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Introdução

O projecto e o corpus

Esta colectânea de artigos surge na continuação de Representações 

e Codificações Linguísticas de Portugal no Século XIX, sendo, também como
este livro, resultado de trabalhos desenvolvidos por alguns membros de
uma equipa do Centro de Estudos Anglísticos da Faculdade de Letras da
Univer sidade de Lisboa, no âmbito do grupo de investigação intitulado
Linguagem, Cultura e Sociedade: Dimensões Internacionais, Sincrónicas e

Diacrónicas

Trata-se de uma área de estudo onde as relações constitutivas entre
a linguagem, a cultura e a sociedade são o centro da investigação, partindo-
-se, porém, sempre da perspectiva da linguagem como objecto de concep -
tua lização e análise.

O projecto a que estes artigos aqui coligidos se encontram ligados
diz respeito a relatos de viagens, e inclui, no seu corpus, narrativas de
autores portugueses e de autores em língua inglesa; todavia, nesta fase, 
foi selec cionado para análise apenas um conjunto de textos em inglês,
publica dos na primeira metade do século XIX, em Inglaterra. Neste
segundo volume de Representações e Codificações Linguísticas de Portugal 

no Século XIX, os artigos incluídos, na sua maioria, centram-se na obra de
um único autor inglês, que, aliás, não foi considerado no primeiro: Journal

of a few Months’ Residence in Portugal and Glimpses of the South of Spain, 
de Dorothy Wordsworth, publicado em 1847, e referido nos trabalhos
apenas por Journal.



As quatro narrativas de viagem, que foram consideradas na colectâ -
nea anterior, a saber,

The Tourist in Portugal, de W. H. Harrison, publicado em 1839, 
e designado apenas por Tourist;

Narrative of a Voyage to Madeira, Teneriffe, and along the Shores of the

Mediterranean, obra em dois volumes de William Robert Willis Wilde,
publicada em 1840, da qual foram analisados os capítulos dois e três, os
únicos dedicados a Portugal, que, no artigo aqui apresentado, foi referida
por Narrative;

Lusitanian Sketches of the Pen and Pencil, dois volumes da autoria de
William Henry Giles Kingston, publicados em 1845 e 1847, designados por
Sketches, e

An Overland to Lisbon to the Close of 1846, with a Picture of the Actual

State of Spain and Portugal, de Terence McMahon Hughes, publicado em
1847, designado por Overland,

foram também ainda objecto de estudo, mas exclusivamente num
dos artigos aqui incluídos. 

Os viajantes e o país visitado: o caso particular de Dorothy Wordsworth 

Os autores dos relatos de viagem analisados revelam, nas descrições
da sua visita a Portugal, tanto aspectos da sua vida pessoal e questões ligadas
às suas experiências profissionais e concepções políticas, como mani fes -
tam opiniões sobre o país e as suas gentes, expondo o grau de conheci -
mento da herança cultural e da língua portuguesas, enquanto divulgam
factos relacionados com a própria altura e duração da viagem levada a cabo.

Dado que houve já oportunidade de falar quer dos quatro primeiros
viajantes britânicos acima referidos, quer da época em que se realizou a
sua viagem a Portugal,1 no sentido de proporcionar um enquadramento
histórico-cultural aos seus relatos, pareceu-nos de interesse tecer umas
breves considerações apenas acerca de Dorothy Wordsworth, autora do
texto objecto de estudo da maior parte destes artigos, e da situação então
vivida no nosso país. 
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Dorothy Wordsworth, ou Dorothy Quillinan, depois do casamento,
é uma escritora inglesa nascida no início do século dezanove, em 1804, um
dos cinco filhos, a segunda, do conhecido poeta romântico inglês, William
Wordsworth.

Até aos trinta e sete anos, Dorothy, Dora, como era chamada na
intimidade, manteve a sua vida quase sempre no esperado silêncio de filha
obediente e dedicada; no entanto, em 1841, casa-se, aliás contra a vontade
do pai, com o poeta romântico Edward Quillinan, um amigo da família treze
anos mais velho do que ela, viúvo e, aparentemente, de parcos recursos
económicos.

Anos depois, entre Maio de 1845 e Maio de 1846, de novo contra a
vontade de Wordsworth, viaja até Portugal acompanhada do marido; é
então que escreve um diário, Journal of a few Months’ Residence in Portugal

and Glimpses of the South of Spain, onde traça um quadro da realidade
nacional, transmitindo uma visão de indisfarçável fascínio por variados
aspectos, desde o paisagístico, artístico, ou histórico, até ao etnográfico e
linguístico. 

É aos pais, William Wordsworth e Mary Hutchinson, que dedica 
o seu Journal, expressando-se nos seguintes termos: “These notes are

dedicated, in all reverence and love, to my father and mother, for whom they

were written.”

Quando Dorothy Wordsworth chegou a Portugal, em 1845, o país
tentava sair de uma situação de crise resultante de um longo período de
conflitos. No início do século dezanove, sofrera por três vezes a invasão
das tropas francesas e, embora em 1820 se tenha iniciado um movimento
revolucionário liberal, foram várias as manifestações contra revolucio ná -
rias que se verificaram entretanto, acabando a nação por se envolver numa
guerra civil. Em 1834, porém, o liberalismo instalara-se definitivamente,
apesar de ainda se verificar uma certa instabilidade política até 1851.

Os problemas da sociedade civil manifestavam-se abertamente e os
governos sucediam-se, sem resolverem as questões fundamentais. Algu -
mas medidas chegaram até a gerar revoltas populares como a da Maria da
Fonte e a da Patuleia, que se verificaram, exactamente, durante o decurso
da sua viagem, ou seja, em 1846. Aliás, há no texto algumas referências às
invasões napoleónicas, à guerra civil e à instabilidade política como, por
exemplo, na altura em que comenta a situação no país por meio da seguinte
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afirmação, onde exprime o seu desprezo pelas “guerrazinhas”, “little wars”,
que nunca parecem ter um fim: 

But the “little wars” of retaliation are never ended in Portugal.
Miguelites and Pedroites, Hump-backs and Thumped-backs,
Chartists and Septembrists, etc., etc., for ever re-appear under
some new nickname or other, and fight their little spites, and never
fight them out. 

(Journal, vol. I: 66-67)

Curiosamente, embora tal ambiente de guerrilha contínua não
surgisse aos olhos de qualquer um como minimamente favorável para se
deambular pelos campos, em passeio, Dorothy não deixa de acalmar os
receios do seu eventual leitor, afirmando que nada há a temer, quando se
viaja por Portugal:

You may (…) travel in Portugal as securely, if not so smoothly, as
you can navigate the Thames from Vauxghall to Richmond.

(Journal, vol. I: x)

Para além da instabilidade política, no final da primeira metade 
do século XIX, Portugal sofria também de uma profunda crise económica.
A época era de recessão, a produção agrícola era fraca e o tão desejado
desenvolvimento industrial ainda não se tinha processado, ao contrário
do que vinha acontecendo noutros países da Europa, particularmente em
Inglaterra que, sendo o berço da Revolução Industrial, apresentava um
avanço tal, relativamente a outros países ocidentais, que se tornara a maior
potência económica e o centro abastecedor do mundo de então.

Os artigos

Os artigos incluídos nesta colectânea procuram, no seu todo, lançar
um olhar global, a partir de uma análise linguística particular, sobre as
representações sociais e culturais dos viajantes relativamente ao país
visitado, continuando os objectivos do volume anterior. 

De facto, os relatos de viagens são “obras que se apresentam como
tema de análise de extremo interesse para verificação do modo como são
articuladas e codificadas linguisticamente as dimensões sociais e culturais,
pois, embora de um ponto de vista individual, é certo, expressam directa -
mente visões que transcendem cada um dos produtores textuais e nos



remetem para percepções mais vastas sobre aspectos diversos e polissé -
micos relativos à cultura e à sociedade de que dão testemunho”.2

Não só os objectivos deste segundo volume são, afinal, os mesmos do
primeiro, mas também o quadro teórico-metodológico em que encontram
inscritos os artigos, ou seja, a Gramática Sistémico-Funcional. 

Recentemente tem vindo a ver desenvolvida uma nova teoria neste
quadro, a teoria da Avaliatividade; dado que o estudo do sistema linguístico
da Avaliatividade pode ser usado com proveito na análise deste corpus,
alguns dos artigos tentaram explorar a sua aplicação. De facto, esta teoria
fornece um conjunto de recursos aptos, designadamente, para fins como:

– compreensão dos sistemas de valores incluídos nos textos, frequente -
mente disseminados nos enunciados de quem fala ou escreve,

– compreensão de aspectos particulares da semântica da intensi ficação,

– identificação dos participantes, ultrapassando o nível inicial de
superficialidade interpretativa,

– identificação de quando um participante se constrói textualmente
como deferente, dominante, cauteloso, conciliador, empenhado,
emocional, impessoal, etc.,

– compreensão de como diferentes géneros ou textos tipos empregam
convencionalmente diferentes estratégias avaliativas e retóricas.

Para uma melhor apreciação dos textos, considerou-se, então, 
que seria de interesse delinear um esboço do sistema da Avaliatividade.
No primeiro volume de Representações e Codificações Linguísticas de Portugal

no Século XIX, foi incluído, na introdução,3 um resumo dos princípios 
e organização da Gramática Sistémico-Funcional; neste segundo volume,
os apontamentos relativos ao quadro teórico-metodológico seleccionado
foram antes apresentados autonomamente, como primeiro artigo, procu -
rando-se sistematizar as ideias básicas da teoria e listar aspectos que,
seguidamente, foram reflectidos, de modo parcial, obviamente, mas,
também, de modo mais particularizado, em cada um dos temas abordados
em artigos que dão corpo a esta colectânea.
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Assim, no primeiro artigo, António Avelar e Luísa Azuaga exami -
nam, precisamente, a teoria da Avaliatividade, expondo-a sumariamente
como quadro teórico-metodológico, e exemplificando os seus conceitos
por meio de excertos de Journal e de frases em português, demonstrando
como este instrumento analítico pode ser testado no corpus do projecto,
objectivo que é concretizado com mais pormenor no segundo, onde
António Avelar aplica o subsistema ao Prefácio do Journal.

Este segundo artigo, Prefácio de um diálogo continuado com o leitor,
reflectindo sobre o conteúdo e significado interpessoais, procura, entre
outros elementos, por um lado, as atitudes em presença no texto (i.e.
afecto/emoções, julgamentos, apreciações), o posicionamento dialógico
da autora e a relação do texto com outros textos, contemporâneos ou não,
e por outro, investiga até que ponto a expressão dos sentimentos e valores
de Dorothy Wordsworth constroem, ou não, um estatuto de autoridade,
averiguando também de que modo essa expressão estabelece, retorica -
mente, relações com e entre os presumíveis leitores. 

O terceiro artigo, “As I found the Portuguese, so I have characterised

them”: o contributo da adjectivação na construção do real, analisa a utilização
de adjectivos no Journal, adoptando a teoria da Avaliatividade como quadro
teórico-metodológico, considerando as subcategorias de Atitude; tem
como objectivo revelar que tipo de avaliação é realizada por meio das
palavras desta classe que Dorothy Wordsworth empregou, no sentido de
descreve diferentes aspectos da realidade portuguesa. 

Some functions of epithet little in the representations of Portugal in the

1840’s through the eyes of English travellers, texto de Maria Cecília F. G. Lopes
da Costa, é o único, nesta colectânea, que considera todos os cinco autores
ingleses seleccionados, quer os quatro já tratados no primeiro volume,
quer Dorothy Wordsworth, a quem este volume é particularmente dedi -
cado. Analisando algumas funções do epíteto little nos cinco relatos de
viagens, procura-se investigar as caracterizações e avaliações feitas pelos
viajantes, em relação a quem encontram e ao que encontram em Portugal.
A escolha deste epíteto foi influenciada pelas características semânticas
do mesmo, pois o seu significado, embora, à partida, negativo, permite
transmitir implicações emocionais, com um vasto leque, que vão da
ternura ao desprezo, da empatia à total desvalorização.
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No penúltimo artigo, Marlene Viegas propõe-se abordar a narrativa
de Dorothy Wordsworth enquanto manifestação discursiva interpessoal,
reconhecendo, desde logo, a sua natureza dialógica e, portanto, mediadora
de relações sociais entre locutor e alocutário(s). Neste sentido, centra-se
essencialmente na análise da estrutura do Modo verbal, elemento inter -
pessoal mais importante na definição da oração como evento interaccional,
no quadro da Gramática Sistémico-Funcional, procurando delinear de que
modo, na configuração linguística da jornada física da autora, se inscreve
o percurso das identidades discursivas de quem escreve e de quem lê, num
diálogo diferido pela distância geográfica e cronológica.

Olesya Lazaretnaya, no último artigo desta colectânea, Behind a

Punctuation Mark. A Case Study in D. Wordsworth’s ‘Journal of a Few Months’

Residence in Portugal and Glimpses of the South of Spain’, embora focando 
a narrativa de viagens que foi analisada em todos os outros textos, não se
integra no quadro teórico dos mesmos; centra-se, sim, exclusivamente,
no sistema de pontuação, procurando defender o facto de este apresentar
uma organização semelhante a outros sistemas linguísticos, merecendo,
por isso, o direito de ser igualmente estudado. São também salientados 
a importância e o potencial estilístico da pontuação, em particular o de
determinados sinais, que, no relato de Dorothy Wordsworth, são indica -
dores do grau de espontaneidade da voz do narrador, ou concretizam
funções expressivas e emotivas orientadas para o destinatário.

A concluir, podemos dizer que, em todos os artigos, perpassa uma
representação e uma codificação linguística de Portugal condicionadas
pelo olhar, mais ou menos preconceituoso, destes viajantes ingleses; esse
olhar acentuava crescentes padrões burgueses de comportamento e reflec -
tia o progresso e a dinâmica cultural em vigor no seu país, a Inglater ra. 
De facto, estes escritores claramente consideram a sua própria cultura e 
o seu grau civilizacional superiores, aparecendo o país visitado como um
espaço habitado por gentes que mal escapam à barbárie, como um lugar
longe de atingir o sonhado escalão de uma nação moderna. Neste aspecto,
os relatos de viagem estudados retratam, de forma nítida, o modo como os
ingleses viam o mundo à sua volta, na primeira metade do século XIX. 

Dorothy Wordsworth não escapa a esta mentalidade britânica, e
exerce, em diversos passos do seu texto, uma auto e hetero-avaliação da
cultura do “eu”, face ao “outro”, assumindo-se como portadora de uma
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cultura excelente. No entanto, e ao contrário dos seus outros quatro
conterrâneos, esta autora sente-se na obrigação de lutar contra precon -
ceitos existentes sobre Portugal e os portugueses: 

My main inducement, indeed, to the publication of this desultory
Journal is the wish to assist in removing prejudices which make
Portugal an avoided land by so many of my roving countrymen and
countrywomen, who might there find much to gratify them if they
could be persuaded that it does not deserve the reproach of being
merely a land of unwashed fiery barbarians and over-brandied
port-wine

(Journal, vol. I: xi-xii)

Na organização estrutural do seu discurso, quando consciente mente
procura a conexão entre o mundo inglês, europeu, dito civilizado, e as
regiões marginais do Portugal que a acolheu, na construção de uma ordem
burguesa em que estes viajantes participaram, envolve-se, não poucas
vezes, num duplo processo de confronto e negociação entre valores e
concepções de universos culturais profundamente distintos; procede,
então, a juízos avaliativos, geralmente, à partida, negativos, que acabam
por constituir avaliação de sentido inverso:

… we often heard of Portuguese meanness as to household
arrangements and other matters (…) to which we apply the
reproach of sordidness, because they differ from us. This is surely
inconsiderate. 

(Journal, vol. I: xiv)

Este processo retórico revela uma vontade de compreensão do
“outro”, uma necessidade de lançar mão de sentimentos que apelida de
bom senso e justeza, “good sense and …right feeling …to give in to
Portuguese hours and habits (Journal, vol. II: 233).

Many of our usages are open to similar censure from them, if they
choose to make their particular notions the arbitrary rule of right
or wrong. (Journal, vol. II: 233)

Os relatos dos viajantes estudados quer no primeiro, quer no
segundo volume, mostram esse espaço de constante renegociação de
sentimentos e de percepções sobre si próprios e o país visitado. Porém,
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em Journal, particularmente, deparamos com a realização de um indivíduo
solitário, que reforça, no seu relato, a auto-reflexão psicológica, num
movimento sem fim do sujeito à procura da sua própria verdade, reafir -
mando um movimento infindável de auto-descoberta, mas também um
claro posicionamento intercultural. 

Luísa Azuaga
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A Teoria da Avaliatividade: Breve Apresentação 

António Avelar e Luísa Azuaga





A Teoria da Avaliatividade: Breve Apresentação 

Abstract: The purpose of this paper is to offer a brief outline of Appraisal Theory, a
relatively recent development within the framework of Systemic Functional
Linguistics.
Amongst other things, the travelers who wrote these travelogues expressed
their views on Portugal, choosing words to describe their views as well as their
feelings. As Appraisal Theory is concerned with the language of evaluation,
attitude and emotion, and with the linguistic resources through which
speakers/writers pass value judgments, or modalise their texts, it seemed a
good analytic instrument to be used in the study of our corpus. 
This overview of the theory, which is somehow a kind of introduction, starts
with its origins in the model of Tenor and the interpersonal studies in the
systemic literature and then focus on the theory itself, its three sub-systems,
attitude, commitment and gradation, and its co-articulations with the systems
of negotiation, and engagement.

A Avaliação no Quadro da Linguística Sistémico-Funcional: 

de INTER-pessoal a Inter-PESSOAL

Os artigos deste volume enquadram-se, na sua maioria, no âmbito
da Linguística Sistémico-Funcional (LSF), em particular na exploração do
modelo de valorização do significado interpessoal e da descrição gramatical
das suas manifestações. 

Os usos linguísticos, no adulto, neste quadro teórico, são enten di -
dos como expressão de três macro- ou meta-funções: a função ideacional,
a função interpessoal e a função textual. A função ideacional expressa todas
as nossas concepções do mundo em que vivemos, o modo como concep tua -
lizamos esse mundo, quer exterior, quer interior, em termos experienciais



e em termos lógicos. A função interpessoal diz respeito às relações com os
outros, o modo como regulamos o nosso próprio comportamento e o com -
portamento dos outros, o modo como agimos em termos interac cionais.
A função textual remete-nos para o modo como organizamos os nossos
textos, falados e/ou escritos, e os tornamos coerentes e coesos.1

Ora, esta perspectiva tripartida da língua, incluindo os níveis de
abstracção em que esta se organiza (fonologia, lexicogramática e semântica
do discurso) e as funções que serve (ideacional, interpessoal e textual) tem
como consequência, entre outras, conceder uma atenção particular ao
significado interpessoal. 

Se outros modelos, nomeadamente os cognitivo/conceptuais,
menosprezaram as categorias relacionadas com as manifestações do signi -
ficado interpessoal, disciplinas como a sociolinguística, a pragmática, a
análise do discurso, ou a análise conversacional, para citar algumas,
fornecem excelentes contributos para a sua compreensão; por sua vez, a
teorização da LSF permite considerar o que de melhor tem vindo a ser
produzido, estando em condições de propor, não um mero somatório de
contributos dispersos, mas um sistema integrado de análise e explicação.

Sublinhe-se, porém, que a longínqua discussão do significado
interpessoal proposta por Halliday (1976) não convocaria, de imediato,
interesse idêntico ao verificado, por exemplo, quanto ao estudo da
transitividade, expressão da meta-função ideacional, ou da estrutura
temática, expressão da meta-função textual. 

Considerando a evolução histórica de todo o quadro teórico da LSF,
reconheceremos que a etapa determinante do aprofundamento do signi -
ficado interpessoal surge relativamente tarde,2 tendo-se realizado uma
correcção de sentido na investigação, que pode ser simbolizada pela
diferença no grafismo INTER-pessoal, caracterizando a investigação dos

22 R E P R E S E N T A Ç Õ E S  E  C O D I F I C A Ç Õ E S  L I N G U Í S T I C A S  D E  P O R T U G A L

1 É evidente que, só de um ponto de vista analítico, podemos separar e analisar estas três
macro-funções, já que elas estão presentes em cada texto, oral ou escrito, que produzimos.

2 Se tomarmos como princípio de análise as referências que vieram a constituir-se no modelo
Appraisal, com algumas excepções (Iedema, Feez, e White, 1994; Coffin, 1997; Poynton,
1993; Ventola, 1987, 1996; Thibault, 1991; Lemke, 1998; White, 1997; Christie & Martin,
1997 e o próprio Martin, 1997), notaremos que parte significativa da investigação é divul -
gada já na última década do século passado e no presente século. 



anos oitenta, por oposição a inter-PESSOAL, caracterizando a investigação da
década de noventa. 

Inicialmente, o significado interpessoal estava concentrado na
semântica interpessoal, semântica do Modo e funções discursivas (Halliday,
1984, 1994, 2004) e nas metáforas interpessoais de modo oracional, MOOD

– declarações, perguntas, pedidos, ofertas, etc. – e Modalidade – proba -
bilidade, obrigação, capacidade, etc., sendo, portanto, analisado enquanto
escolhas em sistemas de modo e modalidade e como léxico atitudinal, ao
nível da lexicogramática.

O sistema de modo realiza linguisticamente a metafunção inter -
pessoal, e a oração (unidade fundamental de análise gramatical neste
modelo teórico, porque nela se exprime o significado) está também
organi  zada como um evento interactivo entre o falante e o seu interlocutor.
Quando falamos, adoptamos um papel discursivo particular e, conse quen -
temente, atribuímos ao nosso interlocutor determinado papel comple -
mentar que esperamos que ele preencha. E o significado interpessoal entre
o falante e o seu interlocutor é expresso por escolhas a partir de diferentes
áreas da linguagem, como a modalidade, a entoação ou os itens lexicais. 

Os conceitos de clave, key, e tom, tone, permitiram alguns avanços na
teorização, uma vez que introduziram aspectos como a atitude e empe nha -
mento no sistema e inauguraram a consideração dos estatutos (posições)
e intervenções dos interlocutores no diálogo. Recorde-se, a propósito, o
modo como, numa primeira caracterização, Halliday se referia à variável
Relações, considerando-a como um campo de estudo relativamente à refe -
rência aos participantes, sua natureza, estatutos e funções, mas também
ao tipo de relacionamento que estabelecem:

Tenor refers to who is taking part, to the nature of the participants,
their statuses and roles: what kinds of role relationship obtain,
including permanent and temporary relationships of one kind or
another, both the types of speech roles they are taking on in the
dialogue and the whole cluster of socially significant relationships
in which they are involved.

Halliday, 1985b:12

Nos anos oitenta, adoptando esta caracterização da variável como
instrumento-guia, surgiram contributos importantes para o aprofun da -
mento da dimensão interpessoal do significado (Ventola, 1987; Eggins e
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Slade, 1987), seguindo globalmente a mesma perspectiva, embora aplicada
a realidades discursivas diferentes.

Assim, as ideias de Halliday foram sendo retomadas e desen volvidas
ao longo da década por vários autores que, de uma forma geral, na senda
das propostas de Poynton,3 convergem em determinar dois pólos essen -
ciais da variável Relações: os conceitos de poder e solidariedade. 

Nessas obras dos anos oitenta, há ainda a realçar alguns trabalhos
com incidência nos estudos do Género e do texto narrativo em particular,
que apresentam a vantagem de perspectivarem, desde logo, a avaliatividade
através dos diferentes estágios da narrativa (Plum, 1998; Martin & Rothery,
1980, 1981; Rothery, 1990).

A exploração do modelo tornava cada vez mais evidente que o
esforço de valorização do significado interpessoal e da descrição gramatical
das suas manifestações era ainda insuficiente para dar conta de todas as
dimensões nele implicadas. Martin deixa bem claro que estes trabalhos
tendem a evitar o enfoque claro na semântica da avaliação, sendo
importante a centragem no papel dos interlocutores, nos seus sentimentos
e valorações: 

how the interlocutors are feeling, the judgements they make, and
the value they place in the various phenomena of their experience

Martin, 2000: 144

A dinâmica da investigação apontou, então, para a necessidade de
ir mais longe na caracterização dos aspectos pessoais, especialmente do
Afecto, pelo que a investigação dos anos oitenta, centrada nos aspectos
INTER-pessoais (modo, modalidade, função discursiva, etc.) evolui para
uma pesquisa das incidências inter-PESSOAIS (atitude, epíteto, adjunto
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3 Poynton (1985, 1996) sublinha as dimensões horizontais e verticais (“estatuto” e “contacto”
na terminologia da autora) das relações interpessoais. A “reciprocidade” da escolha é
considerada, no contexto das propostas de Poynton, elemento-chave do conceito de poder
já que sujeitos sociais de estatuto idêntico recorrem ao mesmo tipo de escolhas discursivas,
enquanto que falantes de estatuto desigual procedem a selecções distintas. No que diz
respeito ao conceito solidariedade, Poynton propõe a realização dos princípios de “prolife -
ração” (a disponibilidade de comunicar com alguém varia na razão directa do grau de
proximidade que se tem com essa pessoa) e de “contracção” (a necessidade de se ser explí -
cito numa interacção varia na razão inversa da proximidade que se tem com essa pessoa).



de comentário, etc.), que caracteriza a mudança de rumo da investigação,
como já referimos acima.

Um primeiro e decisivo estudo segundo esta nova orientação, tendo
como ponto de partida a análise de géneros narrativos, terá sido Martin
(1992a), a que se seguiram outras descrições sistemáticas ensaiadas por
outros autores – discurso dos media (Idema R., S. Feez, & P. R. R. White,
1994), estudos dos géneros do local de trabalho e escola (Christie e Martin,
1997; Martin e Veel, 1998).

A investigação produzida, na justa medida em que vai aban do nando
o seu enfoque original (troca de bens e serviços e/ou informação) e o com -
plementa com a pesquisa das marcas pessoais, do registo dos “sentimen -
tos” e da sua negociação ao nível do discurso, converge no estabelecimento
de um novo sistema cuja pretensão é dar conta das novas dimensões em
análise.

Ao longo dos anos noventa, a investigação percorreu um largo
espectro de discursos, nas escolas e locais de trabalho, tanto sobre os
discursos da ciência (Veel, 1988) e da história, (Coffin, 2000), como da
administração, (Iedema, 2003) ou dos media (Iedema, Feez & White, 1994
e White, 2003a). 

O sistema foi denominado APPRAISAL4 (Martin, 2000a e b; Macken-
Horarik & Martin, 2003; Martin & Rose, 2003 e Martin & White, 2005) e é,
porventura, um dos domínios de evolução teórica mais recente no quadro
da LSF. 

O termo APPRAISAL,5 Avaliatividade, em português, surge para designar
toda a gama de recursos avaliativos da língua, incluindo os que são
empregados pelos falantes para exprimir posturas, atitudes mentais e
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4 Este sistema do APPRAISAL tem, entre outras referências principais, as que a seguir desta -
camos: Iedema, Feez, e White, 1994; Martin, 1995a e b; Christie and Martin, 1997; Martin,
1997; Coffin, 1997; Eggins and Slade, 1997; White, 1998; Martin, 2000; Coffin, 2000;
White, 2000; Körner, 2001.

5 No quadro do grupo de discussão terminológica da Gramática Sistémico-Funcional
(Portugal/Brasil), não tem havido consenso geral para a tradução do termo appraisal em
português. Consideramos que Avaliatividade, e não tanto Valoração é o termo que melhor
se aproxima do real valor do sistema em referência, apresentando a vantagem de não
conflituar terminologicamente com outras unidades da LSF; esta opinião é, aliás,
partilhada pela maioria dos participantes no grupo de discussão.



valores ou até para negociá-los com os seus interlocutores. Inclui, ainda,
a consideração das atitudes, julgamentos e respostas emotivas dos falantes
e o modo explícito, ou implícito, pressuposto ou assumido, como estão
patentes nos enunciados. 

Actualmente, as aplicações da teoria da Avaliatividade incluem já
trabalhos sobre a avaliação em interacções casuais (Eggins & Slade, 1997),
em narrativas e textos de índole literária (Rothery & Stenglin, 2000 e
Macken-Horarik, 2003) e em ciência popular (Fuller, 1998). Cada traba -
lho, em particular, foi contribuindo para a sedimentação da teoria, tra zen -
do contributos que J. R. Martin e White, sobretudo, integram com eficácia.
A título de exemplo, o contributo de Fuller (1998) foi determi nante para o
desenvolvimento posterior da dimensão do Comprometi mento na teoria
da Avaliatividade (White, 2003a e b; Martin and White, 2005).

O Sistema da Avaliatividade 

A Avaliatividade é, como vimos, uma das ferramentas para a análise
da língua, disponibilizada pela LSF; trata-se de um dos três recursos mais
importantes na construção do significado interpessoal, em conjunto com
Envolvimento, involvement, e Negociação. Incluindo três domínios, Atitude,
Comprometimento e Gradação, é um sistema cuja abordagem implica a
descrição e explicação do modo como a língua é usada para avaliar, adoptar
posturas e valores, construindo identidades e gerir posicionamentos inter -
pessoais e relações:

Appraisal is one of three major discourse semantic resources
construing interpersonal meaning (alongside involve ment and
negotiation). Appraisal itself is regionalised as three interacting
domains – ‘attitude’, ‘engagement’, and ‘graduation’.

Martin & White, 2005: 34-35

Consideremos, então, este aspecto multidimensional do sistema,
bem como as suas correlações; todavia, vejamos, primeiramente, como se
verifica a aplicação do sistema a um qualquer discurso, isto é, o seu
processo de instanciação.6

26 R E P R E S E N T A Ç Õ E S  E  C O D I F I C A Ç Õ E S  L I N G U Í S T I C A S  D E  P O R T U G A L

6 Como síntese do processo de instantiação da avaliatividade, seguimos de perto Martin que,
em primeira análise, na aplicação do sistema ao discurso jornalístico, propõe represen -
tações paralelas às dos eixos sistema/instância. 



Hierarquia de instanciação

De acordo com a teorização da LSF, (Figura 1.), toda a hierarquia
que preside ao processo de instanciação do sistema desenvolve-se numa
escala descendente que inclui, em primeiro lugar, o sistema (potencial
global para a significação). Seguem-se, na escala, registo (concentrando a
informação que vem do contexto), o género/tipo de texto (grupos textuais
de configurações idênticas), a instância (individualização do sistema) e,
por último, participando no processo dialógico, o acto da apropriação dos
significados produzidos, que se pode designar por leitura.

1 sistema

O potencial global para a significação fornecido pela língua.

2 registo

Variantes contextuais do potencial global para a significação.

3 tipo de texto 

Grupos de textos que partilham configurações informadas pelas
opções tomadas a nível do registo, envolvendo configurações
menos institucionalizadas do que as realizadas a nível do registo.

4 instância

Textos individuais enquanto actualização do potencial global 
para a significação, em conformidade com as restrições de um
determinado registo.

5 leitura

Captação dos significados num texto, de acordo com a subjecti -
vidade do ouvinte/leitor.

Figura 1. Eixo sistema/instância, adaptado de Martin.7

Assim, descendo a escala paralela (Figura 2.), o potencial global da
língua para produzir significado avaliativo é reconfigurado segundo as
probabilidades disponibilizadas pela clave (variantes contextuais do
registo). Ao nível do texto-tipo, realizam-se operações de sub-selecção de
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7 Só é possível apresentar a representação dos eixos sistema/instância e avaliativi dade/ 
/instância que resultam nas Figuras 1. e 2., graças à disponibilidade e simpatia de J. R.
Martin, seu autor, pelo que lhe expressamos aqui a nossa gratidão.



opções avaliativas, de acordo com uma determinada clave (nível imedia -
tamente superior), associadas a objectivos retóricos e a operações de
construção da personae autorial.

1 avaliatividade (sistema)
O potencial global da língua para realizar significado avaliativo
(para apresentar pontos de vista positivos/negativos, gradação
(força e foco) e negociar o posicionamento intersubjectivo.

2 clave (registo)
Variantes situacionais ou sub-selecções do potencial global para a
realização do significado avaliativo.

3 postura (texto-tipo)
Sub-selecções das opções avaliativas no interior de um texto –
padrões de uso das opções avaliativas, tendo em conta uma deter -
minada “chave”, associados a objectivos retóricos particu lares e 
à construção das identidades. 

4 avaliação (instância)
Instanciação das opções avaliativas em texto.

5 reacção (leitura)
Captação dos significados avaliativos num texto, de acordo com a
subjectividade do ouvinte/leitor, sendo que as posições atitudinais
activadas pelo ouvinte/leitor são activadas por este em resultado
da sua interacção com o texto.

Figura 2. Eixo avaliatividade/instância, adaptado de Martin. 

Multi-dimensionalidade e co-articulações

O enunciado com relevância na atitude avaliativa resulta, no quadro
proposto, de um conjunto de operações complexas, e envolve aspectos tão
diversos como os distintos posicionamentos possíveis do falante, a
construção da sua identidade dialógica e a forte intervenção de factores
(inter) culturais. 

Os primeiros trabalhos centraram-se no modo como a atitude
avaliativa dos falantes está presente nas suas trocas linguísticas, desde a
pequena conversa transaccional ao texto escrito mais elaborado. Foram,
então, identificados dois modos primários do posicionamento avaliativo
dos falantes: um que releva da atitude, outro que se prende com a postura
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dialógica; foi ainda introduzida uma terceira dimensão para considerar a
possibilidade de ajustar a força, ou o foco, do significado produzido. Assim,
o sistema da Avaliatividade torna-se multi-dimensional, incorporando a
expressão de valores como categorias da Atitude, a introdução e gestão das
vozes a quem os valores são atribuídos, como opções do Comprome ti -
mento, e a manipulação dos graus dos valores, como possibilidades da
Gradação, podendo todo o sistema ser esquematizado como propomos na
Figura 3.

Comprometimento
Monoglossia Projecção
Heteroglossia Modalidade

Concessão

Afecto
Atitude Julgamento

Apreciação

Gradação

Força Intensificação
Atenuação

Foco Acentuação 
Suavização

Figura 3. Sistema da Avaliatividade em esquema.8

A Atitude diz respeito aos sentimentos, incluindo as reacções
emocionais, julgamentos de comportamento e avaliação de entidades,
coisas e factos. O Comprometimento tem a ver com a especificação da
origem das atitudes em texto, designadamente da presença e desempenho
das “vozes”, em torno das opiniões, no discurso. A Gradação manifesta-se
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8 Esta representação do modelo é uma adaptação de Martin & Rose, 2003. 
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pela possibilidade de amplificar, ou reduzir, o valor das categorias usadas
para a expressão dos sentimentos. 

Recorde-se, entretanto, que todo o sistema que concentra os
recursos avaliativos da língua envolve uma construção de hierarquias 
e complementaridades, encontrando-se o sistema da Avaliatividade 
co-articulado, como vimos, com outros dois sistemas, o da Negociação e o
do Envolvimento. 
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9 Martin, 1992b procede a uma apresentação circunstanciada da função de comple men -
taridade da negociação, e Eggins & Slade, 1997 fornecem uma perspectiva sistémico-
-funcional do conceito, a partir da análise das incidências da interacção casual.

Figura 4. Sistema da Avaliatividade: co-articulações. 

A Negociação diz respeito aos aspectos interactivos do discurso, à
função discursiva e à estrutura de troca (Martin, 1992b; Eggins & Slade,
1997).9 O Envolvimento tem a ver com os recursos não passíveis de grada -
ção para a negociação das Relações (categoria do Registo), particularmente,
a solidariedade. São incluídas nesta categoria as formas de tratamento, as
interjeições, as funções expletivas e todo o tipo de recursos lexicais que
sinalizam a pertença a um grupo social ou sócio profissional. Também se



consideram enquadrados em Envolvimento tanto algum léxico fortemente
especializado, como vários marcadores de sociolectos (falares e pronúncias
particulares, desvios morfológicos, etc.). 

Consideremos, agora, mais pormenorizadamente, os subsistemas
do sistema da Avaliatividade, começando pelo subsistema da Atitude.

Os subsistemas da teoria da Avaliatividade
Atitude (Afecto, Julgamento e Apreciação)

A Atitude é revelada por enunciados cuja interpretação mais
imediata deixa perceber que, na enunciação, alguém, alguma coisa, situa -
ção, acção, evento ou estado de coisas está a ser considerada, positiva ou
negativamente. Por arrastamento, são também considerados enunciados
atitudinais aqueles em que o alocutário é convidado a aduzir o seu próprio
julgamento. 

Um aspecto comum a todos os enunciados atitudinais é o facto de 
o seu significado, se bem que representado por palavras isoláveis do
contexto, não ocorrer, normalmente, em isolamento textual. Pelo contrá -
rio, o destinatário de uma mensagem, para aceder ao significado atitudinal
completo, tem de identificar diversas partes do texto representantes 
de instâncias, explícitas ou implícitas, da Atitude e de interpretá-las
globalmente.

A Atitude pode ser realizada por um grupo alargado de diferentes
categorias gramaticais, das quais se destacam adjectivos, verbos e advér -
bios, como podemos verificar nos exemplos a seguir: 

Adjectivo (Atributo): the air out of the Sun was cooler than I had expected
to find it in Portugal (Journal, vol. II: 209)

Adjectivo (Epíteto): The mule, who is a lady of capricious disposition, and
sometimes a downright termagant, shocking our ears with her
horrible bray, and laying about with her heels in a most unladylike

fashion, took one of her wicked fits as soon as she came to a bad

place (Journal, vol. II: 163)

Verbo (Processo): shaming the De la Bordes and all preceding pioneers
(Journal, vol. I: vii-viii)

Advérbio (Adjunto de comentáro): A nightingale in some copse on the
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bank was singing gallantly, as if he took the quavering of the water-
wheel for a challenge (Journal, vol. II: 189)

A metáfora gramatical é também apontada como um recurso
profícuo na realização da Atitude, nominalizando-a, frequentemente,
como podemos observar no exemplo a seguir: 

Metáfora gramatical: The prolongation of Maximin’s reign is impeded by
the commencement of the third Gordian’s, the number of whose
years of empire, and the data of which (the termination at least)
appear to be sufficiently fixed by the historians (Journal, vol. I: 139)

O uso avaliativo da língua envolve três possibilidades de posicio -
namento do falante, a saber:

a) posicionamento relativo à (própria) atitude;
b) posicionamento relativo ao outro, em diálogo;
c) posicionamento relativo ao (inter) texto.

No que respeita ao posicionamento relativo à (própria) atitude, o
que está em causa é a possibilidade de o falante indicar a sua opinião,
positiva ou negativa, relativamente a coisas, lugares, pessoas, aconteci -
mentos e estados de coisas. 

Quanto ao posicionamento relativo ao outro, em diálogo, ele diz
respeito à função que permite ao falante agir sobre o seu enunciado,
estabelecendo pontes com os anteriores e antecipando os que se seguem,
mesmo quando a configuração seja marcadamente monológica, como
acontece quando a comunicação verbal toma a forma de texto escrito.
Partindo do princípio de que, mesmo quando os textos assumem uma
índole monológica, há sempre um dar – e receber verbal subjacente,
necessitamos de elementos que realizem esta acção reacção que caracteriza
o dialogismo. Trata-se, pois, da possibilidade de introduzir elementos no
enunciado que criam ligações com enunciados anteriores, ou que têm um
papel de antecipação relativamente ao(s) que se segue(m). Com efeito, o
falante, designadamente em texto escrito, tem a possibilidade de intro -
duzir itens que, explicitamente, representam uma reacção/resposta a
enunciados precedentes, ou uma antecipação de possíveis desenvol -
vimentos. Note-se, entretanto que, apesar de realizada de forma explícita,
esta função envolve, normalmente, alguma subtileza e complexidade. 
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Por fim, quanto ao posicionamento relativo ao (inter) texto, ele é
activado quando o falante usa citação ou referência de outrem, trazendo
pensamentos e palavras alheias para o seio da interacção. Este registo
assumido de fontes externas ou internas à interacção (a pessoa citada pode
estar presente na interacção) pode ser considerado um subtipo do posicio -
namento dialógico, na medida em que partilha os principais atributos da
função anterior.

Quando a pessoa citada não participa na interacção, acaba por ser
arrastada (o sujeito ou a sua posição sócio-semiótica) para aquela ocor -
rência dialogística, já que o seu texto está diluído no corrente texto global.
Neste caso, a posição dialogística é retrospectiva; porém, é de conceber o
uso prospectivo deste tipo de intertextualidade se são antecipadas respos -
tas dos interlocutores, estejam eles presentes, ou sejam apenas potenciais.
Neste sentido, considerem-se as interacções em grupos de discussão na
Internet (chats) que propiciam, com frequência, a ocorrência deste tipo
de função.

Vejamos, agora, com mais pormenor, as três sub-componentes 
de Atitude, ou seja, Afecto, Julgamento e Apreciação, começando pela
primeira.

Afecto 

O Afecto tem a ver com a manifestação das emoções, a reacção a um
comportamento, a um fenómeno natural, a um estado-de-coisas, ou a um
texto/processo. A manifestação das emoções reside na subjectividade
individual do falante/escrevente que, por decisão ou necessidade própria,
inscreve a sua presença no processo comunicativo. Até certo ponto, 
o falante/escrevente perscruta a possibilidade de um elo com o seu
destina tário, na medida em que, expondo-se por meio das suas revelações
emocionais, propõe uma reacção que pode ser de compreensão, simpatia,
partilha, ou até de recusa.

O falante/escrevente pode orientar a sua avaliação para uma qual -
quer entidade externa à interacção, ou pode dirigi-la para si próprio, numa
tentativa de evocar a simpatia do destinatário. Os dois processos estão, no
entanto, geralmente associados, o que significa que é possível encontrar,
em enunciados simples, alvos multi-avaliativos. No exemplo a seguir, a
manifestação das emoções orienta-se para uma entidade exterior à
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situação comunicativa, embora intimamente relacionada com aquela, na
medida em que são convocados valores atitudinais que incidem sobre os
ingleses, ao invés do que era suposto acontecer, na medida em que, na
construção textual, o alvo da avaliação são os portugueses.

In sickness nothing can surpass their tender and watchful care
and attentions: of this I can speak from my own experience, and
all the English with whom I talked about the subject (…) confirmed
my impression, though too ready, as we English are, to find

grievous faults with any person and thing out of our own country 
(Journal, vol. I: 27)

O Afecto pode ser realizado por meio de vários recursos gramaticais.
Comecemos por considerar o Afecto, enquanto qualidade. Neste caso,
como modo de processo, é realizado por uma circunstância, como em: 

Thus the attentions of our host and hostess were minutely

thoughtful to the last (Journal, vol. I: 64)

Para descrever participantes, o Afecto é realizado por um epíteto,
como em:

the good qualities of the Portuguese people (Journal, vol. I: xi) 

e, para conferir qualidades, é realizado por meio de um Atributo: 
the wages are very low (Journal, vol. I: 31). 
O Afecto, enquanto processo, pode manifestar uma percepção

afectiva:

Houve diferenças que uniram e tornaram especial a relação entre o

grande poeta romântico e a sua filha Dorothy

O Afecto, enquanto processo, pode manifestar também um compor -
ta mento afectivo: 

Dorothy Wordsworth não deixa de mostrar a sua cumplicidade

afectiva com os Portugueses.

Enquanto comentário, o Afecto pode realizar-se por meio de um
Adjunto modal: Felizmente o livro teve sucesso.

Outros aspectos a ter em conta prendem-se com a polaridade, a
gradação, a predicação e o conteúdo emocional envolvido.

A polaridade, positiva ou negativa, pode manifestar-se através de
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atributos e epítetos e, sendo negativa, pode ainda recorrer a itens de negação
adequados:
Afecto positivo: A sensível escrita de Dorothy teve influência em muitos dos

seus leitores.

Afecto negativo: A autora não deixa de apontar o dedo à desonesta ambição

das classes dominantes portuguesas.

Relativamente à gradação, ela pode manifestar-se como se segue:
Gradação baixa: A autora sugeriu à editora uma pausa nos seus projectos de

publicação.

Gradação média: A autora pediu à editora uma pausa nos seus projectos de

publicação.

Gradação alta: A autora implorou à editora uma pausa nos seus projectos de

publicação.

A predicação e o conteúdo emocional envolvido são outros aspectos
a ter em conta na manifestação do Afecto, como reacção directa vs.

indirecta, ou ímpeto emocional vs. estado mental
Reacção (a outro): o público gostou do que leu

Estado mental: eles estavam radiantes

Impeto comportamental: ela sorriu
Disposição mental: triste por se aperceber daquilo a que chama um sintoma

do carácter contemporâneo dos portugueses.

Resumidamente, podemos afirmar que os recursos gramaticais mais
recorrentes na manifestação do Afecto são:

Verbos (processos mentais) de emoção: gostar de, amar/odiar, agradar,

detestar, amedrontar, irritar/acalmar, interessar/aborrecer. 
Advérbios (circunstâncias de modo): (in)felizmente.
Adjectivos: feliz/triste, (in)seguro, agradado, irritado, (des)motivado.
Nomes (por vezes, resultantes de nominalizações): confiança/insegurança,

medo, terror, etc.

Sublinhe-se, entretanto, que o funcionamento retórico da manifes -
tação das emoções é, frequentemente, bastante mais complexo do que os
exemplos isolados, que aqui utilizamos, sugerem. 

Consideremos, agora, outra sub-componente de Atitude, ou seja, o
Julgamento. 
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Julgamento

As manifestações do Julgamento dizem respeito à avaliação da
Atitude em que, de forma positiva ou negativa, o comportamento humano,
individual ou grupal, relacionado com um qualquer conjunto de normas
sociais, é expresso (Iedema, Feez & White, 1994; Martin, 1995; Martin,
2000). Tratando-se de opiniões normativas sobre o comportamento
humano, as avaliações negativas, classificáveis como Julgamento, implicam
um certo sentido de disfuncionalidade, ou de culpa.

Enquadram-se no âmbito do Julgamento grande parte das manifes -
tações linguísticas, mais ou menos cristalizadas no sistema, que são
comummente postas ao serviço da crítica (negativa), ou da aprovação, tais
como provérbios, ditados, expressões idiomáticas e outra fraseologia de
índole idêntica. Neste quadro, o Julgamento lida profundamente com a
exteriorização da cultura, quer manifesta nos seus sistemas mais
elaborados (e.g. legalidade, moralidade, delicadeza), quer em expressões
menos perenes de sistemas semióticos (e.g. moda, costumes).

Trata-se, portanto, de um sistema de posicionamento atitudinal,
em que as asserções resultam de enquadramento cultural e ideológico
muito profundo, em que a conformidade é, naturalmente, mais bem
compreendida do que a dissidência. O modo como as pessoas exprimem
julgamentos acerca da (i)legalidade, (a)moralidade, (a)normalidade,
(in)capacidade, etc. é, por inerência, determinado pela cultura em que
estão inseridas e pelas suas experiências individuais. Em consequência,
as organizações e as culturas organizacionais determinam o espaço de
liberdade individual para a expressão de comportamentos avaliativos sobre
a moral, legalidade ou religião. O posicionamento ideológico dos parti -
cipan tes determina, normalmente, que o mesmo evento seja alvo de
julgamentos diferentes, ou até opostos. 

A atitude do julgador pode ser expressa de forma explícita, ou
manifestar-se implicitamente, estando diluída, no caso da segunda
hipótese, em elementos experienciais. 

Aliás, os enunciados que não contêm nenhum elemento avaliativo
explícito, não deixam de envolver uma atitude avaliativa, pelo que são
chamados julgamentos implícitos. Existem duas modalidades deste tipo
de julgamentos cuja distinção, por vezes, implica alguma subtileza ana lí -
tica. No primeiro tipo destes enunciados, julgamentos sinalizados, a
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inexistência de elementos avaliativos por excelência não obsta a que
incluam material linguístico de pendor atitudinal; no segundo tipo de
Julgamentos implícitos, os induzidos, não se torna explícita qualquer
inscrição do valor do Julgamento, seja ele positivo ou negativo, no entanto,
a conjunção discursiva e/ou contextual favorece uma interpretação
avaliativa. 

O Julgamento pode manifestar-se textualmente sob formas mais ou
menos claras ou subtis. Deste ponto de vista, são, então, considerados três
modos de Julgamento: Explícito, Sinalizado e Implícito. 

Consideremos, finalmente, a Apreciação, a terceira sub-compo -
nente de Atitude. 

Apreciação

A Apreciação tem a ver com avaliações que recaem prioritariamente
sobre objectos, artefactos, processos e estados-de-coisas. O que está em
causa é o valor das coisas, por regra, o valor semiótico (e.g. textos e acti -
vidades artísticas e para-artísticas e fenómenos naturais). As pessoas
podem também ser sujeitas a enunciados apreciativos, designadamente
em instân cias em que não são directamente ponderadas a adequação,
propriedade, correcção do comportamento. Os valores associados à Apre -
cia ção são de ordem estética e manifestam-se, tipicamente, por meio de
classificações acerca da forma, aparência, construção, apresentação ou
impacto estético de objectos e identidades. 

Distinções e Co-relações

Quer a Apreciação, quer o Julgamento tendem a ser orientados para
a identidade avaliada, e não para um sujeito subjectivo avaliador, como
acontece no caso dos enunciados que exprimem Afecto. Trata-se de um
procedimento em que o conteúdo avaliativo, individual e subjectivo, do
avaliador é assumido discursivamente como propriedade da entidade
avaliada, captando, por este efeito, um certo grau de objectividade.

Frequentemente, as atitudes sociais estão associados a valores do
Afecto, já que muitas das respostas emocionais podem ser entendidas
(julgadas) como adequadas ou desadequadas, boas ou más, dentro de uma
comunidade. Culturalmente, é inegável que a avaliação moral está profun -
damente associada à esfera afectiva pelo que, mesmo em áreas da produção
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discursiva menos impregnadas deste comportamento (i.e. discurso acadé -
mico, jurídico, etc.), são encontrados muitos enunciados de valoração
mista. 

Os valores do Afecto têm, pois, um grande potencial para induzir
julgamentos, como é o caso de, em determinados contextos, enunciados
que traduzem a vitimização de um ou mais participantes, provocarem um
julgamento positivo. 

O Afecto manifesta-se através de enunciados claramente explícitos
e sob uma forma subjectiva. Envolve um enunciado muito personalizado,
baseado no papel individual do autor, pelo qual aquele assume respon -
sabilidade total. O Julgamento, pelo contrário, é um comporta mento
avaliativo menos explícito, já que menos apoiado na subjectividade do
participante, resultando dessa característica um enunciado onde os valores
do Julgamento são apresentados mais enquanto qualidades do fenómeno
que está a ser avaliado do que propriedades dependentes do avaliador. 

O mesmo tipo de dificuldade de distinção pode ocorrer entre os
domínios do Afecto e da Apreciação. Tome-se como ponto de partida o
seguinte exemplo:

Trata-se de uma referência feita para destacar a frescura dos campos

portugueses

Aqui, frescura é susceptível de ser classificado enquanto categoria
de Apreciação, apesar de, também aí, estar presente a valoração afectiva.
De facto, como atributo, confere uma certa propriedade afectiva a uma
descrição objectiva, o que leva a considerá-lo uma manifestação de Afecto.

Em certo sentido, a emoção pode ser vista como combinando todos
os valores da atitude. Martin (2000, 2003) dá conta desta problemática,
reflectindo a partir de dados de investigação sobre discursos particulares,
designadamente o discurso científico e o dos media (Idema, R., S. Feez, &
P. R. R. White, 1994; Hyland, 1998). Sustenta Martin (2003: 174) que o
Julgamento e a Apreciação podem ser encarados como formas que os
falantes possuem de institucionalizar o Afecto.

JUDGEMENT and APPRECIATION might be interpreted as institu tion -
alizations of which have evolved to socialize individuals into
various uncommon sense communities of feeling — JUDGEMENT as
AFFECT recontextualized to control behavior (what we should and
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should not do). APPRECIATION as AFFECT recontextualized to manage
taste (what things are worth). 

Assim, conforme podemos verificar, de acordo com a Figura 12., o
sentimento pode ser institucionalizado, por um lado, enquanto valores
éticos e morais, por outro, enquanto valores estéticos.

O sentimento institucionalizado enquanto
valores éticos e morais

JULGAMENTO

AFECTO

APRECIAÇÃO

O sentimento institucionalizado enquanto
valor estético

Figura 12. O domínio do Afecto institucionalizado em Julgamento e Apreciação
(adaptado de Martin 2000a: 147)

Usando os conceitos de institucionalização e recontextualização
(Fairclough, 2003) para designar o modo como as comunidades gerem os
próprios afectos na expressão do pensamento ético e estético, Martin deixa
entrever a questão adicional que reside no facto de as culturas, as distintas
“comunidades de sentimentos”, se diferenciarem também pelo modo
como constroem os “seus” enunciados que exprimem valoração ética e
estética, à cabeça dos quais podemos eleger as expressões idiomáticas,
provérbios e outra fraseologia, mas onde o comentário ao pequeno aconte -
cimento, a expressão de um desejo ou expectativa, expressos num simples
diálogo do dia-a-dia, são igualmente relevantes.

Depois de termos apresentado um subsistema da Avaliatividade, 
a saber, Atitude, vamos agora considerar um outro, o subsistema do
Compro metimento.

39A  T E O R I A  D A  A V A L I A T I V I D A D E :  B R E V E  A P R E S E N T A Ç Ã O



Comprometimento

O subsistema Comprometimento, tal como é perspectivada na teori -
zação sobre a Avaliatividade, inclui valores e recursos que habitualmente
estão associados a domínios como a atribuição, a modalidade, a concessão,
a polaridade, a indirecção, a atenuação/intensificação, entre outros. Trata-
-se de um largo e poderoso conjunto de recursos que estão ao serviço da
aceitabilidade dos enunciados, permitindo aos falantes ajustar, na perma -
nente negociação que é a interacção, o conteúdo do enunciado às incidên -
cias comunicativas. Por aceitabilidade não se pretende significar, aqui,
qualquer validação do ponto de vista lexicogramatical, mas designar a
capacidade que tem o falante de intervir na enunciação dos seus propó -
sitos, ou propostas, de forma a torná-los sustentados por argumentos,
junto dos seus alocutários. 

Além dos ajustamentos acima referidos, são considerados, na
categoria de Comprometimento, os recursos que situam o enunciado
funcio nalmente com referência aos processos passados, presentes ou
futuros.  

Uma noção essencial para se entender a categoria Compro me ti -
mento é a de dialogismo, já que o que também está em causa é a possi -
bilidade de o falante, oralmente ou por escrito, poder intervir, ajustando
o estatuto do seu enunciado.

Esta noção remonta a Bakhtin (1981) e Voloshinov (1995); ambos
coincidem em evidenciar a natureza social da interacção verbal, conferindo
a esta característica do comportamento verbal um plano superior ao das
formas do sistema abstracto que o compõem e também ao acto psicológico
que o explica.

Bakhtin usa o termo “heteroglossia” para se referir ao dialogismo
nos textos escritos. Este conceito corresponde, sensivelmente, ao de
“intertextualidade” em Kristeva (1986), sendo retomado por Fairclough
(1992:10) como manifestação da presença de outros textos num texto
particular: “ the explicit presence of other texts in a text.” Martin & Rose
(2003) e White (2003a, 2003c) usam o conceito de ‘heteroglossia’ para se
referirem a Comprometimento, como opções de sistema para a abertura e
fechamento do espaço hetereoglóssico. 

O conceito de diálogo, na acepção restrita, refere toda a mani -
festação essencial do comportamento verbal entre pessoas – directo, 
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face-a-face e oral; num sentido mais lato, engloba ainda todo o tipo de
comunicação, mesmo a de cariz monologal, na medida em que, no limite,
o monólogo mais intimista não deixa de exigir o(s) seu(s) alocutário(s). 
A comunicação assim entendida é dialógica na sua essência, pelo que os
enunciados, mesmo os de formulação mais monologal, recorrem a expe -
dientes para a apresentação/representação do falante e defesa das posições
deste, tendo em conta eventos e informações anteriores e antecipando
futuras reacções. 

My point then, is that the resources included within ENGAGEMENT

are all `dialogistic’ in this sense – they are all means by which
speakers/writers represent themselves as engaging in a ̀ dialogue’
to the extent that they present themselves as taking up, acknowl -
edging, responding to, challenging or rejecting actual or imagined
prior utterances from other speakers/writers or as anticipating
likely or possible responses from other speakers/writers.

White, 2000: 16

O Comprometimento envolve, nesta perspectiva, recursos eminen -
temente dialógicos, na medida em que permitem ao falante intervir no
enunciado, para referir, ou invocar, representações, ou pontos de vista, e
projectá-los em função do passado ou futuro da interacção, texto ou
enunciado em curso. O falante, oralmente, ou por escrito, é entendido
enquanto entidade comprometida dialogicamente. Nessa medida, o
Comprometimento diz respeito às formas pelas quais recursos como a
projecção, modalidade, polaridade, concessão e vários advérbios de
comentário posicionam um enunciado avaliativo em relação a outro
(White, 2000; Martin, 2003).

Naturalmente que, sendo afirmada a possibilidade da presença, 
no texto, de outra(s) palavras, outras vozes, para além das do próprio
escrevente, o conceito de “voicing” é capital na teorização sobre o Compro -
metimento. Em conformidade com as explicitações já feitas, Bakhtin
(1981) afirma que todo o texto é intrinsecamente dialógico e Kristeva
(1986) sustentará a mesma ideia; note-se, porém, que Bakhtin distingue
entre discurso autoral, associado a textos unívocos, em que o significado
está como que congelado, incapaz de interagir com outras “vozes”, e o
discurso internamente persuasivo, dialógico, na sua essência.
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A realização do Comprometimento envolve um número conside -
rável de categorias que estão esquematizadas na Figura 13.

Comecemos por considerar processos de Contracção, assim deno -
mi nados por se realizarem por meio da redução do espaço dialógico do
destinatário. 

Contracção: Contraposição

De um ponto de vista dialógico, a negativa não é uma simples
oposição lógica à positiva, uma vez que a asserção negativa só se realiza se
comportar os valores da positiva. Não se verifica, porém, reciprocidade –
a positiva não contém, obrigatoriamente, a negativa. Quando se analisa o
Comprometimento da perspectiva da Negação, o que está em jogo é a
possibilidade de introduzir, no diálogo, uma alternativa a uma posição
positiva, aceitando-a ou rejeitando-a (Fairclough, 1992: 121.)

Negação
Contraposição Contra-expectativa

Contracção

Expectativa confirmada
Pro-posição

Compromisso Pronunciamento

Endosso

Probabilidade
EvidênciasPonderação
Diz-que

Expansão

Atribuição Reconhecimento

Distanciamento

Figura 13. Categorias do Comprometimento.
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No exemplo a seguir, a Negação, tal como é realizada, invoca concep -
ções e convicções, consensuais ou não, sobre a generalização do fenómeno
do holiganismo, anteriormente formuladas, e apresenta-se como uma
resposta discordante. 

(…) Não tem mal nenhum participar intensamente num

espectáculo desportivo, podendo, até, por vezes ultrapassar alguns
limites. O futebol também desempenha essa função. As notícias
que se ouvem sobre o holiganismo não representam tudo o que lá
se passa.

TSF, participação de ouvinte no programa “Bancada Central”,
21.02.04

Uma situação típica de Contra-expectativa realiza-se através do uso
de Adjuntos de comentário tais como surpreendentemente, estranhamente,
bizarramente, inesperadamente, paradoxalmente, etc. O uso destes adjuntos
promove a sugestão de uma posição alternativa que é rejeitada, ou não
passa de uma expectativa não realizada, como em:

Paradoxalmente, quando o mais difícil estava feito e parecia que o

cessar-fogo era uma realidade, voltou tudo à estaca zero.

Depois de tanto ter lutado para que a justiça fosse feita, surpreen -
dentemente, desistiu do processo.

Outra situação tipificada de Contra-expectativa resulta do uso de
concessivas. Os recursos da expressão da “concessão”, como embora,
todavia, porém, contudo, são os mais salientes na sub-categoria de Contra-
-expectativa; porém, para além destes, muitas formulações com um valor
próximo ou relacionado são de incluir, como é o caso de alguns usos de só,
apenas, mesmo, já e ainda. 

Os médicos, o pessoal auxiliar, e o serviço de limpeza são excelentes,

já a comida é o pior que se pode imaginar.”

É tudo muito fácil, tudo muito bonito, é só facilidades ao telefone.

Mas, quando sabem que o estudante que lhes quer alugar o quarto tem

um animal de estimação, tudo muda de figura.
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Contracção: Pro-posição 

A Pro-posição é uma forma de intervir na interacção pelo aumento
do valor afectivo, ou outro, conferido a uma determinada proposição/ 
/proposta. Este processo, realizado, numa primeira análise, com a intenção
de atenuar a eventual discordância com o interlocutor, tem o efeito de
tornar mais problemático, para este último, a manifestação de qualquer
contradição futura. 

Provavelmente, a obra de Dorothy não convenceu todos os seus leitores
mas, com certeza, teve eco nos de mentalidade mais aberta.

Os falantes, oralmente ou por escrito, podem intervir directamente
no seu texto, de forma a aumentar o custo de qualquer possível rejeição ou
contestação do seu conteúdo. Trata-se de um processo designado por
Pronunciamento que consiste, sempre, numa intervenção deliberada a
nível do enunciado, podendo realizar-se de formas distintas que resultam
em formulações dialogicamente prospectivas. Um processo de Pronuncia -
mento muito frequente, quer na oralidade, quer na escrita, é o da inclusão
de um Adjunto de Comentário com função de intensificador:

O custo da obra foi, realmente, muito inflaccionado.
Realmente, o custo da obra foi muito inflaccionado.

O Pronunciamento pode realizar-se por uma espécie de inter pola -
ção directa e explícita no enunciado: Eu disse que a ideia de reconstruir o

edifício era absurda…

O falante pode, ainda, manifestar concordância tácita com o desti -
natário, ao apresentar um ponto de vista que já terá sido defendido por
este, ou que assume ser consensual. A intenção é aumentar o custo de
qualquer desacordo subsequente. Uma rejeição da proposição torna-se
mais difícil de realizar, na troca dialógica em curso. Formulações como
Com certeza que está de acordo, Certamente que concorda comigo, Todos nós

sabemos que, etc. são muito frequentes em interacções orais com certo grau
de formalidade, como, por exemplo, nos debates televisivos.

Também são consideradas formulações dentro do âmbito da Pro-
-posição aquelas em que o falante, oralmente ou por escrito, evoca a
conformidade da sua alegação com o pensamento da comunidade em que
está inserido: Toda a gente sabe que…, O povo costuma dizer que…. Aqui, não
há o efeito de prevenção de um desacordo com o interlocutor, como no
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exemplo precedente (Expectativa confirmada), mas, por efeito retórico, o
destinatário vê-se inserido na concórdia estabelecida pelo seu parceiro
dialógico (Endosso). Qualquer desacordo é, doravante, mais difícil de
realizar na mesma interacção, ou na mesma sequência interactiva. Os tipos
de enunciados acima referidos, configurando processos de Expectativa
confirmada, ou de Endosso, constituem um desafio ao potencial dialógico
do destinatário, pelo aumento do custo interpessoal de qualquer desa -
cordo, quando, retoricamente, o acordo é referendado pelo senso comum.

Até agora foram passados em vista processos de Contracção, assim
denominados por se realizarem através da redução do espaço dialógico do
destinatário. A teorização considera também processos de Expansão. 

Expansão: Ponderação 

Se atentarmos nas fórmulas Parece que, provavelmente, ouvi dizer que,
reconheceremos expedientes muito comuns que permitem ao falante
intervir a nível do enunciado, alterando, significativamente, o seu valor
e/ou força interlocutória. Tais processos não têm, no entanto, uma única
e inequívoca interpretação. Da perspectiva interactivista, abordagem que
parece mais conciliável com a perspectiva dialógica aqui a ser apresentada,
eles são globalmente classificados enquanto “protectores”do acto de fala.
Também é comum a interpretação, influenciada por uma perspectiva de
lógica formal, com referência às noções de verdadeiro/falso, de que esta -
mos perante formulações em que o falante não pretende comprometer-se
totalmente com o conteúdo do seu enunciado. O enunciado está a ser
considerado apenas como uma manifestação de uma determinado estado
interior do sujeito enunciador, que este pretende comunicar, o que seria
evidente na asserção de alguém que, após várias horas de difícil trabalho,
dissesse: Parece que este dia nunca mais acaba!...

De um ponto de vista dialógico, as formulações até agora exempli -
ficadas resultam de uma escolha, a partir de um conjunto de possibilidades
inerentes ao falante, que lhe permitem abrir um espaço de alternância
dialógica e devem ser encaradas enquanto tal, ou seja, enquanto recursos
para a criação de um ambiente favorável ao contraditório, por antecipação
de hipotéticas intervenções. Note-se que estamos perante asserções com
as quais o enunciador está verdadeiramente comprometido, ao contrário
do que a superfície da formulação pode sugerir, e que, portanto, o seu
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significado só pode ser acedido, se se tiver em consideração a sua funcio -
nalidade dialógica.

Consideram-se ao serviço do processo de Ponderação,
a) expressões que sugerem a representação da evidência assertiva,

no “jogo” que é a interacção, tais como parece que, a evidência sugere que,

tudo leva a crer que, aparentemente, etc. (Evidências)
b) modais de probabilidade, fórmulas de conteúdo próximo (eu

penso/eu suponho, eu julgo) e certos usos retóricos da pergunta. (Proba -
bilidade)

c) fórmulas que remetem a responsabilidade para um emissor
exterior à interacção que é, em todo o caso, tido como credível: diz-se, 

é sabido, ouvi dizer, alguém afirmou que, etc. (DIZ-QUE)

Expansão: Atribuição 

Considerando a possibilidade de intervenção do falante, a este nível,
no enunciado, são equacionadas duas categorias de recursos ao serviço da
negociação do espaço dialógico e do posicionamento inter-subjectivo. Uma
primeira categoria diz respeito aos recursos do tipo dos que têm sido
analisados até agora, que têm em comum o facto de a voz presente ser a do
próprio falante, oralmente ou por escrito, podendo, consequentemente,
ser considerada uma voz interna, inerente à própria autoria do texto. Toda -
via, é bastante comum o mesmo falante fazer intervir voz(es) externa(s), de
forma a relançar convenientemente o seu discurso. Neste caso, estamos
perante o que se costuma designar por Atribuição, processo que, natural -
mente, é considerado heteroglóssico, e cujo funcionamento retórico
merece alguma atenção. Interessa analisar a relação entre as “vozes” que
intervêm na sua relação com o “autor”, mas interessa, sobretudo, entender
a forma como o mesmo autor usa as “vozes” exteriores para se posicionar
dialogicamente face aos participantes, sejam eles já conhecidos, ou apenas
potenciais interlocutores. Pode-se considerar que há uma escala de
atribuição de discurso, em cujo grau mais baixo estará a probabilidade
(personalizada) e, no grau mais elevado de atribuição externa, estará o que
se pode chamar de atribuição inserida.

Uma exemplificação dos diferentes níveis desta escala pode
realizar-se do seguinte modo:
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Atribuição inserida de discurso externo: A autora sustenta que Mr. Ford

produziu um livro de bolso metódico, abrangente e muito inteligente.

Atribuição assimilada de discurso externo: As publicações mais influentes

da época geralmente apresentam uma visão etnocêntrica da realidade

observada. 

Citativos: Diz-se que os tios de Dorothy tinham uma relação muito íntima.

Atribuição testemunhal: Ouvimos dizer que alguns britânicos ainda não

abandonaram preconceitos denunciados pela autora.

Probabilidade não-personalizada: É possível que Dorothy tenha lido Camões

aquando da sua passagem por Portugal

Probabilidade personalizada: Acredito que o pai de Dorothy tenha tido grande

influência no gosto literário da autora. (julgo, suponho, creio, etc.)

O que se torna mais interessante explorar são as formas recorrentes
que o falante usa em texto, quer para assumir o conteúdo proposicional 
de um enunciado, quer, simplesmente, para se distanciar daquele, não
acei tando responsabilizar-se pela proposição abrangida. Estes movi men -
tos, endosso/desendosso, fazem-se por meio de processos que o falante
mani pula em função dos seus intentos, de acordo com a sua competência
discursiva, hábitos comunicativos, conhecimento do alocutário, cultura,
etc., muitas vezes criando uma ambiguidade comunicativa de difícil análise
e classificação. Exemplos de uma proposição endossada são os que se
realizam através de verbos como mostrar, demonstrar, admitir, como em: 

Dorothy revelou que tinha preparado as suas notas para as apresentar

apenas na intimidade, aos seus amigos.

A autora demonstrou que Portugal era, à época, um destino evitado,

devido ao desconhecimento e aos preconceitos prevalecentes.

O editor, alguns anos depois, admitiu que a autora não tinha motivação

para publicar as suas notas e que foi necessário exercer alguma

influência para que ela alterasse a sua posição. 

Para além dos subsistemas da Atitude e Comprometimento, que
temos vindo a sumariar, a teoria da Avaliatividade contempla também o
subsistema da Gradação, apresentada seguidamente.
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Gradação
A Gradação tem a ver com a possibilidade de moldar o grau de uma

ou mais avaliações contidas num enunciado, conferindo-lhe maior ou
menor vigor, ou seja, nas palavras de Martin (2000: 148), a faculdade de
mudar o grau de intensidade da Atitude, aumentando-lhe o volume.

Força
A Força realiza-se, designadamente, através do léxico da intensi -

ficação, da morfologia comparativa e superlativa, da repetição, e de vários
recursos fonológicos e grafológicos, estando intimamente ligada aos
elementos paralinguísticos da comunicação e atingindo os significados
graduáveis: 

Mais forte: O país parecia tão longínquo

Intensificação: A escritora é infinitamente mais agradável com os portugueses

Mais fraco: O trabalho parece bastante razoável
Atenuação: As metáforas brotam com um pouco menos de naturalidade

O seu julgamento pareceu-me um tudo nada afectado pela experiência

Em níveis mais delicados de análise, são de considerar as sub-
-categorias de Intensidade, Quantidade e Valorização.

Alguns aspectos gerais relacionados com a intensi ficação/dimi -
nuição do valor do enunciado merecem ser brevemente destacados:

a) A escala de intensificação/diminuição do valor aplica-se quer a
quali dades (um pouco monótono, bastante quadrado), quer a pro -
cessos (o ácido corroeu um pouco a via).

b) A generalidade da intensificação de qualidades é atitudinal, enquan -
to, de um modo geral, a intensificação de processos o não é (A actriz

apresentou-se ridiculamente vestida, O comboio partiu suavemente).

c) A escala de intensificação/diminuição pode ser realizada através de
um lexema isolado (e.g. pouco, muito, enormemente apoiado), através
de um processo de infusão semântica (O atleta reagiu profissional -

mente/ profissional) ou através de repetições (Não vi nada, nada que

me interessasse, O fogo alastrou rápido, destruidor, aterrador, funesto).

d) A realização, sendo mais ou menos figurativa, pode relacionar-se
fortemente com a metáfora gramatical (os preços treparam imenso,
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usou palavras de uma transparência cristalina/ subiram imenso, muito

transparente).

Foco
Há, também, a possibilidade de ajustar as fronteiras entre categorias

que, não sendo graduáveis de um ponto de vista ideacional, são-no por
meio do subsistema desig na do Foco:

Acentuação: uma palavra do tipo bomba, pode provocar uma investigação a
toda a conversa telefónica

um verdadeiro amigo… 

Suavização: cheguei eram nove e tal,
uma espécie de magazine…

O Foco, atingindo os significados graduáveis e não-graduáveis, está
relacionado, tal como foi descrito em Martin & Rose (2003), com a possi -
bilidade de tornar o significado ideacional mais ou menos suave. Enquanto
sub-categoria relacionada com o significado ideacional, ela realiza-se em
termos não atitudinais, ou melhor, constitui uma codificação indirecta da
Atitude, por isso, uma emoção sentida, e.g. felicidade, é codificada e perce -
bida, não como emoção, mas como característica psicológica. 

Relativamente à realização da Gradação, cabe sublinhar que ela pode
ser feita de diversos modos. Assim, a Gradação pode realizar-se por meio
de comparativos e superlativos:

Tão subtil quanto um elefante;
Isso é o mais provável.

A Gradação pode também realizar-se através da pré-modificação de
um adjectivo:

Ele pareceu-me um pouco acanhado; 
O público é de alguma maneira influenciável;
Acabámos o trabalho num período relativamente curto.

Pode ainda realizar-se por meio de um grupo verbal adverbialmente
modificado:

As suas palavras atingiram-no ligeiramente;
Em certa medida, essa decisão de Bruxelas atingiu-nos; 
A região desenvolveu-se enormemente na última década.
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Dados os objectivos desta introdução à Teoria da Avaliatividade,
neste sumário, apenas destacámos os aspectos do sistema da Gradação que
são mais significativos, na semântica da intensificação. Todavia, a
Gradação é um sistema que oferece maior complexidade, tendo as suas
componentes, Força e Foco, sido já desenvolvidas e pormenorizadas,
designadamente por Martin & Hood, 2006, em particular na sua aplicação
ao texto académico. 

Considerações Finais

É pertinente destacar a diferença entre, por um lado, os muitos
estudos já existentes ao nível do discurso avaliativo, que oferecem, sem
dúvida, contributos válidos para a sua compreensão e, por outro, o modelo
geral da avaliação em língua, o estudo da Avaliatividade, alicerçado no
conhecimento linguístico, em ordem à compreensão das escolhas que
enformam as funções semânticas. De facto, o sistema da Avaliatividade,
tal como foi desenvolvido na Linguística Sistémico-Funcional (Martin,
1977, 2000; Martin & Rose, 2003, sobretudo) permite, mais do que as
abordagens anteriores, estudar de forma integrada as opções em redes de
categorias semânticas para exprimir a Atitude, acertar a intensidade dos
valores envolvidos, por meio da Gradação e entender o papel de outras
“vozes” e posicionamentos em texto, na análise do Comprometimento. O
sistema da Avaliatividade permite ainda também dar conta do conjunto
preciso dos sistemas gramaticais que realiza estas categorias semânticas,
descrevendo-os de forma teoricamente motivada, e não os deixando ao
arbítrio da intuição. Nesta conformidade, a questão que se coloca, tendo
em consideração uma teoria como a da Avaliatividade, não é tanto que
função realiza uma dada estrutura, ou um cúmulo de escolhas gramaticais,
mas como são construídos e realizados determinados significados, por uso
de escolhas, ou padrões de escolha, lexicogramaticais.

Em muitos textos, é relevante procurar respostas que estão para lá da
primeira perspectiva que habitualmente se tem das categorias avaliativas
presentes. Nesses casos, a construção da análise encontra no sistema da
Avaliatividade um conjunto de recursos aptos a responder, designada -
mente, a: 

a) Que tipo de identidade, persona textual, o autor constrói para/de si
próprio?
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b) Que perspectiva axiológica ou ideológica está por detrás das formu -
lações do autor (aquelas que ele entendeu serem naturais)?

c) Que leitor/ouvinte ideal é construído no texto? Que conjunto de
assun ções, valores, crenças, expectativas são assumidas pelo falante/ 
/escrevente no texto para os seus ouvintes/leitores?

O entendimento mais geral do sistema, da importância que ele tem,
por exemplo, para a formação, descrição e conhecimento das culturas, 
ou até para a aprendizagem das línguas, está longe de ser conseguido.
J. Martin, um dos seus principais criadores, tem disso consciência e,
apontando vias de exploração do mesmo, rejeita formas mais concentradas
em descrever a locação de uma determinada distribuição ao nível da
oração, apontando claramente para a unidade e para a sua forma: 

we will never understand the function of evaluation in a culture if
our studies are based, however quantitatively, on the analysis of
‘deco-textualized’. It is texts that mean, through their sentences
and the complex of logogenetic contingencies among them — they
do not mean as a selection from, or a sum of, or worse, an average
of, the meanings within the clause.

Martin, 2003: 177.
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Prefácio de um Diálogo Continuado com o Leitor

Abstract: Most analyses based on Appraisal Theory tend to deal with discrete elements
in an attempt to achieve a detailed treatment of the subject. In this study of the
preface to the first edition of Journal of a few months’ residence in Portugal, and

glimpses of the south of Spain, however, only the aspects of the preface that
directly contribute to the global meaning of the text were taken into
consideration. As a matter of fact, categories of Appraisal here examined
clearly indicated not only how Dorothy Wordsworth identifies her putative
reader and the way she positions herself dialogically towards other contem -
porary writers, but also display, in advance, so to speak, her opinions about
Portugal and the Portuguese, while constructing her own authoral persona.
Moreover, those lexicogrammatical resources which help to the expression of
the potential meaning of the text which by nature is a pre-text, were put into
evidence

Ao invés das aplicações mais frequentes da teoria da Avaliatividade no
ambiente da LSF, em que as análises se concentram em elementos discretos
para permitir um tratamento mais circunstanciado, nesta abordagem ao
prefácio da primeira edição de Journal of a few months’ residence in Portugal,

and glimpses of the south of Spain, são visados os dados em presença no prefácio
que mais directamente concorrem para o significado global do texto.
Percorrendo parte das categorias da teoria da Avaliatividade, foi possível pôr
em evidência o modo como Dorothy Wordsworth identifica o seu putativo
leitor, como se posiciona dialogicamente face à escrita e à comunidade restrita
de escritores/pioneiros seus contemporâneos, como antecipa opiniões sobre
Portugal e os portugueses e como, ao mesmo tempo, vai construindo a sua
persona autoral. Situando-se a teoria da Avaliatividade ao nível do discurso, é
dada, aqui, relevância aos elementos lexicogramaticais que concorrem para a
expressão do significado potencial de um texto que, pela sua natureza, é um
pré-texto.



Do prefácio de uma obra, mesmo que com o rótulo de literatura de
viagens, espera-se que o autor ou outrem deixe claro os seus propósitos,
refira as condições de realização/produção escrita, introduza o tópico,
refira elementos que considere pertinentes para a orientação do leitor.
Para além da sua função introdutória, o prefácio fornece ao autor, em regra,
o ensejo de deixar passar para o seu leitor algumas revelações, confidên -
cias, estados de alma, propósitos sociais, estéticos ou de outra ordem.
Constitui-se, portanto, num momento dialógico por excelência, no sentido
em que enceta uma comunicação interpessoal muito particular e directa
com o leitor, comunicação esta que, com o início da obra propriamente
dita, se desvanece ou passa a assumir um outra dimensão. Não é raro, pois,
identificar-se no texto preambular, o empenho do autor em comunicar
aquilo que não pode ser dito no corpo da obra, razão pela qual, o prefácio
é, frequentemente, peça analítica complementar, fundamental para se
entender o jogo de espelhos que o autor estabelece em função do seu
processo criativo.

O Journal of a few months’ residence in Portugal, and glimpses of the

south of Spain, sendo uma obra enquadrável no género de literatura de
viagens, tem a particularidade de escolher o modelo retórico de “diário”,
o que poderia aliviar o seu prefácio dos elementos mais intersubjectivos,
reduzindo o âmbito e o interesse da análise do prétexto. Tal opção da sua
autora tornaria dispensáveis, no prefácio, as posturas confidenciais tão
típicas destes textos, os elementos avaliativos (sobre Portugal e os portu -
gue ses, no caso em apreço), as revelações íntimas e muitos outros elemen -
tos de interesse porque os cânones genológicos de um “journal” os admi -
tem no corpo da obra. Na verdade, Dorothy Wordsworth no seu riquíssimo
“Preface to the First Edition” encarregou-se de denegar a justeza deste
raciocínio apriorístico que antecipava um texto organizado em torno de
elementos de natureza experiencial/ideacional, pouco susceptível de se
deixar analisar da perspectiva (interpessoal) que pretendo levar a cabo1.
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A análise do conteúdo interpessoal, seguindo o modelo da teorização
sistémicofuncional2 é de molde a permitir averiguar, entre outros elemen -
tos, as atitudes em presença no texto (i.e. afecto/emoções, julgamentos,
apreciações), o posicionamento dialógico do autor, as vozes autorais
existentes, a relação do texto com outros textos contemporâneos ou não e
o modo como eles são evocados ou trazidos ao Texto. O “Preface to the First
Edition” tem, de tudo isto, um pouco, o que permite a uma ferramenta
analítica como a Avaliatividade, a par dos outros dois recursos para a
produção do significado interpessoal (Envolvimento e Negociação),
investigar o modo como o falante/escritor avalia positiva ou negativamente
as entidades, os acontecimentos ou estado de coisas. Permite ainda verifi -
car até que ponto a expressão dos sentimentos e valores autorais constroem
ou não um estatuto de autoridade e de que modo essa expressão traça,
retoricamente, relações com e entre os presumíveis leitores. 

Um bom ponto de partida para a análise do “Preface to the First
Edition” é, justamente, atermo-nos ao modo como Dorothy Wordsworth
o quis começar, já que, no primeiro e longo período, a autora como que
traça um roteiro do seu pré-texto, desvendando oração a oração, complexo
oracional após complexo oracional, os tópicos essenciais do que vai ser
abordado no prefácio. A transcrição do período, separando e enumerando
os enfoques, será útil para compreender o modo como estão condensadas
as principais linhas estruturantes do prefácio: 

[ If I had set out from home …  …  a book,]   (1)
[ I might as well perhaps … … any remoter quarter;] (2)
[ for there is no accessible portion … … visited and described;] (3)
[ and after all the fightings … less thoroughly familiar to us, ] (4)
[ none indeed … … imperfectly explored by tourists.] (5)

O prefácio inicia-se com a oração condicional (1), em que a hipótese
formulada recai sobre a própria autora, sua ocupação ou actividade e
projecta-se na oração seguinte que contém o núcleo informativo essencial
– ideia de escrever um livro sobre Portugal nunca esteve projectada,
Portugal não fora destino planeado ou sequer desejado pela autora. 
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O conteúdo da condição, a sua colocação em posição temática e a
virtualidade oferecida pela construção gramatical de se saber (no momento
da leitura) tratar-se de uma hipótese que não tem nem terá consequência,
projecta, desde logo, uma diminuição do espaço intersubjectivo com o
leitor. Na verdade, se Dorothy tivesse iniciado o seu prefácio por “I might
as well perhaps have gone to Portugal…”, com as necessárias alterações
no fraseado, o conteúdo informativo, no essencial, ter-se-ia mantido inal -
te rado, pelo que a condição inicial terá de se interpretada na óptica do
significado interpessoal, onde Dorothy, ab initio, assumindo um diálogo
privilegiado com o leitor, pretende que este seja baseado em princípios 
de verdade em que têm lugar mesmo as verdades desnecessárias, a confi -
dência ou a petite histoire.

O quadro das motivações para a escrita do Diário é completado em
(3). “Visitar” e “descrever” são as actividades privilegiadas por Dorothy
para referir sucintamente os traços genológicos do texto que vai encetar.
Tal enunciação necessita, todavia, de ser desenvolvida para que o destina -
tário entenda os limites em que a autora labora. O prefácio dedicará algum
espaço a esse assunto.

Como não poderia deixar de acontecer no preâmbulo de um texto
que opina sobre Portugal e os portugueses, as avaliações da autora sobre o
país e o seu povo são aí antecipadas. Em (2) uma dupla modalização epis -
témica (I might as well perhaps…) recaindo sobre a(s) possibi li dade(s) da
viajante escrevente, têm o efeito retórico de sublinhar o carácter remoto de
Portugal, como adiante se verá. De resto, o fecho do período, recorrendo
a uma passiva (5), reforça a ideia de distanciamento (do país) face a um
centro imaginário etnocêntrico de que Dorothy, por vezes, dá ideia de
querer apartar-se. Restam, no primeiro período, as sugestões de lutas
(trava das, experienciadas ou tão somente assistidas) e escritos em Portugal
(4) que, na construção da autora, sustentam a autenticidade e a solidez das
suas opiniões.

Procurarei, seguidamente, abordar os desenvolvimentos, no prefá -
cio, dos elementos acima destacados, associando (1), (3) e (4) e dando
destaque aos recursos essencialmente do Comprometimento, em que
estarão em evidência as relações entre o autor/texto/leitor, a construção
da persona autoral, a identificação do “leitor” que é delineado no texto e os
mecanismos através dos quais o putativo destinatário é construído. Em
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segundo lugar, associando (2) e (5), analisarei o modo como, no “Preface
to the First Edition”, Portugal é apreciado por Dorothy Wordsworth e os
recursos linguísticos postos ao serviço de tal avaliação.

Comprometimento: relações autor/texto/leitor

O elemento preliminar de toda a construção da persona autoral é,
porventura, o modo tão abreviado quanto eficaz com que a autora traça os
limites da sua actividade ou ocupação, limites estes que são, concomi tan -
temente, as fronteiras genológicas do seu texto. Como já foi referido, a
síntese resulta apenas do recurso a dois processos (visitar e descrever) que
surgem no texto integrados num composto oracional aparentemente
construído para conferir relevância semântica ao alheamento e distância
do país (Portugal). Trata-se, curiosamente, de dois processos que, sendo
materiais, a sua realização no mundo real só pode ser completamente
realizada através de acções (processos) de ordem mental como ver,
observar. 

Dorothy parte de “o que fazer” (visitar e descrever) para o “como
fazer”, aspecto a que dedica algumas linhas em mais do que um momento
do seu prefácio. De resto, a construção da sua persona autoral fica, em parte,
a dever-se ao modo como a autora desenvolve o seu pensamento sobre
como agir face à escrita e face ao objecto de descrição: Portugal. Tinha sido
identificada, no primeiro período, uma intenção de verdade e autenti -
cidade; essa linha vai ser glosada num primeiro momento em que Dorothy
decide comunicar ao leitor que organizou as suas notas, não para serem
abertas a um vasto público, mas apenas pensando nos seus amigos: 

The following Diary, prepared solely for my friends at home…
(Journal, vol. I: x-xi) 

O elemento de familiaridade, conferido por “for my friends”, para
além de uma informação estritamente associada ao significado expe -
riencial, tem o efeito de reforçar a autenticidade textual, elemento que
sofre uma dupla gradação positiva através do advérbio “solely” e a locução
prepositiva (circunstância de lugar) “at home”; o primeiro reforçando o
carácter de exclusividade, o segundo secundando semanticamente a fami -
lia ridade. Este recurso é designado, no âmbito do sistema da Avalia ti vi -
dade, por Gradação através do Foco, na medida em que a categoria sobre a
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qual recai a gradação, vista do ponto de vista experiencial, não é susceptível
de gradação. 

A autenticidade textual é ainda reforçada com uma declarativa, de
uma intensidade notável: 

I can truly say, ‘As I found Portuguese, so I have characterized them’
(Journal, vol. I: xi) 

A intensidade conferida pelo conteúdo experiencial da declarativa 
é potencializada pelo advérbio “truly”, de novo uma Gradação de Foco, e
pela colocação em posição temática de “As I found Portuguese…”, onde
ressalta o observador em detrimento do acto de observar ou o objecto da
observação.

A autora, em outro momento do seu texto, acrescenta aos valores 
da verdade e da autenticidade, o critério da intencionalidade. Este seu 
texto não é, pois,  neutro nem distante; pelo contrário, é animado de um
princípio activo de boa vontade: 

My remarks are made in the spirit of my motto pro bem, in answer
to some of my fiends… (Journal, vol. I: xiii) 

Para completar o seu posicionamento dialógico face ao texto e ao
leitor, Dorothy tem necessidade de acrescentar uma motivação pessoal, a
de contribuir para debelar os preconceitos existentes sobre Portugal e os
portugueses: 

My main inducement, indeed, to the publication of this desultory
Journal is the wish to assist in removing prejudices wich make
Portugal an avoided land… (Journal, vol. I: xi) 

Dorothy, consciente da sua condição de mediadora privilegiada
entre a entidade observada e os seus leitores, apresenta-se como portadora
de uma militância particular, cuja acção se situa in médio, local imaterial da
construção preconceituosa. No fraseado, não deixa de usar recursos de
Avaliatividade como o epíteto “desultory”, o atributo “avoided land” e,
sobretudo, para sublinhar o essencial da proposição, o Adjunto de modo
“indeed”.

Veracidade, autenticidade, transparência, militância são, pois, valo -
res que Dorothy deseja sejam partilhados com o seu leitor, no sentido em
que pretende que este a reconheça portadora de tais propriedades. Sendo
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esta a sua particular construção autoral quanto ao método e motiva ção do
seu livro, será interessante investigar o modo como as suas avalia ções são
produzidas, uma vez que, apresentando-se motivada por tais valores, será
de esperar uma atitude aberta, escrupulosa, não definitiva, deixando espa -
ço ao leitor para intervir, completando ele próprio o que lhe é sugerido.

Uma ferramenta como a teoria da Avaliatividade, designadamente o
subsistema do Comprometimento oferece-nos a possibilidade de
distinguirmos dois modos de o falante/escritor se posicionar face às suas
avaliações; um que sugere abertura dialógica, porque oferece o espaço
retórico da réplica, designado por Expansão, outro fechado, definitivo,
limitando-se em si próprio, designado por Contracção. 

No “Preface to the First Edition”, Dorothy Wordsworth não deixa,
realmente, espaço dialógico para a diversidade e diferença. Na correlação
estabelecida entre o dialogismo e a intertextualidade, todo o prefácio é
dominado pela categoria da Contracção, desde logo porque todas as
opiniões, sendo consumadas na primeira pessoa, são anunciadas como
resultado de uma experiência do “eu” autoral, portador de uma voz privile -
giada, de autoridade face ao leitor. Nelas, não há lugar para a perple xidade
ou hesitação (normalmente instanciadas através de categorias como
Ponderação, Atribuição), as modalizações e os procedimentos atenuadores
são praticamente inexistentes. 

Na mesma linha de construção de uma persona autoral especialista,
privilegiada, Dorothy alarga as suas avaliações a outros escritores, seus
pares, referindo-se positiva e negativamente a Mr. Ford, De la Bordes,
Chile Harold e a Echo. Neste particular, saliento a referência aos dois
primeiros autores:

…by the production of his methodical, comprehensive, and most
intelligent Handbook – to humble a name for so high a work –
shaming the De la Bordes and all preceding pioneers through that
vast wilderness. (Journal, vol. I: vii-viii) 

O Julgamento que recai sobre a obra de Mr. Ford é realizado lexical -
mente através de três epítetos (“methodical, comprehensive, and most
intelligent”); porém, o comentário sobre De la Bordes, implicando neces -
sariamente um Julgamento negativo, realiza-se através de um processo
(“shaming”) que é inserível na categoria de Afecto (negativo). 
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Uma perspectiva intercultural

É difícil identificar, no prefácio, a intencionalidade discursiva de
alguns momentos: se, por um lado, há apreciações sobre o carácter de
portugueses ou ingleses que revelam a intenção, apenas, de dar conta do
modo como Dorothy viu a realidade portuguesa (assunto que será tratado
na próxima secção), por outro, os processos de projecção oracional usados
pela autora promovem a afirmação deliberada de um claro posicionamento
intercultural.

A melhor demonstração deste posicionamento manifesta-se
quando, após referir e criticar o estereótipo da falta de cuidado nos arran -
jos domésticos “and other matters”, atribuído aos portugueses, Dorothy
encerra o período com uma afirmação que poderia figurar numa moderna
cartilha sobre a causa intercultural, pela sugestão da inversão do olhar
como método para mitigar o preconceito:

Many of our usages are open to similar censure for them, if they
chose to make their particular notions the arbitrary role of right
or wrong” (Journal, vol. I: xiv) 

Outras sugestões na mesma linha de pensamento são feitas direc -
tamente aos seus concidadãos: 

…if we would reclaim any particle of her goodwill, we should learn
to repress our superciliousness, and

‘Be to her faults a litle blind,
Be to her virtues very kind.’

(Journal, vol. I: viii, destaques no original)

Em síntese, recorrendo a várias categorias do Comprometimento e
da Atitude, Dorothy Wordsworth, no seu prefácio, consciente da sua privi -
le giada condição de escritora, autoriza-se a realizar avaliações definitivas,
monoglóssicas, nos termos da teorização aqui utilizada, sem embargo de
construir uma persona autoral baseada na autenticidade, transparência, de
onde emerge um traço principal: o seu profundo carácter intercultural.

Resta ainda a questão de se saber para quem escreve a autora. 
A chave para a identificação do leitor idealizado por Dorothy está na
interpretação do uso recorrente do pronome “us”. Tal recurso inscreve-se,
antes de mais, na dinâmica já abordada da opção por um tom confidencial.
Por longos momentos, o prefácio constrói-se na base de um desdobra -
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mento funcional entre um “I” (persona autoral) e um “us”, aparentemente,
persona étnica, na medida em que Dorothy não resiste ao pragmatismo
etnocêntrico da escrita em voga neste período do século XIX, em que ainda
pontuam os pioneiros e exploradores trabalhando para revelar à comu -
nidade original a realidade exótica de certas áreas do globo. Desde o início
do seu prefácio, Dorothy privilegia um “nós” sendo, concomitantemente,
autora e desti natária, ou seja, pioneira e beneficiária do conteúdo da sua
escrita, na medida em que se assume pertencendo a, e escrevendo para a
comu nidade (England) de valores e cidadania: “… there is, I belive, no
country in Europe that is less thorougly familiar to us, …” (Journal, vol. I:
vii). Este posicionamento, presente em todo o prefácio, culmina na comp -
aração final entre as práticas dos poderes legais britânico e português,
simbo lizando a oposição “nós”/ “eles”, em que o primeiro termo designa
os britâ nicos, para quem, em primeira instância, escreve e o segundo, os
portugueses e a sua terra, alvo das avaliações: 

Every one knows that in case of bankruptcy with us (…)
He never molests the family of a debtor, by sending a broker…

(Journal, vol. I: xiv-xv)

A interpretação do “nós”, porém, deverá ser também feita à luz de
outros elementos presentes no prefácio que remetem ainda para a
construção do putativo leitor. As fortes críticas, sobretudo a De la Bordes
e aos pioneiros que o precederam, atestam a eleição de um destinatário
particular – a reduzida comunidade de especialistas, cultivadores da litera -
tura de viagens a que Dorothy pertence, mas que, por via das opiniões
contrastantes, se afasta dos valores tradicionalmente veiculados nos
consenso comunitários. Esta última interpretação é clara, sobretudo,
quando a prefaciante define o espírito que deverá animar a publicação de
um guia completo sobre Portugal: 

especially if written in a spirit of courtesy, which we to often
dispense with in our comments on the Portuguese, but to which
they are nevertheless well entitled.

(Journal, vol. I: viii).

O putativo leitor delineado no prefácio inscreve-se, pois, no seio de
duas comunidades, uma de cidadania, outra de actividade ou especia li -
zação, ambas merecedoras de mensagens distintas mas que, dificilmente,
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conseguimos separar, dada a subtileza dos processos linguísticos usados e
a parcial coincidência dos seus conteúdos.

“Our old and faithful ally, Lusitânia”

Num texto preambular em que são antecipadas avaliações contidas
no “Journal” propriamente dito, interessa, sobretudo, identificar as
opiniões que recaem sobre Portugal e os portugueses. Como se verá, outros
alvos de avaliação merecem referência, em virtude dos procedimentos
linguísticos utilizados (e.g. os ingleses e a Inglaterra, a própria escritora,
a sua escrita e alguns escritores “pioneiros” seus contemporâneos).

As três subcategorias da Atitude são usadas por Dorothy, embora os
seus intuitos avaliativos favoreçam os julgamentos que percorrem um
número considerável de processos típicos desta categoria, dos quais
destaco, por serem predominantes, os seguintes: 

Epítetos: 

by the production of his methodical, comprehensive, and most
intelligent handbook (Journal, vol. I: vii)

a land of unwashed fiery barbarians and over brandied port-wine
(Journal, vol. I: xii)

Atributos: 

it is still in fact a labyrinth to strangers  (Journal, vol. I:vii) 

the shores of Minho and of the Douro (…) are now easy of access
as… (Journal, vol. I: x-xi). (xliv)

Circunstância:

travel in Portugal as securely, if not so smoothly, as you navigate
the Thames… (Journal, vol. I: x)

Metáforas gramaticais:

the shores of Minho and of the Douro (…)and almost the whole
length of the inland country (...) has (…) the grand recommen -
dation of being new. (Journal, vol. I: xii)

I fear that some observations on English prejudice (...) may wear
an ungracious air of censoriousness… (Journal, vol. I: xiii)
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Outros processos, alguns menos directos, outros mais complexos,
surgem muito dispersos no corpo do texto (e.g. modalizações, atenuações,
comparações) entre estes, os procedimentos associados à categoria da Gra -
dação são de uma singularidade notável e serão postos em evidência nas
observações aos quadros-síntese das manifestações da Atitude em anexo. 

Os julgamentos sobre Portugal e os portugueses alternam de um
modo aparentemente planeado, com avaliações sobre a Inglaterra e os
ingle ses, como pode ser visualizado na representação esquemática da
Figura 1.

A alternância avaliativa (Portugal/os portugueses; “Nós” (ingleses)/
Inglaterra) só não é integralmente perfeita por se intrometerem, estru -
tural mente, duas pequenas sequências avaliativas cujo alvo, curiosamente,
são publicações em livro – a obra de Mr. Ford e o próprio “Journal” de
Dorothy. 

Portugal/os portugueses 

distância, afastamento de “nós”

Livro de Mr. Ford 

excelência

“Nós”(ingleses)/Inglaterra

etnocentrismo, arrogância

Portugal/portugueses 

humor turbulento

paisagem, carácter

O meu diário 

modéstia 

“Nós”(ingleses)/Inglaterra

preconceitos 

costumes

Comparação final sobre a justiça

Fig.1. Esquema alternante das manifestações da Atitude no “Preface to the First Edition”
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Na verdade, esta organização estrutural do discurso, sugerindo uma
oposição deliberada entre as realidades portuguesa e inglesa, tem o
contrapon to retórico no processo vastamente usado no prefácio que
consiste em proceder a exercícios avaliativos, positivos ou negativos, sobre
uma entidade, que acabam por constituir avaliação de sentido inverso
sobre a entidade oponente. Por exemplo, a arrogância do olhar britânico
sobre os portugueses (“our superciliousness”), severamente criticada,
resulta num julgamento positivo sobre o carácter lusitano “but to which
they are nevertheless well entitled” (Journal, vol. I: viii) ou a afirmação de
que é falso o estereótipo sobre os princípios (repugnantes) de arrumação
e limpeza doméstica dos portugueses, resulta numa avaliação negativa
sobre a britânica (in)capacidade de compreensão do outro “we apply the
reproach of sordidness, because they differ from ours.” (Journal, vol. I:
xiv). Naturalmente que se reconhece, numa primeira interpretação deste
processo, a manifestação emblemática de um olhar etnocêntrico: a leitura
do outro a partir de parâmetros exclusivamente próprios, postura que não
é de estranhar, já que estamos em pleno século XIX. Porém, este processo
que elege o “Nós” como espelho terá, também, de ser interpretado como
envolvendo uma intenção de autocrítica, presente em todo o prefácio.

Vejamos como se manifestam os valores atitudinais relativamente às
duas entidades, sintetizados nos quadros em anexo, 1 e 2. Em ambos foram
omitidas as colunas habitualmente reservadas à Fonte e ao Alvo, uma vez
que a Fonte (entidade avaliadora) é sempre a prefaciante e o alvo está
identificado no cabeçalho do quadro. A coluna “comentário” foi incluída
para permitir destacar alguns recursos inerentes às categorias da Atitude,
do Comprometimento ou da Gradação. 

Consideremos, então, em primeiro lugar as manifestações dos
valores atitudinais que têm Portugal e os portugueses como alvo (Quadro
1.). De acordo com as intenções de Dorothy Wordsworth, o texto inicia-se
sublinhando o carácter remoto, afastado e desconhecido de Portugal (da
perspectiva inglesa, naturalmente), pelo que os primeiros julgamentos são
negativos, com recurso às categorias do Comprometimento (“I believe”) e
da Gradação (“less/thoroughly/more”). Ao contrário de outras avaliações
negativas sobre Portugal, que acabam por ser atenuadas ou explicadas na
sequência textual imediata, estas permanecem confinadas à sua substância
como se de informação objectiva se tratasse.
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Seguem-se quatro manifestações negativas da Atitude que visam o
carácter (humor turbulento) dos portugueses, segundo Dorothy, “o pior
sintoma do seu carácter moderno”; porém, o efeito destas avaliações é
subtilmente atenuado. Desde logo, porque o longo período dedicado ao
“humor turbulento” é circunscrito a um avaliador limitado pela circuns -
tância da distância que reduz a validade das observações, já que a distância
física e psicológica da Fonte não assegura a integridade do acto de avaliar.
A Contra-expectativa introduzida pela adversativa “But”, por outro lado,
tem o efeito de direccionar o odioso da avaliação para as classes dirigentes
do país, desculpando o povo em gera, (“the mass of the people”), verda -
deiro Alvo das observações de Dorothy. Esta sequência atitudinal reservada
ao carácter turbulento dos portugueses (Journal, vol. I: viii-ix) é a mais
veemente de todo o prefácio, contendo léxico susceptível de ser consi de -
rado como manifestação de Afecto negativo (cf. “evils”, “fever”,“thieves”).

O Afecto, no entanto, continua sendo a categoria menos usada no
prefácio. O único recurso de Afecto positivo referenciado nesta secção do
texto (“carácter amável”) não é suficiente para justificar a sensação de
simpatia e afectividade para com os portugueses e o seu país que se tem
quando se termina primeira leitura do prefácio. Esta percepção do leitor
deve-se a alguns processos usados e já analisados, bem como à argumen -
tação baseada em referências históricas. Com efeito, é detalhadamente
sublinhado que Portugal foi o local onde Cristóvão Colombo preparou a
sua grande viagem, a terra de nascimento de Magalhães, Álvares Cabral e
onde morreu Américo. Concorrem ainda, em isossemia, as comparações
simbólicas dos rios portugueses com os rios Tamisa e Nilo e as referências
os bancos do Reno. De resto, ainda que não sejam negadas certas singu -
laridades do carácter lusitano e a própria descrição de algumas das suas
exteriorizações pode conter certa ironia etnocêntrica, a oposição ingleses
/ portugueses é sempre favorável aos últimos. Em última análise, e como
melhor fundamento para convencer o seu leitor preconceituoso, Dorothy
esgrime o argumento de que o equívoco está na perspectiva de quem olha
e não no objecto observado – numa sequência central do seu texto a autora
repete o que diz já ter afirmado aos seus amigos:

I think, the Portuguese are misunderstood
(Journal, vol. I: xiii-xiv)
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Neste particular, a construção da Atitude no “Preface to the First
Edition” parece configurar a situação sugerida por Martin & White (2005),
em que o Julgamento e a Apreciação podem ser vistos, em determinadas
conjunturas, como Afecto institucionalizado:

Judgement reworks feelings in the realm of proposals about
behavior (…) Appreciation on the other hand reworks feelings as
propositions about the value of things.”

Martin & White (2005: 45)

Esta ideia de que o Afecto pode ser reinstitucionalizado em Julga -
mento ou Apreciação remonta, no entanto, a Martin (2000: 147).3

Nesta linha de raciocínio, é crível que, sobretudo os julgamentos,
resultem na escrita de Dorothy de uma efectiva recontextualização da
categoria do Afecto, o que explicaria, por um lado, a quase ausência de
recursos desta categoria, por outro, a nossa percepção enquanto leitores de
que todo o prefácio está imbuído de sentimento e emoção. No Quadro 2, é
possível apreender facilmente os tópicos sobre os quais incidem os
julgamentos que têm os ingleses como alvo (cf. ignorância, desinteresse,
malícia, arrogância e maldade), todos de conteúdo negativo e realizados
de forma evocada. Ora, como já foi anteriormente observado, dada a
construção retórica, tais atributos não têm apenas um valor em si; eles
caracterizam uma comunidade no exercício do contacto com outra
comunidade e o seu povo, o que converte estes últimos (os portugueses)
em vítimas da ignorância, arrogância e malícia britânicas. Por esta razão,
porventura, Dorothy tende a evitar, nas orações ou complexos oracionais
com carácter atitudinal, processos relacionais, como seria expectável,
preferindo substituí-los por metáforas gramaticais ou processos de outro
tipo, mais capazes de exprimir a acção, o exercício (injusto) de tais
predicados.
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Comentário Final

Percorrendo as categorias da Avaliatividade, foi possível verificar
como Dorothy Wordsworth identifica o seu putativo leitor, como se posi -
ciona dialogicamente face a este e também face à escrita e à comunidade
restrita de escritores do género de viagens seus contemporâneos, como
antecipa opiniões sobre Portugal e os portugueses e como, ao mesmo
tempo, vai construindo a sua persona autoral. Foi possível, ainda, identi -
ficar o modo complexo como Dorothy procede discursivamente no seu
prefácio, onde, ora as afinidades estilísticas de meados do séc. XIX, ora a
sua individualidade, pragmatismo analítico e cunho intercultural compri -
mem o texto num intrincado sincretismo avaliativo e retórico. A teoria da
Avaliatividade está apta a perscrutar tais incidências, entre outras razões,
porque parte da ideia de que os significados interpessoais não podem ser
buscados através de meras configurações de elementos discretos, porque
nunca são expressos enquanto tal. O “Preface to the First Edition” constitui
um clara ilustração desta premissa.
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Quadro 1. Recursos da Atitude no “Preface to the First Edition”: Portugal e os
portugueses como alvo

there is, I believe, no country in

Europe that is less thoroughly

familiar to us(…) more imper fectly

explored by tourists.(xli)

It is still in fact a labyrinth to

strangers (xli)

is that everlasting “civil-warring” on

a small scale (…)any definite

aim.(xlii)

But for these turbulent humours the

mass of the people (xlii)

their upstart rulers (…) the evils of a

disputed succession (…) their

dishonest ambition, like thieves to

whom… (xlii)

A stranger has little to apprehend

from natives, even when they are in

commotion (xlii)

If he has the good fortune to be among

them as we were, between moves, he

is safe enough.(xliii)

Nor I have any personal adventure to

relate (xliii)

You may (…) travel in Portugal as

securely, as you can navigate the

Thames (xliii)

…of a few of the more remarkable

objects that to me had all the charm

of uncommonness (xliv)

Julgamento negativo explícito
[país remoto]

Julgamento negativo explícito
[país remoto]

Julgamento negativo explícito
[carácter, humor]

Julgamento negativo explícito
[carácter, humor]

Julgamento negativo explícito
[carácter, (des)honestidade]

Julgamento negativo explícito
[capacidade, conduta]

Julgamento positivo evocado
[capacidade, segurança]

Julgamento positivo evocado
[segurança]

Julgamento positivo explícito
[segurança]

Apreciação positiva explícita
[originalidade]

I believe – Comprome ti -
mento,
Pronunciamento (Adj.
de Comentário)
less/thoroughly/more

Gradação, Força

Still - Gradação, Força,
Extensão
In fact (Adj. de Comen -
tário) 

Recurso a metá fora e a
ironia

But – oração iniciada
por Contra-expectativa,
reduzindo a veemência
do julgamento

Utilização de léxico sus -
cep tível de inclusão na ca -
te goria de Afecto (nega -
ti vo): evils, fever, thieves

Posição temática cedida
à entidade avaliadora.
in commotion – Afecto
negativo; ironia

Valorização de expe -
riên cia pessoal como
suporte do Julgamento

Testemunho de experi-
ência pessoal

Recurso a comparações
sucessivas que susten tam
o Julgamento positivo

Epíteto e metáfora gra -
ma  tical

ANEXO
Portugal e os portugueses como alvo

Texto Categoria Comentário
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Quadro 1. Recursos da Atitude no “Preface to the First Edition”: Portugal e os
portugueses como alvo (continuação)

only on the attractive beauty and

freshness of the landscapes (xliv)

and on the generally amiable

character of the inhabitants (xliv)

The good qualities of the Portuguese

people (xliv)

It does not deserve the reproach of

being merely a land of unwashed fiery

barbarians and over brandied port-

wine. (xliv)

the shores of Minho and of the Douro

(…) are now easy of access as…

(xliv)

the shores of Minho and of the Douro

(…)  has (…) the grand recom -

mendation of being new. (xliv)

It is to this “great fact” the possibility

of finding novelty even yet in the Old

World

we often heard of Portuguese meaness

as to household arrange-ments and

other matters(…)we apply the

reproach of sordidness…

though the law gives him ample power

over “ the assets”, he never molests the

family of a debtor

that the Portuguese creditor(…) the

benefit of such lenity from the foreign

resident who may happen to fail in his

debt, is usually observant of even greater

delicacy to a stranger in such circum -

stances than to one of his own people.

Apreciação positiva explícita
[beleza; “cenário natural”]

Afecto positivo.

Julgamento positivo explícito

Julgamento positivo explícito
[carácter]
Julgamento positivo explícito
[carácter]

Julgamento positivo explícito
[acessibilidade]

Apreciação positiva explícita
[beleza; “cenário natural”]
Julgamento positivo explícito
[novidade]

Apreciação positiva implícita
[novidade; “cenário natural”]

Julgamento negativo implícito
[costumes, sordidez]

Julgamento positivo implícito
[magnanimidade]

Julgamento positivo explícito
[magnanimidade, delicadeza]

Met. gram.- Nom.
beauty,  freshness.

Epíteto, attractive

Referência ao carácter
dos portugueses feita
com recurso a léxico
atitudinal 

Generalização do Julga-
mento com restrições
produzidas em secções
anteriores do texto

Entidade avaliadora tam -
 bém submetida a julga -
mento evocado.
Merely – Gradação, Foco.

Julgamento positivo su-
portado por comparação
com entidades
simbólicas

Metáfora gramatical com
recurso de Gra da ção
(grand recommendation)

Metáfora gramatical

Referência a estereótipo
através de recurso de
Com prometimento -
Endosso (we often heard)

Though – Contra-expec -
ta tiva.
him/he – valor simbó -
lico

that the Portuguese

creditor – elemento
sim bó lico generalizável

Texto Categoria Comentário
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that is less thoroughly familiar to

us(…) more imperfectly explored by

tourists.

we too often dispense with in our

comments on the Portuguese

we should learn to repress our

superciliousness, and…

Many of our usages are open to

similar censure from them, if they

chose to make their particular notions

the arbitrary rule of right and wrong.

This severe justice  the Portuguese

credi tor might stigmatise as

meanness

Never dreams demanding a list of

watches, gold (…) possessed by his

wife or daughters, never (…) never

(…)

such lenity from the foreign resident

who may happen to fail in his debt, is

usually observant of even greater

delicacy to a stranger in such

circumstances than to one of his own

people

Julgamento negativo evocado
[ignorância, desinteresse]

Julgamento negativo evocado
[capacidade, malícia]

Julgamento negativo evocado
[arrogância]

Julgamento negativo evocado
[arrogância]

Julgamento negativo evocado
[maldade]

Julgamento negativo evocado
[maldade]

Julgamento negativo evocado
[maldade]

thoroughly  Adjunto de
Comentário com Gra -
dua ção de Foco: less

too often Gradação, 
Adj. de Modo, frequên -
cia

Emprego de modalidade
em processo mental

Reversão da perspectiva
do avaliador  como
puta tivo avaliado

Emprego de modalidade
em processo mental

Enumeração com efeito
retórico de Gradação
(foco)

Gradação, Foco: even

greater

“Us”, os ingleses e a Inglaterra como alvo

Texto Categoria Comentário

Quadro 2. Recursos da Atitude no “Preface to the First Edition”: “Us”, os ingleses e a
Inglaterra como alvo
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“As I found the Portuguese, so I have characterised them”: 
O Contributo da Adjectivação na Construção do Real

Abstract: The aim of this paper is to analyse the use of adjectives in Dorothy Wordsworth’s
Journal of a Few Months’ Residence in Portugal, and Glimpses of the South of Spain,
by adopting the Appraisal theory as a theoretical framework. It will focus
mainly on the subcategories of Attitude – Affect, Judgement and Appreciation
– and will attempt to show how the adjectives used to describe different aspects
of the Portuguese reality can convey a positive or negative evaluation of the
appraised, i.e. Portugal and the Portuguese. 

Introdução

Como faz questão de salientar no Prefácio do seu diário Journal of a

Few Months’ Residence in Portugal, and Glimpses of the South of Spain, Dorothy
Wordsworth anima-se a escrever semelhante obra tendo como destina -
tários os seus amigos «at home» (Journal, vol. I: xi), movida pelo desejo
de ajudar a desfazer certas ideias menos abonatórias sobre os portugueses
e Portugal. O seu livro não pretende ser um guia, que tanta falta faz, em sua
opinião, mas sim um pequeno apontamento em que procura realçar as
paisagens e sublinhar as qualidades dos habitantes, de modo a que os seus
conterrâneos deixem de olhar para o nosso país como uma terra a evitar.

De facto, ao contrário de outros autores britânicos, seus contem -
porâneos, que se debruçaram sobre o nosso território e suas gentes,1

Dorothy Wordsworth diz-se empenhada em transmitir uma imagem

1 Ver Pedro, E., L. Azuaga e V. Hartnack eds., 2002. 



positiva de Portugal e dos portugueses, adoptando uma postura claramente
intercultural por oposição ao posicionamento mais etnocêntrico commu -
mente veiculado nos relatos de viagens da época. Com efeito, essas narra -
tivas perpassavam, em regra, uma representação e codificação linguística
da realidade portuguesa imbuída de um olhar preconceituoso em que a
cultura do Outro era avaliada pela bitola da cultura do Eu, considerada
claramente superior.2

Referindo-se ao seu diário, diz a autora ainda no Prefácio:

It gives but a slight notice here and there of a few of the more
remark able objects that to me had all the charm of uncom mon -
ness; and it is diffuse only on the attractive beauty and freshness of
the lanscapes, and on the generally amiable character of the
inhabitants. On the first of these subjects, the natural scenery, I
have dwelt with a fondness that may expose me to the raillery of
having produced rhapsodies “where pure description holds the
place of sense;” on the other topic, the good qualities of the
Portuguese people, I can truly say, “As I found the Portuguese, so
I have characterised them.” (Journal, vol. I: xi) 

A falante/escritora propõe, assim, à partida, uma reacção de empatia
e simpatia para com as entidades, os acontecimentos ou estado de coisas
objecto da sua avaliação. Dorothy Wordsworth convida os leitores a abraçar
e compartilhar a sua própria resposta emocional enquanto viajante por
terras portuguesas, admitindo que pode ter-se excedido na descrição das
paisagens, ao ponto de ser alvo de alguma troça, mas que isso se deve
apenas à inexcedível beleza da natureza que a rodeia; já na referência ao
carác ter dos portugueses, segundo alega, limita-se a descrever objectiva -
mente as qualidades com que se deparou.

Tendo presente este quadro, proponho-me averiguar como, à luz do
teoria da Avaliatividade (Martin and White, 2005) e através da análise dos
adjectivos utilizados, a autora caracteriza e avalia as paisagens e gentes de
Portugal, seus costumes e instituições, e tenta dirimir a imagem estereo -
tipada e preconceituosa que da nossa terra e do nosso povo têm os ingleses,
sintetizada no seguinte excerto:
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My main inducement, indeed, to the publication of this desultory
Journal is the wish to assist in removing prejudices which make
Portugal an avoided land by so many of my roving countrymen and
countrywomen, who might find there much to gratify them if they
could be persuaded that it does not deserve the reproach of being
merely a land of unwashed fiery barbarians and over-brandied
portwine. (Journal, vol. I: xi)

Metodologia e instrumentos de análise

Pela sua própria natureza, o diário de um viajante é fértil em marcas
atitudinais, uma vez que o falante/escritor nos vai dando conta das suas
impressões e registando a sua opinião positiva ou negativa relativamente
às entidades que são objecto da sua avaliação. De entre os três domínios
interactivos que presidem ao sistema da Avaliatividade – Atitude, Compro -
metimento e Graduação – (Martin and White, 2005: 34-35), centrarei a
minha atenção no subsistema da Atitude, enquanto instru mento de aná -
lise, dado que esta categoria se relaciona, precisamente, com a enunciação
de reacções emocionais, julgamentos de comportamento e avaliação de
entidades, estado de coisas, acontecimentos e factos. Apesar de a Atitude
poder ser realizada por um leque alargado de recursos lexicogramaticais,
no presente estudo optei por restringir a análise ao uso dos adjectivos que,
no texto de Dorothy Wordsworth, surgem como manifestação de qualquer
uma das três subcategorias da Atitude: Afecto, Julgamento e Apreciação. 

Será que o posicionamento atitudinal da autora, manifestamente
anunciado no Prefácio como querendo-se positivo, se mantém ao longo
do seu diário? Como realiza Dorothy Wordsworth essa sua atitude avaliativa
através do uso de adjectivos? E os adjectivos estão ao serviço de que
categoria da Atitude? 

Seleccionaram-se 206 enunciados em que ocorrem adjectivos
(atributos, epítetos e alguns classificadores)3 que transmitem juízos de
valor (positivo ou negativo) codificados pela viajante, neste caso, a autora,
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3 Vide Anexo para a listagem completa dos 206 enunciados distribuídos pelas Tabelas 1, 2
e 3. A Tabela 1 diz respeito à categoria natureza, a Tabela 2 à categoria pessoas e a Tabela
3 à categoria aspectos culturais e institucionais. Todos os enunciados estão numerados



sobre a realidade observada e descrita, assumindo-se, por isso, como
relevantes para a análise que se pretendia realizar. De seguida, identificou-
se sobre quem ou o quê recaíam as opiniões da falante/escritora, ou seja,
quais as entidades alvo das suas avaliações. Observou-se que os aspectos do
real que mais captaram a sua atenção distribuem-se pelas seguintes
categorias: natureza, pessoas e aspectos culturais e institucionais. 

Na categoria natureza incluem-se as referências a rios, serras,
picos, vales, colinas, costa, paisagem, lugares, campos e caminhos. 

Da categoria pessoas constam membros das várias classes sociais,
ou seja, gente simples (criados, mulheres do povo, forneiras, carregadoras
(Carreta girls), postilhões, artesãos numa oficina de pedreiro, esta -
lajadeiros, mulher e filhas do estalajadeiro, almocreves, pedintes e
vagabundos), mas também elementos das classes mais altas e da realeza
(fidalgos, senho ras da sociedade, a Rainha, a corte, D. Afonso VI, a filha
de D. Manuel, figuras ilustres do mundo das letras e da história portuguesa,
como João das Regras e D. João de Castro), e ainda membros do clero
(cónego e freiras).

Finalmente, a categoria aspectos culturais e institucionais con -
tem pla várias realidades: tradições, costumes, festas, procissões, foguetes,
passeios a cavalo, monumentos, igrejas, capelas, altares, cemitério inglês,
fontes, colunas, pilares, alvenaria, telhados, mosaicos, baixo-relevos,
torres, candeeiros de prata, movimento, cidades, ruas, vielas, jardins,
casas, estalagens, camas, mobiliário, candeeiros, quadros, livros, jarros,
frutos, chá e doces.

Dada a diversidade de referências contempladas nas categorias
pessoas e aspectos culturais e institucionais, houve necessidade de se
proceder ainda a uma subcategorização4 para melhor se tentar estabelecer
o que aí se caracterizava. Assim, na categoria pessoas estão incluídas as
subcategorias carácter e características, classes sociais e profissões e
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ocupa ções; por sua vez, a categoria aspectos culturais e institucionais

subdivide-se em hábitos e tradições, acontecimentos, monumentos, luga -
res, infra-estruturas (ruas, jardins, casas, estalagens, camas), orna men -
tos (alvenaria, telhados, mosaicos, baixo-relevos, mobiliário, cande eiros,
quadros) e produtos (frutos, chá, doces, comida, e objectos vários como
livros, jarros, jarras).

Na última fase da análise, procedi à classificação dos adjectivos
seleccionados, tentando assinalar as instâncias explícitas e implícitas da
Atitude, bem como discernir ao serviço de que subcategorias os adjectivos
se encontram – Afecto, Julgamento ou Apreciação – e, ainda, se essas
ocorrências contribuem para uma valoração positiva ou negativa da
realidade descrita. 

Resultados

O primeiro dado que ressalta da análise levada a cabo relaciona-se
com a distribuição percentual das várias categorias que constituem, afinal,
o conjunto das entidades ou dos temas sobre os quais Dorothy Wordsworth
se debruça, ao descrever a nossa terra, suas gentes e costumes. 

A Figura 1 torna, de facto, evidente que os aspectos culturais e

insti tucionais (59%) são os tópicos sobre os quais recai a preferência da
falante/escritora no que toca a apreciações e/ou juízos de valor, seguidos de
longe pelas categorias pessoas (25%) e natureza (16%).
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Como se depreende pelas Figuras 2 e 3, de um total de duzentas e
seis ocorrências seleccionadas, trinta e duas dizem respeito à categoria
natureza, cinquenta e uma à categoria pessoas e cento e vinte e três à cate -
goria aspectos culturais e institucionais. Estes gráficos deixam também
perceber, de imediato, que a avaliação positiva é predominante em todas
as categorias sob estudo, embora haja variações percentuais entre elas.
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Vejamos então mais de perto o que motiva Dorothy Wordsworth a
emitir opiniões positivas ou negativas sobre o que lhe é dado observar ou
vivenciar nas suas viagens pelo nosso país. 

Começando pela categoria natureza, verifica-se que vinte e sete das
trinta e duas ocorrências são objecto de uma avaliação positiva, o que não
é de admirar pois a própria autora já admitira no seu Prefácio que era
particularmente sensível à beleza das paisagens naturais que encontrara
em Portugal. Como se pode depreender pela Tabela 1 apresentada em
anexo, todas as trinta e duas referências a aspectos da natureza enqua -
dram-se no domínio da Atitude enquanto manifestações da Apreciação,
subcategoria que tem a ver com a expressão de valores de ordem estética. 

No texto em análise, a Apreciação positiva é realizada lexicalmente
por meio de epítetos como admirable, beautiful, commanding, excellent,

exquisite, fertile, grand, lovely, mighty, noble, rich, ou splendid, por exemplo,
que são usados para descrever serras, vales, planíces, rios e paisagens,
atestando bem os encómios tecidos por Dorothy Wordsworth às nossas
belezas naturais.5 Apenas cinco ocorrências (bewildering, dusty, lonesome,

vile, wild) transmitem um olhar depreciativo sobre a natureza, uma delas
relacionada com as condições da costa portuguesa e quatro com o mau esta -
do das estradas ou bermas dos caminhos, a que não é alheio o incó modo e
irritação que daí advém para os viajantes:

... leaving all the luggage in a heap on this wild coast ...” [Tab. 1: 32]

... on the dusty, lonesome road-sides ... [Tab. 1: 6, 20]

... a vile bewildering road ... [Tab. 1: 3, 29]

De referir ainda que a maioria das manifestações de Apreciação,
quer positiva quer negativa, é explícita. Apenas nos seguintes exemplos se
verifica uma Apreciação evocada ou implícita, negativa no caso de lonesome

e bewildering, porque leva o leitor a aduzir o sentido de desolação (bermas
desertas) e de frustação/irritação provocada pela estrada desconcertante
que, por isso, se torna incómoda de percorrer; positiva no que diz respeito
aos enunciados onde little é utilizado, uma vez que este epíteto é commu -
mente associado a algo adorável porque pequeno, trazendo à mente um
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universo liliputiano de uma outra narrativa de viagens.

... on the dusty, lonesome road-sides ... [Tab. 1: 6, 20]

... a vile bewildering road ... [Tab. 1: 3, 29]

... these snug little fertile vales ... [Tab. 1: 18]

... fine views down and across the river to the little town ... [Tab. 1:
19]

Passando em seguida para a categoria pessoas, também aqui se
observa uma predominância de avaliações positivas (trinta e seis), no
conjunto das cinquenta e uma ocorrências. As observações em evidência
visam o carácter e as qualidades dos portugueses das várias classes sociais,
havendo igualmente referências às suas profissões e ocupações. Seguindo
as subcategorizações propostas, eis alguns exemplos das entidades alvo da
admiração ou reprovação da autora:

Carácter e características:

The honest good fellow was as grateful as if we had not by our
foolish disregard of his prudent advice, put his life in jeopardy that
day. [Tab. 2: 14, 20]

… surrounded by a crowd of people, wild-looking as savages ...
[Tab. 2: 50]

Classes sociais:

... servants, courteous and attentive ... [Tab. 2: 2, 8]

... the learned daughter of King Emanuel … [Tab. 2: 33]

Profissões e ocupações: 

It grieved me to observe that very many of these women and girls
were suffering from weak and inflamed eyes and eye-lids; and this
is too easily accounted for when you hear the these forneiras are up
at 1 o’clock a.m. to make and bake the bread, which they leave at the
doors of their several customers in Oporto at 8 o’clock in time for
breakfast ... [Tab. 2: 30, 49]

… he had never had to deal with so discontented, ill-tempered,
and ill-conditioned a railer, as this arriero, who, I am sorry to add,
is not a native of Galicia, as most of his calling in this land are, but
a Portuguese. [Tab. 2: 10, 21, 23]

As avaliações positivas têm como alvo membros das várias classes
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sociais (criados, mulheres do povo, carregadores, postilhão, artesãos,
estala ja deiros, forneiras, fidalgos, senhoras da sociedade, algumas figuras
ilustres da história portuguesa, membros da realeza e religiosos), havendo
uma tendência generalizada para fazer sobressair as qualidades de traba -
lho, de rectidão e de cordialidade das classes mais desfavorecidas, embora
as classes mais priveligiadas também sejam retratadas numa luz muito
favorável. Dorothy Wordsworth socorre-se de adjectivos como attentive,

courteous, cheerful, grateful, honest, indefatigable, industrious, intelligent,

obliging, polite, prudent, remarkable e respectable para realçar as qualidades
das gentes que vai encontrando ao longo das suas viagens por terras
lusitanas e cuja conduta a vai tocando de forma positiva. É em tom elogioso
que se refere aos anfitriões portugueses que tão bem sabem receber os seus
visitantes, aos estalajadeiros e à sua proverbial hospitalidade e, ainda, às
gentes do povo, trabalhadores incansáveis.

Objecto de uma avaliação negativa são, sem dúvida, os almocreves
com quem Dorothy Wordsworth e os seus companheiros de viagem têm
contacto directo, pois são eles que lhes conduzem as mulas que transpor -
tam as suas bagagens, e que se apresentam aos olhos da falante/escritora
como mal-educados, mal-humorados e intratáveis. Veja-se o exemplo já
citado acima [Tab. 2: 10, 21, 23] e ainda o seguinte:

The surly fellow mounted the baggage mule and started off without
us, at the hour. [Tab. 2: 46]

De igual modo, como atestam os dois exemplos mencionados em
baixo, também o comportamento de outros indivíduos a marca negati -
vamente, levando-a a utilizar os adjectivos impolite e noisy nas suas
apreciações:

… for the old landlord was too polite to let us be disturbed, though
he was impolite enough to permit himself to beat his respectable
old wife for an accident which was in no way her fault. [Tab. 2: 25]

After that, the sesta, – and then the streets would be tolerably quiet,
but for the noisy beggars. [Tab. 2: 35]

O primeiro refere-se à atitude revoltante e contraditória de um dos
estalajadeiros em cuja albergaria a autora pernoita, juntamente com os
seus companheiros de viagem: o homem não se coíbe de maltratar a
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mulher, embora seja muito obsequioso para com os seus hóspedes; o
segundo exemplo regista o desagrado que os pedintes barulhentos causam
em Dorothy Wordsworth. 

Como nos foi dado observar, os adjectivos discontented, ill-tempered,
ill-conditioned, impolite, noisy, surly e wild-looking são instâncias de léxico
que podem ser considerados como manifestação de Afecto negativo. 

Na realidade, as três subcategorias da Atitude estão presentes nas
avaliações que Dorothy Wordsworth faz sobre os portugueses. A título
ilustrativo, indicam-se de seguida alguns enunciados em que estão paten -
tes manifestações de Afecto, Julgamento ou Apreciação:

Afecto positivo: 

... those affable nuns ... [Tab.2: 1] 

Afecto negativo: 

The surly fellow mounted the baggage mule ... [Tab. 2: 46]

Julgamento positivo: 

The learned daughter of King Emanuel .. [Tab.2: 33]

Julgamento negativo: 

… her Majesty and her gaudy, tawdry turn-out … [Tab.2: 11]

Apreciação positiva: 

... a handsome youth of manners superior to his station ... [Tab.2:
17]

Apreciação negativa: 

… surrounded by a crowd of people, wild-looking as savages, with
their bare necks, bare arms, bare legs and feet, ... [Tab. 2: 50]

De ressaltar ainda a ligação intíma que se estabelece em certas
ocasiões entre as subcategorias de Afecto e Julgamento ou Afecto e Apre -
cia ção, ligação essa que, no sistema da Avaliatividade (Martin and White,
2005: 45), é descrita como Afecto institucionalizado. Em determinadas
situações, o Afecto é reinstitucionalizado em Julgamento e noutras em
Apreciação. Atentemos nos seguintes exemplos:

The industrious portion [the lower orders] have betaken them -
selves to their homes ... [Tab.2: 28]
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... his respectable-looking old wife and two daughters ... [Tab.2:
44]

No primeiro caso, o epíteto industrious, usado em relação às classes
trabalhadoras e mais humilde, não só transmite a reacção emocional de
empatia e admiração da falante/escritora quanto ao objecto da sua avalia -
ção, como também exprime Julgamento positivo sobre um determinado
comportamento e maneira de estar na vida – estamos perante o sentimento
institucionalizado, enquanto valor ético e moral. 

Por seu lado, o adjectivo respectable-looking, utilizado a propósito da
mu lher e das filhas do estalajadeiro, leva-nos a assumir que o posicio -
namento atitudinal da autora é o seguinte: mãe e filhas merecem-lhe todo
o respeito (manifestação de Afecto positivo) e as três mulheres têm um ar
respeitável (instância de Apreciação positiva) – o sentimento é agora
institucionalizado enquanto valor estético.

Finalmente, no que diz respeito à categoria aspectos culturais e

insti tucionais verificaram-se cento e vinte e três ocorrências, das quais
setenta e oito se prendem com avaliações positivas da realidade descrita e
quarenta e cinco com manifestações negativas da Atitude. 

Epítetos e atributos como admirable, agreeable, beautiful, charming,
clean, comfortable, delicious, delightful, elegant, entertaining, excellent, fair,
fine, first-rate, glorious, handsome, imposing, magnificient, precious, pretty,
remarkable, rich, spacious, splendid, superb e wonderful surgem a caracterizar
positivamente realidades que se inserem nas subcategorias monumentos,
luga res, infra-estruturas, ornamentos e produtos. Vejamos os seguintes
exemplos:

Monumentos:

... one of the most remarkable rooms in Europe ... [Palácio da Vila,
Sintra] [Tab.3: 103]

... and much resembling his glorious work at Belém ... [Mosteiro
dos Jerónimos] [Tab.3: 48]

Lugares:

... which make it so fair and so agreeable a city to dwell in ...”
[Tab.3: 39]

Oporto is a most interesting and entertaining town for an English
stranger ... [Tab.3: 34]
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Acontecimentos:

That we set out on those delightful rides ... [Tab.3: 24]

Infra-estruturas:

The arrangements of the house are in keeping with its appearance
– all neat and clean as possible ... [Tab.3: 83]

The apartments spacious, but simple in their “fitting-up. [Tab.3:
108]

Ornamentos:

Five silver lamps ... at once costly and elegant. [Tab.3: 33]

The pictures in mosaic are like first-rate paintings ... [Tab.3: 46]

Produtos:

They gave us good tea, excellent sweetmeats, and flowers. [Tab.3: 36]

… those gaily-papered circular boxes of delicious plums … [Tab.3:
23]

Tal como se pode verificar pelo Quadro 1 apresentado no final desta
secção, a maior concentração de manifestações positivas da Atitude ocorre
na subcategoria da Apreciação, havendo apenas duas referências classifi -
cáveis como Julgamento positivo e uma como Afecto positivo:

Julgamento positivo: 

... that industriously busy life ... be gone to, that a few hours ago
thronged this very place? [Tab.3: 10]

For a person so dignified, the apartments ... strike you as very
humble. [Tab.3: 63]

Afecto positivo:

The pine-wood rides are truly delicious ... [Tab.3: 22]

Relativamente às avaliações negativas observou-se que incidiam
especialmente sobre realidades como as condições do alojamento (quali -
dade, preço e limpeza), algumas infra-estruturas, nomeadamente o estado
das ruas citadinas, e certas tradições, como a Quaresma e os tradicionais
banhos de mar, ou ainda algumas práticas como uma mudança de casa,
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considerada fora do normal, ou o “estranho” costume de se cortarem as
orelhas e cauda dos gatos, que a autora repudia. Dorothy Wordsworth
socorre-se de adjectivos como barbarous, comfortless-looking, damp, dark,
different, dirty, disagreeable, dreadful, dubious-looking, extravagant, filthy,
gaudy, grotesque-looking, ill-paved, impassable, inconvenient, miserable,
neglected, over-furnished, over-ornate, rudely-sculptured, strange, stupid,
tumble-down, ugly, unsafe e wretched para veicular as suas impressões
negativas sobre o que lhe é dado vivenciar. 

As três subcategorias da Atitude são usadas pela falante/escritora
nas suas avaliações negativas, embora também aqui haja uma predomi -
nância de manifestações de Apreciação (vinte e sete referências) seguidas
de manifestações de Julgamento (dezassete referências) verificando-se
apenas uma ocorrência de Afecto negativo.6 A título ilustrativo, atentemos
nos seguintes enunciados:

Apreciação negativa:

... for such accommodation as her dark, damp, tumble-down house

... [Tab.3: 20]

... ill-paved lanes, called streets by courtesy ... [Tab.3: 64]

The paintings in the house ... are wretched specimens of art.
[Tab.3: 123]

... town and country mansions were somewhat over-furnished and
over-ornate ... [Tab.3: 90]

Julgamento negativo:

Of cats, also, there are enough; ... It is the fashion to cut off their
ears and tails; they are the better mousers for such clipping, it is
supposed. When I remonstrated against such a barbarous practice
... [Tab.3: 4]

... that to us seemed an extravagant price for such accommodation

... [Tab.3: 38]

... a crowd of people … waiting till the custom-house officer should
give to each the burthen that was to be carried to the custom-house
at Oporto, more than three miles distant – a very inconvenient and
stupid process. [Tab.3: 70]

This exceedingly picturesque and very strange scene … [bathing]
[Tab.3: 92]

91O  C O N T R I B U T O  D A  A D J E C T I V A Ç Ã O  N A  C O N S T R U Ç Ã O  D O  R E A L



The preparation for … Lent is surely strange, amusing and very
amusing … [Tab.3: 113]

Afecto negativo:

... admire the desolate grandeur of Mafra ... [Tab.3: 25]

De notar ainda que há entidades que tanto são alvo de comentários
positivos como negativos, como é o caso das observações feitas a propósito
das estalagens ou pensões onde Dorothy Wordsworth e os seus compa -
nheiros de viagem pernoitam. Este facto tem o efeito de reforçar, junto do
leitor, a intenção de imparcialidade e objectividade prometida desde o
início pela autora:

We found beds prepared for us at the best inn ... [Tab.3: 9]

After dinner at the quiet and comfortable inn ... [Tab.3: 15]

... a comfortless-looking inn ... [Tab.3: 16]

... the filthy hovel called an inn ... [Tab.3: 40]

A terminar esta secção, apresenta-se o Quadro 1, em que se quanti -
fi ca o número de ocorrências de adjectivos, tendo em conta as manifes -
tações positivas e negativas de Afecto, Julgamento e Apreciação, no âmbito
de cada um dos campos semânticos seleccionados:

AFECTO JULGAMENTO APRECIAÇÃO TOTAL

NATUREZA
Ocor. positivas 0 0 27 32
Ocor. negativas 0 0 5

PESSOAS
Ocor. positivas 22 10 4 51
Ocor. negativas 10 5 0

ASPECTOS CULT. 
E INSTITUCIONAIS
Ocor. positivas 1 2 75 123
Ocor. negativas 1 17 27

TOTAIS 34 34 138 206

Quadro 1: Distribuição da ocorrência de adjectivos, tendo em conta as categorias e
avaliações propostas 
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Comentários finais

Como nos foi dado observar, Dorothy Wordsworth transmite essen -
cial mente uma visão positiva de Portugal e dos portugueses, se bem que, no
decurso do seu diário, por vezes parece desviar-se da sua promessa tão
explicitamente enunciada no Prefácio.

De facto, ironicamente, o primeiro contacto com a nossa terra – o
desembarque no Porto – é avaliado de modo negativo através do recurso
aos epítetos wild, wild-looking, inconvenient e stupid, o que, à partida, parece
contrariar as intenções expressas pela autora na introdução à sua obra,
pondo o leitor/alocutário de sobreaviso quanto a esses mesmos propósitos
bem intencionados:

Donkeys were in waiting to carry our party to the Foz; we mounted
them, leaving all the luggage in a heap on this wild coast, surrounded
by a crowd of people, wild-looking as savages, with their bare
necks, bare arms, bare legs and feet, waiting till the custom-house
officer should give to each the burthen that was to be carried to the
custom-house at Oporto, more than three miles distant – a very
inconvenient and stupid process.

(Journal, vol. I: 5)

Com efeito, a autora não é totalmente isenta desse olhar etnocên -
trico sobre a realidade portuguesa, por vezes não resistindo a emitir juízos
de valor com base na comparação com a sua cultura considerada superior.
Paradigmática desta sua atitude é a maneira como se refere a uma mudança
de casa que descreve como sendo completamente avessa aos costumes
ingleses: How amusingly un-English was this removal. [Tab.3: 120]

Contudo, mesmo quando desliza para esse tipo de posicionamento,
causado talvez pela estranheza dos hábitos e tradições tão diferentes da sua
cultura, tenta geralmente apresentar uma contrapartida, pondo em evi -
dên cia que a visão do Eu não é necessariamente melhor do que a do Outro.
É o que acontece, por exemplo, quando condena a prática portuguesa de
se cortar as orelhas e a cauda dos gatos para os tornar melhores caçadores
de ratos [Tab.3: 4], algo que a escandaliza e que apelida de selvagem, mas
em que repõe, de certo modo, uma visão mais isenta das coisas ao comentar
logo de seguida que ficou sem resposta, quando a interpelaram sobre uma
prática semelhante que os ingleses têm em relação aos cães e cavalos. 
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Aliás, em diversas ocasiões, especialmente nas suas avaliações
negativas sobre o que lhe é dado observar e experienciar no nosso país, a
falante/escritora estabelece comparações entre as realidades inglesa e
portuguesa para realçar que nem sempre há uma diferença tão grande
entre elas, ou para atenuar os aspectos que mais lhe desagradam na nossa
cultura. 

Deste estudo se conclui, portanto, que o carácter intercultural da
autora se sobrepõe a uma ou outra atitude que reflicta um posicionamento
mais etnocêntrico, tendo Dorothy Wordsworth cumprido a sua promessa
de sublinhar as qualidades dos portugueses e transmitir uma imagem
positiva de Portugal.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

... it has the additional
advantage of being part of
the admirable new road ...

I use the epithet beautiful

as applied to the country
through which the road is
taken ...

.. a vile bewildering road ...

The view from the chapel-
yard is one of the most
commanding ...

... and commanding views of
the river ...

... on the dusty, lonesome
road-sides ...

... that in parts their features
might be called elegant ...
[mountains]

...we knew that we were all
the way near the excellent

new road …

Exquisite views of the river
by the setting sunlight ...

... and peaks, so fantastic in
their outlines and angles ...

This fertile province …

... a most fertile and
carefully tilled country ...

.. these snug little fertile

vales ...

Our ride over hills and heaths
and happy-looking valleys …

200

211

203

212

VOL. II
- 5

151

146

203

87

146

38

200

211

203

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação negativa
evocada

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação negativa
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

admirable (epíteto)

beautiful (epíteto)

bewildering (epíteto)

commanding (epíteto)

commanding (epíteto)

dusty (epíteto)

elegant (atributo)

excellent (epíteto)

exquisite (epíteto)

fantastic (atributo)

fertile (epíteto)

fertile (epíteto)

fertile (epíteto)

happy-looking
(epíteto)

ANEXO

TABELA 1
Entidade avaliada: NATUREZA

Enunciado Página Categoria da Atitude Adjectivo
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

... the surface in as good order
as... [road]

... the grand and beautiful
sights ....

... it is a grand entrance to 
a mighty river ...

.. these snug little fertile vales

...

... fine views down and across
the river to the little town ...

... on the dusty, lonesome

road-sides ...

... with what fine taste the
monks invariably select the
loveliest spots ..

Lovely morning ...

... it is a grand entrance to a
mighty river ...

... we got a noble view of Braga

...

... we got a noble view of Braga
and of its rich plain ...

.. these snug little fertile vales
...

... a really splendid view of
the city...

The hill of St. Cosme, ..., is a
striking object ...

... a vile bewildering road ...

... to the road itself, which is
as well conducted across that
mountain path ...

210

VOL. II
- 16

VOL. II
- 82

212

VOL. II
- 10

151

217

VOL. II
- 7

VOL. II
- 82

141

141

212

VOL. II
- 22

212

203

210

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
evocada

Apreciação positiva
evocada

Apreciação negativa
evocada

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação negativa
explícita

Apreciação positiva
explícita

good (epíteto)

grand (epíteto)

grand (epíteto)

little (epíteto)

little (epíteto)

lonesome (epíteto)

loveliest (epíteto)

lovely (epíteto)

mighty (epíteto)

noble (epíteto)

rich (epíteto)

snug (epíteto)

splendid (epíteto)

striking (epíteto)

vile (epíteto)

well conducted
(atributo)

TABELA 1

Entidade avaliada: NATUREZA (cont.)

Enunciado Página Categoria da Atitude Adjectivo
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31

32

... to the road itself, which is
as well conducted..., as well

made ...

...leaving all the luggage in a
heap on this wild coast ...

210

5

Apreciação positiva
explícita

Apreciação negativa
explícita

well made (atributo)

wild (epíteto)

TABELA 1

Entidade avaliada: NATUREZA (cont.)

Enunciado Página Categoria da Atitude Adjectivo
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

... those affable nuns ...

... servants, courteous and
attentive ...

The Abbess, a stout elderly
person of cheerful aspect …

... and then the cheerful

voices of the girls ...

... The inn-keeper, a civil

man ...

... and two daughters were
very civil persons ...

... the wealth of the owner is
everywhere conspicuous ...
[Conde de Farrobo]

... servants, courteous and
attentive ...

.. So various and striking are
the features, and attitudes,
and costumes, and so
different from anything we
are accus tomed to in the
north ... [ the bathers]

... He never had to deal with
so discontented, ill-
tempered, and ... [arriero]

… her Majesty and her
gaudy, tawdry turn-out …

... with his ever-ready
gentlemanly kindness ...
[Mr. N]

… the graceful dancing of
some of the young and pretty
Portuguese ladies …

117

VOL.
II- 6

115

VOL. II
- 3

99

172

VOL.
II-  33

VOL.
II- 6

13

98

VOL. II
- 9

70

231

Afecto positivo
explícito

Afecto positivo
explícito

Afecto positivo
explícito

Afecto positivo
explícito

Afecto positivo
explícito

Afecto positivo
explícito

Julgamento negativo
evocado

Afecto positivo
explícito

Julgamento negativo
evocado

Afecto negativo
explícito

Julgamento negativo

Afecto positivo
explícito

Apreciação positiva
explícita

affable (epíteto)

attentive (atributo)

cheerful (epíteto)

cheerful (epíteto)

civil  (classificador)

civil  (classificador)

conspicuous (atributo)

courteous  (atributo)

different (epíteto)

discontented (epíteto)

gaudy  (epíteto)

gentlemanly (epíteto)

graceful (epíteto)

TABELA 2

Entidade avaliada: PESSOAS

Enunciado Página Categoria da Atitude Adjectivo
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

The honest good fellow was
as grateful as if we had not
by our foolish ...

... this vociferous, half-

joking, half-quarrelling mob
of most industrious people ...

... this vociferous, half-
joking, half-quarrelling mob
of most industrious people ...

... a handsome youth of
manners superior to his
station ...

... how can the hapless

invalids derive benefit from
hot baths ...

Our host made out a heavy

bill for us ...

The honest good fellow ...

.. and ill-conditioned a
railer, as this arriero ...

... the ill-starred Don
Affonso VI ...

He never had to deal with so
discontented, ill-tempered,

and ... a railer

... whose impious union at
the altar ... [of D.Affonso’s
wife and brother]

... though he was impolite

enough to permit himself to
beat his ...

... indefatigable dancers ...

VOL. II
- 24

VOL. II
– 2

VOL. II
– 2

VOL. II
- 10

162

175

VOL. II
- 24

98

VOL. II
- 49

98

VOL. II
- 49

175

16

Afecto positivo
explícito

Afecto positivo

Afecto negativo 

Apreciação positiva
explícita

Afecto positivo
explícito

Julgamento negativo
evocado

Julgamento positivo
explícito

Afecto negativo
explícito

Afecto positivo
evocado

Afecto negativo
explícito

Julgamento negativo

Afecto negativo
explícito

Afecto positivo
explícito

grateful (atributo)

half-joking (epíteto)

half-quarrelling
(epíteto)

handsome (epíteto)

hapless (epíteto) 

heavy  (epíteto)

honest (epíteto)

ill-conditioned
(epíteto)

ill-starred (epíteto)

ill-tempered (atributo)

impious (epíteto)

impolite (atributo)

indefatigable (epíteto)

TABELA 2

Entidade avaliada: PESSOAS (cont.)

Enunciado Página Categoria da Atitude Adjectivo
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27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

... may the eyes of these
industrious creatures ...

The industrious portion
have betaken themselves ....

... this vociferous, half-
joking, half-quarrelling mob
of most industrious people ...

... women and girls were
suffer ing from weak and
inflamed eyes and eye-lids ...

In Senhor G -, our guide ... we
found not only a most oblig -
ing but a highly intelligent

companion. 

Our kind friend the canon ...

... the learned daughter of
King Emanuel ...

... on state occasions her court
can appear truly magnificent

...

... but for the noisy beggars

In Senhor G -, our guide ... we
found not only a most oblig -

ing but a highly intelligent
companion. 

.. For the old landlord was too
polite to let us be disturbed ...

... too polite to hurry me away

...

… the graceful dancing of
some of the young and pretty

Portuguese ladies …

211

230

VOL. II
- 2

211

VOL. II
- 20

109

VOL. II
- 35

VOL. II
- 9

36

VOL. II
- 20

175

VOL. II
- 74

231

Afecto positivo
explícito
Julgamento positivo

Afecto positivo
explícito
Julgamento positivo

Afecto positivo
explícito
Julgamento positivo

Afecto positivo

Julgamento positivo

Afecto positivo
explícito

Julgamento positivo

Julgamento positivo

Afecto negativo
explícito

Afecto positivo
explícito

Afecto positivo
evocado

Afecto positivo
evocado

Apreciação positiva
explícita

industrious (epíteto)

industrious (epíteto)

industrious (epíteto)

inflamed (epíteto)

intelligent (epíteto)

kind (epíteto)

learned (epíteto)

magnificent (atributo)

noisy (epíteto)

obliging (epíteto)

polite  (atributo)

polite (epíteto)

pretty (epíteto)

TABELA 2

Entidade avaliada: PESSOAS (cont.)

Enunciado Página Categoria da Atitude Adjectivo
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40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

... upon the heads of these
very pretty creatures ...

... as if we had not by our
foolish disregard of his
prudent advice ...

Two remarkable men were
buried in this convent ...

... to beat his respectable old
wife ...

... his respectable-looking

old wife and two daughters ...

... a handsome youth of
manners superior to his
station ...

The surly fellow mounted
the baggage mule ...

... her Majesty and her
gaudy, tawdry turn-out ...

... And if any unfortunate

wretch answering to this
description ...

... women and girls were
suffering from weak and
inflamed eyes and eye-lids ...

...surrounded by a crowd of
people, wild-looking as
savages ...

... this vociferous, half-
joking, half-quarrelling mob
of most industrious people ...

VOL. II
- 2

VOL. II
- 24

VOL. II
- 34

175

172

VOL. II
- 10

70

VOL. II
- 9

230

211

5

VOL. II
- 2

Apreciação positiva
explícita

Afecto positivo
explícito

Afecto positivo
explícito
Julgamento positivo
(carácter)

Afecto positivo
explícito
Julgamento positivo
(carácter)

Afecto positivo
explícito
Apreciação positiva
explícita

Julgamento positivo

Afecto negativo

Afecto negativo

Afecto positivo

Afecto positivo

Afecto negativo
Apreciação negativa
explícita

Afecto negativo

pretty (epíteto) 

prudent (epíteto)

remarkable (epíteto)

respectable (epíteto)

respectable-looking
(epíteto) 

superior (epíteto)

surly (epíteto)

tawdry (epíteto)

unfortunate (epíteto)

weak (epíteto)

wild-looking (epíteto)

vociferous (epíteto)

TABELA 2

Entidade avaliada: PESSOAS (cont.)

Enunciado Página Categoria da Atitude Adjectivo
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

... before the admirable

entrance of the Conceição
[church] ...

... which make it so fair and so
agreeable a city to dwell in ...

The preparation for ... Lent is
surely strange, amusing and
very amusing …

... such a barbarous practice

...

... upon that beautiful and
entertaining fountain ...

It is a most beautiful chapel.

The transept dome ... is very
beautiful ...

... beautiful mosaic work ...

We found beds prepared for
us at the best inn ...

... that industriously busy …
life …

... but the riding parties and
the pic-nics were the most
charming ...

Another charming ride we
made ...

… all neat and clean as
possible ...

… a poor but clean-looking

venda …

After dinner at the quiet and
comfortable inn ...

... a comfortless-looking inn

...

VOL. II
- 18

221

238

35

VOL. II
- 5

VOL. II
- 17

VOL. II
- 18

VOL. II
- 20

190

229

37

216

VOL.
II- 6

VOL. II
- 10

176

VOL. II
- 14

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Julgamento negativo
evocado

Julgamento negativo
explícito

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Julgamento positivo

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação negativa
explícita

admirable (epíteto)

agreeable (atributo)

amusing (atributo)

barbarous (epíteto)

beautiful (epíteto)

beautiful (epíteto)

beautiful (atributo)

beautiful (epíteto)

best  (epíteto)

busy (epíteto)

charming (epíteto)

charming (epíteto)

clean (atributo)

clean-looking (epíteto)

comfortable  (epíteto)

comfortless- looking
(epíteto)

TABELA 3

Entidade avaliada: ASPECTOS CULTURAIS E INSTITUCIONAIS

Enunciado Página Categoria da Atitude Adjectivo
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

... And oh the comical scenes
and the comical adventures
...

Five silver lamps ... at once
costly and elegant.

... In that damp and
neglected edifice.

... for such accommodation
as her dark, damp, tumble-
down house ...

... for such accommodation
as her dark, damp, tumble-
down house ...

... The pine-wood rides are
truly delicious ...

... those gaily-papered circular
boxes of delicious plums ...

... That we set out on those
delightful rides ...

... admire the desolate

grandeur of Mafra ...

... so different from
anything we are accustomed
to in the north ...

... but so dirty and neglected,
as to make one melancholy.
[cathedral]

... the disagreeable effects
of rockets ...

... a dreadful old custom ...

... so full of dreadful history

...

...dubious-looking beds ...

37

VOL. II
- 18

108

VOL. II
- 39

VOL. II
- 39

21

199

37

VOL. II
- 38

13

222

18

225

VOL. II
- 7

172

Julgamento negativo
evocado

Apreciação positiva
explícita

Apreciação negativa
explícita

Apreciação negativa
explícita

Apreciação negativa
explícita

Afecto positivo
explícito

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Afecto negativo
evocado

Julgamento negativo
evocado

Apreciação negativa
explícita

Apreciação negativa
explícita

Apreciação negativa
explícita

Apreciação negativa
explícita

Apreciação negativa
explícita

comical (epíteto)

costly (atributo)

damp (epíteto)

damp (epíteto)

dark  (epíteto)

delicious (atributo)

delicious (epíteto)

delightful (epíteto)

desolate (epíteto)

different (atributo)

dirty (atributo)

disagreeable (epíteto)

dreadful (epíteto)

dreadful (epíteto)

dubious-looking
(epíteto)

TABELA 3

Entidade avaliada: ASPECTOS CULTURAIS E INSTITUCIONAIS (cont.)

Enunciado Página Categoria da Atitude Adjectivo
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32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

This tower is truly elegant ...

Five silver lamps ... at once
costly and elegant.

Oporto is a most interesting
and entertaining town for
an English stranger ...

... upon that beautiful and
entertaining fountain ...

They gave us good tea,
excellent sweetmeats, and
flowers.

... by that excellent classic
[Frei Luís de Sousa] ...

... that to us seemed an
extravagant price for such
accommodation ...

... which make it so fair and so
agreeable a city to dwell in ...

... the filthy hovel called an
inn ...

... where the streets are filthy

...

.. There are many fine old
churches in Oporto ...

It is a very ancient column,
of a single piece of fine

marble ... [Praça do Pelou -
rinho]

We had a fine wild, sylvan
ride to Arcos ...

... cooking, first-rate ...

The pictures in mosaic are
like first-rate paintings ...

VOL. II
- 8

VOL. II
- 18

220

VOL. II
- 5

115

VOL. II
- 34

VOL. II
- 39

221

74

VOL. II
- 10

222

VOL. II
- 7

95

VOL. II
- 6

VOL. II
- 17

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Julgamento negativo
explícito

Apreciação positiva
explícita

Apreciação negativa
explícita

Apreciação negativa
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

elegant (atributo)

elegant (atributo)

entertaining (epíteto)

entertaining (epíteto)

excellent (epíteto)

excellent (epíteto)

extravagant (epíteto)

fair (atributo)

filthy (epíteto)

filthy (atributo)

fine (epíteto)

fine (epíteto)

fine (epíteto)

first-rate (atributo)

first-rate (epíteto)

TABELA 3

Entidade avaliada: ASPECTOS CULTURAIS E INSTITUCIONAIS (cont.)
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47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

There we met a gaudy

procession, which was
picturesque enough ...

... and much resembling his
glorious work at Belem ...
[King Emanuel’s]

They gave us good tea, excel -
lent sweetmeats, and flowers.

It was a goodish provincial
Portuguese inn ... 

... that gorgeous Gothic
church ...

... The graceful jars and
pitchers ...

Its great antiquity is
unquestionable ... [church]

Many handsome, and
picturesque, and grotesque-

looking houses ...

The ornamental grounds
behind the convent are
handsome.

Within, it is very handsome,
though not gorgeous ... [the
cathedral]

The Lapa church, a modern
building, of homely aspect, is
handsome within.

... furniture, handsome ...

Many handsome, and pictur -
esque, and grotesque-looking
houses ...

... a very handsome building,
but for the ugly heavy roof ...
[National Theatre]

111

VOL. II
- 18

115

83

VOL. II
- 8

216

194

VOL. II
- 9

196

222

224

VOL.
II- 6

VOL. II
- 9

VOL.
II- 6

Julgamento negativo

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação negativa
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

gaudy  (epíteto)

glorious (epíteto)

good (epíteto)

goodish (epíteto)

gorgeous (epíteto)

graceful (epíteto)

great (epíteto)

grotesque-looking
(epíteto)

handsome (atributo)

handsome (atributo)

handsome (atributo)

handsome (epíteto)

handsome (epíteto)

handsome (epíteto)

TABELA 3

Entidade avaliada: ASPECTOS CULTURAIS E INSTITUCIONAIS (cont.)

Enunciado Página Categoria da Atitude Adjectivo
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61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

The Lapa church, a modern
building, of homely aspect,
is handsome within.

… the horrid robberies and
murders …

For a person so dignified,
the apartments ... strike you
as very humble.

... ill-paved lanes, called
streets by courtesy ...

... the ill-paved street ...

.. almost impassable roads

...

... there is a mysterious and
imposing gloom ...

The solemn gloom of these
avenues of cypress is very
imposing ...

Oporto is a most interesting

and entertaining town for an
English stranger ...

… a very inconvenient and
stupid process. 

There are a few interesting

pictures in the museum ...

... that little spiral pillar so
full of dreadful history ...

... under the lofty roof ...

.. it was one of the magnificent

structures that he raised in
devout memorial ...

A mangnificent mansion ...

224

VOL. II
- 22

VOL. II
- 19

7

VOL. II
- 8

210

VOL. II
- 7

VOL. II
- 21

220

5

VOL. II
- 25

VOL. II
- 7

VOL. II
- 7

191

VOL. II
- 5

Apreciação positiva
explícita

Julgamento negativo
explícito

Julgamento positivo
explicíto

Apreciação negativa
explícita

Apreciação negativa
explícita

Apreciação negativa
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Julgamento negativo
explícito

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

homely (classificador)

horrid (epíteto)

humble (atributo)

ill-paved
(classificador)

ill-paved
(classificador)

impassable (epíteto)

imposing (epíteto)

imposing (epíteto)

interesting (epíteto)

inconvenient (epíteto)

interesting (epíteto)

little (epíteto)

lofty (epíteto)

magnificent (epíteto)

magnificent (epíteto)

TABELA 3

Entidade avaliada: ASPECTOS CULTURAIS E INSTITUCIONAIS (cont.)
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76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

... this magnificent edifice

...

Magnificent altar of mosaic
...

In this place we passed a
miserable night ...

... was to be had in this
miserable place.

... there is one miserable

pigeon-cote-like turret ...

The Lapa church, a modern

building, of homely aspect, is
handsome within.

... there is a mysterious and
imposing gloom ...

The arrangements of the
house are in keeping with its
appearance - all neat and
clean as possible, ...

In that damp and neglected

edifice ...

... but so dirty and neglected,

as to make one melancholy.

It as the Convento dos

Remedios, (…), which is also
a noted nunnery.

... - the very old, and very

narrow, and very picturesque
Rua dos Banhos ...

.. There are many fine old

churches in Oporto ...

... town and country mansions
were somewhat over-

furnished and over-ornate ...

VOL. II
- 7

VOL. II
- 18

74

97

VOL. II
- 8

224

VOL. II
- 7

VOL.
II- 6

108

222

115

220

222

VOL. II
- 33

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Julgamento negativo
evocado

Apreciação negativa
explícita

Apreciação negativa
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação negativa
explícita

Apreciação negativa
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Julgamento negativo
evocado
Apreciação negativa
explícita

magnificent (epíteto)

magnificent (epíteto)

miserable (epíteto)

miserable (epíteto)

miserable (epíteto)

modern (classificador)

mysterious (epíteto)

neat (atributo)

neglected (epíteto)

neglected (epíteto)

noted (epíteto)

old (epíteto)

old (classificador)

over-furnished
(epíteto)

TABELA 3

Entidade avaliada: ASPECTOS CULTURAIS E INSTITUCIONAIS (cont.)
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90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

... town and country mansions
were somewhat over-
furnished and over-ornate ...

... among the passable roads

...

... This exceedingly pictur -

esque and very strange scene
...

There we met a gaudy
proces sion, which was
picturesque enough .

... - the very old, and very
narrow, and very pictur -

esque Rua dos Banhos ...

Many handsome, and
picturesque, and grotesque-
looking houses ...

... a juice, far more precious

in this latitude than
champagne ...

Private chapel of palace
pretty, but not sumptuous ...

... the back into a pretty

garden, gay and rich with
sweet flowers ...

... such a pretty room ...

It was a goodish provincial

Portuguese inn ...

... and then the streets would
be tolerably quiet ...

After dinner at the quiet and
comfortable inn ...

VOL. II
- 33

210

9

111

220

VOL. II
- 9

52

223

VOL. II
- 5

VOL. II
- 15

83

36

176

Julgamento negativo
evocado
Apreciação negativa
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação negativa

Apreciação negativa

Apreciação positiva

Apreciação positiva

Apreciação positiva

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Julgamento negativo
evocado

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

over-ornate (epíteto)

passable (epíteto)

picturesque (epíteto)

picturesque (epíteto)

picturesque (epíteto)

picturesque (epíteto)

precious (atributo)

pretty (epíteto)

pretty (epíteto)

pretty (epíteto)

provincial
(classificador)

quiet (atributo)

quiet (epíteto)

TABELA 3

Entidade avaliada: ASPECTOS CULTURAIS E INSTITUCIONAIS (cont.)
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103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

... one of the most remark -

able rooms in Europe ...
[Palácio da Vila, Sintra]

Two rich altars ...

This tower is truly elegant in
its proportions, and rich in
Gothic stone-work ...

... and its rudely-sculptured

basso-reliero ...

The apartments spacious, but
simple in their “fitting-up”.

The apartments spacious, but
simple in their “fitting-up”.

It is a truly splendid

chamber.

The solemn gloom of these
avenues of cypress is very
imposing ... [English burial-
ground]

... This exceedingly pictur -
esque and very strange scene
...

... a lame description of
every strange thing and
every strange place I saw ...

The preparation for ... Lent
is surely strange, amusing
and very amusing ...

The almost death-like
stillness of the principal
streets ...is very striking ...

Private chapel of palace
pretty, but not sumptuous ...

VOL. II
- 46

VOL. II
- 7

VOL. II
- 8

194

224

224

VOL. II
- 46

VOL. II
- 21

9

221

238

229

223

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação negativa
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Apreciação positiva
explícita

Julgamento negativo
evocado

Julgamento negativo

Julgamento negativo
evocado

Apreciação negativa
explícita

Apreciação positiva
explícita

remarkable (epíteto)

rich (epíteto)

rich (atributo)

rudely-sculptured
(epíteto)

simple (atributo)

spacious (atributo)

splendid (epíteto)

solemn (epíteto)

strange (epíteto)

strange (epíteto)

strange (atributo)

striking (atributo)

sumptuous (atributo)

TABELA 3

Entidade avaliada: ASPECTOS CULTURAIS E INSTITUCIONAIS (cont.)

Enunciado Página Categoria da Atitude Adjectivo
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116

117

118

119

120

121

122

123

… a very inconvenient and
stupid process. 

The church of San Vicente de
Fora ... is superb ...

... for such accommodation
as her dark, damp, tumble-

down house ...

... a very handsome building,
but for the ugly heavy roof ...
[Teatro Nacional D. Maria]

How amusingly un-English

was this removal.

It is quite unsafe to ride
about the streets at these
fiesta seasons ...

The expression of the Virgin
Mother and St. John,
wonderful!

The paintings in the house ...
are wretched specimens of
art.

5

VOL. II
- 18

VOL. II
- 39

VOL.
II- 6

208

17

228

95

Julgamento negativo

Apreciação positiva
explícita

Apreciação negativa
explícita

Apreciação negativa
explícita

Julgamento negativo
evocado

Julgamento negativo

Apreciação positiva
explícita

Apreciação negativa
explícita

stupid (epíteto)

superb (atributo)

tumble-down (epíteto)

ugly (epíteto)

un-English
(classificador)

unsafe (atributo)

wonderful (atributo)

wretched (atributo)

TABELA 3

Entidade avaliada: ASPECTOS CULTURAIS E INSTITUCIONAIS (cont.)

Enunciado Página Categoria da Atitude Adjectivo
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Some Functions of Epithet Little in the Representations 
of Portugal in the 1840’s through the Eyes 

of English Travellers

Abstract: Este artigo procura analisar algumas funçoes do epíteto little nas representações
de Portugal em cinco relatos de viagem publicados em Inglaterra entre 1839 e
1847.
Ao escolher as palavras com que descrevem o que vêem, os autores transmitem
não só a sua visão objectiva, mas também se dizem no enunciado, uma vez que
ao descreverem o que viram não podem deixar de se apoiar na sua cultura e
experiência como bitola para apreciar ou depreciar o país em que viajam.
Este artigo toma em conta estas implicações em termos da função do epíteto
little como escolha dos autores para descrever o que vêem e exprimir a sua
opinião e através do cômputo das categorias a que little está associado procura
contribuir para ajudar a compreender a atitude destes autores em relação a
Porttugal

This paper aims at analysing some functions of epithet little in the represen -
tations of Portugal in five travelogues printed in England between 1839 and
1847. 
By choosing words to describe what they see, writers convey their objective
views as well as their feelings. By telling how they see things they are relying on
their culture and past experience and cannot avoid using them as a yardstick
against which the country they are travelling in is appraised or depreciated.
We shall take into account these implications in terms of the function of
epithet little as a choice to express views and opinions, and by computing the
categories with which little collocates aims at contributing to throw some light
on these authors’ stance on Portugal.



Introduction 

The nineteenth-century authors, four men and a woman, from a
country that, at the time, ruled over the seas and land, set out to travel
bringing along the parameters of the model of society to which they
belonged and against which Portugal, a country then in political and
economic turmoil, was going to be evaluated.

What was their stance on Portugal?
We are conscious that the answer to this question cannot be

provided solely by an individual research paper, let alone by an analysis of
one linguistic unit. Thus the following analysis should be considered as
part both of a personal project which encompasses the study of the function
of other linguistic units in the above mentioned five travelogues and of a
team project on Representations of Portugal in the 1840’s through the eyes of

English travellers.

Our selection of the linguist unit little was influenced by the
semantic characteristics of the unit proper, that is, its quite negative
meaning though capable of conveying emotional implications that range
from endearment to depreciation.1

Theory and data

As epithet, little collocates with singular and plural count nouns and
is the opposite of great, often synonymous with small relating to the size of
material objects and portions of space, with short and young in relation to
people and animals, and with few when referring to collective unities to
specify that they have few members/inhabitants, as exemplified below:

1. On either side of the river the breakers on the great and little ketsups are

tremendous.(Narrative)

2. In doing this, the workmen discovered a little box of ivory, containing

the relics of St. Bras (Tourist)

3. The family consisted of the old man and his wife, a daughter and her

husband, with several  little children (Sketches)
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1 For epithet definition and classification we have followed the Functional Grammar theory
as described in Halliday (1994: chapter 6), henceforth referred to as IFG.



4. (…) one curious herd, composed entirely of little pigs, with properly

enough a little swineherd. (Overland)

5. The apartments of the children modest and pretty, opening upon a

charming old-fashioned  French garden, whence you see the little town

(Journal)

6. These were made captive by the Portuguese during their African wars, but

little attempt was made to colonize them till long after (Overland)

Moreover, epithet little is also used to convey a response to things
that ranges from appreciation/affection through condescension to
contempt. This response is usually emphasised when little is coupled with
another epithet expressing those feelings as exemplified in the following
examples all from Sketches:

7. (food) brought on the table in succession by the pretty little Manuella

8. “You are a good little girl, and here is a piece of silver for the information,”

9. (…) observed a cunning little old man, who looked as if smuggling was

his delight(…)

In Halliday (1994: Ch.6) epithets are considered experiential and
attitudinal. The former describe an objective property of the thing itself
and thus are experiential in function whereas the latter expressing the
speaker’s subjective attitude represent an interpersonal element in the
meaning of the nominal group. 

Of the examples given above, 1-5 are experiential and 6-9 are
attitudinal. There is, however, no hard and fast line between the two types,
though experiential epithets are potentially defining whereas attitudinal
ones are not. In many cases the latter have to be determined by semantic
properties and context knowledge, as shown in the contrast between 10.
(experiential) and 11. (attitudinal):

10.“Its community consisted of only two or three capuchins, the last

remaining of whom, taking the strong hint afforded by the treatment of his

brethren of De Penha, decamped with the plate and the little treasure

belonging to his house” (Narrative)

11. discovered that the little rogue (a girl) had been all the time aware 

of the admiration she had been exciting” (Sketches)
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In both occurrences little is preceded by the specific deictic the

which is part of the identification system of English. This usually indicates
that the necessary information is contained in the epithet little, which
means that the words treasure and rogue pre-modified by little are defined
by their size/quantity in relation to some norm.2 Nevertheless, a closer
observation of both the context and the semantic meaning of treasure and
rogue reveals that the former can be measured in terms of size/quantity,
whereas the latter can not and thus represents a subjective attitude of the
writer towards the girl in question. 

The texts under analysis which comprise a total of four hundred and
twenty-six thousand six hundred and fifty-seven words have been
organised by number of words in decreasing order and searched by means
of Wordsmith concorder to establish the number of entries of epithet little

in them, as exemplified in Table 1: 

TEXTS Number of Words Number of Epithets

Sketches 194,267 102

Tourist 76,193 19

Journal 70,639 69

Overland 63,602 21

Narrative 21,957 12

TOTAL 426,657 223

Table 1. Total of words and epithets in the texts

As can be seen in Table 1 above, epithet little is not evenly
distributed in the texts. Taking into consideration their length, it is not
unexpected that Sketches, being the longer text, shows the greater number
of epithets (102) and Narrative the smallest (12). Tourist the second longer
text, however, comes fourth in epithet entries (19), whereas Journal, third
in number of words, becomes second (69) and Overland (21) occupies the
third position.
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2 Cf. Halliday, 1994: 184.



In order to establish our corpus, first we have examined the texts
applying IFG criteria as described above to determine the type of epithet
little, experiential/attitudinal; next, we have looked at its distribution. The
results can be seen in Table 2: 

EXPERIENTIAL ATTITUDINAL

Sketches 72 30

Tourist 14 5
Journal 59 10

Overland 17 4
Narrative 11 1
TOTAL 173 50

Table 2. Distribution of experiential and attitudinal epithets in the texts 

As Table 2 exemplifies, the number of epithets in the texts maintain
the same order illustrated in Table 1 above as far as experiential epithets
are concerned. That is, Sketches shows the greatest number (72) and
Narrative the smallest (11). In second place comes Journal with (59),
followed by Overland (17) and Tourist (14). As for attitudinal epithets, there
is a slight change in order of frequency. Although Sketches (30), followed by
Journal (10), keeps the lead and Narrative comes last, Overland and Tourist

invert positions.
It appears that this has to do with the topics of interest the authors

found in the country and how they saw them. Thus, it seems important to
find out at this stage with which kind of collocates epithet little occurs and
to determine their semantic categories and little distribution among them. 

We have then looked at the semantic categories of the collocations
with little and established five, namely, PLACES, LANDSCAPE, INFRA -
STRUC TURES, PEOPLE and OTHER. The category places encompasses
towns, villages, houses, chapels, churches, monuments, institutions and
squares; landscape comprises bays, rivers, valleys woods and gardens;
infrastructures comprehends ships, boats, barks, wells, bridges, inns,
chambers and rooms; people includes men, fellows, friends, army, soldier,
writers, girls, boys as monsters and urchins, and children as cherubs and
angels. The category other covers entries relating to animals such as mules,
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steed, ponies, pigs and insects; objects such as bells, tools and boxes;
clothing and other words with which little collocates such as treasure, war,
spikes, intrigues, romance, adventure, ebullitions, incident, inconven -
iences, effort, intermission and conversation.

The distribution of experiential epithet little by categories, organised
by decreasing order of frequency, can be seen in Table 3 below.

Sketches Tourist Journal Overland Narrative Total

People 30 3 9 6 1 49
Other 11 2 18 5 6 43
Places 13 2 18 3 3 36
Landscape 10 0 11 2 1 23
Infrast. 8 7 3 1 0 22
Total 72 14 59 17 11 173

Table 3. Distribution of Experiential little by categories

As exemplified in Table 3, there is a decrease in the distribution of
experiential epithet little (173) from the category people (49), followed by
other (43), through the categories places (36) and landscape (23) to
infrastructures (22). This implies that in general, experiential little has
been chosen to describe objective properties first of people, next of a range
of varied aspects, then of landscape and finally of the country’s
infrastructures.

Consider the following Figures 1-4 in which each author’s choice in
terms of categories is illustrated by decreasing order of entries:
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In Sketches the seventy-two entries of experiential little show a
decrease from people (30), followed by places (13), other (11), landscape
(10) and finally infrastructures (8). Sketches, which has the greater number
in the total of both words and entries as noted above, has, however, less
entries in the categories places, landscape and other than Journal.

Nevertheless, in relation to people, and infrastructures, Sketches shows a
greater number of entries. Finally in the category other as has been
mentioned above Sketches occupies the second position.
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Figure 1. Sketches Experiential little

Figure 2. Journal Experiential little
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Journal, which occupies the third position in the total of words and
the second in entries (59) shows an equal number (18) in categories places
and other, followed by people (9), landscape (11) and infrastructures (3).
Furthermore, Journal, occupies the first position in number of entries in
the categories places, landscape and other.
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Figure 3. Overland Experiential little

Figure 4. Tourist Experiential little

Overland with a total of seventeen entries shows a decrease in choice
of categories, from people (6), followed by other (5), places (3), infrastruc -
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Tourist, which occupies the second position in the total of words and
the fourth in entries (14), focus mainly on infrastructures (7), followed by
people (3), other and places (2 each) and shows no entries in landscape.
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Figure 5. Narrative Experiential little

Narrative with less entries than the other texts (11) shows a distri -
bution that goes from other (6), followed by places (3),  landscape and
people (1) each, to infrastructures with zero.

Figures 1-5 show a change in the order of categories representing
the total frequency of entries and illustrate each author’s choice of category
in terms of experiential epithet use as stated below:

People was favoured by Sketches and Journal; followed by Overland,
Tourist and Narrative.

Other comes first in Journal, followed by Sketches, Narrative, Overland

and Tourist

Places is first in Journal, followed by Sketches, Overland, Narrative and
Tourist. 

Landscape comes first in Journal, followed by Sketches, Overland and

Narrative. Tourist shows no entries.

Infrastructures is first in Sketches, followed by Tourist, Journal and
Overland. Narrative shows no entries.
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Let us now consider Table 4., organised by decreasing order of
frequency, which illustrates the distribution of attitudinal epithet little by
categories.

Sketches Tourist Journal Overland Narrative Total

People 17 1 4 2 0 24

Other 3 2 2 2 0 10

Landscape 2 0 1 0 0 7

Places 2 2 2 0 1 6

Infrast. 6 0 1 0 0 3

Total 30 5 10 4 1 50

Table 4. Distribution of Attitudinal little by categories

In Table 4, authors’ response to things determined by their use of
attitudinal little (50) maintains the same decrease in distribution shown
in Table 3, except for landscape (7) that here inverts position with places
(6). Thus people (24) comes first, followed by other (10), landscape (7),
places (6) and infrastructures (3) last.

Comparing Tables 3 and 4 there appears to be a balance between the
categories chosen to describe objectively and the ones that evoked a
subjective response. 

Let us now consider each author’s choice of attitudinal little and its
distribution by categories as illustrated by decreasing order in Figures 
6-10:
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Journal (10) displays people (4) equal number of entries for places
(2) and other (2), infrastructures (1) and landscape (1).
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Figure 6. Sketches Attitudinal little 

Figure 7. Journal Attitudinal little

Sketches (30) shows a decreasing continuum beginning with people
(17) followed by infrastructures (6), and other (3) and ending with
landscape and places (2) each.
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Tourist (5) shows the same number of entries (2) for other and
places, followed by people (1) and no entries for landscape nor places.
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Figure 8. Tourist Attitudinal little

Figure 9. Overland Attitudinal little

Overland (4) has the same number of entries (2) for both people and
other and no entries for landscape, places or infrastructures.
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Narrative (1) has one entry relating to places.

As shown in Figures 6-10, each author’s choice for the categories in
which they used attitudinal little differs from author to author.

Considering all the information contained in the tables and figures
above, we can conclude that Sketches shows more epithets, experiential and
attitudinal with people, whereas Tourist deals with infrastructures as far as
the experiential epithet is concerned and with places and other in relation
to the attitudinal one. On the other hand, Journal shows a preference for
places and other concerning the experiential epithet and people for the
attitudinal one. On the other hand, Overland displays first the experiential
epithet in people and an equal number of the attitudinal one in people and
other . Finally, Narrative shows first the experiential epithet in other and
only one attitudinal in places. 

Analysis

In this part we intend to analyse the collocations encompassed by
the categories that have been described and quantified above. In the
examples that follow only the attitudinal epithets were analysed since the
experiential epithets which describe an objective property (size/quantity/ 
/degree/small in number) of the words they modify already contain the
necessary information as can be seen in the following examples in relation
to people, other, places, landscape and infrastructures:
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Figure 10. Narrative Attitudinal little
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11. The masking spreads from high to low; every little child that plays in

the street has  its mask.(Journal)

12. I engaged another faca, the name given to the little ponies of the 

country (Sketches)

13. he had been brought up from childhood in a little village within a

short distance of Oporto (Tourist)

14. the walls coated with tomata, and little gardens of sweet potato

(convolvulus batatas) spread before the door (Narrative)

16. We rode on to a little inn at Vendas Novas (Sketches)

As has been mentioned above, attitudinal epithets represent a
subjective response of the speaker/writer to things. In general, attitudinal
epithets contain semantic features that enable us to determine the
response of the speaker to things as is the case for example of excellent and
wretched, instances of positive and negative assessment respectively, as
exemplified in 17. and 18. : 

17. He was an excellent scholar and highly accomplished (Tourist) 

18. then turned to our left over a wretched road up a low hill (Sketches)

In relation to attitudinal epithet little, however, this response is not
always clearly expressed by its semantic features, but rather by coor -
dination of two elements: semantic properties of both nouns and epithet
clusters, and context knowledge. That is, in order to determine the attitude
of a speaker/writer, it is necessary to consider the semantic features of the
nouns little modifies and of the other attitudinal epithets with which it
forms a cluster, and /or resort to the context for clarification. This can 
be seen in the following analysis of examples relating to the categories
people (19-20), other (21-23), places, (24-25), landscape (26) and infra -
structures (28).

19.  At fourteen they are little ladies and gentlemen, and straight begin

namorando (love-making). (Overland)

At first sight, this use of epithet little modifying ladies and gentlemen

seems to be an experiential one related to their youth. A closer look at the
sentence reveals, however, that there is an involvement of the author
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taking the form of reproach in his choice of little to modify ladies and
gentleman, which leads us to consider little here as an attitudinal epithet
that could be paraphrased as “young to be so”. 

20. “he will make you welcome,” observed a cunning little old man, who

looked as if smuggling was his delight, and cheating his neighbours  his

pastime. (Sketches)

It is worth noting here that the epithet little in a cunning little old man

above refers to a man of less importance in the social rank scale and not to
his height, a meaning now in disuse, but quite common in the nineteenth
century literary works. Its use conveys depreciation emphasised by the fact
that little is coupled with the attitudinal epithet cunning which conveys this
feeling.

21. This we found was to be our chamber, and little expectation had we

of being able to sleep in it. (Sketches)

In this sentence little, with the meaning opposed to great, modifies
the positive word expectation. In such cases there is a negative implication
implied by the negative limitation imposed on the positive meaning of the
collocate. Thus by stating that there is “no great expectation” the author is
expressing his disappointment.

22. But the “little wars” of retaliation are never ended in Portugal.

Miguelites and Pedroites, Hump-backs and Thumped-backs,

Chartists and Septembrists, &c.,&c., for ever re-appear under some new

nickname or other, and fight their little spites, and never fight them

out; and so it will ever be, unless this fair region shall at last be blest with

a strong and honest government. (Journal)

Both epithets above are attitudinal modifying negative words wars

and spites respectively. By restricting negative collocates little usually
conveys a positive meaning, though the use of inverted commas here seems
to convey understatement. Nevertheless it is the sentence context that
helps to establish the author’s response to the situation: a contemptuous
view on the state of unrest that characterised Portugal at the time of her
travelling.  

23. Such amiable little ebullitions (referring to comments such as:
“Oh, the perfidious cottons of England!” made by Alexandre
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Herculano) are harmless and simply ridiculous in a periodical miscel -

lany like the “Lisbon Panorama,” already extinct; but in a grave history

they betray in the historian a spirit that may prove fatal to the character

of his work. (Journal)

A first look at the collocations above shows an instance of positive
appraisal inasmuch as the epithet little, meaning “not great/not important”,
modifies ebullitions (outburst of emotions) and is coupled with the positive
attitudinal epithet amiable meaning pleasant, friendly. Not unlike in other
examples, attitudinal epithets have to be determined by both semantic
properties and context knowledge. A closer look at the context shows then
that amiable is used ironically which changes positive appraisal into
negative.  

24. Villa Nova de Cerveira is a very little place, but has its ramparts, 

bastions, and battlements. (Journal)

Little above modifying place could be regarded as an instance of
experiential epithet describing objectively a place with few inhabitants.
Nevertheless the use of the intensifier adverb very and the following context
lead us to consider little here as a diminutive that as such has undergone a
development whereby it came to express the writer’s  appreciative
response to the place. 

25. on the top of this portico (of a church), they have stuck a contemptible
little spire, covered with the eternal Dutch tile, that quite spoils the

architectural effect. (Narrative)

In this sentence little modifying spire conveys an implication of
depreciation that could be paraphrased by “insignificant/ridiculous spire”.
This is further stressed by the fact that little above is coupled with the
attitudinal epithet contemptible which expresses these feelings. 

26. through the pine woods and forests of cork-trees and ilexes into each of

these snug little fertile vales (Sketches) 

In this sentence, epithet little modifying fertile vales is coupled with
the positive attitudinal epithet snug and followed by the positive classifier
fertile to express an attitude of appreciation.
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27. We found our friend had not deceived us when we stopped to breakfast,

or rather to lunch, at a decent little inn at the Vendas das Galizes.

(Sketches)

In sentence 27. epithet little modifying inn is coupled with the
attitudinal adjective decent and thus expresses a positive response of the
speaker in terms of appreciation towards the inn in question.

As can be seen above, not all authors’ responses are negative.
Consider Table 5. in which their attitudes relating to the use of attitudinal
little in the texts are considered in terms of negative and positive appraisal:

Negative Positive Attitude
Entries

Sketches 15 15 30

Tourist 4 1 5

Journal 5 5 10

Overland 3 1 4

Narrative 1 0 1

Total 28 22 50

Table 5. Negative and positive appraisal

It can be said that the author of Sketches, for instance, has expressed
a balanced attitude towards the country since out of thirty attitudinal
epithet uses, fifteen are positive, that is, fifty percent. The same can be
said for the author of Journal, who out of ten entries has used five
negatively. In contrast, in Overland and Tourist with four and five entries
respectively, and only one positive each, the authors have chosen to apply
their positive response to things related to English people. Finally,
Narrative has one attitudinal entry which is negative. 

Conclusion

As shown by our data and analysis, the two functions of epithet little,
to describe objectively and to appraise, encompassed in the definitions of
experiential and attitudinal epithets given in IFG, have been chosen and
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applied to the same categories by all the authors, though with some
difference in number.

On the one hand, their choice of experiential epithet little implies
that they described the country as they saw it. That is, a small country with
little girls, boys and animals; little towns, villages, buildings, churches and
chapels; little rivers, bays, woods and gardens; little ships, boats bridges
and inns; little boxes and tools. On the other hand, by choosing attitudinal
little and their collocates they have expressed their personal response to
the same categories that they have described, though there was some
difference in the order of preference each author showed. Some authors as
Sketches and Journal have appraised the category people more than other
categories, whereas the author of Overland has given equal weight to both
people and other. In Tourist it is the categories places and Other that receive
more attention and in Narrative the only attitudinal use relates to places.  

We know, however, that all authors’ term of comparison to describe
and appraise the country and its people is a mighty, highly organised
country against which they evaluated what they saw. In this implicit
comparison, Portugal, which was not at the time a model of political  nor
civil organization, would certainly come out negatively.   

Nevertheless, we have to take into consideration that through our
linguistic analysis we have found that the experiential function of epithet
little is more numerous than the attitudinal one. Furthermore, attitudinal
epithets expressing positive and negative responses are in equal number
in the texts that show more epithet entries though in the other three texts,
with fewer entries, the authors’ response to the country is mainly negative.
Thus, as a result of our linguistic analysis we can say that epithet little has
been chosen by all authors first of all to describe, and then to express
appraisal. Therefore we can conclude that the main function of epithet little
in the texts was not to assess negatively the country and its people and that
the authors’ view on the country seems to be objective.
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Identidades Discursivas em Diálogo: Os Papéis de Quem
Escreve e de Quem Lê no Journal de Dorothy Wordsworth

O grande problema de um autor é o da sintonização
do leitor. É assim. Entrar no jogo é difícil.

(Virgílio Ferreira, Até ao Fim)

Abstract: Having Systemic Functional Linguistics as the theoretical framework for the
analysis, this paper intends to explore Dorothy Wordsworth’s Journal as an
interpersonal discursive construction. After explaining the semantics of
interaction, I will focus my analysis on the MOOD element of the clauses,
particularly on the Subject component. The pronominal configuration of
writer and reader in the discursive role of Subject will thus be at the centre of
this study as I wish to observe how interaction is built between them, what sort
of social relationships are established, what speech roles are assigned and how
they are negotiated. Finally, I hope to illustrate the author’s techniques to tune
in to – and influence – the addressee(s). This analysis will show that the
different positioning of writer and reader – on a social, cultural, geographical
and/or chronological level – determines how a country and its people is
represented and understood. In short, it will point out that it is not only in the
process of text production that ideologies are constructed but also – and above
all – in the process of text consumption.

Objectivos

Partindo dos pressupostos teórico-metodológicos da Gramática
Sisté mico-Funcional (GSF), proponho abordar este relato enquanto mani -
 fes tação discursiva interpessoal, o que implica desde logo reconhecer a
sua natureza dialógica e, portanto, mediadora de relações sociais entre
locutor e alocutário(s). Neste sentido, pretendo centrarme essencialmente
na análise da estrutura do Modo verbal, elemento interpessoal mais im -
por tante na definição da oração como evento interaccional, com o intuito
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fundamental de perceber como é que, na configuração linguística da
jornada física da autora, se inscreve o percurso das identidades discursivas
de quem escreve e de quem lê, num diálogo diferido pela distância geográ -
fica e cronológica.

Naturalmente que, para além destas identidades, outras são cons -
truí das através do relato de Dora Wordsworth. A autora empresta a sua voz
por diversas vezes não só aos seus companheiros de viagem, aos guias das
jornadas e a figuras ou tipos sociais com quem episodicamente se cruza,
mas também a outros autores, como Herculano ou Garrett, em cujas obras
baseia algumas das suas descrições. Neste artigo, porém, concentrar me
ei apenas na configuração pronominal de quem escreve e de quem lê no
papel discursivo de Sujeito, procurando, assim, perceber como é que, no
relato, se constroem, reflectem e negoceiam a(s) identidade(s) da autora
do texto e dos seus destinatários, e qual o seu papel na representação do
Portugal de Oitocentos.

Pressupostos teóricos: a metafunção interpessoal

Ao produzirmos textos, falados ou escritos, não estamos apenas a
agir linguisticamente; estamos sobretudo a interagir, a trocar significados.
Este processo interaccional é entendido, no âmbito da GSF, sob a perspec -
tiva da metafunção interpessoal, que analisa a estrutura dialógica dos textos
tendo em conta, por um lado, o papel assumido pelos interve nientes na
troca e, por outro, a natureza daquilo que é trocado.

Enquanto falantes que usamos a língua para estabelecer relações
sociais, assumimos determinados papéis discursivos e, ao fazêlo, investi -
mos os nossos alocutários – aqueles a quem atribuímos o papel de destina -
tá rios da nossa mensagem – enquanto sujeitos linguísticos e sociais que,
desta forma, assumem também determinados papéis. Ao locutor compete,
então, desempenhar dois papéis discursivos básicos – o de dar ou o de
pedir alguma coisa aos seus alocutários –, sendo que, nesta interacção,
podem ser trocados dois tipos de utilidades, designadamente Bens &
Serviços e Informação.

Na troca de Bens & Serviços, a linguagem tem um papel meramente
subsidiário, na medida em que apenas serve de intermediária para atingir
um determinado fim ou influenciar o comportamento de alguém. A oração
assume aqui a função semântica de Proposta, podendo o locutor escolher



1 Para um estudo mais circunstanciado do elemento Resíduo pode consultar-se Halliday,
2004: 121-125, Martin, Matthiessen & Painter, 1997: 66-67 e Thompson, 1996: 50-52.
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entre as funções discursivas de ordem ou oferta para concretizar os seus
objectivos, como nos exemplos abaixo:

(1) Come, ––, mount this grey. (Journal, vol. II: 13) 
(2) Don’t talk, but listen to me. I want three donkeys to take us to the

convent of Piedade (…). (Journal, vol. II: 14)
(3) He offered to lead the disabled animal. (Journal, vol. I: 75)

Tendo em conta o papel discursivo atribuído nestes exemplos ao
alocutário, este poderá obedecer ou recusar a ordem, no caso dos exemplos
(1) e (2), ou aceitar ou rejeitar a oferta feita em (3).

Na troca de Informação, aquilo que é trocado é a própria linguagem,
ou seja, o que o locutor pretende é dar conhecimento de alguma coisa ou
pedir informação sobre alguma coisa, pelo que, neste caso, é pedido ao
alocutário que desempenhe essencialmente um papel verbal – afirmar,
negar ou fornecer informação ausente. A oração apresenta aqui a forma de
Proposição e a sua função discursiva pode vir estruturada como uma
afirmação ou uma interrogação:

(4) The Tagus from Lisbon to Aldea Gallega is twelve miles in breadth.
(Journal, vol. II: 12)

(5) Mr. H––, what o’clock is it? (Journal, vol. I: 72)

Tendo em conta estes exemplos, e apesar de a expectativa do locutor
ser a de que o alocutário tome conhecimento do que é enunciado em (4),
ou responda à pergunta feita em (5), este poderá optar por refutar a infor -
mação dada ou recusar-se a responder.

Tanto os papéis discursivos como a natureza daquilo que é trocado
na interacção surgem gramaticalmente expressos na escolha de constituin -
tes funcionais que, a nível léxicogramatical, se manifestam no sistema de
Modo oracional. Neste sistema interpessoal, as orações são segmentadas
em duas componentes estruturais primárias: o Modo verbal, nuclear para
a definição da oração como evento interaccional, como há pouco referi, e o
Resíduo, elemento acessório na construção da argumentatividade do enun -
ciado. Dado que a análise que me proponho realizar recai apenas sobre a
primeira destas componentes,1 convém dar conta da sua cons ti tuição.



O Modo verbal é a parte do enunciado que transporta e conduz o
argumento e tem como constituintes interpessoais centrais o Finito e o
Sujeito. O Finito é o primeiro elemento funcional do grupo verbal2 e, como
o seu próprio nome indica, tem como função tornar o enunciado finito,
especificando o domínio da sua argumentatividade, no contexto do evento
discursivo, através das especificações de tempo primário, modalidade e
polaridade. O Sujeito é o responsável pelo sucesso da oração como troca
ou interacção, sendo, por isso, o elemento interpessoal em torno do qual
a oração é validada e negociada. É precisamente sobre este constituinte
interpessoal que nos vamos deter neste estudo, seguindo a metodologia
que em seguida se descreve.

Metodologia e interpretação dos dados

Uma vez que pretendo centrar-me nas identidades discursivas de
quem escreve e de quem lê enquanto participantes que constroem
activamente a interacção, seleccionei, para este estudo, as ocorrências dos
pronomes I, we e you na posição de Sujeito. Segundo Halliday e Hasan
(1976: 45), estes itens referenciais pessoais identificam falante e destina -
tário(s), numa interpretação geralmente exofórica, recuperável por refe -
rên cia à situação discursiva, e restrita a determinados registos, como é o
caso das narrativas de primeira pessoa. Neste sentido, excluí deste estudo
as referências pessoais encontradas em diálogos entre os compa nheiros
de viagem de Dorothy W. ou em pequenas narrativas por eles contadas,
cujos referentes são exclusivamente endofóricos. Da mesma forma, foram
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2 Por exemplo, na primeira oração do enunciado As I found the Portuguese, so I have
characterised them (Journal, vol. I: xi), o operador verbal Finito encontra-se fundido com
o verbo lexical (found), o que acontece sempre que, em inglês, os verbos estão conjugados
no simple present ou no simple past, na voz activa e com polaridade positiva. Na segunda
oração, porém, o tempo primário do Finito estabelece a argumentatividade da oração em
termos de presente (have) em relação ao momento do discurso; o outro elemento do grupo
verbal, characterised, integra o Resíduo e indica o tempo secundário, neste caso o passado,
ou seja, a acção por ele descrita surge como já realizada relativamente ao momento do
discurso. Globalmente, então, no processo verbal have characterised, descrevese uma acção
passada tal como ela é entendida por um locutor situado no presente e que a observa dessa
perspectiva.



também omitidas as ocorrências pronominais em citações de obras de
outros autores, quase sempre anunciadas verbalmente, como nos exem -
plos (6) e (7), ou graficamente assinaladas pela autora:

(6) To give a true and lively picture of St. John’s da Foz, and of the
scenery of the Douro up to Oporto, I cannot do better than extract,
by permission, a few passages from a story called “The Belle”.
(Journal, vol. I: 6)

(7) I take the report as printed by Sr. Almeida Garrett (…). (Journal,
vol. II: 32)

Quer isto dizer que, no âmbito deste trabalho, me interessa sobre -
tudo perceber como é que autora se faz presente na interacção explícita
com os leitores, através da sua auto-nomeação e da nomeação destes, e não
como esta interacção é mediada pelas palavras de outros a quem ela
empres ta a voz, palavras essas que co-existem no seu discurso, ainda que
filtradas e estruturadas pela autoridade do seu ponto de vista,3 a partir do
qual se projectam as pessoas, espaços e objectos que enformam o relato. 

Neste processo de triagem, optei também por excluir as ocorrências
de I, we e you em orações encaixadas4 e.g., Mr.– and J – and I rode on through

Villar da Veiga and the other villages [[which we passed yesterday]],( Journal,
vol I: 164) e em orações que funcionam como modalidades (I think, I believe,
I fear…), por considerar que, de acordo com Halliday (2004: 162), estas
orações não têm papel a cumprir na estrutura da interacção,5 por não
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3 Esta possibilidade de Dorothy W. se projectar na fala de outros através de citações é uma
forma de distanciamento em relação ao que é enunciado, na tentativa de objectivar a
realidade descrita, perpassada tantas vezes por apreciações subjectivas, feitas em tom
sentimental, como, de resto, era característico da estética romântica, com a qual a sua
escrita pode ser identificada.

4 Na GSF, as orações encaixadas são definidas como orações que operam, na maior parte das
vezes, ao nível dos grupos nominais e adverbiais como modificadoras ou qualificadoras do
núcleo desses grupos. São assim unidades de nível inferior que são encaixadas em unidades
superiores e, como tal, são analisadas como constituintes dentro da estrutura de um grupo.

5 Numa análise mais exaustiva e abrangente da estrutura interactiva de um texto, as orações
que funcionam como modalidades podem, todavia, ser classificadas como Adjuntos modais
(Halliday, 2004: 613-616; Eggins, 1994: 180-183), numa leitura que as interpreta como
uma transferência retórica da modalidade. 
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funcionarem como Proposições ou Propostas. O mesmo é dizer que só foi
considerada a estrutura do Modo verbal das orações finitas de primeiro
nível (ranking clauses), uma vez que são as escolhas de Sujeito e Finito
destas orações que determinam a base proposicional da troca ou interacção
de todo o complexo oracional. Na sequência da aplicação deste critério,
foram apuradas para análise 785 orações, tendo chegado aos valores
apresentados no Quadro 1.

Para efeitos da análise aqui apresentada, o corpus integral é consti -
tuído pela totalidade do volume I do Journal, e pela parte do volume II que
inclui a permanência de Dorothy W. em território português, ou seja, até
à página 82.

TOTAL DE OCORRÊNCIAS

PRONOMES CORPUS CORPUS

PESSOAIS INTEGRAL APURADO

N.º % N.º %
I 369 31% 198 25%

We 644 54% 515 66%
You 169 14% 72 9%

TOTAL 1182 100% 789 100%

Quadro 1 – Total de ocorrências dos pronomes pessoais I, we e you na posição
de Sujeito

I, we e you ocorrem ao longo do texto em orações maioritariamente
declarativas, que são usadas quase sempre de forma congruente com a
função discursiva que desempenham. Neste caso, a escolha deste tipo de
orações permite perceber que, em termos de papéis discursivos, o Sujeito
se posiciona, em geral, no papel de quem dá alguma coisa, atribuindo,
simultaneamente, ao seu alocutário, o papel de receptor.

Quanto à função semântica das orações, e tendo em conta os valores
apresentados no Gráfico 1, aquilo que é trocado entre interlocutores é
essencialmente Informação, o que revela que este relato de viagem tem um
cariz fundamentalmente informativo.



Apresentados estes dados mais gerais, começo, então, pelo percurso
intra-textual da autora, através da análise dos pronomes que a identificam,
procurando perceber como é que, ao inscrever-se no seu Journal sob as
formas pronominais I e we, Dora Wordsworth vai convergindo, na sua
identidade discursiva, os papéis centrais de autora, mulher, viajante e
cidadã inglesa.

Ao particularizar o tipo de comodidade trocada quando cada um
destes itens lexicais assume a posição de Sujeito, percebemos que, apesar
da diferente representatividade numérica de cada um deles no corpus

apurado (Gráfico 2), em termos percentuais, o número de Proposições e de
Propostas em ambos é exactamente a mesma: 96% das orações pretendem
transmitir Informação e apenas 4% registam pedidos ou ordens explícitas.
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Isto significa que, quer individualmente, quer como parte de um
grupo maior, a preocupação essencial da autora foi a de esclarecer os seus
leitores, facultando-lhes informações sobre Portugal e os portugueses,
informações adquiridas por meio de vivências na primeira pessoa, que
pudessem eventualmente contestar os preconceitos que muitos ingleses
tinham sobre o nosso país, objectivos claramente enunciados logo no
prefácio da obra:

(8) My main inducement, indeed, to the publication of this desultory
Journal is the wish to assist in removing prejudices which make
Portugal an avoided land by so many of my roving countrymen 
and countrywomen, who might there find much to gratify them 
if they could be persuaded that it does not deserve the reproach 
of being merely a land of unwashed fiery barbarians and over-
brandied port-wine. (Journal, vol. I: xi-xii)

De facto, e tal como nos revela esta citação, para além de informar,
Dorothy W. tem ainda o propósito mais abrangente de, através do seu rela -
to, influenciar a atitude dos seus conterrâneos, situação que, tipica mente,
seria negociada pela troca de Bens & Serviços. Porém, e se considerarmos
a natureza discursiva do género em causa, podemos interpretar o seu
ascendente informativo como uma estratégia discursiva da autora que,
assim, tácita ou explicitamente, nas suas Proposições vai fazendo frente a
ideologias discriminatórias e, sem assumir um tom impositivo, reivindica
uma mudança de mentalidades, pelo menos nos leitores a quem ela destina
o texto no prefácio da obra, e sobre quem falarei mais adiante. 

Ora, num espaço transaccional diferido por distâncias de espaço e
de tempo entre locutor e alocutários, este objectivo só podia ser cumprido
por via da partilha de um testemunho escrito. Esta é, então, uma contes -
tação feita no e pelo discurso, em que a natureza do que é trocado determi -
na, no imediato, o objectivo da interacção – dar a conhecer Portugal através
da sua experiência pessoal.

Este objectivo, ao ser cumprido com os leitores a aceitarem o papel
que lhes é atribuído, pretende tempestivamente desenvolver neles um
“efeito secundário” – mudar a sua opinião em relação ao país descrito.
Quer isto dizer que este pode ser entendido como um texto de acção



comunicativa,6 orientado primariamente para a troca de conhecimentos,
mas assumindo, em última instância, também um carácter estratégico,
voltado para a concretização de determinados resultados. Notese, porém,
que a concretização deste objectivo indirecto depende do reconhecimento,
por parte dos leitores, da autoridade de quem escreve, pelo que quem dá a
Informação assume, neste contexto, uma posição de poder implícita
relativamente a quem toma conhecimento.

Directamente relacionado com este aspecto do discurso de Dorothy
W., está a diminuta percentagem de Propostas realizadas pelos pronomes
de primeira pessoa. De facto, só muito raramente a autora procura influen -
ciar de modo explícito o comportamento de alguém e, quando o faz, a sua
interacção assume a forma de pedido, de conselho ou de oferta (geralmente
de uma recompensa material por um serviço prestado), sendo a Proposta
quase sempre dirigida a guias ou estalajadeiros, aos compa nheiros de
viagem e aos ingleses, em geral, representando estes últimos colectivos
onde ela própria se inclui. Os pedidos dirigidos directamente ao leitor 
são sempre enunciados pela autora sob a forma pronominal I, como no
exemplo seguinte, em que esta lhes pede desculpa por têlos distraído do
percurso da jornada com uma deambulação histórica:

(9) (…) and I, as an unlearned writer, crave grace of my unlearned
readers for having troubled them therewith. (Journal, vol. I: 140)

Olhando agora especificamente para as ocorrências de I e we no
corpus apurado, e não obstante a diferença significativa encontrada em
termos da sua representatividade – com a primeira pessoa do singular a
ser largamente preterida pela do plural –, a oscilação constante entre estes
dois pronomes, ilustrada nos exemplos abaixo, poderia sugerir o seu uso
mais ou menos aleatório, raciocínio desde logo retractável por um olhar
mais atento ao excerto citado em (11):

(10) I attended a Sunday afternoon lecture at the Cedofeita. We went
very early, but not an inch of standing-ground was vacant in the body
of the church (…). (Journal, vol I: 239)
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6 Acção comunicativa e acção estratégica são conceitos de Habermas que são aqui usados na
acepção de Fairclough (2003: 110-111).



(11) (…) I should have quite forgotten it was winter, as we pursued our
daily rides exploring, for three or four hours, every passable and
many almost impassable roads for ten miles round Oporto. (Journal,
vol. I: 210)

Na verdade, a presença desta oscilação, sobretudo no mesmo
comple xo oracional, revela a existência de um constrangimento expressivo
no modo como é representada a realidade. Assim, o pronome de primeira
pessoa do singular surge tipicamente associado, neste texto, a dois tipos
de formas verbais. Por um lado, ocorre muitas vezes como participante ou
Dizente em processos verbais – ou seja, processos realizados por verbos
de dizer ou comunicar (por exemplo, say, ask e explain) –, participação essa
que permite fundir a identidade de quem escreve e de quem narra, quer
este esteja contando as suas próprias experiências, quer esteja projectando,
por meio de citações ou relatos, as experiências dos outros. É como se a
autora nos relembrasse que é sob sua autoridade e através da sua pers pec -
tiva que a história desta viagem vai sendo transmitida ao leitor. Por outro
lado, esta forma pronominal também surge com frequência asso ciada a
verbos que representam o mundo interior ou a actividade mental do refe -
rente – designados processos mentais (tais como see, know, forget e like). 
O uso deste tipo de processos verbais permite à autora criar uma ligação
afectiva e cognitiva com o leitor, pelo uso de uma linguagem introspectiva
e íntima que combate o formalismo e a distância inerentes à escrita.

Outros tipos de processos que perpassam todo o corpus são os que
descrevem acções externas, físicas e perceptíveis – processos materiais
(como do, happen e run) – e os que exteriorizam o mundo da consciência ou
descrevem estados físicos – processos comportamentais (ex. dream, smile,
look) –, mas estes tão depressa surgem associados a I como a we, já que,
assumindo uma forma pronominal ou outra, a intenção principal e mani -
festa da autora neste relato é a de descrever ao leitor a dinâmica da sua
viagem e dar conta dos cenários, histórias e pessoas nela inscritos7.
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7 Apesar de uma análise experiencial ultrapassar o escopo deste trabalho, pareceu-me
fundamental fazer aqui esta breve referência que, por via de uma interpretação simultânea,
permite associar à construção da interacção a representação da realidade. Este é apenas
um exemplo de como a estrutura léxico-gramatical de alguns textos é de tal modo coesa
que dificilmente estes podem ser analisados sem referência à sua simultaneidade funcional.



Desta lacónica leitura experiencial podemos inferir também que,
quando a autora se projecta sob a forma pronominal I, assume uma posição
autobiográfica por excelência, orientada para o indivíduo como ser
pensante e subjectivo que muitas vezes perspectiva a realidade por meio da
sua própria experiência interior, unificando e fazendo coincidir sob a
mesma persona os papéis de autora, mulher, viajante e cidadã inglesa. Esta
é, pois, uma escolha referencial exclusivamente exofórica no corpus apura -
do, que nos leva ao reconhecimento e aceitação da fusão entre a identidade
de quem escreve e de quem é construído no discurso como sujeito textual.
Quando, por outro lado, a opção recai sobre o pronome pessoal we, as
referências construídas têm um carácter que podemos classificar como
misto, ou seja, são exofóricas, ao incluírem a autora e, em certas circuns -
tân cias, o leitor, e endofóricas, quando congregam identidades que são
construídas unicamente no e pelo texto, como é o caso dos companheiros
de viagem e do marido.

Ao contrário do que sucede com I, que, no corpus apurado, se refere
unicamente à autora, no que respeita à escolha de we como Sujeito,
notamos que existe alguma alternância entre as várias entidades a que esta
forma se refere. Assim, podemos identificar desde logo dois tipos de usos
específicos deste pronome: o exclusivo, que nos remete para a autora
juntamente com outra(s) pessoa(s), mas onde não está inscrito o leitor; e
o inclusivo, onde, para além da autora e de outros possíveis referentes, está
também presente o leitor (Fairclough, 1989: 127-128). Começando pelos
usos exclusivos de we, foi identificado como referente mais frequente o
conjunto de pessoas que acompanham a autora na sua jornada. De facto,
das 515 ocorrências deste pronome no corpus apurado (vd. Quadro 1), 484
referemse ao grupo de viajantes composto pela autora, pelo marido e por
outros companheiros de viagem. Neste contexto, podem ainda ser
acrescentados como usos exclusivos de we as ocorrências de I em sujeitos
compostos, como Mr. –– and J –– and I, apesar de os três registos identi -
ficados terem sido contabilizados, para efeitos estatísticos, nas ocorrências
da forma singular do pronome. Ainda que em muito menor escala, we com
valor exclusivo pode ainda identificar a autora como membro de um grupo
particular, de que são exemplo “os ingleses” ou “as mulheres”, assimilação
que, dada a presença da autora num espaço de alteridade, pode exercer
uma poderosa força persuasiva, como a citação (12) nos demonstra:
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(12) “Our old and faithful ally,” Lusitania, revolts at the airs of affection -
ate contempt with which she is patronised by England, and if we
would reclaim any particle of her good-will, we should learn to
repress our superciliousness (…). (Journal, vol. I: viii)

(13) We ladies, having got tea, were glad to go to rest before ten.
(Journal, vol. I: 89)

O uso inclusivo de we, indiciador da inscrição do leitor na esfera
referencial do pronome, encerra necessariamente aquele que escreve e
aquele que lê, mas algumas vezes pode incluir também os outros viajantes,
criandose assim um efeito de proximidade e envolvimento do leitor com o
andamento da viagem:

(14) But I will here say a few more words on the Douro, before we turn
our backs on it for a while to make acquaintance with its northern
cousin, the Minho. (Journal, vol I: 39)

Refira-se, por último, que we inclusivo também ocorre como uma
referência exofórica generalizada que compreende um grupo particular de
pessoas, mais ou menos indeterminado, identificável com uma parte da
sociedade em geral, onde mais uma vez estão naturalmente incluídos
autora e leitor.

Feita a análise dos papéis que Dorothy W. adopta para si mesma,
vejamos agora a selecção e projecção de papéis que atribui à forma prono -
mi nal you em posição de Sujeito, num processo que estabelece manifesta -
mente a sua autoridade textual na condução da interacção. Comecemos,
uma vez mais, pelo tipo de comodidade trocada na interacção.

O Gráfico 3 revelanos que o pronome de segunda pessoa do singular
sustenta a validade de um conjunto de interacções que se baseiam na troca
de Informação, à semelhança do que acontece com as outras formas
pronominais estudadas. Estas Proposições têm, na sua maioria, realizações
gramaticais congruentes com as funções discursivas que desempenham,
tratando-se, sobretudo, de orações declarativas. Neste sentido, you assume
quase sempre o papel discursivo de quem dá Informação, sendo que em
apenas 4% das Proposições observadas é que ele adopta a posição de quem
pede que lhe sejam providenciados dados em falta. A mesma percentagem
foi registada na troca de Bens & Serviços, o que quer dizer que a acção deste
pronome no texto não foi projectada com a intenção primeira de levar 
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o outro à acção, mas sim de o levar ao conhecimento. Estes resultados
demons tram, assim, que a escolha de you como Sujeito oracional dá
continuidade à índole informativa deste relato de viagem, servindo
algumas vezes como alternativa agentiva na apresentação de pessoas,
espaços e objectos.
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8 O pronome indefinido one surge apenas cinco vezes em posição de Sujeito no total do
corpus, não se tendo registado ocorrências de people nesta posição com o significado de
“pessoas em geral”.
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Gráfico 3 – Funções semânticas das orações com you na posição de Sujeito

Tal como acontece em relação a I e a we, no desempenho destes
papéis discursivos, também you tem mais do que um valor referencial,
dependendo das coordenadas da situação de enunciação. Deste modo, 
na sua função endofórica, este pronome pode designar os companheiros 
de viagem ou os guias de algumas jornadas, nos momentos em que a 
autora assume o papel de personagem e entra em diálogo com eles. Numa
leitura exofórica, you pode também apresentarse como opção coloquial a
referências indeterminadas mais formais como one ou people,8 acepção 
que preenche cerca de 90% da totalidade das suas ocorrências. Neste 
caso, atribuímos a este pronome pessoal a mesma referência exofórica
generalizada que já havíamos associado a we, com uma pequena variação:
a you é atribuído um carácter mais universal e mais abrangente, que pode
ser interpretado como “qualquer ser humano”, como o exemplo (15)



pretende dar conta; we, por seu lado, remete apenas para uma parte do todo
a que you se refere, designando um grupo particular com quem o locutor se
identifica (cf. Halliday & Hasan, 1976: 53; Fairclough, 2003: 150). No caso
do trecho (16), por exemplo, we substituise a “eu e outros autores”, sobre -
tudo aqueles em quem Dorothy W. baseou alguns dos seus apontamentos
históricos.

(15) In going down the river, we saw that splendid church of Belem; but
seeing it thus you can form no conception of the glory of the
building. (Journal,vol. II: 82)

(16) That a portion of the present edifice may be at least coeval with 
the monarchy seems probable, and would be certain if we were sure
that the remains of Count Henry, father of the first King of Portugal,
were there deposited immediately after his decease (…). (Journal,
vol. I: 120)

Mas a referência de you considerada mais central para este estudo é
aquela que o identifica com o leitor. Se considerarmos que qualquer texto,
falado ou escrito, é inseparável da construção de um destinatário, no caso
do texto escrito, as ligações interpessoais com este participante são essen -
cialmente construídas pela escrita e pela leitura desse texto, o qual se
assume, por isso, como mediador das relações sociais estabelecidas. Quer
isto dizer que escritores e leitores interagem sempre que os segundos
entendem um texto escrito e que, por isso, como afirma Fairclough (2003:
109), existirão tantas interacções quantas as leituras possíveis. 

Para efeitos da presente análise, distinguiremos então entre dois
tipos de leitores construídos nesta(s) interacção(ões). Os primeiros são
os leitores directamente nomeados (e por assim dizer solicitados a desem -
penhar um determinado papel) por Dorothy W., e cuja posição de leitura
está instituída no próprio texto, tendo em conta certos posicionamentos
socioculturais. São eles os amigos mais próximos da autora e os seus
conterrâneos, mas também os americanos em geral, de quem ela fala logo
no prefácio do Journal (vol. I: x e xii). 

Após esta alusão preliminar, casos há em que estes leitores ideais
são individualizados no discurso ou directamente endereçados por meio 
de vocativos, num registo quase epistolar, como o exemplo (17) ilustra.
Refira-se que este tipo de nomeação, se por um lado atribui ao leitor visado
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um papel discursivo privilegiado na interacção, por outro lado,
reduz a sua margem de negociação desse papel.

(17) E. C. – You would go wild with a longing to copy every pattern for
altar-cloths and pulpit-cushions! (Journal, vol. II: 21)9

No segundo tipo de leitores que queremos assinalar estão incluídos
todos aqueles que, num sentido mais lato, têm acesso ao texto, o lêem e o
interpretam e que podem identificar-se, ou não, com a posição de leitura
estabelecida no e pelo discurso da autora. Podem, portanto, estar também
aqui incluídos os leitores do primeiro tipo, mas nunca em exclusivo. Esta
fórmula de endereçamento funciona como uma espécie de intimação do
leitor, e surge quando a autora converte as suas experiências em algo a ser
partilhado com ele, num intercâmbio discursivo em que este detém o papel
de participante mais activo, na construção do significado do texto. Esta
participação é intensificada quando a autora cria situações de diálogo
efectivo com os leitores, como no exemplo (18), em que são estes que a
interpelam directamente:

(18) But the beggars – say you nothing of them? What can I say after the
writer I have already quoted? (Journal, vol. I: 25)

No diálogo, os papéis discursivos são continuamente reversíveis,
pelo que, nesta interacção, Dorothy W. permite que o leitor assuma o papel
de quem lhe pede Informação, colocandose ela, por momentos, como
destinatária do seu próprio discurso.10 Esta estratégia de transferência do
alvo referencial associado a you do leitor para a autora permite que esta
modere a posição de poder em que se encontra quase constantemente ao
longo de todo o texto, e por meio da qual dá a conhecer o país visitado. 
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9 Tal como acontece nas referências aos companheiros de viagem, quando se dirige directa -
mente a determinado destinatário do seu texto, Dora W. inscreve apenas as suas iniciais.
Esta é uma forma de preservar as identidades de uns e outros sem, no entanto, deixar de
lhes atribuir um papel central na interacção, e atenuando alguma tensão existente entre o
domínio privado e público de um texto deste género.

10 Este tipo de diálogo com o leitor também é construído pelo uso de orações imperativas
(e.g., Observe the manner in which the fish-venders arrange the congor-eels in their baskets, vol. II,
p. 73), as quais, pelo facto de tipicamente não terem Sujeito expresso, não foram
contempladas nesta análise.



Finalmente, refira-se ainda que, seguindo a mesma tendência
oscila tória verificada entre I e we, também o pronome pessoal de segunda
pessoa surge algumas vezes intercalado com o de primeira pessoa do plural,
sobretudo nos momentos mais descritivos do trajecto das jornadas: 

(19) We descended by the Collares side of the mountain; and here,
above Collares, its character varies. You have left the rocks and stony
peaks behind you, and they are exchanged for round green hills (...).
Nothing can be more grand, and at the same time lovely, than this
descent into Collares; for on leaving the crags you at once find
yourself among orange groves, and orchards, and gardens, and
quintas, and tinkling rills, with a wide stretch of wood and meadow
below you, and those towering convent-crested, castle-crested
heights above you. We were most fortunate, too, in our weather.
(Journal, vol. II: 59-60)

A descrição de espaços e acontecimentos com a inscrição explícita
de quem lê no contexto enunciativo não só cria a ilusão de coexistência
física e temporal, como intensifica a assertividade do que é dito. Para além
disso, a transição entre we e you ilustrada no exemplo (19) é mais uma
maneira de incluir o leitor no texto, levandoo a deambular pelos espaços
descritos como se fosse ele próprio personagem no acto físico da viagem. 

Comentários Finais

Ao observar a configuração e o percurso das identidades discursivas
de quem escreve e de quem lê, através da análise dos pronomes pessoais I,
we e you em posição de Sujeito, percebemos que, na impossibilidade de
interacção e copresença imediatas com o(s) alocutário(s) — determinada
pelo carácter mediador do texto escrito —, Dorothy Wordsworth faz incidir
a responsabilidade discursiva de autora, narradora e personagem principal
em si própria, o que resulta numa maior incidência, no corpus apurado,
dos pronomes com os quais ela se identifica, ou seja, os de primeira pessoa
do singular e do plural. O seu comprometimento em relação às proposições
expressas e a posição de poder que decorre desta autoreferencialidade
imanente são, no entanto, diluídos, sempre que ela opta por integrar a
pluralidade inerente a we. 
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Ao efeito de desresponsabilização procedente desta escolha acresce
o alinhamento sociocultural com uma determinada comunidade discursiva
– nós viajantes, nós ingleses, nós mulheres, nós escritores, etc. –, aspectos
que, por um lado, criam uma aparente malha de objectividade sobre os
factos observados e, por outro,  fomentam vínculos entre o alocutário e o
texto, quer pela sua identificação, quer pela sua divergência em relação às
práticas discursivas representadas. 

Assim, enquanto I é uma escolha unicamente exclusiva e auto -
biográfica, em que a autora faz recair apenas sobre si própria a validade
das proposições, we – na sua interpretação inclusiva – permite dispersar
esta responsabilidade por todos aqueles que estão incluídos na sua esfera
referencial, isto é, a autora e os outros participantes.

Apesar de o elevado número de pronomes pessoais auto-referen -
ciais nem sempre permitirem distinguir a realidade pessoal da realidade
objectiva, Dorothy W., no seu papel de informadora, assumese não apenas
como guia de um país desconhecido de muitos e mal interpretado por
outros, mas, sobretudo, como uma espécie de catalizadora intercultural,
conciliando perspectivas e contrastes entre os costumes e tradições de
portugueses e ingleses, não deixando, porém, de assumir uma postura
crítica em relação a uns e a outros.

Nesta atribuição de papéis, ao leitor fica quase sempre reservada a
posição de receptor de Informação sobre o país visitado, estatuto habi -
tualmente passivo, mas que Dorothy W. dinamiza no texto em diversas
ocasiões. Para além da sua omnipresença enquanto entidade indissociável
da construção do próprio texto, o leitor pode ser endereçado na acepção
inclusiva de we, mas é, essencialmente, sob a forma pronominal you que a
sua participação na jornada é mais activa. Se, como nos diz Virgílio Ferreira
no excerto que transcrevi no início deste capítulo, o “grande problema de
um autor é o da sintonização do leitor”, Dorothy Wordsworth conscien -
temente procura ultrapassálo com a inscrição explícita do leitor no texto,
atribuindolhe um papel de personagem no andamento da viagem e em
diálogo consigo própria. Importante é também referir que esta sintoni -
zação querse atemporal, além do tempo da enunciação, para que também
nós, leitores de outro tempo e de outro contexto cultural, apartados das
coordenadas socioculturais e ideológicas dos destinatários por ela
idealizados, sejamos convocados a tirar sentidos do texto. 

151I D E N T I D A D E S  D I S C U R S I V A S  E M  D I Á L O G O



Assim, esta análise das escolhas pronominais realizadas no âmbito
da metafunção interpessoal, ao permitirnos considerar as relações sociais
estabelecidas entre quem escreve e quem lê na representação de Portugal
no século XIX, demonstranos que não é apenas no processo de produção do
texto que se constrói ideologicamente a imagem do país e do seu povo, mas
é também – e sobretudo – no processo de consumo desse texto pela leitura.
O esboço da realidade portuguesa que aqui é feito é, então, determinado
pelo posicionamento de quem escreve e de quem lê, sendo que este poderá
diferir, tendo em conta o papel social que é exigido pela situação discursiva
em que cada um dos participantes está envolvido.
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What a lovely morning! and what a view

did I look upon this morning from the roof of

the house! Neither pen nor pencil can

delineate such a prospect.

Abstract: The main argument to be defended in this paper is that the system of
punctuation marks has an organization similar to other linguistic subsystems,
and thus it is worth of a thorough linguistic analysis in its own right. A special
attention is drawn to the stylistic potential of punctuation which proves not
less expressive than features involved in spoken language. The scope of this
study is narrowed to the narrative discourse in D. Wordsworth’s Journal of a

Few Months’ Residence in Portugal and Glimpses of the South of Spain. The analysis
proves that the use of some punctuation marks indicates the degree of
overtness of the narrative voice and serves the realization of addressee-
oriented, ‘emotive’ and ‘expressive’ functions in narrative discourse. 

Introduction

Not many research works are devoted to the problem of punctuation.
The major bulk of material is of normative rather than of descriptive
character. Hence only few researches account for discrepancies that do 
not fall under the relevant categories within the system of punctuation
marks. However, approached in its own right, punctuation presents as 
G. Nunberg (1990: 6-7) puts it ‘a linguistic subsystem’, and hence it
deserves ‘to be considered as part of the wider system of the written
language’ or ‘text-grammar’; that is to be analyzed on equal footing with
‘lexical grammar’ in writing. 



This study will approach punctuation as an autonomous system
worth of a thorough linguistic analysis in its own right. Traditionally
defined, punctuation serves to impose ‘a certain organization on the lexical
content of written text’, signalling logical sequence of syntactic elements.
The view to be defended here is that punctuation has an organization
similar to other linguistic subsystems, and thus it has its own regularities
that co-exist with individual non-occurrences of punctuation marks.

Another controversial issue that is frequently challenged regarding
these matters is the correspondence of punctuation with such language
spoken devices as pause, pitch and stress. It is quite evident that punc -
tuation does assist in rendering some features of spoken language, but it
still proves a very unreliable device to deal with all intonation contours that
occur in speech. This means that punctuation involved in writing does not
always correspond to intonation breaks in spoken language. On the
contrary, there are many cases when punctuation is found where pauses
do not normally occur. So, this fact admits the study of punctuation as an
independent subsystem of written language that exists within its own
constrains, but still making part of linguistic analysis and functioning in
correlation with other linguistic subsystems.

Whatever the aspect under consideration might be, the main
argument of this study is that even if punctuation provides only rough
equivalence of spoken language organization in writing, it is not less
expressive than features involved in spoken language and must be
considered at the level of written discourse analysis.

Punctuation in Narrative Discourse

Little attention is given to the stylistic potential of punctuation and
its role at the level of text analysis. According to Arnold (1981) who
differentiates between four levels of text decoding, graphic and phonetic
means of the text are placed last after the message of the text, its plot
structure and characters, lexical means and devices, and graphical
representation.1 However, the fact is that the last level can be considered
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2 S. Greenbaum (1996) determines two major functions of punctuation marks: they either
enclose or separate. Correspondingly he distinguishes between two groups of punctuation
marks: punctuation for separating and punctuation for enclosing.

as unarguably the first one as the reader in his interpretation of a text goes
from its form to the message; being devoid of the immediacy of social
contact, revealed in intonation, mimics and gestures, he has to reconstruct
a more difficult system of signs encoded in the text.

This analysis will be restricted to the use of punctuation in narrative
discourse. Actually the graphical discourse in narrative proves not less
expressive than, for example, lexical means and devices involved in
writing, and thus deserves a more careful study in light of discourse
narratology subject matter.

A previous insight into the problem revealed six distinct groups of
punctuation marks according to their stylistic functions (Lazaretnaya,
2006). The restriction of the analysis to the narrative discourse suggests
the classification into four groups: 

1) Punctuation marks with ‘emotive’ and ‘expressive’ implication:
exclamation mark (!) and question mark (?).

2) Punctuation marks for introduction of colloquial constructions in
writing: dots (…), dash (-), question mark (?).

3) Punctuation marks for introduction of narratorial asides (com -
ments, descriptions, etc.): brackets (), occasionally enclosing
dashes (–…–).2

4) Quotation marks for cited words, paraphrases, and ‘so-called’
expressions (‘…’).

Such punctuation marks as full stops, commas, semicolons and
occasionally colons are generally introduced to sustain the rhythmic effect
in poetry. These punctuation marks are less expressive in narrative
discourse where they primarily serve for syntactic and logical organization
of sentence units.

The main argument to be challenged is that punctuation marks may
serve as one of the vehicles of a narrative case analysis already at the first
level of text decoding. Thus, if a narrative discourse abounds in such
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3 Print version edited in London: Longmans, Green, and Co., and New York, (1895).
Digitalized for Microsoft Corporation by the Internet Achieve in 2007. From University of
California Libraries.
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punctuation marks as exclamation marks, question marks and brackets, it
hypothetically signals a highly overt voice of a narrative.

Obviously, the more distinct the projected voice is, the more
variable is the use of punctuation. A highly overt voice of the narrator
suggests strong voice markers that facilitate his communication with a
hypothetical addressee. For example, a homodiegetic character that tells a
story of personal experience and is often restricted to a personal, more
often subjective point of view will involve such types of sentences as
descriptions, comments, value judgments, invariably marked by such
punctuation as brackets, exclamation and question marks. On the contrary,
a neutral or matter-of-fact voice suggests less distinctive deviations and
plain action sentences, and, as a rule, less expressive punctuation. 

In the following analysis it will be proved that some punctuation
marks make a narrator’s attitude to his or her story reasonably clear. They
impart an additional, more often an emotional and expressive implication
to the sentence and reveal the degree of overtness on the part of the
narrator.

Narrowing the Scope of Study

In order to address the issue of stylistic potential of punctuation in
writing, the scope of this analysis is narrowed to the narrative discourse
in D. Wordsworth’s Journal of a Few Months’ Residence in Portugal and

Glimpses of the South of Spain.3

The suggested analysis rests on two closely related hypotheses:

1. punctuation in creative writing constitutes the first level of text
analysis;

2. the use of some punctuation marks in narrative discourse
indicates the degree of overtness of the narrative voice.

The choice of the creative work under analysis was largely condi -
tioned by the character of the narrative voice which coincides with that of



4 The type of the narrative is assumed to be nonfictional or factual, that is an account of a
real-life story. Hence, both the author and the narrator may be used to refer to one and
the same person. Thus, the narrator in D. Wordsworth’s Journal is female and is referred
to as she. Moreover, according to Lanser’s rule, if there are no text-internal clues as to the
narrator’s sex, it is assumed that the narrator is male if the author is male, and that the
narrator is female if the author is female, respectively.

5 The story told by Mr. H– is considered a second-degree narrative which is embedded in the
first degree narrative told by D. Wordsworth’s narrator. Although the story is inserted
between quotation marks, it is included into the analysis. 
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the author.4 It is a factual narrative where the individual who acts as a
narrator (narrating I) is also a character (experiencing I) on the level of
action. Hence the story is told by a highly overt narrator who refers to
herself in the first person (‘I’, ‘we’ etc.) and exhibits a ‘discoursal stance’
or ‘slant’ toward characters and events, especially in her use of rhetorical
figures, imagery, evaluative phrases and emotive or subjective expressions;
in other words, the story is told by the narrator who has a distinctive voice
marked in its turn by distinct voice markers. 

Punctuation marks under analysis are:

a) exclamation mark;
b) question mark;
c) parentheses (enclosing dashes);
d) quotations.

The analysis didn’t register any occasion of the use of dots in the
narrative. 

The focus on the projected voice does not presuppose the study of
punctuation in direct speech, as being intrinsically expressive independ -
ently of the degree of overtness on the part of the narrator.5 Cited words
and expressions as well as extracts from other literary works are also
considered irrelevant for the analysis.

Exclamation Mark

The exclamation mark is one of the most productive punctuation
marks with distinctly stylistic functions in narrative. It is used to 
signal emotional and expressive implications imparted to the sentence. 



In narrative discourse the exclamation mark indicates a narratorial
exposition towards characters and events.

In the context of the narrative under analysis the exclamation mark
is encountered 90 times, exceeding in its frequency other punctuation
marks with explicitly stylistic functions. It is used to render such feelings
as admiration/wonder (40), approval (4), relief (1), compassion (3), 
mixed type with positive implication (1), surprise/astonishment (16),
indignation (5), disappointment (4), disapproval (5), pity (1), mixed type
with negative implication (3), mixed type (5). 2 occurrences of the
exclamation mark account for irony.

+ –
0 20 40 60 80 100

Attitudinal Polarity in D. Wordsworth’s Journal

The exclamation mark with positive implications makes up the
majority of the overall use of this punctuation mark in the narrative, out of
which  36% account for such feelings as admiration and wonder. The
narrator does not stop admiring beautiful landscapes, towns, palaces and
convents which she visits during her journey around Portugal and Spain. 

Oh, how much would you have found to admire!

There is nothing striking in the face of the country till you come within

sight of the Serra of Cintra – truly a Serra!

The form of Mount Abyla is very beautiful: and how the clouds do love to

rest upon its peaks!

There are encountered several occasions when the exclamation
mark is used to break off the flow of the sentence, imparting a strongly
emphatic and emotional implication not only to the whole sentence but
also to separate sentence parts.

What a lovely morning! and what a view did I look upon this morning

from the roof of the house! Neither pen nor pencil can delineate such a

prospect. The Alhambra! the Vega! the Sierra Nevada! all before me, and

the town with its groves and fountains at my feet.
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As it has been already mentioned, occasionally the exclamation
mark is used to intensify the effect of irony.

Fancy this smallest of black dwarfs, who spoke like an oracle, the stay

and scourge of the trembling Spains!

Question Mark

Although the question mark is encountered with less frequency 
in the narrative under analysis, it proves not less expressive than the
exclama tion mark. Apart from indication of the interrogative nature of the
sentence, it reveals all range of implications, rendering such attitudes as
(1) admiration/wonder, (2) surprise and (3) indignation.

(1) …that stately vessel, where finds she the breeze to fill her many white

sails?

(2) How came English writers on Madrid to say that Spanish ladies have

no love for flowers?

(3) But where were his attendants and where was his mule? Gone!

In narrative discourse the question mark is a frequent sign of such
colloquial construction as question-in-the-narrative, asked and answered
by one and the same person, usually the narrator. In most of the cases the
question mark, used to signal this device, involves strongly emotional
implications. 

Did the woman, his wife and his brother’s wife, did the man his brother,

ever dare to pray in that chapel, in the presence of their victim? I suppose

not; for the chapel stands where it did, and the roof, of peculiar carved

wood, curiously painted, is said to be the same roof that was there when

Affonso VI heard mass. 

Occasionally D. Wordsworth’s narrator tries to set up a dialogue with
a hypothetical addressee.

But the beggars – say you nothing of them? What can I say after 

the writer I have already quoted? But I can vouch for the accuracy of

his report.

Another stylistic device encountered in the narrative and signaled 
by the question mark is the rhetorical question. In this case the question
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mark only emphatically accentuates an intensely declarative semantic
nature of a sentence and has no interrogative value, such as in: 

Yet what Moor was ever lodged so proudly in Spain as the Lord of the

Alhambra? 

Parentheses

Parentheses are referred to as punctuation marks for enclosing.
Parentheses always come in pairs and are used to insert incidental paren -
thetic sentences, clauses or phrases. Unlike other punctuation marks
parentheses can enclose an independent sentence, ending in its own
period, question mark or exclamation mark, or even more than one
independent sentence with its own punctuation. 

Occasionally the same function is fulfilled by enclosing dashes. 
Unlike parentheses, which always come in pairs, the dash is used in

both functions as punctuation for separating and enclosing. That is why at
the level of text decoding the dash has less distinct functions, especially if
taken apart form the context. 

Enclosing dashes usually indicate that the information enclosed is
less digressive than elements set off by parentheses. Nevertheless, it can
be easily omitted without any change in the meaning of the sentence. The
enclosed material can include its own punctuation, especially the question
and exclamation marks.

In the present study enclosing dashes fulfill the same functions as
parentheses, enclosing the narrator’s comments, explanations, trans -
lations, etc., in such a way, revealing her friendly exposition towards 
the addressee.

I give this report – without offence, I trust – just as it was made to us by

Senhor C-, and confirmed by several of Senhor M– ‘s friends.

…they [coal carts] move along so slowly you have no chance of escaping

both a meeting and a passing with the same set – seventy in a string! –

each cart striving to out-creak and out-squeak its neighbour.

But he was muito obrigado a sua senhoria – much obliged – and casting

a queer look of awe at the muleteer, declared that he very much preferred

walking to riding.
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Although in most of the cases the content enclosed can be easily
omitted, parenthetic insertions in narrative reveal a friendly attitude of
the narrator, setting up a dialogue with his addressee and facilitating the
recipient’s understanding. 

In D. Wordsworth’s narrative the use of parentheses indicates an
overt character of the narrator, inserting her value judgments and rather
frequently addressing herself in the first person.

Our first walk was to the public garden, whence we had a fine view of 

the city, standing, like Rome, as the Portuguese say, on seven hills 

(I contrived to count nine).

Put into a completely different cultural, linguistic and social context,
the narrator tries to facilitate the understanding of her hypothetical
addressee who might feel completely alien to the way of life and realities of
people, living in Portugal and Spain. The hypothetical addressee is most
likely an Englishman or a future traveler who might think to undertake the
same journey. 

In the following example the narrator identifies herself as English
and addresses the parenthetical to her fellow-countrymen.

Finding there was no steamer for Seville (we English do wage war on

euphony almost as much as the French) till Sunday, we engaged a

guide, and off we went immediately, sight-seeing.

Another parenthetical is directed to a hypothetical traveler.
Moreover, it still betrays his national identity for being well acquainted
with the neighbourhood of London.

(You pass by ‘chocolate-gardens,’ prettily laid out; and to these the

townsfolk resort, as to the teagardens in the neighbourhood of London.)

Parenthetic insertions encountered in the narrative include:

a) Comments

He also showed them something much better than his dining-room

(though that was very good, as was his house altogether) – an

ornamental garden…

b) Explanations, relevant for the cultural and social context

…so we gave the stranger half a pinto (which does not mean half a pint,
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but half a new crown, that is, we gave him a coin of value little more

than a shilling), and pushed on.

c) Descriptive insertions

Mr. H– (sleepy, dreamy, dumby and blindy, as we often jestingly call

him), who had kindly remained with the servants and mule to

superintend their movements, performed capital service today, and quite

redeemed his character…

d) Supplementary facts

It stands at the end of what was formerly the monks’ bowling-green, at

the back of the building, and ‘ is supposed,’ says Urcullu (in his ‘

Elementary Treatise on Geography,’ published 1837), ‘to be coeval with

the monastery’… 

In their minor functions parentheses are used to enclose (4) word
for word translations, (5) an equivalence of an expression, or (6) identi -
ficatory references, all of which are especially relevant for the present
narrative.

(4) It has, or had, 500 chapels and shrines (ermidas e santuarios), and

several hospitals and charitable institutions. 

(5) Beggars for cinco reis (a farthing coin, but literally ‘five kings’)

crowded round the carriage.

(6) that flows under the Saltador (or Ponte Nova) is a mere shallow

brawling brook in dry weather, tumbling along noisily over a channel

of smooth stones, and between large blocks of grey and white granite,

the upper parts of which are tinged with lichens.

Quotation Marks

Quotation marks are not included into the general hierarchy of
punctuation marks, being primarily used for specification of direct
speech.6 Unlike other punctuation marks, quotation marks do not indicate
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any change in the flow of the sentence. Nevertheless, at the level of text
decoding minor functions of quotation marks are worthy of further
analysis.

In their minor functions quotation marks are used to specify (7)
paraphrases, (8) so-called expressions and (9) translations. 

(7) …J valiantly took the causeway, but when she had got about half-

way over ‘ the bad place,’ the stones seeming more and more wide apart

from each other, she took fright at her own courage, gave her horse a

sudden jerk, and brought him down into the swamp.

(8) No doubt we should have met as much of the ‘ best company ‘ of the

place as could have been collected on a brief summons, and we should

have added something to our small stock of knowledge of Portuguese

provincial society at home.

(9) This mountain, or rather the whole range, was anciently called A

Portella de Espinho, ‘ the thorny passage.’

Thus, (7) is a paraphrase of ‘the bad place’ used in the meaning of 
‘a perilous pathway.’ (8) presents a ‘so-called’ expression, for the ‘best
company’ stands for ‘Portuguese provincial society at home.’ As it can be
observed, in both cases the expressions marked by the quotations marks
imply an ironical attitude of the narrator. (9) gives a direct translation from
Portuguese. 

In D. Wordsworth’s narrative quotation marks used to specify cited
words and expressions and even whole extracts deserve special attention.
They shed light on the cultural background of the narrator who frequently
refers to such famous compatriots as Geoffrey Chaucer and Alfred
Tennyson, and cites from the old ballad of Sir Patrick Spence.

…there was a thin crescent moon, with its circle completed by a dark

ring, reminding us of ‘the fine old ballad of Sir Patrick Spence ‘ 

‘ Yestreen I saw the old moon 

With the young moon in her arms.’ 

The cited words also indicate that the narrator is not a chance
traveler in Portugal. She is well acquainted with the history of Portugal,
occasionally citing words of famous historical figures, and lines from
creative works of such famous Portuguese poets as Camões, Diogo
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Bernandes, Gil Vicente and João de Barros. Still the quotations from
Camões are the most frequent ones.

So we may peculiarly apply to this place the observation more largely

applied by Camoens: –

‘ de hum Brigo, 

Se foi, ja teve o nome derivado.’ 

‘ It derives its name from one Brigus, if such a one ever lived.’

Conclusions

In this study punctuation is approached as an autonomous linguistic
system and is considered as an integral part of the written language that
deserves a careful analysis in its own terms.

The study demonstrates that apart from its major function which
constitutes in syntactic organization of text categories, punctuation in
writing can fulfill a range of minor functions, and alongside with other
graphical means constitutes the first level of text analysis. 

The present analysis is focused on the stylistic potential of punctua -
tion marks. One of the hypotheses to be proved in this research is based on
the assumption that the use of some punctuation marks in narrative
discourse can indicate the degree of overtness of the narrative voice. For
the precision of data, the scope of the study was narrowed to the narrative
discourse in D. Wordsworth’s Journal. The analysis revealed four groups
of punctuation marks relevant for further research, namely the excla ma -
tion mark (!), the question mark (?), brackets (…) (occasionally enclosing
dashes in the same function) and quotation marks (‘…’). 

The result obtained proves that in most cases the use of punctuation
under analysis indicates a highly overt narrative voice, and consequently
the type of the narrative that is most likely a homodiegetic narrative –
either a first-person or a first-person autobiographical narrative, or a
heterodiegetic authorial narrative.

Furthermore, it is concluded that punctuation in narrative discourse
can serve for realization of two major functions, an ‘emotive’ or ‘expressive’
function (exclamation and question marks) and an addressee-oriented
function which facilitates communication with a hypothetical addressee
(brackets). As it has been observed, quotation marks, although less expres -
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sive than other punctuation marks, can occasionally specify information
that indicates the socio-cultural background of the narrator. 

Now that the first glimpses on the stylistic potential of punctuation
have been provided, the suggestion for further research relates to the
concept of ‘individual writing style’. As it has been already observed
punctuation in creative writing is frequently involved to reveal an authorial
exposition and is not restrained by the system of rigid rules, requiring an
exercise of individual judgment and taste.
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