente sul-africano Nelson Mandela. As notícias foram retiradas das edições online
dos jornais O Povo (Brasil) e Clarín (Argentina), veiculadas dos dias 05 a 15 de
dezembro de 2013.

A escolha do corpus se deve ao fato de que sendo a notícia pertencente ao
gênero jornalístico espera-se que ela seja marcada pela impessoalidade, no entanto, é
possível encontrar marcas de sentimentos, julgamentos e avaliações no corpo dos textos
analisados, o que os torna pessoais. Diante da comoção mundial frente ao anúncio da
perda de Mandela, as emoções emanam do texto e podem ser identificadas através do
sistema da avaliatividade.

A metodologia adotada neste trabalho atende ao nosso objetivo que é o de
marcarmos as semelhanças e as diferenças existentes entre a realização da
avaliatividade em língua portuguesa e em língua espanhola, para isso realizamos uma
pesquisa de caráter qualitativo. Inicialmente, escolhemos as 20 notícias da coluna
Mundo dos jornais O Povo e Clarín. Em seguida, buscamos marcas de valoração na
escrita das notícias, segundo a nomenclatura da Teoria da Avaliatividade de Martin e
White (2005), para os subsistemas Atitude e Gradação. Depois, procuramos traçar um
paralelo entre as semelhanças e as diferenças de realização das avaliações presentes nos
textos e, por fim,  comentamos os sentidos produzidos pela escolha de determinado
recurso lexicogramatical atitudinal ou gradual.

3 TEORIA DA AVALIATIVIDADE: UMA RÁPIDA EXPLICAÇÃO

A Teoria da Avaliatividade é um modelo de análise textual cuja base está na
Linguística Sistêmico-Funcional e que foi elaborado por Martin e White (2005) e
Martin e Rose (2007). A avaliatividade compreende a língua como um sistema
semântico porque identifica, através de uma análise descritivo-gramatical, o potencial
significativo da palavra e da oração. Além disso, ela está diretamente relacionada à
metafunção interpessoal de Halliday (2004), pois o sistema avaliativo foca nas relações
interpessoais, quer dizer, no modo como os autores se posicionam no texto produzido
ou diante daqueles com os quais eles se comunicam.
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As três principais funções para os estudos da avaliatividade são:

 evidenciar o posicionamento atitudinal do falante/escritor em
determinada situação;

 mostrar a neutralidade ou o posicionamento do falante/escritor por meio
da aceitação ou recusa do posicionamento do outro;

 explicar os recursos dialógicos utilizados para estabelecer as relações
interpessoais entre falante/escritor e ouvinte/ leitor.

O sistema da avaliatividade se divide em três subsistemas: Atitude,
Gradação e Engajamento que por sua vez se dividem em outros subsistemas. O
subsistema Afeto se subdivide em três subcategorias denominadas de Atitude,
Julgamento e Apreciação que estão relacionadas aos conceitos tradicionais de emoção,
ética e estética, respectivamente. O subsistema Gradação se subdivide em Força (alta ou
baixa) e Foco (acentuado ou atenuado). O Engajamento, que privilegia uma perspectiva
dialógica da língua, se subdivide em Refutação, Declaração, Consideração e Atribuição
e pode ocorrer por meio da expansão ou da contração dialógica. Levando em
consideração a complexidade de todo o sistema avaliativo e visando uma melhor
compreensão da realização desse sistema em língua portuguesa e em língua espanhola,
optamos por detalhar apenas dois subsistemas, Atitude e Gradação.

Os estudos a respeito da avaliatividade vem se desenvolvendo no Brasil
graças a contribuição de inúmeros pesquisadores, entre eles destacam-se os estudos
sobre a avaliatividade em língua portuguesa feitos por Orlando Vian Jr e os trabalhos de
Cabral (2007), Weber (2007), Sobhie (2008), Jornada (2009), Cruz (2012) entre outros.
Nestes trabalhos a avaliatividade é abordada em gêneros como artigo de opinião e
científicos e em gêneros jornalísticos.

Em língua espanhola, destacam-se os trabalhos de Kaplan (2004; 2007).

4 ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Nesta seção iremos apresentar um recorte do Sistema Avaliativo e de dois
de seus subsistemas: Atitude e Gradação. Cada subsistema será abordado através de
exemplos retirados de reportagens escritas em língua espanhola e em língua portuguesa
para posterior comentário. Não será alvo de nossa atenção a classificação, proposta por
Martin e White (2005), para cada subcategoria dos subsistemas Atitude e Gradação,
uma vez que o nosso foco está na realização linguística do sistema avaliativo.

4.1 Atitude

O subsistema Atitude trata das emoções do produtor textual que podem ser
positivas ou negativas e podem ser graduadas em maior ou menor grau de intensidade.
Esse subsistema se decompõe em três subcategorias, a saber, Afeto, Julgamento e
Apreciação.

O Afeto é um recurso semântico pelo qual as emoções são manifestadas
linguisticamente no discurso. Essa subcategoria pode se manifestar através dos mais
variados recursos lexicogramaticais como adjetivos, advérbios, processos mentais ou
relacionais e por estruturas oracionais completas. Observemos os exemplos que se
seguem:
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1 A viúva de Mandela, Graça Machel, e a ex-mulher, Winnie Madikizela-Mandela, se abraçaram aos prantos no
aeroporto de Mthatha quando o caixão chegou.

(O Povo,  14/12/2013- 12h40)

2 Con la presencia de jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo comenzó hoy en el estadio Soccer City de
Johannesburgo la ceremonia principal de despedida para el líder y ex presidente sudafricano Nelson Mandela, quien
murió el jueves pasado a los 95 años.
Al inicio de esta ceremonia de varias horas se escuchó en el estadio el himno nacional del país. Decenas de miles de
sudafricanos acudieron al acto, aunque la asistencia es menor a la esperada debido a la persistente lluvia. Muchos
cantaron y bailaron con fotos de Mandela entre sus manos.

(Clarín,  10/12/13 - 11:10)

É óbvio que a notícia da morte de Nelson Mandela geraria notícias
marcadas pelo uso de um léxico e de estruturas sintagmáticas que expressariam dor e
luto diante da perda de alguém tão importante para a luta contra o racismo, a violência e
a desigualdade mundial. Em (1), a emoção da viúva e da ex-muher de Mandela é
expressa por meio do verbo "se abraçaram". Podemos perceber pelo uso desse verbo a
expressão, implícita, de afeto positivo, já que evidencia a solidariedade entre elas diante
da dor da perda de Mandela. Além disso, o uso do adjunto adverbial "aos prantos"
evidencia o sofrimento das mulheres, então dizemos que em "se abraçaram aos prantos"
há marcas implícitas de afeto positivo ( se abraçaram /solidariedade) e de afeto negativo
(aos prantos).

As avaliações implícitas acontecem por meio de um certo enriquecimento
lexical, que Martin (2000) chama de tokens de atitude, por vezes difíceis de serem
identificadas por estarem envolvidas menções sutis de avaliação.

Como dito anteriormente, espera-se que em um texto que trate da morte de
alguém haja apenas o uso de elementos linguísticos que expressem luto, porém não é o
que percebemos na leitura de algumas notícias sobre a morte, funeral ou enterro de
Mandela. No exemplo (2), que trata da cerimônia fúnebre de Mandela, percebemos que
o povo sul-africano estava feliz em prestar sua última homenagem a quem eles amavam
e respeitavam. Podemos perceber em (2), no uso dos verbos "cantaron" e "bailaron", a
expressão de sentimentos positivos, mesmo em um relato sobre um funeral .

Além do uso de verbos, o Afeto pode manifestar-se linguisticamente por
meio de advérbios. Vejamos o exemplo a seguir:

3 se erigió ayer un muro de 20 metros de extensión para que sea cubierto de mensajes de amor a Madiba, como se
conoce cariñosamente a Mandela en Sudáfrica.

(Clarín, 10/12/13 - 08:43)

No exemplo (3), o advérbio "cariñosamente" é utilizado como forma de
expressar emoção positiva em relação a imagem social de Mandela na África do Sul.
Em língua portuguesa, como exemplo de uso de advérbio temos:

4 Os vizinhos e uma empresa privada preparam cuidadosamente o panteão familiar protegendo-os dos curiosos com
um muro.

(O Povo, 15/12/2013)

O exemplo acima noticia os preparativos para o enterro de Mandela. O uso
do advérbio "cuidadosamente" indica, implicitamente, a atenção e o zelo com que as
pessoas envolvidas na cerimônia organizam o enterro do ex-presidente sul-africano.
Podemos considerar que o advérbio expressa um sentimento positivo além de trazer
uma avaliação da cerimônia.

Dando continuidade a observação da realização linguística do subsistema
Atitude em língua portuguesa e em língua espanhola, analisemos outra subcategoria
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desse subsistema: o Julgamento. O Julgamento trata das posições adotadas pelo
falante/escritor em relação ao comportamento dos outros e diz respeito à aceitabilidade
ou não desse comportamento. A aceitabilidade ou não do comportamento alheio está
relacionada às questões de Estima Social e às de Sanção Social, por isso os Julgamentos
são classificados de acordo com essas duas questões.

Martin e White (2005) propõem a seguinte divisão do Julgamento:

ESTIMA SOCIAL( Normalidade, Capacidade, Tenacidade)

JULGAMENTO

SANÇÃO SOCIAL (Propriedade, Veracidade)1

Figura 1: Tipos de Julgamento

Os Julgamentos relacionados à estima social tratam dos valores sociais,
compartilhados com a família ou com os amigos e conhecidos. Os Julgamentos
referentes à sanção social tratam de questões relacionadas à moralidade e à legalidade,
ou seja, abordam aspectos ligados à ética, honra e religiosidade. Vejamos:

5 O caixão do maior líder sul-africano na luta contra o apartheid está no anfiteatro dos Union Buildings, residência oficial e sede do
gabinete do governo do país, mesmo local onde Mandela foi empossado como o primeiro presidente negro e democraticamente eleito do
país, em 1994.

(O Povo, 12/12/2013-13h30 )

Nelson Mandela é avaliado positivamente por meio do sintagma "o maior
líder sul-africano" o que nos permite concluir que o Julgamento está baseado tanto nas
questões relacionadas aos valores sociais do povo africano quanto nas questões que
envolvem a moralidade. Mandela não era simplesmente um líder político, mas um
homem cuja ética e honestidade eram admiradas pelo seu povo, ele era um símbolo de
paz e de não vingança. Podemos afirmar que o Julgamento feito em (5) envolve tanto a
Estima Social quanto a Sanção Social. Em Espanhol, também há a possibilidade de
realização do Julgamento por meio de um sintagma:

6  Cuando el cuerpo de Mandela salga del Union Buildings esta tarde, será su marcha final de la sede del gobierno,
donde desempeñó su función como primer presente negro de Sudáfrica.

(Clarín, 13/12/2013-11:13)

Mandela é lembrado pelo seu papel social e político "primer presidente
negro de Suáfrica", portanto, o Julgamento acontece levando em consideração questões
de sanção social (primer presidente) e questões de estima social (primer presidente
negro); o presidente negro que se assemelha a seu povo, pobre e lutador.

Nos textos, Mandela é avaliado sempre de forma positiva, porém
encontramos também um Julgamento que apresenta marcas negativas. No exemplo
abaixo, temos a expressão de julgamento do presidente sul-africano Jacob Zuma através
do uso da palavra "abucheado" que significa vaiado.

7 El presidente sudafricano, abucheado
(El Clarín, 10/12/13)

____________
1Para mais detalhes ler Martin e White (2005).
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O Julgamento que  ocorre em (7) está implícito no texto. O presidente foi
avaliado de forma negativa pelo povo sul-africano, que participava do funeral de Nelson

Mandela no estádio Soccer City, em Johannesburgo. A avaliação negativa
expressa através do verbo "abucheado" se deve ao fato de que o presidente gastou
milhões de dólares na reforma de sua casa. O julgamento feito pelo povo sul-africano
diz respeito às questões de sanção social e é expressado por meio do verbo "abochear".

Por fim, a última subcategoria da Atitude é a Apreciação. A Apreciação,
segundo Martin e White (2005), é a subcategoria em que as valorações ocorrem, desde o
ponto de vista da estética, sobre determinados produtos, objetos, processos ou
elementos naturais. A Apreciação difere-se do Julgamento porque este valora o
comportamento de um ser consciente enquanto aquela não, embora uma pessoa também
possa ser alvo da Apreciação desde que ela esteja sendo avaliada a partir de uma
perspectiva estética como ao dizer que ela é bonita.

A Apreciação pode ocorrer através de adjetivos como em (8) e em (9):

8 O discurso mais emocionante da cerimônia de último adeus a Nelson Mandela, em um domingo que ficará na
história, foi o de Ahmed Kathrada, um dos líderes anti-Apartheid, que passou 26 anos preso junto com o futuro
presidente da África do Sul.

(O Povo, ÁFRICA DO SUL, 16/12/2013)
9 El domingo será despedido en un funeral de Estado y enterrado en Qunu, un poblado donde Mandela pasó una
infancia feliz y del que se fue cuando murió su padre.

( Clarín, 13/12/13 - 11:13)

No exemplo  (8),  o uso do adjetivo emocionante deixa claro uma avaliação
do discurso de Ahmed Kathrada, tratando-se, por conseguinte, de uma Apreciação.
Além disso, o uso da palavra emocionante traz marcas da emoção do autor.

Em (9), temos o uso de um adjetivo em língua espanhola. Nesse exemplo o
alvo da avaliação é a infância do líder sul-africano, avaliada de forma positiva como
sendo "feliz".

4.2 Gradação

A Gradação é o subsistema que representa uma maior ou menor
intensificação de emoções e de julgamentos do falante/escritor. A Gradação possui dois
eixos: a Força e o Foco. A Força trata da gradação de elementos lexicogramaticais
pertencentes a uma determinada escala que vai de um nível mais baixo para um nível
mais alto e se realiza por meio de itens lexicais que denotam quantificação ou
intensificação. A Força oferece recursos linguísticos para graduar qualidades e
processos. O Foco se refere às categorias que não são passiveis de graduação e trata da
classificação prototípica dos seres e dos comportamentos. Neste trabalho analisaremos
apenas a subcategoria Força do subsistema Gradação, mas, assim como na análise do
subsistema Atitude, não nos prenderemos na classificação dos itens graduais e sim na
sua realização.

O esquema a seguir representa as subdivisões do subsistema Gradação
propostas por Martin e White (2005)2.

____________
2 Para mais detalhes sobre a classificação do subsistema Gradação ver Martin e White (2005).
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Qualidade
INTENSIFICAÇÃO

Processo

Quantidade

QUANTIFICAÇÃO Volume distribuição
proximidade

FORÇA Extensão
tempo
espaço

GRADAÇÃO Isolada
Funcionada

FOCO

Aumento
Diminuição

Figura 2: Gradação adaptada de Martin e White (2005, p.154)

A Gradação é bastante estudada em língua portuguesa com destaque para os
estudos feitos por Orlando Vian Jr. sobre a realização da Gradação em português e o
mais recente trabalho de Sousa (2013). Segundo Vian (2008), a língua portuguesa
apresenta inúmeros recursos pelos quais a Gradação se manifesta como através da
repetição de um mesmo item lexical, da posição dos modificadores dos nomes, do uso
de afixos, dentre outros. Em espanhol, a Gradação ocorre de forma semelhante.

Nas notícias analisadas encontramos que os valores de força podem ser
manifestados por meio de advérbios como em (10) e em (11).

10 O discurso mais emocionante da cerimônia de último adeus a Nelson Mandela, em um domingo que ficará na
história, foi o de Ahmed Kathrada, um dos líderes anti-Apartheid, que passou 26 anos preso junto com o futuro
presidente da África do Sul.

(O Povo, 16/12/2013)

No exemplo acima, o discurso da cerimônia fúnebre é avaliado
positivamente como emocionante, tratando-se, portanto, de um claro exemplo de
Apreciação. A avaliação é intensificada pelo advérbio mais. Não é evidenciado
qualquer discurso emocionante feito na cerimônia fúnebre de Mandela, mas sim o
discurso mais emocionante da cerimônia.

Em espanhol temos:

11 Tras una oración ecuménica, llegarán los tributos iniciales por parte de un amigo muy cercano al expresidente y
después los emotivos testimonios de sus nietos Mbuso, Andile y Phuma, a quien el público ovacionó a su entrada al
estadio.

(Clarín, 10/12/13 - 11:10)

Em (11), o amigo do ex-presidente é avaliado positivamente como
"cercano", ou seja, como um amigo próximo. O Julgamento realizado é intensificado
pelo uso do advérbio "muy"; não se trata apenas de um amigo próximo, mas de um
amigo muito próximo de Mandela.

Outra possibilidade de realização da Gradação é com nomes. Vejamos o
exemplo em português:
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12 Em Qunu, moradores expressaram profunda afeição. "Viva ao espírito de Nelson Mandela", cantou uma multidão
em uma estrada perto da propriedade da família.

(O Povo, 14/12/2013-12h40)

Os sentimentos dos moradores do vilarejo onde nasceu Mandela são
expressos por meio do substantivo "afeição", que é intensificado pelo adjetivo
"profunda".

Em espanhol, como exemplo de nome como forma de realização da
Gradação temos o exemplo (13)

13 En plazas, calles e iglesias los sudafricanos se unieron a lo largo de todo el país en una despedida llena de
emotividad, donde encendían velas o hacían ondear banderas multicolores del país, símbolo de la nueva Sudáfrica
que consiguió Mandela.

(Clarín, 07/12/13)

Nesse exemplo, a Gradação não ocorre com o uso de um adjetivo, mas sim
de um substantivo "llena" que significa cheia. A avaliação do momento de despedida
de Mandela é feita através do sintagma "llena de emotividad", havendo uma
Apreciação. A Gradação se manifesta com a intensificação da avaliação por meio da
palavra "llena".

A Gradação não ocorre somente com o uso de palavras, o uso de afixos
pode indicar intensificação ou mitigação de um sentimento, julgamento ou apreciação.

Observemos o exemplo (14):

14 Uma gigantesca imagem do ex-presidente sul-africano decorada com 95 velas, uma para cada ano de sua vida, foi
colocado sob a grande tenda erguida para a ocasião.

(O Povo, 15/12/2013-12h55)

No exemplo (14), há a avaliação, quanto a estética, de uma estátua de
Mandela. A imagem de Mandela é avaliada quanto ao seu tamanho, ela não é grande
nem gigante, ela é gigantesca. Nesse caso, temos marcas de Apreciação. A
intensificação da avaliação se dá com o acréscimo do sufixo aumentativo -esca a
palavra gigante.

15 Nelson Rolihlahla Mandela nació el 18 de julio de 1918 en el pueblito de Mvezo, en el seno del clan real de los
Thembus, de etnia xhosa, pero pronto se trasladó al pueblo vecino de Qunu, donde pasó, según dijo, sus "años más
felices", una infancia libre en el campo quizá idealizada, antes de recibir una buena educación.

(Clarín, 09/12/13 - 08:40)

No exemplo (15), o local onde nasceu Mandela é avaliado como "pueblito",
ou seja, como um povoadozinho. Nesse exemplo, temos uma Apreciação, já que o local
é avaliado quanto ao seu tamanho, porém a escolha pelo uso do sufixo diminutivo -ito
pode indicar traços tanto de Afeto quanto de Gradação. O diminutivo pode sugerir afeto,
além de sugerir uma mitigação, pois no mesmo texto o autor utiliza a palavra "pueblo",
ao invés de "pueblito". O termo "pueblito" remete ao local de nascimento de Mandela,
logo um local especial para ele.

Em relação as diferenças de realização do sistema avaliativo em língua
espanhola e em língua portuguesa podemos apontar as expressões idiomáticas como
forma de manifestação valorativa.

16 'Por mais que eu teria gostado de ir a cerimônia para dizer um adeus final a alguém que eu amava e tinha em
grande conta, teria sido desrespeitoso com Tata (Mandela) ir sem ser convidado ao que foi anunciado como um
funeral familiar privado', disse Tutu, em comunicado divulgado neste sábado.

(O Povo, 14/12/2013)
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O exemplo (16) traz um trecho da notícia sobre o mal estar entre o arcebispo
Desmond Tutu e a família de Mandela. O arcebispo afirma não ter sido convidado para
o funeral de seu amigo, já a família de Mandela diz que Tutu está na lista de
convidados. Ao se referir a Mandela, Tutu diz que o "tinha em grande conta", ou seja,
ele avalia positivamente o amigo e ainda intensifica essa avaliação. Temos, portanto, os
subsistemas Julgamento e Gradação na expressão "tinha em grande conta".

Em espanhol, no corpus analisado, não foram encontradas expressões
idiomáticas, talvez devido ao caráter mais formal da escrita jornalística, no entanto,
acreditamos que expressões como "A mi me importa un bledo" podem sim
apresentarem marcas atitudinais e graduais. Quando em espanhol alguém diz " A mi me
importa un bledo lo que la gente habla de mi." Neste caso, o falante avalia
negativamente a opinião alheia, dando uma baixa força com o uso de "a mi me importa
un bledo" que significa que para ele é pouco importante algo, no caso, a opinião alheia.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O pequeno recorte de análise do sistema avaliativo, apresentado neste
trabalho, nos permitiu realizar um levantamento das possibilidades de manifestação dos
subsistemas Atitudes e  Gradação nos textos analisados e atentar para as implicações de
determinadas escolhas lexicogramaticais para a construção das notícias sobre a morte,
enterro e funeral do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela.

No que se refere a realização linguística das valorações, podemos considerar
que a realização do sistema da avaliatividade em língua portuguesa e em língua
espanhola ocorre por meio de recursos linguísticos como o uso de verbos, advérbios,
adjetivos e sintagmas como indicadores atitudinais e o uso de advérbios,
nominalizações e sufixos como marcas de gradação. A diferença de realização
valorativa entre os dois idiomas está relacionada às questões culturais e ao uso de
expressões idiomáticas.

Este trabalho nada mais é do que o início de um estudo sobre a Teoria da
Avaliatividade, porém sabemos que ainda há muito a fazer, a estudar, a pesquisar e a
contribuir com os estudos da avaliatividade em língua portuguesa e em língua
espanhola.

REFERÊNCIAS

BAKHTIN, M. M. Estética da criação verbal. 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

______. M. M. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 14ªed. São Paulo: Hucitec, 2010.

CABRAL, S. R. S. A mídia e o presidente: um julgamento com base na teoria da
valoração. 2007. 249 f. Tese (Doutorado em Letras) - Centro de Artes e Letras,
Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2007.

CRUZ, S. S. M. O. A Avaliatividade em pareceres de revista científica de Linguística:
uma perspectiva sistêmico- funcional. 2012.  220 f. Tese (Doutorado em Linguística
Aplicada e Estudo da Linguagem) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São
Paulo, 2012.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1398



HALLIDAY, M. A. K. An introduction to Functional Grammar. Revisão de Christian
M. I. M. Matthiessen. 3ª ed. London: Edward Arnold, 2004.

______. M. A. K e Matthiessen. Construing Experience Through meaning: a language
basead approach to cognition. London: Continuum, 2006.

JORNADA, D. Z. Avaliatividade: estratégia discursiva na representação de atores
sociais. 2009, 86 f. Dissertação (Mestrado em Letras) - Centro de Artes e Letras,
Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2009.

KAPLAN, N. La construcción discursiva del evento conflictivo en las noticias por
televisión. 2007, 405f. Tese (Doutorado em Linguística) Universidade Central de
Venezuela, Caracas, 2007.

_______. N. Nuevos desarrollos en el estudio de la evaluación en el lenguaje: La Teoría
de la Valoración. Boletín de Linguística, n. 22, julho-dezembro, 2004, pp. 52-78,
Universidade Central de Venezuela, Venezuela.

MARTIN, J. R. ;WHITE, R. R. R. The language of evaluation: appraisal in English.
New York: Palgrave Macmillan, 2005.

_______. Beyond exchange: appraisal systems in English. In: HUNSTON, S.;
THOMPSON, G. Evaluation in text: authorial stance and the construction of discourse.
Oxford: Oxford University Press, 2000.

MARTIN, J.R & ROSE, D. Working with Discourse. Meaning beyond the clause.
London: Continuum, 2ª ed, 2007.

SOBHIE, M. T. B. Análise comparativa de avaliação em  press releases e notícia,
2008. 208 f. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada e Estudo da Linguagem) -
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008.

SOUSA, C. S. C. A Gradação em narrativas infantis. 2013.106 f. Dissertação
(Mestrado em Linguística) - Centro de Humanidades, Universidade Federal do Ceará,
Fortaleza, 2013.

Vian, Jr. O. Appraisal System in Brazilian Portuguese: Resources for Graduation.
Systemic Functional Linguistics in Use. Odense Working Papers in Language and
Communication. vol. 29, 2008

WEBER, A. F. Um agricultor exemplar: Linguagem avaliativa no gênero história de
vida. Dissertação (Mestrado em Letras) – Centro de Artes e Letras, Universidade
Federal de Santa Maria, Santa Maria. 2007.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1399


