
 

 

 

4 
A perspectiva sociossemiótica de linguagem 
 
 
 

Nossa abordagem geral ao estudo da linguagem (...) é 
aquela que foca o social: as funções sociais que 
determinam o que a linguagem é e como ela evolui19.  

(Halliday e Hasan, 1989, p. 3)  
 
 
 

O presente capítulo é dedicado à apresentação dos fundamentos da 

Linguística Sistêmico-Funcional em interface com a Teoria da Avaliatividade. A 

escolha por esse diálogo baseia-se na concepção sociodiscursiva de linguagem, 

com base na filosofia de Bakhtin, que mostra a importância do aspecto social nos 

estudos linguísticos (cf. cap. 3). Consequentemente, ao trazer duas correntes 

funcionais – a Linguística Sistêmico-Funcional e a Teoria da Avaliatividade – 

para dialogar com os pressupostos bakhtinianos, busco formar um quadro teórico 

que me permita olhar a linguagem como resultado da interação social, isto é, 

como sendo construída por interlocutores reais situados em contextos sociais.  

Com uma perspectiva de linguagem que ressalta a importância do aspecto 

social na construção do discurso, compartilho com as três correntes mencionadas 

acima, uma visão de linguagem voltada para as práticas sociais. Desse modo, tais 

teorias me permitem observar e analisar o discurso do ambiente escolar, contexto 

analisado nesta pesquisa, como sendo resultado das interações que ali estão sendo 

estabelecidas e em decorrência das experiências vivenciadas por seus 

participantes. Ao contrário de uma visão de discurso como elemento neutro, 

entendo que as interações realizadas nesse ambiente são marcadas por ideologias e 

crenças de seus enunciadores, sujeitos construídos na e pela linguagem.  

Divido, então, o presente capítulo em duas grandes seções, distribuídas da 

seguinte maneira: a primeira compreende a apresentação da Linguística 

Sistêmico-Funcional (cf. 4.1), estando subdividida em uma subseção que trata do 

                                                           
19 Livre tradução do trecho “Our general approach to the study of language (...) is one that focuses 
upon the social: upon the social functions that determine what a language is like and how it has 
evolved” (Halliday e Hasan, 1989, p.3). 
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conceito da linguagem (cf. 4.1.1) e que se desdobra em uma parte dedicada a 

relação da linguagem com o texto e o contexto (cf. 4.1.1.1); a segunda grande 

seção está voltada para a apresentação da Teoria da Avaliatividade (cf.4.2), sendo 

composta por duas partes, a saber: uma para a caracterização do sistema da 

ATITUDE (cf. 4.2.1), com três subseções distribuídas entre os subsistemas do 

AFETO (cf. 4.2.1.1), do JULGAMENTO (cf. 4.2.1.2) e da APRECIAÇÃO (cf. 

4.2.1.3) e, por fim, uma para a apresentação dos dois últimos sistemas: o 

ENGAJAMENTO e a GRADAÇÃO (cf. 4.2.2). 

 
4.1 
A Linguística Sistêmico-Funcional  

  

A Linguística Sistêmico-Funcional (doravante LSF) surgiu a partir de 

estudos conduzidos pelo linguista inglês Michael Halliday em Londres, entre os 

anos 1950 e 1960. Entretanto, não há como não reconhecer a influência do 

antropólogo Bronislaw Malinowski (1935) na construção dessa corrente 

linguística, como veremos no decorrer deste capítulo.  

Desde a sua concepção, a abordagem hallidayana para os estudos da 

linguagem tem influenciado muitos pesquisadores que vêm desenvolvendo e 

ampliando seus estudos com base na sistêmico-funcional, a saber: Halliday e 

Hasan (1989); Martin (2000a); Eggins (2004); entre muitos outros. Inicialmente 

criada para análise de textos em língua inglesa, outros estudiosos a tem aplicado 

em textos de língua portuguesa (Nóbrega, 2009; Marques, 2006, Reis, 2011; 

Caldeira, 2006; Gouveia, 2009a; Schlee, 2006 e outros), expandindo seu escopo 

de investigação.  

Adoto nesta pesquisa a perspectiva de linguagem da Linguística Sistêmico-

Funcional, por compartilhar a mesma visão funcionalista de linguagem proposta 

por essa abordagem. De acordo com Halliday (1994), a linguagem é um sistema 

de construção de significados, sendo, portanto, um instrumento de interação 

social, cujo objetivo primeiro é estabelecer a comunicação entre interlocutores 

reais.  

A gramática funcional, então, diz respeito às escolhas no uso da língua, 

feitas por falantes em contextos sociais reais. Assim sendo, a gramática é 

entendida como um sistema de escolhas que está à disposição do falante/escritor. 

A partir do contexto sociocultural e das intenções do interlocutor, sejam elas 
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conscientes ou não, o mesmo faz escolhas linguísticas em meio ao leque de 

possibilidades que o sistema oferece. Como veremos mais adiante (cf. 4.1.1), 

essas escolhas são negociadas a partir do uso em contextos específicos. Acredito 

que tais escolhas são mediadas pelo conhecimento de mundo que os participantes 

carregam, bem como pelas crenças que constroem os seus posicionamentos.  

Para compreendermos melhor a LSF é necessário, em primeiro lugar, 

esclarecer dois conceitos fundamentais para essa teoria: a noção de função e de 

sistema. Segundo Moura Neves, a abordagem funcionalista volta-se para a 

importância do contexto social na compreensão das línguas, estando os 

funcionalistas preocupados com:  

 
(...) as relações (ou funções) entre a língua como um todo e as diversas 
modalidades de interação social, e não tanto com as características internas da 
língua; frisam, assim, a importância do papel do contexto, em particular do 
contexto social, na compreensão da natureza das línguas. (Moura Neves, 2004, p. 
41) 
 

A teoria sistêmica de Halliday é uma teoria de significados, através da qual 

a linguagem é interpretada como redes de opções encadeadas. A ideia de sistema 

também é fundamentada por Martin (2000a), que o entende como sendo um 

conjunto de opções que estão disponíveis aos falantes. Tal sistema abarca 

significados que são expressos em determinados contextos. Desse modo, a 

perspectiva sistêmica permite entender a linguagem como um sistema linguístico 

de escolhas que cria significados. Assim, a LSF é uma teoria que parte do 

significado e não da forma (Barbara e Macêdo, 2009), além de ser uma teoria 

paradigmática, isto é, de base sistêmica.  

Ao contrário do modelo tradicional que concebe uma descrição meramente 

formal e estrutural de análise linguística, a perspectiva sistêmico-funcional 

procura abarcar tanto o sistema da língua quanto as funções que a mesma 

desempenha dentro do contexto social. Enquanto a linguística tradicional parte da 

estrutura, da forma da língua separada de seu uso e de seu significado, a LSF se 

preocupa tanto com a estrutura, que é necessária para o entendimento do 

significado das mensagens, quanto com o uso, pois “o significado é determinador 

da forma” (Barbara e Macêdo, 2009). 

É exatamente por priorizar o uso que a teoria proposta pela LSF é 

importante para esta pesquisa, pois trabalha com uma visão de linguagem 
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enquanto processo social, entendida a partir de seu uso (Halliday, 1994; Eggins, 

2004). Tal relevância fundamenta-se, então, no fato de a Linguística Sistêmico-

Funcional partir dos aspectos funcionais da linguagem, tão essenciais para o 

ensino de língua materna nas escolas, além de levar em conta as interações que 

são estabelecidas no contexto escolar. Assim sendo, é uma abordagem que 

entende que a construção de significados é feita a partir das escolhas, que são 

mediadas pelo uso.  

Entendo que o ambiente escolar, objeto de investigação do presente estudo, 

é um campo rico para análise de significados linguísticos, uma vez que os 

discursos lá produzidos refletem escolhas baseadas em crenças, ideologias e 

experiências de vida. Portanto, a escolha da abordagem sistêmico-funcional como 

embasamento teórico desta pesquisa deve-se ao fato de essa ser uma teoria que 

“permite descrever a língua e a linguagem em toda sua amplitude de forma e 

significado” (Barbara e Macêdo, 2009, p. 95). 

 

4.1.1 
A abordagem funcional de linguagem 

 

Um dos princípios basilares da LSF é a visão de linguagem a partir de uma 

perspectiva sociossemiótica. Segundo Halliday (Halliday e Hasan, 1989) o termo 

semiótica é tradicionalmente definido como o “estudo geral dos signos”. Contudo, 

o autor considera insuficiente essa definição, que, na maioria das vezes, está 

atrelada a visão de signo como elemento isolado, isto é, suficiente em si e 

descontextualizado. Em contrapartida, Halliday propõe uma nova definição ao 

termo semiótica, como sendo o estudo de sistema de signos ou, em outras 

palavras, estudo dos significados (Halliday e Hasan, 1989).    

Os pesquisadores sistêmicos estão interessados em analisar como as pessoas 

interagem em contextos sociais, ou seja, “em como as pessoas usam a linguagem 

umas com as outras, objetivando realizar sua vida social cotidiana” (Eggins, 2004, 

p. 3). Logo, é essencial observar e analisar as relações e os significados que estão 

sendo construídos em um dado contexto social. Partindo dessa premissa, a LSF 

compreende a linguagem a partir de quatro pontos teóricos: o funcional, o 

semântico, o contextual e o semiótico. Segundo Eggins (2004): 
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• O uso da linguagem é funcional; 

• A função da linguagem é criar significados; 

• Os significados são influenciados pelo contexto social e cultural em que 

eles são negociados; 

• O processo de usar a linguagem é um processo semiótico, um processo de 

criar significados através da possibilidade de diferentes escolhas. 

 

Tais significados são construídos e negociados nas interações sociais, 

havendo uma interdependência entre a linguagem e a esfera social (Hawad, 2002). 

Linguagem e sociedade precisam, então, ser compreendidas como um todo e não 

como polos opostos, já que não existe homem social sem linguagem, bem como 

não existe linguagem sem homem social (Hawad, 2002). Essa interdependência 

pode ser analisada a partir do uso que fazemos da linguagem.  

Um dos preceitos da LSF é, justamente, analisar a linguagem a partir de seu 

uso, uma vez que ela é produto do processo social (Halliday, 1978). Sendo assim, 

a perspectiva funcional aborda aquilo que é real e funcional e não um ideal de 

linguagem que não corresponde às situações autênticas de interação. Ao contrário 

da abordagem tradicional, que concebe a linguagem como desvinculada da 

realidade social, a perspectiva funcional entende que é impossível desvincular a 

língua de seu contexto de uso, uma vez que os sentidos são construídos em um 

contexto específico de interação. 

 

4.1.1.1 
Linguagem, texto e contexto  

 

Como visto, para Halliday, a linguagem é um sistema de escolhas que cria 

significados a partir de seu uso em contextos específicos. Além disso, o autor 

propõe que a linguagem é dividida em estratos que estão inseridos em dois níveis, 

a saber: o extralinguístico e o linguístico. O nível extralinguístico é composto pelo 

contexto de cultura e pelo contexto de situação. O linguístico abarca os planos de 

conteúdo (semântico e lexicogramatical) e de expressão (fonológico, grafológico e 

gestual). Cada estrato é “realizado” em seu subsequente, como ilustrado na figura 

a seguir: 

 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1112711/CA



A perspectiva sociossemiótica de linguagem   55 
 

 

 

                  Níveis extralinguísticos       Contexto de Cultura              
                             Contexto de Situação      
                
                         realizado em   

 
                                                         PLANO DO CONTEÚDO 
                                   Semântica (sistema de significados) 
 
                            realizado em 
 
                                    Lexicogramática  
                Níveis linguísticos           (sistema de fraseados) 

 
                              realizado em 
 
                                  PLANO DA EXPRESSÃO 
                                  Fonologia (sistema de sons) 
                                  Grafologia (sistema de escrita) 
                                  Língua gestual (sistema de gestos) 

 
Figura 3 – Representação dos estratos linguísticos e extralinguísticos (adaptada de 

Gouveia, 2009b). 
 

Podemos observar que no nível extralinguístico encontramos o contexto de 

cultura e o contexto de situação – conceitos que foram inicialmente propostos 

pelo antropólogo Malinowski (1935 apud Halliday e Hasan 1989), com o objetivo 

de fornecer uma descrição mais completa e adequada do contexto em que se 

desenvolvem as interações. Halliday considerou que ambos os contextos são 

necessários para o entendimento adequado de um texto, por isso os utilizou em 

sua teoria. Para o autor inglês, o contexto é o ambiente total em que um texto se 

desenvolve, sendo dividido em dois: o de contexto de cultura – que é amplo e 

envolve todos os possíveis sentidos de uma dada cultura – e o contexto de 

situação – que é particular, pois abrange a realização da linguagem em 

determinado contexto.   

O contexto situacional na LSF, “assume papel determinante tanto para a 

produção como para a análise textual” (Oliveira, 2009, p. 52), sendo composto por 

três variáveis contextuais/situacionais denominadas de campo, relações e modo. O 

campo do discurso corresponde à ação social que está sendo desenvolvida e à 

natureza da ação. As relações do discurso referem-se aos participantes da 

interação, isto é, a natureza desses participantes, seus status e papéis. O modo do 
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discurso diz respeito ao uso da linguagem, ao canal de comunicação usado, ou 

seja, a organização textual (oral, escrita, ou ambos).  

Com base nas noções de contexto de cultura e de contexto de situação, 

Eggins (2004) associa este ao registro e aquele ao gênero. Tais contextos 

determinam os significados, que são contextualmente motivados. A estreita 

relação entre o texto e o contexto nos revela que podemos identificar o propósito 

de um texto a partir de suas dimensões contextuais.  

Portanto, a noção de contexto é primordial para os estudos sistêmicos, pois 

todo texto ocorre em dois contextos: o de situação e o de cultura. Esses, conforme 

visto anteriormente na figura 3, correspondem a níveis extralinguísticos que se 

realizam na semântica do discurso, através de três tipos de significados: o 

ideacional, o interpessoal e o textual. O significado ideacional corresponde ao 

uso que fazemos da linguagem para falar de nossas experiências sobre o mundo, o 

interpessoal para estabelecer e manter relações sociais e o textual para organizar 

as nossas mensagens, relacionando-as com outras mensagens. Os três 

significados, por sua vez, se realizam lexicogramaticalmente através de três 

metafunções da linguagem: a ideacional, a interpessoal e a textual.  

A metafunção ideacional volta-se para as representações, o conteúdo do 

enunciado, e trata da experiência, sendo subdividida em duas subfunções: a 

experiencial (o conteúdo das ideias) e a lógica (a relação entre as ideias).  

A interpessoal, por outro lado, relaciona-se aos papéis sociais dos 

participantes da interação, suas relações e negociações estabelecidas no discurso. 

Podemos, nesse momento, fazer uma ponte entre a LSF e o princípio de alteridade 

em Bakhtin, já que a figura do outro tem relevância para essa metafunção 

(Wilson, 2008).  A metafunção interpessoal trata das relações estabelecidas nas 

interações, a partir da visão polifônica de linguagem bakhtiniana, buscando 

caracterizar os discursos como sendo constituídos pelo diálogo constante entre 

diferentes enunciados e enunciadores. 

Por fim, a metafunção textual compreende o uso da linguagem na 

organização do texto, incluindo o canal (falado ou escrito) e a forma retórica 

(persuasão, exposição, entre outros).   

Nesta pesquisa irei abordar, principalmente, a metafunção interpessoal, pois 

desejo observar como os discursos dos alunos são construídos, atentando mais 

especificamente ao uso de elementos avaliativos nos textos dos participantes. Para 
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tal, utilizarei a Teoria da Avaliatividade (Martin e White, 2005), que será 

explicada na próxima seção (cf. 4.2).  

É possível observar que a LSF trabalha com uma visão tríade do sistema 

linguístico, entretanto, essas partes se realizam simultaneamente. Há uma 

interrelação entre as dimensões contextual, semântica e lexicogramatical, de modo 

que essas não podem ser entendidas de forma isolada na linguagem, pois: 

  
(...) todo enunciado em um texto é multi-funcional (...) não olhamos separadamente 
para as suas diferentes partes: ao contrário, olhamos para a coisa como um todo a 
partir de diferentes ângulos, cada perspectiva contribuindo para a interpretação 
total. Esta é a essência da abordagem funcional (Halliday e Hasan, 1989, p. 23) 

 

A partir da noção de “realização” dos níveis da linguagem em outros 

estratos (cf. subseção 4.1.1.1, p. 55), percebemos que a linguagem, o texto e o 

contexto devem ser considerados como sendo aspectos de um mesmo processo, 

uma vez que há uma relação de interdependência entre esses elementos. Assim 

sendo, as metafunções se realizam no plano da expressão a partir do texto, que é a 

unidade semântica de instanciação de um potencial de escolhas e significados, 

advindos dessa estreita relação entre linguagem, texto e contexto. O texto é então 

visto na LSF “tanto como manifestação concreta do sistema linguístico, quanto 

como lugar de produção de sentidos” (Meurer e Balocco, 2009). 

Podemos dizer que, através dos estudos de Halliday e seus colegas, a LSF 

pode ser descrita como uma teoria semântica de linguagem que possibilita uma 

análise voltada tanto para o texto quanto para o seu contexto de produção. Assim 

sendo, este trabalho foca os participantes e o contexto em que os mesmos estão 

inseridos, observando “quem fala, de onde falam e de que forma falam”. A LSF 

possibilita a realização deste trabalho, já que investiga a linguagem a partir da 

situação em que a mesma é produzida, tendo em vista quem a produz e para 

quem, quando, onde, e como a produz. 

Apesar de a linguagem ser o sistema semiótico mais complexo que existe 

(Eggins, 2004), é fascinante analisá-la, pois podemos observar como as relações 

estão sendo construídas no discurso e como nos construímos a partir do uso que 

fazemos da mesma. Assim, por ser vasto o seu campo de investigação, faço um 

recorte e opto por uma análise que envolve os participantes sociais. Por isso, a 

Teoria da Avaliatividade (Martin e White, 2005) foi contemplada, já que a mesma 
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ajuda a olhar as relações estabelecidas no discurso e os posicionamentos e 

avaliações realizados pelos falantes. 

 
4.2 
A Teoria da Avaliatividade 
 

A Teoria da Avaliatividade é uma ramificação da Linguística Sistêmico-

Funcional, mais especificamente da metafunção interpessoal, no nível da 

semântica do discurso. Como visto anteriormente (cf. subseção 4.1.1.1, p. 56), a 

metafunção interpessoal está voltada para os participantes da interação, os papéis 

sociais que os mesmos desempenham e as relações que são estabelecidas na 

interação. Desse modo, por lidar com as relações interpessoais, através da análise 

da atitude e do posicionamento do falante, a Teoria da Avaliatividade insere-se na 

metafunção interpessoal a fim de avaliar as evidências discursivas presentes nas 

interações.  

A teoria foi desenvolvida no início da década de noventa por um grupo de 

pesquisadores australianos, tendo como figura principal Jim Martin. Apesar de ter 

sido criada, inicialmente, para textos de língua inglesa, a Teoria da Avaliatividade 

vem sendo amplamente usada na área de língua portuguesa (Nóbrega, 2009; 

Castro, 2009; Marques, 2006, entre outros), sendo reconhecida como uma 

abordagem teórica produtiva na interpretação da linguagem. 

Pautada nos fundamentos teóricos da Linguística Sistêmico-Funcional 

(Halliday, 1994), a Teoria da Avaliatividade é “um recurso semântico usado para 

negociar emoções, julgamentos e apreciações” (Martin, 2000a, p. 145) e busca 

observar como o falante se posiciona diante dos acontecimentos do mundo. A 

Avaliatividade pode ser descrita como um sistema da semântica do discurso ou 

como o uso avaliativo da linguagem, pois se preocupa com:  

 

(...) o interpessoal na linguagem, com a presença subjetiva de escritores/falantes 
nos textos enquanto adotam postura tanto em relação ao material que apresentam 
como em relação ao material daqueles com os quais se comunicam. Preocupa-se 
com a forma pela qual escritores falantes aprovam ou desaprovam, se entusiasmam 
ou abominam, aplaudem ou criticam; e como eles posicionam seus 
leitores/ouvintes a fazer o mesmo. Preocupa-se com a construção de textos feitos 
por comunidades que compartilham os mesmos sentimentos e valores e com os 
mecanismos linguísticos usados para compartilhar as emoções, gostos e 
julgamentos normativos. (Martin e White 2005, p.1, apud Nóbrega, 2009) 
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Logo, a Avaliatividade lida com os significados que são construídos durante 

as interações sociais, em contextos específicos de interação. Todos os 

significados, isto é, os elementos avaliativos, são interpretados de acordo com os 

aspectos contextuais e socioculturais. De acordo com Martin e White (2005), um 

item lexical normalmente sofre alterações quanto ao seu valor, pois depende do 

contexto em que ele foi produzido. É por esse motivo que a Avaliatividade 

trabalha com o texto como um todo, em toda a sua completude, e não com 

sentenças ou palavras isoladas e/ou descontextualizadas. 

A Teoria da Avaliatividade é composta por três sistemas/domínios que se 

interrelacionam: ATITUDE, ENGAJAMENTO e GRADAÇÃO. O sistema da 

ATITUDE está preocupado com nossas emoções e posicionamentos; o 

ENGAJAMENTO trata da interação das vozes que envolvem as opiniões do 

discurso; e o sistema da GRADAÇÃO lida com a gradação dos fenômenos onde 

os sentimentos são ampliados e/ou atenuados (Martin e White, 2005, p. 35).  

Tais sistemas se compõem por diferentes subsistemas, tendo cada um deles 

as suas especificidades e contribuições para a análise do discurso. No entanto, 

como o objetivo deste trabalho está na análise das avaliações de julgamento feitas 

por alunos – que se posicionam em relação ao ensino de língua portuguesa nas 

escolas, bem como avaliam a sua importância (ou não) para a inclusão social – no 

momento em que criam seus argumentos, darei especial atenção ao sistema da 

ATITUDE, que será discutido na subseção 4.2.1, a seguir. Apresentarei, também, 

os domínios do ENGAJAMENTO – no que diz respeito à concepção das vozes 

trazidas por esse sistema – e da GRADAÇÃO20, pois esses domínios serão 

utilizados em alguns momentos de análise das redações, quando importantes para 

a observação das avaliações de julgamento e da construção de argumentos.  

 

4.2.1 
O subsistema da ATITUDE: três formas de avaliação 

 

O domínio da ATITUDE, foco deste trabalho, caracteriza-se, em termos 

amplos, como sendo um sistema que se preocupa com os nossos sentimentos, 

incluindo reações emocionais, julgamentos de comportamento e apreciação das 

                                                           
20 Para uma explicação mais completa do ENGAJAMENTO e da GRADAÇÃO, ver Martin e 
White, 2005. 
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coisas (Martin e White, 2005). Esse sistema é composto por três subcategorias: 

AFETO, JULGAMENTO e APRECIAÇÃO.  

Em termos gerais, o AFETO trata dos recursos usados na construção de 

emoções e sentimentos, o JULGAMENTO das avaliações de comportamento 

humano (Balocco, et al., 2006) e a APRECIAÇÃO dos recursos voltados para a 

construção de valores de coisas ou fenômenos. O AFETO, o JULGAMENTO e a 

APRECIAÇÃO abordam, respectivamente, as emoções, a ética e a estética. 

No posicionamento da ATITUDE, os enunciados devem ser interpretados 

de modo que o alvo, isto é, a pessoa, o objeto, a situação ou o evento, seja 

avaliado de forma positiva ou negativa (White, 2005 apud Wilson, 2008). 

Igualmente, a ATITUDE pode se configurar de forma explícita ou implícita. Tais 

conceitos serão abordados, mais detalhadamente, no momento em que apresento, 

a seguir e separadamente, os subsistemas do AFETO, do JULGAMENTO e da 

APRECIAÇÃO.  

Os três subsistemas que compõem a ATITUDE se caracterizam de modo 

específico, mas se interligam de tal forma que às vezes não é possível olhá-los 

separadamente. Nóbrega (2009) partiu do pressuposto de que o AFETO permeia 

os outros dois subsistemas, pois todos eles estão conectados ao campo da emoção. 

Apesar de compartilhar a ideia de que essas subcategorias são interligadas, por 

critérios de organização, opto por analisá-las separadamente. Todavia, em alguns 

momentos durante a análise das redações mostro as sobreposições que envolvem 

esses subsistemas. 

Como mencionado anteriormente, tenho como objetivo principal 

caracterizar as vozes de julgamento na construção de pontos de argumentação nos 

textos. Dessa forma, defendo a premissa de que as vozes trazidas pelos alunos são 

compostas por julgamentos e demonstram uma avaliação no que diz respeito ao 

comportamento humano. Portanto, o JULGAMENTO, será o subsistema mais 

relevante para esta pesquisa, por estar voltado para essas avaliações de 

comportamento humano. Mesmo sendo esse subsistema o alvo da minha análise, 

tratarei os outros dois, AFETO e APRECIAÇÃO, quando relevantes para a 

análise dos elementos avaliativos de julgamento ou para evidenciar aspectos 

importantes para a argumentação. E também, como veremos adiante, a linha que 

os separam, muitas vezes, é tênue.   
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4.2.1.1  
O AFETO 
 

O AFETO trata dos recursos semânticos relacionados à construção de 

emoções das pessoas, isto é, como elas se posicionam afetivamente mediante tudo 

aquilo que as cerca, por isso está voltado para o avaliador. O AFETO se classifica 

em três categorias: felicidade/ infelicidade, segurança/insegurança e 

satisfação/insatisfação. Essas categorias podem ser representadas lexicalmente ou 

semanticamente, já que a Avaliatividade vai além do nível lexicogramatical. 

Lexicalmente, pode aparecer a partir do uso de verbos (amar, odiar, adorar, etc.), 

de adjetivos (feliz, triste, preocupado, etc.), de advérbios, geralmente de modo, 

(felizmente, tristemente, etc.) e de substantivos (alegria, ódio, etc.). 

Semanticamente, podemos observar o AFETO a partir da análise do texto como 

um todo, de seu sentido global, pois o mesmo está inserido em um contexto 

específico de interação, trazendo fortes ideologias e crenças sociais.   

O AFETO pode ser positivo ou negativo, já que temos sentimentos bons e 

ruins. Quando alguma coisa acontece conosco, nós podemos sentir um sentimento 

bom, do tipo ficar feliz com alguma conquista, ou ruim, quando, por exemplo, não 

gostamos de algum acontecimento que tenha ocorrido em nossas vidas. 

Por outro lado, o AFETO pode ser classificado como direto ou implícito. O 

direto ocorre quando o sentido é construído diretamente no texto, ou seja, quando 

conseguimos identificar claramente quais palavras expressam um sentido positivo 

ou negativo. O implícito, ao contrário, acontece quando inferimos a avaliação a 

partir da interpretação do texto, dos significados que construímos ao longo do 

discurso. 

Além disso, o AFETO pode ser expresso de duas maneiras: autoral e não 

autoral, a depender do grau de responsabilidade do autor em relação à mensagem. 

No AFETO autoral é possível perceber a presença subjetiva do autor, que toma 

para si a responsabilidade do enunciado, demonstrando, de forma explícita, a 

avaliação feita. No AFETO não autoral, o autor não assume a responsabilidade, 

pelo menos de modo explícito, de nenhuma avaliação. O que ocorre, nesse, caso é 

a apresentação de uma emoção vinda de outra pessoa.    
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4.2.1.2 
O JULGAMENTO  
 
 

O JULGAMENTO, segundo nível de posicionamento do sistema da 

ATITUDE, trata das avaliações morais do comportamento humano, isto é, 

relaciona-se a avaliações de como as pessoas devem ou não se comportar, por isso 

compreende questões éticas. A Teoria da Avaliatividade, através de julgamentos 

de atitude, busca investigar como a ética e o posicionamento moral se manifestam 

através da linguagem, o que neste trabalho será analisado a partir da construção de 

argumentos criados por vozes de julgamento.  

Esse subsistema se afasta da perspectiva do avaliador para tratar daquilo que 

é avaliado. Assim como o AFETO, o JULGAMENTO pode ser positivo ou 

negativo, correspondendo a julgamentos positivos ou negativos de 

comportamento humano. O foco de análise nessa subcategoria é “a linguagem que 

elogia, critica, aplaude ou condena certos comportamentos, ações, crenças, 

façanhas, motivações, etc.” (Nóbrega, 2009, p. 97). 

Além disso, o JULGAMENTO pode acontecer de forma direta, quando 

existe a presença de algum traço linguístico com valor de JULGAMENTO ou de 

maneira implícita, quando determinados comportamentos de uma dada cultura 

provocam certas atitudes avaliativas.  

O JULGAMENTO também é dividido em dois grupos: Estima Social e 

Sanção Social. O primeiro grupo – Estima Social – está relacionado à 

normalidade (o quão normal alguém é), à capacidade (o quão capaz alguém é) e 

à tenacidade (o quão decidido alguém é). O segundo grupo – Sanção Social – 

relaciona-se com a verdade (o quão sincero/confiável alguém é) e a propriedade 

(o quão correto alguém é). O primeiro grupo não envolve implicações legais, ao 

contrário do segundo que, geralmente, abrange.  Essas categorias e subcategorias 

podem ser vistas de forma resumida na figura 4 a seguir. 
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JULGAMENTO 

Categorias Subcategorias Como identificá-las? Possíveis exemplos 
 

 

Estima 

Social 

Normalidade O quão normal alguém é. Engraçado, maluco 

Capacidade O quão capaz alguém é. Sábio, ignorante 

Tenacidade O quão decidido alguém 

é. 

Valente, indeciso 

 

 

Sanção 

Social 

 

Verdade 
O quão sincero/confiável 

alguém é. 

 

Confiante, inocente 

 

Propriedade 
 

O quão correto alguém é. 
Prestimoso, 

mexeriqueiro 

Figura 4 – Classificação do subsistema JULGAMENTO (adaptado de Almeida21). 

   

Podemos perceber que o subsistema do JULGAMENTO demonstra a 

maneira pela qual as pessoas fazem avaliações a respeito da normalidade, 

capacidade, tenacidade, verdade e propriedade. Tais avaliações são sempre 

determinadas pela cultura na qual as pessoas vivem, bem como pelas suas 

experiências pessoais e crenças moldadas por uma cultura particular e um 

contexto ideológico. Nesse ínterim, o sistema do JULGAMENTO trata das 

avaliações relacionadas ao comportamento humano. 

Nosso interesse de análise, como estamos destacando desde o início desta 

Dissertação, está no sistema do JULGAMENTO, pois ele prevaleceu no ponto de 

vista argumentativo, sobretudo, nos pontos de argumentação, conforme 

observaremos no decorrer da análise deste estudo. Muitos alunos lançaram mão 

do JULGAMENTO para construir os seus argumentos, pois em vários momentos 

eles avaliaram o desempenho de comportamentos humanos. Contudo, como 

veremos na subseção a seguir o que seria convencionalmente tratado como 

APRECIAÇÃO poderá ser aqui considerado como JULGAMENTO, por isso há 

predominância de avaliações no campo do JULGAMENTO. 

 

 

 

 
                                                           
21 Texto, “Atitude: afeto, julgamento e apreciação”, de Fabíola Almeida, disponível em: 
http://www.unemat.br/prppg/linguistica/docs/publicacoes/fabiola_sartin_artigo_3.pdf 

http://www.unemat.br/prppg/linguistica/docs/publicacoes/fabiola_sartin_artigo_3.pdf
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4.2.1.3 
A APRECIAÇÃO 
 

Por fim, o último subsistema de posicionamento de ATITUDE, isto é, a 

APRECIAÇÃO, da mesma forma que o JULGAMENTO, está mais voltado para 

o objeto avaliado do que para o próprio avaliador. Mas, de forma diferenciada, 

temos uma preocupação com questões estéticas, isto é, correspondes à colocação 

do sujeito em relação a si e aos objetos, portanto, diz respeito às avaliações feitas 

ao objeto em si.  

Essa subcategoria, diferentemente das anteriormente apresentadas, não trata 

da avaliação de pessoas ou grupos, mas de objetos, desempenhos e fenômenos 

naturais. Entretanto, bem como as duas primeiras, a APRECIAÇÃO pode ser 

positiva ou negativa, direta ou implícita.  

Como vimos na seção anterior, o subsistema do JULGAMENTO diz 

respeito às avaliações que estão relacionadas aos comportamentos humanos. A 

APRECIAÇÃO, por outro lado, corresponde às avaliações de desempenho, de 

objetos e de fenômenos naturais. Não há, nesse caso, referência ao 

comportamento humano. Todavia, considero que muitos exemplos que serão 

trabalhados no decorrer da análise podem estar no subsistema da APRECIAÇÃO, 

mas serão aqui analisados como pertencentes ao JULGAMENTO. Tomo, como 

exemplo, um parágrafo de uma das redações analisadas, como forma de justificar 

o motivo de tal escolha.  

 

“Infelizmente a própria escola muitas vezes expulsa o aluno querendo mostrar 

que ele não é capaz de concluir o ensino médio e mais tarde chegar ao ensino 

superior”. 

   

Ao dizer que “a própria escola muitas vezes expulsa o aluno”, a autora da 

redação faz muito mais do que uma avaliação do desempenho da mesma. A escola 

é um ambiente fechado, composto por espaços destinados ao ensino, entretanto 

essa instituição só existe porque é formada por pessoas. A escola, então, ganha 

vida e é personificada no trecho acima apresentado. Por conseguinte, podemos 

dizer que o que está sendo avaliado não é a escola, enquanto um ambiente vazio e 

fechado, mas a escola enquanto um lugar formado por seres humanos, como 
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professores, diretores, coordenadores, alunos, entre outros. Na realidade, parece 

que tais pessoas, desconsiderando os alunos que são “vítimas”, expulsam os 

estudantes. Por conta desse comportamento humano que constitui a instituição 

escola, trato esses e outros casos como sendo JULGAMENTO e não 

APRECIAÇÃO. 

 

4.2.2 
ENGAJAMENTO e GRADAÇÃO 
 

Como dito nas seções 4.2 e 4.2.1 o sistema da ATITUDE e as suas 

subcategorias, mais especificamente o JULGAMENTO, receberão especial 

atenção, exatamente por conta dos objetivos propostos no início do trabalho. 

Entretanto, não poderíamos deixar de falar do ENGAJAMENTO e da 

GRADAÇÃO, sistemas que completam o tripé da Teoria da Avaliatividade e que 

são importantes para o entendimento de alguns conceitos tratados nesta 

Dissertação, em especial, a discussão das vozes trazida pelo sistema do 

ENGAJAMENTO. 

O sistema do ENGAJAMENTO leva em conta a interação das vozes que 

abrangem as opiniões do discurso, tendo profunda relação com os trabalhos de 

Bakhtin (2003) sobre dialogismo. Como vimos no cap. 3 (cf. p. 44), Bakhtin 

considera que a linguagem é, essencialmente, dialógica, sendo o diálogo o 

elemento constitutivo de toda comunicação discursiva.   

A interação entre o enunciador e as outras vozes pode ter maior ou menor 

intensidade, sendo, na Teoria da Avaliatividade, denominada de engajamento 

(envolvimento), que busca observar, exatamente, como o envolvimento é 

demonstrado nos textos. Martin e White (2005, p. 93) estão interessados em 

“saber até onde falantes/escritores dão créditos a falantes anteriores e de que 

forma eles se relacionam com aqueles”. Por isso, é importante entender que um 

enunciado nunca será completamente novo, ele sempre se remeterá a uma voz 

anterior. Mais uma vez, o sistema do ENGAJAMENTO se aproxima dos estudos 

bakhtinianos, no que diz respeito à natureza polifônica da linguagem. Afinal, todo 

texto se remete a outros textos e traz vozes sociais que o instituem. 

A apropriação de vozes alheias permite observar como nos posicionamos 

em relação aos acontecimentos cotidianos, além de demonstrar como construímos 
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e negociamos pontos de vista, na interlocução entre o discurso previamente 

instituído e àquele que vivenciamos durante nossas experiências de vida.  

O ENGAJAMENTO se refere aos enunciados que se constituem com base 

em outros discursos, sendo, portanto, respostas de enunciados anteriores, bem 

como uma antecipação de enunciados futuros. Nesse subsistema, são estudados os 

recursos pelos quais os falantes negociam enunciados, assumindo ou não 

determinado grau de responsabilidade pelo que diz. O falante pode utilizar uma 

linguagem monoglóssica – que se caracteriza como um enunciado de voz única, 

isto é, de um único enunciador, que não se reconhecem as tonalidades dialógicas – 

ou uma linguagem heteroglóssica – que se constitui a partir do caráter dialógico 

da linguagem, isto é, a partir da noção de vozes que povoam os textos22. 

Conceitos esses que estão relacionados, respectivamente, à perspectiva 

bakhtiniana de texto monológico e dialógico.  

Enfim, podemos afirmar que o sistema do ENGAJAMENTO, que é um dos 

tripés da Teoria da Avaliatividade, está interrelacionado ao sistema da ATITUDE, 

mais especificamente, no subsistema do JULGAMENTO, no que diz respeito à 

possibilidade de perceber que as vozes, geralmente, trazem avaliações de 

julgamentos. Essa interdependência confirma a hipótese lançada no início do 

capítulo de que os sistemas se sobrepõem. A noção dialógica presente no 

ENGAJAMENTO é, então, essencial para esta Dissertação, por estar vinculada à 

teoria bakhtiniana. 

No caso da GRADAÇÃO, esta é uma propriedade que engloba tanto os 

valores de ATITUDE quanto os de ENGAJAMENTO. Segundo Martin e White 

(2005), a ATITUDE e o ENGAJAMENTO são domínios da GRADAÇÃO, e a 

mesma ocorre pela existência da variação de graus nos dois valores. A 

GRADAÇÃO é dividida entre foco e força.  

O foco se constitui por dois mecanismos: reforço ou suavização. A sentença 

“um pai” não traz nenhuma carga avaliativa, entretanto quando dizemos “um 

verdadeiro pai” há uma GRADAÇÃO de reforço pelo uso de “verdadeiro”. O uso 

                                                           
22 O ENGAJAMENTO se compõe por muitas outras categorias, tais como: a noção de 
intravocalização, extravocalização e suas respectivas subcategorias. Como este trabalho não irá 
focar nessas questões, não abordarei tais nomenclaturas aqui. Para maiores informações, ver 
Martin e White (2005).  
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da palavra “tipo”, por outro lado, acarreta uma suavização: “Acho que ela é tipo 

uma namorada dele”.   

A força, outra subcategoria da GRADAÇÃO, inclui o julgamento de grau 

de intensidade, que se aplica a qualidade e processos (por exemplo: Muito Feliz – 

intensificação/qualidade; Muito perturbado – intensificação/processo) e 

quantidade, que remete a entidades (por exemplo: Alguns problemas – 

quantificação).  

Portanto, a partir da visão sociossemiótica de linguagem proposta pela LSF 

e pela Teoria da Avaliatividade, em interface com a perspectiva sociodiscursiva 

de Bakhtin, este trabalho irá obsevar como as vozes de julgamento são utilizadas 

na construção de pontos de argumentação nas redações dos alunos participantes 

desta pesquisa. Para tal, é necessário esclarecermos a visão de argumentação e de 

gênero que será utilizada neste trabalho, conceitos que serão explicados no 

próximo capítulo.    
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