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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar aspectos relativos à macroestrutura e à 

microestrutura dos gêneros Crítica de Cinema e Relato de Viagem presentes em blogs 

especializados nas duas temáticas. Na análise macroestrutural foram considerados 

componentes da Estrutura Potencial do Gênero (cf. Hasan, 1985) e, na análise 

microestrutural foram analisados traços léxico-gramaticais correlacionados a aspectos do 

estilo dos textos. A análise enquadra-se nos pressupostos da Teoria dos Gêneros e da 

Linguística Sistêmico-Funcional, além de buscar subsídios nos trabalhos de Biber (1988) e 

Biber & Finegan (1989). O corpus é constituído por um total de 20 textos publicados em 10 

blogs de cada temática. Na análise da estrutura composicional, foram investigados os 

elementos obrigatórios e opcionais presentes na estrutura esquemática dos dois gêneros. 

Com relação à análise dos traços léxico-gramaticais, a prevalência de 1ª, 2ª e 3ª pessoa, a 

predominância de predicados de determinadas classes semânticas (cf. Halliday, 2004), o 

uso de adjetivos, entre outros aspectos, apontam para a distinção estilística dos gêneros 

analisados. Enquanto as Críticas de Cinema apresentam uma tendência geral ao 

distanciamento dos autores do texto, os Relatos de Viagem se mostram mais subjetivos e 

com traços de interatividade, predominando a dimensão de envolvimento (cf. Biber, 1988; 

Biber & Finegan, 1989). Os dois níveis de análise permitem a conclusão de que os gêneros 

em questão apresentam distinções relativas ao posicionamento (stance) dos autores, que se 

refletem na função que desempenham na comunidade blogueira. As diferenças encontradas 

ratificam, ainda, a compreensão do blog como um macrogênero.  

 

Palavras-chave: Macrogênero blog; Teoria dos Gêneros; Linguística Sistêmico-Funcional; 

Traços léxico-gramaticais.  
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ABSTRACT  

This dissertation aims to present aspects related of the genres movie review and 

travel reports in blogs specialized in both themes. In the macrostructural analysis, aspects 

related to the Generic Structure Potential (GSP) (cf. Hasan, 1985) were considered and, in 

the microstructural analysis some lexicogrammatical features were correlated to stylistic 

aspects of the texts. This analysis is based on the theoretical assumptions of the Genre 

Analysis and Systemic-Functional Linguistics. The analysis also receives contributions  

from Biber (1988) and Biber & Finegan (1989). The corpus consists of a total of 20 texts 

published in 10 blogs of each theme. In the analysis of the compositional structure, the 

obligatory and optional stages present of both genres were analyzed. With regard to the 

analysis of lexicogrammatical features, the prevalence of 1ª, 2ª and 3ª person, the different 

types of semantic processes (cf. Halliday, 2004), the choice of adjectives, among others 

aspects, suggest stylistic distinctions between the analyzed genres. While in movie reviews 

the authors tend to distance themselves from the text, travel reports are likely to be more 

subjective and with more interactivity, allowing thus a discourse of involvement to prevail 

(cf. Biber, 1988; Biber & Finegan, 1989). Both levels of analysis show that the genres in 

question present distinctions regarding the stance styles of the authors, which reflect on the 

role they play in the blogger community. The differences found also contribute to 

understanding blog as a macrogenre.  

 

Key-words: Macrogenre blog; Genre Analysis; Sistemic-Functional Linguistic; 

lexicogrammatical features. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINOPSE 

Análise macroestrutural e microestrutural dos 

gêneros Crítica de Cinema e Relato de Viagem, 

tendo como base a Estrutura Potencial do 

Gênero e o levantamento de traços léxico-

gramaticais, respectivamente. Relação entre 

forma e função dos gêneros em questão e sua 

inserção no macrogênero blog.  
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INTRODUÇÃO 

O interesse nos estudos dos gêneros não é novo e surge, na tradição ocidental, a 

partir das manifestações literárias na Antiguidade greco-romana (cf. Marcuschi, 2008). Ao 

longo do tempo, no entanto, as discussões sobre os gêneros tomaram novas formas e as 

atuais investigações, embora, muitas vezes, tenham propósitos específicos distintos, 

buscam reforçar a compreensão dos gêneros através de uma ótica dinâmica. Nesse sentido, 

os gêneros são considerados como formas sociais de agir no mundo e de compreender as 

diversas práticas comunicativas com as quais nos deparamos diariamente. A concepção 

atual nos estudos linguísticos é a de que os gêneros discursivo-textuais refletem modos de 

organização da sociedade e a maneira como produzimos sentidos em nossas interações.  

A sofisticação dos recursos tecnológicos propicia o surgimento de diversos gêneros 

que, por sua vez, constituem uma rede de relações virtuais, modificando o comportamento 

comunicativo e o modo de interação dos indivíduos. Diante disso, este trabalho pretende 

trazer reflexões sobre algumas características formais e funcionais de textos mediados pelo 

ambiente digital, os chamados hipertextos (cf. Marcuschi, 2004; Koch, 2003)1. A 

motivação para esta proposta surgiu a partir do levantamento de dados para o trabalho de 

conclusão de curso apresentado no primeiro semestre de 2014. A análise dedicou-se à 

expressão variável de primeira pessoa do singular em relatos pessoais de viagens 

publicados em blogs especializados no tema e, a partir dessa investigação, surgiram 

diversos questionamentos com relação à organização composicional dos textos e suas 

particularidades linguísticas, instigando o aprofundamento do tema. 

Os gêneros são constituídos por três elementos básicos que estão associados entre 

si: o tema, que diz respeito à natureza do conteúdo abordado; a construção composicional, 

relacionada aos aspectos formais; e o estilo, que abrange os usos linguísticos (cf. Bakhtin, 

2003). Embora sejam considerados elementos básicos, não são os únicos aspectos que 

desempenham um papel essencial na constituição dos gêneros, já que a audiência e os 

propósitos comunicativos devem ser considerados. 

                                                           
1
Os textos produzidos na web apresentam um caráter não-linear, já que oferecem ao leitor virtual a 

possibilidade de navegar “entre caminhos diversificados, de modo a permitir diferentes níveis de 

desenvolvimento e aprofundamento de um tema”. (KOCH, 2003, p 63). 
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Este trabalho representa uma tentativa de contemplar esses três elementos a partir da 

análise de dois gêneros presentes em blogs especializados em temáticas distintas: a Crítica 

de Cinema e o Relato de Viagem. Parte-se da hipótese de que, uma vez que os temas 

abordados são distintos, é provável que tal distinção tenha reflexos na estrutura 

composicional e nos estilos desses gêneros.  

Em um primeiro nível de análise, o macroestrutural, são investigados padrões 

organizacionais na Estrutura Potencial do Gênero (cf. Halliday & Hasan, 1985) e, no nível 

microestrutural, buscam-se traços léxico-gramaticais que refletem o estilo de cada gênero. 

Discute-se, ainda, a possibilidade de considerar o blog como um macrogênero diante do 

fato de que sua organização composicional abrange diversos outros gêneros, além dos dois 

que fazem parte do corpus deste trabalho. Nesse sentido, o conceito de suporte e a 

influência da web são aspectos a serem considerados na discussão.  

Esta Dissertação está organizada da seguinte forma: No capítulo 1, apresento as 

perspectivas teóricas que orientam a pesquisa. São discutidos conceitos da Teoria dos 

Gêneros, além das contribuições da Linguística Sistêmico-Funcional. Finalizo este capítulo 

com considerações sobre a associação de aspectos formais e funcionais, fazendo referência 

aos trabalhos de Biber (1988) e Biber & Finegan (1989), identificados com a Linguística de 

Corpus.  

No capítulo 2, constam a descrição geral do corpus utilizado para análise e as 

características específicas dos gêneros Crítica de Cinema e Relato de Viagem. Em seguida, 

apresento as orientações metodológicas seguidas na investigação, além de sistematizar as 

hipóteses e o objetivo geral da pesquisa.  

Os resultados encontrados nas análises macro e microestrutural dos gêneros são 

discutidos no capítulo 3. No capítulo 4, que encerra esta Dissertação, são feitas as 

considerações finais. O percurso da investigação é retomado e são apontados possíveis 

desdobramentos. Seguem-se as referências e os anexos com exemplificações de cada 

gênero.  
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CAPÍTULO 1 – PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

1.1. Teoria dos Gêneros Discursivos 

“O estudo dos gêneros mostra o 

funcionamento da sociedade. ” 

(Marcuschi, 2008, p.149). 

 

1.1.1. Os gêneros em Bakhtin (2003)2 

O estudo dos gêneros esteve, por muito tempo, relacionado ao âmbito literário. Ao 

longo do tempo, no entanto, as discussões sobre o tema tomaram novas formas, sendo os 

gêneros relacionados às diversas “esferas da atividade humana” (cf. Bakhtin, 2003).  

Responsável pela expansão da noção de gêneros para além do âmbito literário, 

Bakhtin (2003) caracteriza os gêneros do discurso como tipos relativamente estáveis de 

enunciados que estão presentes em cada campo de utilização da língua, podendo existir 

tanto na modalidade escrita quanto na modalidade oral. Além disso, há a possibilidade de 

serem produzidos de maneira mais ou menos monitorada. Os gêneros primários são os que 

surgem em situações de comunicação mais simples, com pouca elaboração. Já os gêneros 

secundários são mais complexos e com maior elaboração. Essa distinção não está 

relacionada, necessariamente, às modalidades falada e escrita, uma vez que uma situação 

mais elaborada pode surgir na fala como, por exemplo, em uma palestra, assim como uma 

situação menos elaborada pode ocorrer na escrita, como em um bilhete, por exemplo. 

Portanto, a classificação de um gênero em primário ou secundário independe da 

modalidade em que o texto se apresenta, estando vinculada à condição em que o texto é 

produzido.  

O que torna os gêneros estáveis e conhecidos pelos membros da sociedade é a 

recorrência de uso. Essa estabilidade, porém, é relativa, devido às modificações que os 

gêneros podem sofrer ao longo do tempo, tanto na forma, quanto na função. À medida em 

que novas necessidades comunicativas surgem, os gêneros passam por alterações a fim de 

atendê-las.   

Os gêneros possuem não só um estilo de linguagem e um conteúdo temático, mas 

também uma estrutura composicional. Com relação ao estilo, Bakhtin (2003, p.265) afirma 

                                                           
2 Faço referência à data de publicação da edição brasileira.  
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que “todo enunciado – oral e escrito, primário e secundário e também em qualquer campo 

da comunicação discursiva – é individual e por isso pode refletir a individualidade do 

falante (ou de quem escreve). ”3. O assunto abordado e a relação entre os participantes da 

interação influenciam o estilo adotado. Dessa forma, as escolhas linguísticas são 

determinadas pelo tema e pela audiência. Já a construção composicional diz respeito à 

forma de organização estrutural do gênero.  

Cada gênero, portanto, apresenta uma forma composicional, um estilo e um tema que 

“são igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da 

comunicação. ” (BAKHTIN, 2003, p. 262). Além desses três aspectos apontados por 

Bakhtin (2003), os gêneros podem ser identificados também por seus propósitos 

comunicativos, o que nos leva à definição de gênero proposta por Swales (1990)4.  

 

1.1.2. Os gêneros em Swales (1990) 

A definição de gêneros proposta por Swales (1990) busca contemplar critérios 

funcionais e formais. Por um lado, o autor define os gêneros como “eventos 

comunicativos” com propósitos definidos. Por outro, ao propor o modelo CARS (Create a 

research space) para a análise de gêneros na esfera acadêmica, o foco recai nos aspectos 

formais do gênero, uma vez que são investigadas regularidades na sua estrutura 

esquemática.   

Swales (1990) observou que a introdução de artigos acadêmicos apresentava um 

padrão organizacional previsível, propondo uma divisão em moves e steps5. A busca por 

esses movimentos retóricos revela, através da forma, aspectos funcionais nos gêneros, já 

que por trás de cada etapa constitutiva do gênero existe um propósito comunicativo. Nesse 

sentido, os gêneros apresentam uma estrutura composicional própria que evidencia as 

funções a que os gêneros atendem nos contextos comunicativos em que são realizados.   

                                                           
3 Alguns gêneros são menos propícios à manifestação da individualidade do autor como, por exemplo, 

documentos oficiais, que exigem uma forma mais padronizada. 
4 Além de Swales (1990), outros autores destacam a questão dos propósitos comunicativos nos gêneros. (cf. 

Bathia, 1997; Biasi-Rodrigues & Bezerra, 2012).  
5 Pinto (2016) aplica o modelo em questão a resenhas acadêmicas brasileiras. A autora destaca os trabalhos de 

Biasi-Rodrigues (1998), que aplicou o modelo CARS em resumos de dissertação, e Motta-Roth (1995) que 

propõe uma adaptação do modelo para resenhas acadêmicas. 
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Dentro dessa perspectiva social do gênero, Swales (1990) destaca a noção de 

comunidade discursiva como um conceito chave e que não se confunde com a noção de 

comunidade de fala. Segundo o autor, as comunidades de fala, geralmente, estão restritas a 

uma região específica, em que há interação face a face e as pessoas compartilham um 

conjunto de normas e reações sociais a determinados usos linguísticos. Nas comunidades 

discursivas, por outro lado, um grupo de indivíduos compartilha propósitos e objetivos 

específicos, podendo haver distância geográfica entre os membros. Portanto, “o uso do 

termo ‘comunidade discursiva’ supõe entender que o discurso opera dentro de convenções 

definidas pelas comunidades, sejam elas acadêmicas ou grupos sociais. ” (HERZBERG, 

1986, p. 1, apud SWALES, 1990, p. 21). 

Swales (1990) enumera seis condições que considera suficientes para identificar um 

grupo como uma comunidade discursiva. São elas: (i) existência de um conjunto de 

objetivos públicos comuns; (ii) existência de um mecanismo de comunicação entre os 

membros; (iii) troca de informações de maneira efetiva; (iv) capacidade de 

desenvolvimento de seus próprios gêneros; (v) aquisição de um léxico específico e (vi) a 

incorporação de novos membros. Considerando as diversas possibilidades de interação que 

o universo midiático oferece, podemos tomar como pressuposto que os autores e leitores 

dos blogs configuram uma das comunidades discursivas existentes no âmbito digital: a 

comunidade blogueira6.  

Geralmente, nos estudos dos gêneros, os termos “textual” e “discursivo” muitas 

vezes se alternam. Na seção seguinte, discuto as diferenças entre os termos, com base em 

Rojo (2005), e justifico o motivo pelo qual a junção dos dois termos parece ser mais 

adequada aos propósitos deste trabalho. 

 

1.1.3. Gêneros discursivo-textuais7 

Rojo (2005) fez um levantamento de diversos trabalhos na área de gêneros, com o 

objetivo de verificar se o uso das duas designações (“textual” e “discursivo”) era 

indiferente ou se havia por trás da escolha alguma divergência teórico-metodológica. A 

autora constatou que o termo teoria dos gêneros discursivos “centrava-se sobretudo no 

                                                           
6 Essa proposta será discutida na seção dedicada às particularidades dos gêneros digitais (cf. 1.1.4). 
7 A nomenclatura aqui adotada é utilizada, primeiramente, por Paredes Silva (2016). 
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estudo das situações de produção dos enunciados ou textos e em seus aspectos sócio-

históricos”. Já os trabalhos que adotavam o termo teoria dos gêneros textuais tinham 

como foco a “descrição da materialidade textual. ” (ROJO, 2005, p. 185).  

Essa diferença encontrada pela autora pode ser relacionada à distinção entre os 

conceitos de “texto” e “discurso”. Segundo Marcuschi (2008):  

“A tendência é ver o texto no plano das formas 

linguísticas e de sua organização, ao passo que o 

discurso seria o plano do funcionamento enunciativo, 

o plano da enunciação e efeitos de sentido na sua 

circulação sociointerativa e discursiva envolvendo 

outros aspectos (...).”  

(MARCUSCHI, 2008, p. 58). 

  

Apesar de cada conceito estar relacionado a um plano (ou nível), o autor ressalta 

que texto e discurso “são muito mais duas maneiras complementares de enfocar a produção 

linguística em funcionamento” (MARCUSCHI, 2008, p. 58). Portanto, todo texto é 

produzido, necessariamente, em uma instância discursiva, sendo produto e processo ao 

mesmo tempo, no sentido de que é um evento interativo e tem traços linguísticos que 

podem ser examinados.  

Nos estudos dos gêneros, a associação entre texto e discurso é vista por Bawarshi & 

Reiff (2013) como uma síntese de várias tradições, o que resultaria na chamada “síntese 

brasileira” (cf. p. 101), uma vez que em nosso país tem havido uma tendência à conciliação 

das tradições europeias com abordagens da Linguística Anglo-saxônica.  

A fim de contemplar os aspectos relativos à materialidade do texto e à instância 

discursiva na qual o texto se insere, acredito que o termo “gênero discursivo-textual” é o 

mais adequado para incluir esses dois aspectos indissociáveis da produção linguística. 

Por se tratar de um macrogênero presente em um ambiente digital, o blog apresenta 

algumas características próprias deste suporte. Na próxima seção, discuto conceitos 

importantes para algumas das Teoria de Gêneros levando em conta as características 

específicas da web8. 

 

                                                           
8 Segundo definição encontrada no Dicionário Aulete (www.aulete.com.br) o termo “web” diz respeito a um 

“sistema na internet que permite acesso a informações e interliga documentos, arquivos, sites, menus, índices, 

etc, fornecendo conexões com e entre usuários”.  

http://www.aulete.com.br/
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1.1.4. O universo digital: O blog e suas características  

A expansão de uso das diversas mídias digitais cria novas possibilidades de 

interação, tendo como consequência o surgimento de novos gêneros digitais. Estes têm sido 

alvo de estudo de diversos pesquisadores da área dos gêneros (cf. Marcuschi, 2008; 

Marcuschi & Xavier, 2004; Miller, 2012).  

Por trás dos gêneros se organizam grupos (ou comunidades discursivas) com 

objetivos próprios e, no caso dos gêneros da web, os blogs representam apenas uma dessas 

comunidades9. Segundo Swales (1990) as comunidades discursivas são organizadas de 

acordo com alguns critérios10. A existência de um conjunto de objetivos públicos comuns 

é o primeiro deles. No caso dos blogs, os objetivos compartilhados por blogueiros e público 

não são únicos: além do desejo de compartilhar informações, há também o propósito de 

interagir com outras pessoas e, consequentemente, criar um espaço de entretenimento e 

discussão sobre determinados assuntos. Para que esses objetivos sejam cumpridos, é 

necessário que haja um mecanismo de comunicação entre os membros, o que nos leva à 

segunda característica que faz de um grupo uma comunidade discursiva. Na comunidade 

blogueira esses mecanismos consistem no uso de imagens, emoticons11, links12, textos e/ou 

vídeos. É através do uso desses mecanismos que há uma troca de informações de maneira 

efetiva, atendendo, assim, ao terceiro critério proposto pelo autor.  

A quarta característica está relacionada à capacidade de desenvolvimento de seus 

próprios gêneros. De acordo com Miller (2012), os blogs surgiram como um diário virtual, 

mas ao longo do tempo deixaram de apresentar essa função primária e passaram a servir a 

outros propósitos como, por exemplo, entretenimento e divulgação de informações. Dessa 

                                                           
9 Há também os grupos de youtubers ou twitteiros, por exemplo. No entanto, esses grupos (ou comunidades 

discursivas) muitas vezes estão em diálogo e não se separam. Conforme Miller (2012, p. 96) aponta, há uma 

tendência de que “o blog em vez de ser substituído pelas redes de relacionamento e de compartilhamento de 

mídia, tem se juntado a eles. ” Dessa forma, é comum que os blogueiros recorram a outras redes sociais, como 

o Facebook, Instagram e Youtube, formando uma grande rede digital em que os gêneros se complementam a 

fim de atingir uma audiência diversificada e ampla.   
10 Maingueneau (2013, p.72) enumera critérios semelhantes aos propostos por Swales (1990), reunindo-os no 

que chama de “conjunto de condições de êxito” de um gênero.  
11Junção das palavras inglesas “emotion” e “icon”. Significa uma imagem que representa a emoção ou 

expressão facial de quem faz uso desse recurso. 
12 Link (ou hiperlink) é um recurso próprio de uma página da web e tem como função direcionar o usuário a 

uma outra página diferente daquela em que ele se encontra. Esse recurso oferece, segundo Maingueneau 

(2013, p.94), “uma enorme rede de relações virtuais que permite um número ilimitado de percursos distintos, 
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forma, os blogs passaram a incorporar outros gêneros em sua composição a fim de atender 

aos novos propósitos.   

O quinto aspecto constitutivo das comunidades discursivas é a aquisição de um 

léxico específico. No caso da comunidade blogueira, podemos destacar o uso do termo 

post13, por exemplo. A sexta e última característica que o autor estabelece é que haja a 

incorporação de novos membros. A adesão de novos membros à comunidade blogueira 

ocorre frequentemente, já que basta o acesso à rede para que um indivíduo faça parte 

daquele grupo. 

Reconhecer os blogueiros como uma das comunidades discursivas pertencentes ao 

âmbito digital significa entender que o ato de “blogar” é uma ação contextualizada 

socialmente e reconhecida como uma atividade que pode ser bem-sucedida no que se 

propõe, já que as expectativas e necessidades dos usuários geralmente são atendidas. A esse 

respeito, destaco o trabalho de Miller (2012) sobre os gêneros e as novas tecnologias, em 

que a autora ressalta que o fato de o blog ser reconhecido e ter um nome dentro de um 

contexto de cultura14, “é um bom sinal de que está funcionando como gênero. ” (MILLER, 

2012, p.60).  

Segundo a autora, os blogs surgiram como uma forma de autoexpressão e 

costumavam ter uma natureza confessional, característica dos diários pessoais. Ao longo do 

tempo, no entanto, os blogs sofreram algumas mudanças e “logo depois que todo mundo 

pensou que sabia que um blog era um diário online, começamos a ouvir falar de 

j(ornalismo)-blogs, blogs esportivos, fotoblogs, blogs educativos, blogs de viagem, blog de 

campanhas políticas, entre outros”. (MILLER, 2012, p.87).  

Desde seu surgimento, no final dos anos 90, até hoje, os blogs passaram a ter novas 

funções. Se antes eram um espaço dedicado a assuntos pessoais e assinados por uma só 

pessoa, atualmente, os autores compartilham com o público informações sobre determinado 

tema de interesse geral. Essa mudança de função acarreta, necessariamente, algumas 

                                                                                                                                                                                 
podendo o leitor navegar quase sem barreiras em um mar de enunciados que ele faz aparecer e desaparecer e 

que se tornarão estáveis com a impressão”. 
13Abreviação do termo “postagem” que significa “publicação”. As publicações podem ser de textos, vídeos, 

fotos, ou a combinação de todos eles. 
14 Segundo Halliday & Hasan (1985, p. 47), o contexto de cultura “determina a maneira como o texto é 

interpretado em um contexto situacional”. Os três componentes do contexto situacional são discutidos na 

seção 1.2. 
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adaptações na forma dos blogs, que passa a contar com diversos recursos condizentes com 

a nova proposta comunicativa. Um desses recursos, por exemplo, é a reunião de diferentes 

gêneros relacionados à temática do blog. Levando em consideração essa nova função, o 

blog será aqui definido como um site dedicado a um tema específico que reúne diversos 

gêneros relacionados à temática proposta. Além disso, é coordenado, geralmente, por um 

grupo de pessoas que atualiza as publicações regularmente. Oferece também a possibilidade 

de interação entre o público que acessa o site e os blogueiros (pessoas que assinam as 

publicações), através do recurso dos comentários e do link com outras redes sociais.  

Uma das principais características dos blogs é a existência de diversos outros 

gêneros que fazem parte de sua construção composicional. Conforme afirma Miller (2012, 

p. 109), “o blog é uma tecnologia, um meio, uma constelação de recursos – e não um 

gênero” (grifos meus)15. Nesse sentido, discuto a seguir a possibilidade de considerar o 

blog como um macrogênero presente no suporte web (cf. Marcuschi, 2008).  

 

 1.1.4.1. Blog: Suporte ou Macrogênero? 

Ainda que haja poucas investigações a respeito do suporte dos gêneros discursivo-

textuais, Marcuschi (2008, p. 174) define o conceito como “um lócus físico ou virtual com 

formato específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero materializado como 

texto. ” (grifo meu). Mais do que servir de base para a manifestação de um gênero, “o 

suporte não é neutro e o gênero não fica indiferente a ele. ” (MARCUSCHI, 2008, p. 174).  

Ao observar a diversidade de gêneros presente nos blogs analisados, optei por 

considerá-los como macrogêneros e não como suporte, na intenção de não excluir o papel 

da web e sua influência nos gêneros digitais. O macrogênero blog apresenta determinadas 

características que só são possíveis por estar inserido no suporte web. Dentre essas 

características, destaco a mistura de semioses (textos, imagens, vídeos, emoticons) e o uso 

do hiperlink, por exemplo. Estou de acordo com Marcuschi (2008, p. 186), portanto, ao 

considerar “a internet como um suporte que alberga e conduz gêneros dos mais diversos 

formatos”. Dessa forma, o suporte web serve como lócus virtual para a fixação de gêneros, 

como o e-mail, por exemplo, e de macrogêneros, como os blogs. 

                                                           
15 Essa diversidade de recursos será ilustrada no capítulo 2 que trata da descrição do corpus analisado. 
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A distinção entre os conceitos de suporte e macrogênero no ambiente digital parece 

não ser, até o momento, uma questão amplamente abordada. Oliveira (2014), por exemplo, 

defende que os blogs de opinião esportiva são “gêneros autônomos”, não mencionando a 

possibilidade de serem considerados como macrogêneros. Em trabalho anterior (cf. Lima, 

2014), considerei blogs de viagem apenas como um gênero, adotando um ponto de vista 

que hoje considero reducionista com relação às possibilidades que os blogs oferecem aos 

usuários. As discussões aqui realizadas são, portanto, uma reformulação das considerações 

presentes em Lima (2014) e uma tentativa de aprofundar questões que considero 

importantes para a análise de gêneros digitais. 

Além de estarem inseridos em um suporte, os gêneros são organizados em domínios 

discursivos (cf. Marcuschi, 2008) que estão relacionados aos propósitos comunicativos que 

os gêneros atendem.  

 

1.1.4.2. Domínios discursivos e propósitos comunicativos nos blogs 

O domínio discursivo “constitui muito mais uma ‘esfera da atividade humana’ no 

sentido bakhtiniano do termo do que um princípio de classificação de textos e indica 

instâncias discursivas (por exemplo: discurso jurídico, discurso jornalístico, discurso 

religioso etc.). ” (MARCUSCHI, 2008, p. 155, grifo do autor).  

Por poder abrigar uma variedade de gêneros, funcionando, portanto, como um 

macrogênero, a tarefa de atribuir aos blogs um só domínio discursivo torna-se um pouco 

mais complexa. De maneira mais específica, considerando apenas os gêneros Crítica de 

Cinema e Relatos de Viagens observa-se um vínculo tanto ao domínio jornalístico, quanto 

ao domínio interpessoal16. O caráter jornalístico dos dois gêneros está relacionado com o 

objetivo de transmitir informações a uma audiência específica e o viés pessoal está no fato 

de que os autores dos textos fornecem suas opiniões baseadas nas próprias experiências.  

De uma maneira geral, levando em consideração os blogs de filmes e os blogs de 

viagens, poderia ser proposta uma instância denominada aqui como domínio do 

                                                           
16 Marcuschi (2008) não menciona o gênero “crítica de filme”, citando apenas “resumo de filme” como um 

gênero pertencente ao domínio jornalístico. Ainda no mesmo domínio, o autor inclui os gêneros “roteiros” e 

“agenda de viagem”. Já no domínio interpessoal inclui o gênero “relatos”.  
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entretenimento17, tendo em vista que os blogs e seus gêneros estão a serviço de entreter o 

leitor. 

Em uma perspectiva funcional na Análise de Gêneros, o propósito comunicativo é 

critério principal para classificar um evento comunicativo como gênero (cf. Swales, 1990; 

Bathia, 1997). Ainda que seja a principal característica presente nos gêneros, o propósito 

comunicativo nem sempre pode ser facilmente identificado, já que “não é incomum 

encontrar gêneros que apresentam um conjunto de propósitos comunicativos”18. (SWALES, 

1990, p. 47). Portanto, o entretenimento através da divulgação de informações e do 

compartilhamento de experiências pessoais, faz parte dos propósitos dos blogs analisados19. 

Esses três domínios discursivos (entretenimento, jornalístico e interpessoal) são 

distintos, mas estão relacionados entre si. Os blogs servem ao entretenimento, ao mesmo 

tempo que possuem uma preocupação jornalística no que se refere à divulgação de 

informações que podem ser úteis ao leitor. Soma-se a isso o compartilhamento de opiniões 

pessoais.  

Essa sobreposição de propósitos comunicativos, típica principalmente dos gêneros 

digitais, já foi destacada por Taboada (2011). Segundo a autora, é difundida nas novas 

tecnologias digitais a tendência de “informar e entreter ao mesmo tempo, [junto] ao desejo 

de compartilhar experiências pessoais”.20 Talvez seja por atender a diversos propósitos 

comunicativos que os gêneros digitais são os recursos mais procurados e difundidos na 

sociedade atualmente. Essa multifuncionalidade dos gêneros não pode, no entanto, ser 

confundida com a intenção do autor. 

 

“Não se trata de intencionalidade, pois o 

estabelecimento do propósito comunicativo não é 

jamais uma questão individual, e sim social. Os 

                                                           
17 Marcuschi (2008) inclui no domínio “lazer” gêneros como piadas, histórias em quadrinhos e palavras-

cruzadas. Não considero os blogs deste corpus pertencentes a este domínio, pois não apresentam esses 

gêneros mencionados pelo autor.  
18“the immediately preceding example suggests that it is not uncommon to find genres that have sets of 

communicative purposes”. 
19 É preciso destacar que alguns blogs possuem anúncios e publicidades, que podem estar relacionadas ao 

tema do blog ou não. Nesse caso, o domínio publicitário poderia ser incluído como um propósito 

“escamoteado”, (cf. Bathia, 1997b; Biasi-Rodrigues & Bezerra, 2012).   
20 “(…) inform and entertain at the same time, combined with a desire to share personal experiences that is 

pervasive in the current use of new Internet technologies (blogs, review sites, Facebook, etc)”. (TABOADA, 

2011, p.250).  
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propósitos comunicativos, bem como a própria 

constituição e uso dos gêneros, são estabelecidos em 

meio a práticas sociais específicas, variáveis de 

acordo com contextos culturais definidos. ” (BIASI-

RODRIGUES & BEZERRA, 2012, p. 247).  

 

Até agora foram discutidas questões importantes na Teoria dos gêneros, em que 

ressaltei aspectos específicos inerentes ao ambiente digital. Tendo em vista que “todos os 

textos se realizam em algum gênero e [que] todos os gêneros comportam uma ou mais 

sequências tipológicas (...)” (MARCUSCHI, 2008, p. 176), discuto, a seguir, a noção de 

sequências textuais.  

 

1.1.5. A noção de sequência textual 

Inicialmente, nos estudos sobre gêneros, não se fazia a distinção entre gêneros 

discursivos e tipos textuais, sendo, por vezes, os termos utilizados indistintamente. 

Conforme vimos anteriormente, os gêneros são “uma forma de realizar linguisticamente 

objetivos específicos em situações sociais particulares” (MARCUSCHI, 2008, p. 154). Já o 

tipo textual é uma forma de organização interna do gênero. Ainda que sejam conceitos 

distintos, os gêneros e os tipos textuais são indissociáveis e “não subsistem isolados nem 

alheios um ao outro, são formas constitutivas do texto em funcionamento”. (MARCUSCHI, 

2008, p. 156).  

Observa-se também não haver um consenso no que diz respeito à nomenclatura 

utilizada por autores que se dedicam ao tema. Bonini et al (2005, p. 9) ressaltam que os 

termos sequência textual, tipo textual e modalidade discursiva são usados de maneira 

“relativamente equivalente”. Temos ainda o termo estrutura discursiva (cf. Schiffrin, 

1994, apud Paredes Silva, 1997a) e tipos linguísticos ou tipos de discurso (cf. Bronckart, 

1999). Apesar da diversidade terminológica, adoto neste trabalho o termo sequência 

textual pois, ao meu ver, é o termo que melhor remete à ideia de que não há uma mudança 

abrupta de uma sequência textual para outra, e sim uma passagem contínua, em que as 

fronteiras não são, muitas vezes, claramente delimitadas.  

Nos termos de Paredes Silva (2010, p. 477), os tipos textuais são “estruturas 

disponíveis na língua, com marcas linguísticas específicas”. Bronckart (1999) também traz 
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contribuições importantes sobre a concepção de sequência textual. O autor afirma que 

“qualquer que seja o gênero a que pertençam, os textos, de fato, são constituídos, segundo 

modalidades muito variáveis, por segmentos de estatutos diferentes (...) e é unicamente no 

nível desses segmentos que podem ser identificadas regularidades de organização e de 

marcação linguísticas”. (BRONCKART, 1999, p. 138). Para o autor, os textos se 

organizam de maneira linear ou sequencial. 

Ao contrário dos gêneros, que estão relacionados às diversas esferas das atividades 

humanas, as sequências textuais podem ser limitadas e enumeradas, tendo em vista sua 

maior estabilidade linguística (cf. Bronckart, 1999; Marcuschi, 2008; Paredes Silva, 

1997a).  

Marcuschi (2008), por exemplo, enumera cinco sequências: narração, 

argumentação, exposição, descrição e injunção. Paredes Silva (1997a, 2010), por sua vez, 

propõe, além das cinco mencionadas anteriormente, a existência da sequência expressiva21, 

muito presente em cartas pessoais, e que se caracteriza pela presença de verbos subjetivos e 

centralização na primeira pessoa do singular. Já Adam (1992, apud Bonini, 2005) 

reconhece cinco sequências textuais: narrativa, argumentativa, descritiva, explicativa e 

dialogal. No quadro a seguir, apresento a proposta dos três autores com relação às 

sequências presentes nos textos. 

Quadro 1: Sequências textuais de acordo com Marcuschi (2008), Paredes Silva (1997a, 2010) e Adam (1992, 

apud Bonini, 2005) 

 

Parece consensual entre os autores destacados a presença de três principais 

sequências: narrativa, argumentativa e descritiva. No entanto, Bronckart (1999), ao 

apresentar o trabalho de Jean-Michel Adam, discute algumas divergências teóricas relativas 

                                                           
21A sequência expressiva se aproxima da sequência avaliativa de Schiffrin (1994, apud Paredes Silva, 1997a).  

Marcuschi 

(2008) 

Narrativa Argumentativa Descritiva Expositiva Injuntiva  

Paredes 

Silva 

(1997a, 

2010) 

Narrativa Argumentativa Descritiva Expositiva Injuntiva Expressiva 

Adam 

(1992, apud 

Bonini, 

2005) 

Narrativa Argumentativa Descritiva Expositiva Dialogal  
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à classificação das sequências textuais. A primeira delas diz respeito ao estatuto dialógico 

das sequências textuais. Para Adam (1992, apud Bonini, 2005), a sequência dialogal se 

caracteriza pela presença de mais de um interlocutor, havendo, necessariamente, uma troca 

de turno. Bronckart (1999), porém, destaca que a organização do conteúdo temático em 

sequências lineares é governada por decisões interativas, havendo uma preocupação com o 

efeito que se deseja produzir no destinatário. Nesse sentido, todas as sequências textuais 

são orientadas por decisões interativas, não havendo a necessidade de se considerar uma 

sequência dialogal em separado, como faz Adam (1992, apud Bonini, 2005; Bronckart, 

1999)22. Dessa forma, o dialogismo é inerente a qualquer comunicação humana.  

Bakhtin (2003) ressalta esse caráter dialógico do discurso ao destacar que “toda 

compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente responsiva (embora 

o grau desse ativismo seja bastante diverso); toda compreensão é prenhe de resposta.” 

(BAKHTIN, 2003, p. 271). Maingueneau (2013), por exemplo, seguindo Bakhtin afirma 

que  

 “Toda enunciação, mesmo produzida sem a 

presença de um destinatário, é, de fato, 

marcada por uma interatividade constitutiva 

(fala-se também de dialogismo), é uma troca, 

explícita ou implícita, com outros enunciados, 

virtuais ou reais, e supõe sempre a presença de 

uma outra instância de enunciação à qual se 

dirige o enunciador e com relação à qual 

constrói seu próprio discurso”.  

(MAINGUENEAU, 2013, p. 60).  

 

 A segunda divergência destacada por Bronckart (1999) com relação ao trabalho de 

Adam é relativa à distinção entre as sequências descritiva e injuntiva. A sequência 

injuntiva, que se aproxima da procedural ou instrucional (cf. Longacre, 1982), é 

caracterizada por ensinar de maneira detalhada procedimentos a serem realizados para se 

cumprir determinado feito23. De acordo com Bronckart (1999), Adam considera essa 

sequência como parte da descrição, já que para ele são “descrições de ações”. Seguindo 

                                                           
22Bronckart (1999) destaca, principalmente, o caráter dialógico das sequências narrativa, explicativa e 

argumentativa.   
23 É uma sequência textual presente, principalmente, em gêneros como receitas, manual de instruções e 

regulamentos, por exemplo.  
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Bronckart (1999), opto por manter a sequência injuntiva separada da sequência descritiva, 

por entender que as duas sequências apresentam funções distintas: enquanto a primeira 

“visa a fazer agir o destinatário de um certo modo ou em uma determinada direção” 

(BRONCKART, 1999, p. 237), a segunda tem como objetivo apresentar um conjunto de 

propriedades de determinado objeto ou espaço físico. Além disso, a sequência injuntiva se 

diferencia da descritiva pela presença de verbos envolvendo, necessariamente, uma 

sucessão cronológica na realização dos procedimentos, características essas ausentes na 

descrição. 

 Partindo dessas observações, apresento no quadro 2 as sequências consideradas 

neste trabalho: 

Narrativa 

Descritiva 

Argumentativa 

Expositiva 

Injuntiva 

Expressiva 

   Quadro 2: Sequências textuais 

 

Conforme aponta Paredes Silva (2010, p. 480), “a estrutura composicional dos 

gêneros abarca, via de regra, sequências de diferentes tipos”. A heterogeneidade das 

sequências textuais é ilustrada em Paredes Silva (2010) através de dois gêneros distintos: 

carta pessoal e artigo de opinião. Ao dar destaque a essa diversidade tipológica inerente aos 

gêneros, a autora afirma que a “sequência se caracteriza como uma estrutura cujas partes se 

ligam entre si e ao todo” (PAREDES SILVA, 2010, p. 477) e, por isso, a passagem de uma 

sequência para outra é “gradual e quase imperceptível” (PAREDES SILVA, 2010, p. 

487)24. A dificuldade em identificar as fronteiras entre uma sequência e outra nos leva à 

necessidade de estabelecer critérios para delimitar as sequências como unidades 

discursivas, já que as sequências textuais não se limitam ao âmbito oracional e, portanto, a 

unidade sintática é pouco adequada para ser considerada como critério de extensão das 

sequências. Orlandi (1984, p. 14) define unidade discursiva como “fragmentos 
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correlacionados de linguagem e situação”. A partir dessa definição da autora, podemos 

entender as sequências textuais como recortes (ou fragmentos) da situação discursiva que 

alternam entre si ao longo do texto. Portanto, os textos são organizados por recortes que 

juntos formam um todo.  

Até o momento, discutimos importantes conceitos para a Análise de Gêneros, além 

de aspectos inerentes aos gêneros digitais de maneira geral, e aos blogs analisados, de 

maneira mais específica. Vimos também que a organização dos gêneros abrange diversas 

sequências textuais e que o limite entre elas é pouco claro. Por se tratar de uma análise 

empírica, uma vez que é baseada em dados reais de uso, este trabalho enquadra-se também 

na abordagem Funcionalista. Na próxima seção, apresento, em linhas gerais, os 

pressupostos básicos desta corrente teórica e as contribuições para este trabalho da vertente 

denominada Linguística Sistêmico-Funcional (cf. Halliday & Hasan, 1985).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
24 O tema também é discutido por Paredes Silva (1997b), em análise do gênero carta.  
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1.2. Funcionalismo Linguístico 

“the way language is organized has been 

determined, over the million and more 

years of its evolution, by the functions it is 

called on to serve. (...) A ‘functional’ 

theory of language is a theory that brings 

this out”. (Halliday & Hasan, 1985, p.44).  

 

De uma maneira geral, as análises linguísticas de cunho funcionalista buscam 

explicar as motivações para os usos linguísticos que emergem nas diferentes situações 

comunicativas com as quais nos deparamos. Uma das abordagens funcionalistas possíveis é 

a chamada Linguística Sistêmico- Funcional (cf. Halliday & Hasan, 1985).  

Segundo Gouveia (2009, p. 14), a Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) 

“corresponde a uma teoria geral do funcionamento da linguagem humana, concebida a 

partir de uma abordagem descritiva baseada no uso linguístico”. Portanto, em uma 

abordagem que privilegia o uso há o reconhecimento de que a função é uma propriedade 

fundamental da linguagem e que todo uso linguístico está, necessariamente, relacionado a 

um contexto situacional25.  

De acordo com Halliday & Hasan (1985), a linguagem humana desempenha três 

importantes funções. São elas: função ideacional26, interpessoal e textual. A primeira 

função à qual a linguagem serve diz respeito à expressão de conteúdo, ou seja, à 

possibilidade de “darmos conta de nossa experiência no mundo” (GOUVEIA, 2009, p. 15). 

A linguagem também serve à função interpessoal, uma vez que possibilita o 

estabelecimento de relações sociais, além de oferecer a possibilidade de codificarmos 

“significados de desenvolvimento textual e organização retórica, isto é, significados 

textuais” (GOUVEIA, 2009, p.16). 

Associada ao caráter funcional da linguagem está a noção de contexto situacional no 

qual os usos linguísticos emergem. De acordo com os autores, o contexto situacional é 

                                                           
25 Todo uso linguístico está inserido também em um contexto de cultura, que engloba “toda a história cultural 

por trás dos participantes e por trás dos tipos de práticas que eles estavam envolvidos” (HALLIDAY & 

HASAN, 1985, p. 6). 
26 Também chamada de função experiencial e lógica (cf. Halliday & Hasan, 1985, p. 25). 
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entendido como “o ambiente imediato no qual o texto está funcionando”27 e é formado por 

três componentes: o campo, as relações e o modo28. O campo diz respeito à ação social do 

texto, ao tipo de atividade reconhecida em determinada cultura; a relação envolve os papéis 

desenvolvidos pelos participantes da interação e o modo está relacionado à organização da 

língua. Cada um desses três componentes contextuais está relacionado às funções da 

linguagem. Nesse sentido, o campo expressa a função ideacional, a relação expressa a 

função interpessoal e o modo expressa a função textual.  

Os inúmeros gêneros discursivo-textuais estão presentes nas interações e em 

diferentes contextos situacionais. Além de servirem a propósitos diversos, os gêneros 

apresentam uma estrutura esquemática própria. Essa configuração estrutural do texto é 

organizada por elementos obrigatórios e opcionais, que desempenham uma função no todo. 

Segundo Eggins (1994, p.37, apud Taboada, 2011, p. 249), “a estrutura esquemática do 

gênero consiste em uma descrição das partes que formam o todo, e como as partes se 

relacionam entre si. Dessa forma, chega-se a uma abordagem que considera critérios 

formais e funcionais”, já que cada elemento contribui para o sentido global do gênero.  

Nessa perspectiva, Hasan (1985) propõe a noção de Estrutura Potencial do Gênero 

(EPG)29, que tem como objetivo buscar padrões organizacionais na estrutura esquemática 

dos gêneros. A análise da estrutura de um gênero pode ser guiada por cinco passos, a 

saber30:  

(i) Quais elementos devem ocorrer; 

(ii) Quais elementos podem ocorrer; 

(iii)  Onde os elementos devem ocorrer; 

(iv) Onde os elementos podem ocorrer; 

(v) Com que frequência os elementos podem ocorrer. 

 

Essas considerações são importantes para este trabalho, na medida em que proponho 

analisar a macroestrutura dos gêneros Crítica de Cinema e Relato de Viagem.  

                                                           
27 “The context of situation is the immediate environment in which a text is actually functioning”. (cf. 

Halliday & Hasan, 1985, p. 46).  
28 Nos termos dos autores: field, tenor e mode, respectivamente (cf. Halliday & Hasan, 1985, p. 30).  
29 Do original, Generic Structure Potencial (GSP) ou ainda Estrutura Esquemática do Gênero (EEG) (cf. 

Eggins, 2004, apud Silva & Espíndola, 2013). 
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Ao inserir as formas linguísticas em contextos situacionais e culturais, Halliday & 

Hasan (1985) adotam uma postura teórica que valoriza o uso. Os trabalhos de Biber (1988) 

e Biber & Finnegan (1989), atrelados à Linguística de Corpus, têm em comum com o 

Funcionalismo o caráter funcional inerente aos traços linguísticos e a análise de dados reais. 

 

1.3. Aspectos formais e funcionais: Os traços linguísticos e suas funções 

Além de investigar a Estrutura Potencial de dois gêneros presentes no macrogênero 

blog, este trabalho tem como objetivo relacionar determinados traços linguísticos às suas 

funções. A esse respeito, é importante mencionar o trabalho de Biber (1988). O autor 

investiga a co-ocorrência de 67 traços linguísticos em diversos gêneros tanto da fala, quanto 

da escrita, associando o agrupamento desses traços a dimensões funcionais. Nesse sentido, 

a dimensão de envolvimento, por exemplo, é caracterizada pela associação de pronomes de 

primeira pessoa do singular e verbos privados31. Seguindo uma proposta semelhante, Biber 

& Finegan (1989) analisam marcas léxico-gramaticais que expressam estilos de 

posicionamento (stance) no inglês.  

Embora aqui não haja a pretensão de realizar o levantamento exaustivo de diferentes 

traços linguísticos, nos baseamos nas propostas dos autores na medida em que se busca a 

interpretação de dados linguísticos em termos funcionais.  

Conforme discutido no capítulo 1 (cf. seção 1.1.4.2), os textos publicados nos blogs 

e nas redes sociais em geral têm como objetivo compartilhar experiências pessoais, 

expressar opiniões sobre determinado assunto e manter os leitores informados. A 

interatividade é inerente aos textos publicados em ambiente digital, já que há uma 

pressuposição de que alguém irá ler aquele texto. Já o caráter subjetivo está presente na 

medida em que julgamentos e opiniões estão em foco.  

De acordo com Bastos (1993, apud Castilho, 2010, p. 536), “a expressividade é 

compreendida como a auto-expressão de disposições internas, emoções e atitudes 

avaliativas”. Esse conceito é discutido por Biber & Finegan (1989) sob o rótulo de 

“afetividade”32. Para os autores, “o afeto envolve a expressão de um amplo leque de 

                                                                                                                                                                                 
30 Grifos dos autores. 
31 Biber (1988) cita como exemplos de verbos privados think e feel.  
32 Os termos “expressividade”, “afetividade”, “subjetividade” e “avaliação” são aqui usados de maneira 

equivalente. 



20 

 

atitudes pessoais, incluindo emoções, sentimentos, humor e disposições gerais”33. (BIBER 

& FINEGAN, 1989, p. 94). 

Os autores citam como marcadores de afetividade o uso de alguns verbos, advérbios 

e adjetivos. Dentre esses traços mencionados pelos autores, este trabalho dedica-se à análise 

das pessoas gramaticais, da semântica verbal (cf. Halliday, 2004), além do levantamento de 

diminutivos e adjetivos nos dois gêneros.  

No capítulo que se segue apresento as principais características dos blogs analisados 

tomando como base os três elementos constitutivos dos gêneros – construção 

composicional, conteúdo temático e estilo, de acordo com Bakhtin (2003), além de 

informações específicas sobre os dois gêneros focos deste trabalho: a Crítica de Cinema e o 

Relato de Viagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 “affect, on the other hand, involves the expression of a broad range of personal attitudes, including 

emotions, feelings, moods and general dispositions”. No trecho destacado, os autores contrapõem os conceitos 

de evidencialidade e afeto.  
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CAPÍTULO 2 – CONSTITUIÇÃO DO CORPUS E METODOLOGIA 

2.1. Descrição geral do corpus  

O corpus é formado por 20 blogs, sendo 10 de cada temática34. De cada blog foi 

selecionado um texto para análise, não havendo um critério específico de seleção. Os blogs 

escolhidos para análise são independentes e conquistaram reconhecimento em cadeia 

nacional ao longo do tempo em que estão no ar. Alguns receberam prêmios ou tiveram 

matérias publicadas em outros meios de comunicação, como jornais ou outros portais de 

notícias da internet. 

Assim como não há uma exigência de publicação constante de críticas de filmes, os 

relatos pessoais de viagem também não possuem uma obrigatoriedade no que diz respeito à 

frequência de publicação, principalmente porque os blogs se dedicam a outros conteúdos 

como entrevistas e notícias sobre o universo cinematográfico e turístico.  

De maneira geral, o objetivo dos blogs das duas temáticas é criar um espaço de 

diálogo sobre diversos conteúdos relacionados aos temas propostos. Esse objetivo fica claro 

quando buscamos na seção “quem somos” (disponível em todos os blogs analisados) 

informações sobre a história de criação do blog e sua política de funcionamento, conforme 

ilustram as figuras a seguir: 

Figura 1: Política de funcionamento do blog Cinem(ação) 

                                                           
34 Alguns textos dos blogs de viagem foram retirados do corpus de Lima (2014), em que foi analisada a 

expressão variável do sujeito de primeira pessoa do singular em relatos pessoais.  
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Figura 2: Política de funcionamento do blog Nós no mundo 

 

 

Nesta mesma seção é interessante observar não só o surgimento recente dos blogs 

aqui analisados (ambos mencionam o ano de 2010), mas também o fato de que não há uma 

pretensão de atingir a um público-alvo específico. Além disso, os textos não são, 

necessariamente, escritos por especialistas da área35.  

 

 

                                                           
35 Embora não sejam especialistas da área, os autores dos blogs analisados conquistaram um público fiel que 

reconhece essas pessoas como autoridades no assunto, já que disponibilizam conteúdos úteis a quem procura. 

Nesse sentido, grandes empresas buscam parcerias com esses blogs, tendo em vista a grande visibilidade que 

eles possuem. No caso de blogs de filmes, por exemplo, observamos propagandas de canais de assinatura e, 

no caso dos blogs de viagens são anunciados serviços de reserva de hotéis online, passagens aéreas e seguro 

viagem. Portanto, os blogs se tornam, muitas vezes, a fonte de renda das pessoas que geram conteúdo online.  
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  Figura 3: Política de funcionamento do blog Esvaziando a Mochila 

 

Figura 4: Política de funcionamento do blog Cinema de Buteco 
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Ainda que, de maneira geral, os colaboradores sejam de profissões variadas, as 

pessoas que assinam os textos analisados são, na sua maioria, jornalistas e publicitários36. 

No caso dos Relatos de Viagem há uma predominância de textos assinados por mulheres, já 

com relação às Críticas de Cinema, a predominância é de autoria masculina.  

Outra diferença observada é que, enquanto os blogs de viagem possuem no máximo 

três colaboradores, os blogs de filmes contam com diversos autores. 

O principal objetivo dos blogs de filme é oferecer uma cobertura completa dos 

conteúdos (lançamentos, festivais, notícias e entrevistas) relacionados ao mercado 

cinematográfico. Além disso, há a publicação de críticas dos principais lançamentos 

nacionais e internacionais, todas disponíveis na seção “críticas” dos blogs.  

Já os blogs de viagem têm como objetivo compartilhar notícias, listas, roteiros e 

relatos pessoais que auxiliem os leitores no planejamento da própria viagem. Essas 

informações são encontradas em seções dedicadas a cada país. É importante ressaltar que, 

diferentemente das Críticas de Cinema, os Relatos não são assim denominados pelos 

organizadores dos blogs. Ao fazer a busca pelo país desejado, o leitor encontra os diversos 

textos que tratam daquele lugar, cabendo a ele escolher ler um Relato ou uma notícia, por 

exemplo. 

 

2.1.1 Construção composicional, conteúdo temático e estilo nos blogs 

Com relação à construção composicional observamos a capacidade que os blogs 

têm de comportar diversos gêneros. Destaco essa característica pois, por abrigar uma 

variedade de outros gêneros (inclusive as Críticas de Cinema37 e os Relatos de Viagens), 

considero os blogs analisados como macrogêneros (cf. seção 1.1.4.1).  

As quatro figuras a seguir apresentam as páginas iniciais de dois blogs de cada 

temática – filme e viagem – em que podemos ver a organização de alguns desses gêneros 

em seções como, por exemplo, notícias, entrevistas e colunas. Além dos gêneros 

representados nas figuras, há a presença de outros, tais como: lojas online, podcasts38, 

                                                           
36Os blogs apresentam, em sua maioria, o perfil de cada colaborador, o que possibilitou checar a profissão dos 

autores dos textos.  
37 A escolha pelo termo “críticas” no lugar do termo “resenhas” é justificada na seção 2.3. 
38 Os podcasts são uma espécie de programa de rádio, porém disponibilizados na internet. Podem ser de 

diferentes temas (como cinema, literatura, política, esportes, apenas para citar alguns) e ouvidos no momento 
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fóruns, listas (top 5 filmes, por exemplo), orientações práticas para organizar uma viagem 

etc. 

 Figura 5: Exemplo de gêneros presentes no macrogênero blog Cinemascope 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
que o usuário desejar. Nos podcasts são feitos comentários, discussões, e debates, à semelhança do que ocorre 

em programas radiofônicos, gênero que está incluído, de acordo com Marcuschi (2008, p. 195) no domínio 

jornalístico.  
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Figura 6: Exemplo de gêneros presentes no macrogênero blog Cineplayers 

 

 

 

Figura 7: Exemplo de gêneros presentes no macrogênero blog Preciso Viajar 
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Figura 8: Exemplo de gêneros presentes no macrogênero blog Rodei 

 

Essa diversidade de gêneros característica dos blogs analisados não implica, porém, 

uma flutuação temática. Nas figuras de 1 a 4, por exemplo, vemos que as notícias, 

entrevistas ou listas apresentam um direcionamento ao tema principal dos blogs. Essa 

centração temática pode ser evidenciada através dos títulos (que são fixos) dos blogs, 

conforme ilustra a tabela 1:  

Tabela 1: Centração temática nos títulos dos blogs de viagem e dos blogs de filme 

 

BLOGS DE VIAGEM BLOGS DE FILME 

Aprendiz de viajante Cinemascope 

Nós no mundo Cinemação 

Ensaios de viagem Cineplayers 

Gaby pelo mundo Cinepop 

Esvaziando a mochila Cinema de buteco 

Preciso viajar Cinequanon 

Saia pelo mundo Cinema com rapadura 

Rodei Cinemaqui 

Vou contigo Cineclick 

Jeguiando Ccine 
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Já o estilo pode ser percebido através do maior ou menor monitoramento que a 

concepção do texto envolve. Tendo em vista a maior possibilidade de reelaboração durante 

o processo de escrita e por serem apresentados em sua versão final, os textos analisados são 

mais monitorados e, portanto, devem ser considerados gêneros secundários, em uma 

perspectiva bakhtiniana.39  

Além disso, o estilo está diretamente relacionado ao tema e ao público (ou 

audiência). Segundo Severo (2014, p.38),  

“uma vez que há uma relação intrínseca entre os 

constituintes do gênero, o estilo afeta (e é afetado) 

pelo conteúdo (ideológico), pela forma de acabamento 

do todo do enunciado e pela relação com o 

destinatário, seja ele real ou presumido. ” (grifo meu) 

 

 Ao julgar um texto mais ou menos formal, deve-se considerar diversos aspectos que 

envolvem não só o tema e a relação do autor com a audiência, mas também a seleção 

léxico-gramatical que será diretamente influenciada por esses fatores.  

No caso dos textos analisados, os assuntos tratados – filme e viagem –, não se 

mostram polêmicos40, já que são temas ligados ao domínio do entretenimento (cf. seção 

1.1.4.2). O caráter mais descontraído dos textos, revela, portanto, um estilo menos formal 

que pode ser exemplificado através de elementos interacionais e do uso de gírias. A 

temática menos densa possibilita a utilização de um recurso chamado por Quirk (1982, 

apud Cotter, 2001, p. 427) de “happy talk”, que consiste no “improviso ou brincadeira para 

diminuir a distância entre o comentarista e o ouvinte”. Ainda que o autor esteja se referindo 

à fala, esse recurso se faz presente em alguns dos textos analisados, conforme será discutido 

no capítulo 3.  

 

 

 

                                                           
39Ao contrário, por exemplo, dos chats, gêneros também digitais, que são expressos na escrita, mas 

apresentam uma concepção oral.  
40A esse respeito, Ramos (2015), por exemplo, encontrou em um mesmo gênero – grupo de discussão do 

Facebook – tanto um estilo mais formal, quanto mais informal. Observou também que essa gradação de estilo 

presente no gênero era determinada pela temática que oscilava entre assuntos políticos e assuntos internos de 

determinadas Universidades.   
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2.1.2. O gênero Crítica de Cinema 

A escolha do termo “críticas” no lugar do termo “resenhas” está baseada nas 

considerações de Bonini (2005, p. 227). Segundo o autor,  

“os textos que comentam obras literárias, teatrais, 

cinematográficas (e de artes plásticas de um modo 

geral) são denominados crítica (literária, teatral, 

cinematográfica etc.). Embora haja similaridades 

claras entre resenha e crítica, existe pelo menos uma 

diferença marcante. Enquanto a resenha traz um relato 

pormenorizado da obra, avaliando sua pertinência 

para um campo de debates (campo das ideias), a 

crítica se atém ao plano da construção da obra (campo 

da forma), avaliando suas qualidades estéticas e/ou de  

entretenimento. ”  

 

Alguns blogs analisados apresentam junto às críticas, uma ficha técnica do filme em 

questão e, eventualmente, um ranking que avalia a qualidade do filme (de ruim a excelente) 

em uma escala de até 5 estrelas. Em alguns casos, são disponibilizados os trailers dos 

filmes como forma de complementar a crítica e oferecer mais um subsídio para orientar o 

leitor em sua decisão de assistir ou não ao filme.  

Na tabela 2, apresento a relação dos textos de cada blog, a data da postagem e o 

número de palavras, que é variável ficando a critério do autor do texto41. Embora tenha sido 

feita uma média do número de  palavras, ressalto que não há a intenção de usar essa 

informação como critério de análise. 

                                                           
41 Foi obtida uma média de 550 palavras dos textos analisados.  
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Tabela 2: Críticas de Cinema analisadas 

 

2.1.3. O gênero Relato de Viagem 

Os relatos de viagem se caracterizam por apresentar experiências pessoais vividas 

em viagens. Segundo Rosen (1988, apud Johnstone, 2001, p.640), a divulgação de 

experiências pessoais evidencia uma tendência ao “impulso autobiográfico” que está 

relacionada à necessidade de “dar sentido a nossa existência como indivíduos e como 

membros de grupos”.42 Essa afirmação é mais pertinente ainda quando falamos de relatos 

pessoais publicados na internet. 

Além de serem relatadas situações pessoais, esse gênero se caracteriza por oferecer 

informações sobre a cidade e sugestões que podem ser úteis ao leitor. Os textos tendem a 

                                                           
42 “Rosen (1988) suggests that the ‘autobiographical impulse’, the urge to make our lives coherent by telling 

about them, must be universal; personal narrative is how we make sense of ourselves as individuals and 

members of groups”. 

Título do Blog Título do filme Data da postagem Número de 

palavras 

Cinemascope Tudo vai ficar bem 

 

20/04/2016 310 

Cinemação Que horas ela volta? 

 

31/08/2015 531 

Cineplayers De onde eu te vejo 

 

22/04/2016 837 

Cinepop 500 dias com ela 

 

06/05/2013 347 

Cinema de Buteco Magia ao luar 

 

16/09/2014 683 

Cinequanon Meia-noite em Paris 

 

Não informada 453 

 

Cinema com 

Rapadura 

Joy – O nome do 

sucesso (2016): 

filme açucarado 

sobre persistência e 

superação 

27/01/2016 740 

Cinemaqui 

 

45 anos Não informada 658 

Cineclick 

 

A dama dourada 12/08/2015 471 

Ccine 10 

 

Minha vida sem 

mim 

Não informada 474 
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apresentar fotos do local em questão, que são inseridas ao longo do texto como forma de 

complementar os relatos.  

Na tabela 3, apresento a relação dos textos de cada blog, a data da postagem e o 

número de palavras43. 

 

Tabela 3: Relatos de Viagem analisados 

 

                                                           
43 Foi obtida uma média de 735 palavras dos textos analisados. 
44 Dia não informado. 

Título do Blog Título da postagem Data da postagem Número de palavras 

Aprendiz de viajante Direto da África do 

Sul: os dois primeiros 

dias em Joanesburgo 

 

04/05/2013 637 

Nós no mundo A Colômbia é 

chévere!! 

 

28/03/2011 990 

Ensaios de viagem Lucerna – Uma 

excelente base na 

Suíça 

 

21/04/2013 618 

Gaby pelo mundo Boston – Minhas 

impressões 

 

09/201344 873 

Esvaziando a 

mochila 

Continuando a pé por 

Montreal 

 

09/09/2010 503 

Preciso viajar Bangkok: Grand 

Palace e Emerald 

Buddha 

 

18/01/2014 487 

 

Saia pelo mundo 

Como sobreviver 

sozinha em Marrakech 

26/04/2013 961 

Rodei 

 

Um pouquinho sobre 

Napa 

26/06/2012 779 

Vou contigo 

 

O que fazer em Kuala 

Lumpur – Malásia 

08/07/2014 805 

Jeguiando 

 

Lagoa misteriosa – 

Jardim – MS  

02/08/2011 704 
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Nas próximas seções apresento os procedimentos metodológicos adotados para a 

análise dos dados. Esses procedimentos envolvem questões mais amplas, ou seja, 

macroestruturais, e aspectos relacionados ao estilo, em um nível microestrutural. A partir 

do levantamento quantitativo de determinados traços léxico-gramaticais pretende-se 

identificar o caráter mais ou menos formal dos textos.  

 

2.2. Aspectos metodológicos  

2.2.1. Nível macroestrutural: A Estrutura Potencial do Gênero (EPG) 

 A busca por padrões organizacionais nos gêneros foi foco dos estudos de Swales 

(1990) e de outros autores que, posteriormente, adaptaram o modelo CARS a outros 

gêneros também do domínio acadêmico (cf. seção 1.1.2).  

Fora do âmbito acadêmico, ao analisar a Estrutura Esquemática do gênero em 

questão, a proposta de Taboada (2011) se assemelha ao modelo CARS (cf. Swales, 1990) e 

será aqui adotada como base para a análise das Críticas de Cinema45. Adotando uma 

abordagem sistêmico-funcional, a autora analisa 50 críticas de filmes online observando os 

estágios obrigatórios e opcionais na estrutura esquemática do gênero (EEG), encontrando 

cinco elementos, a saber: tema, descrição do roteiro, descrição dos personagens, 

background e avaliação.  

Taboada (2011) ressalta que o estágio “avaliação” pode englobar diferentes aspectos 

do filme, que podem ser gerais (“overall evaluation”) ou mais direcionados a determinadas 

categorias, como a trilha sonora e figurino, por exemplo. No entanto, a autora considera a 

avaliação como um só estágio, independentemente de ser uma avaliação geral ou 

específica. Em estudo sobre a estrutura de narrativas orais, Labov (1972) aponta a avaliação 

como um recurso utilizado para expressar e valorizar as opiniões do narrador sobre a 

história contada, ou seja, “é usado pelo narrador para indicar o ponto da narrativa, its raison 

d’être” (LABOV, 1972, p. 366). O autor ressalta ainda que esse elemento pode ser 

encontrado em qualquer parte da narrativa. Por focarem aspectos distintos do filme, optei, 

neste trabalho, por separar o estágio de avaliação em geral e específica, além de propor um 

sétimo estágio, denominado “parecer final”.  

                                                           
45Os Relatos de Viagem não apresentam um padrão organizacional rígido como as Críticas de Cinema.  
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Tomando como base a proposta de Taboada (2011), os sete estágios considerados 

na análise foram: tema/assunto; descrição do roteiro; descrição do personagem; 

background; avaliação geral; avaliação específica e parecer final. Para a identificação de 

cada estágio, os textos foram divididos em parágrafos, conforme a organização disponível 

no blog. Os textos analisados apresentam o mínimo de 4 e o máximo de 8 parágrafos46. Os 

sete estágios identificados serão detalhados no próximo capítulo, com as respectivas 

exemplificações.  

A Estrutura Potencial do Gênero Relato de Viagem não permite uma subdivisão 

clara de seus elementos composicionais. A dificuldade de segmentação da estrutura 

esquemática desse gênero está relacionada à alternância sutil entre as sequências textuais 

que compõem os textos. No entanto, um aspecto recorrente diz respeito ao encerramento do 

texto com uma conclusão positiva sobre a experiência.  

 

2.2.2. Nível microestrutural: Os traços léxico-gramaticais 

 2.2.2.1. As pessoas gramaticais 

 Segundo Biber (1988), a preferência por sujeitos de determinadas pessoas 

gramaticais serve como indício de um maior envolvimento ou distanciamento do discurso. 

Nesse sentido, os pronomes de primeira e segunda pessoa são dois dos traços linguísticos 

levantados na análise do autor e que estão relacionados à dimensão de envolvimento.  

Em trabalho anterior (Lima, 2014) foi constatado o envolvimento pessoal do 

produtor do texto, através da análise dos sujeitos de primeira pessoa do singular47. Além 

disso, em análise dos usos pronominais em cartas pessoais, Paredes Silva (1988) observou 

uma centralização da 1ª pessoa do singular em cartas de natureza mais reflexiva e narrativa, 

enquanto que nas cartas mais direcionadas a conselhos e sugestões ao interlocutor, havia 

uma tendência ao uso da 2ª pessoa do singular. Portanto, a motivação para o levantamento 

pronominal está baseada nas contribuições dos trabalhos acima mencionados.  

  

 

 

                                                           
46 Cf. seção Anexo. 
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Exemplifico, a seguir, as ocorrências das pessoas gramaticais48: 

• 1ª pessoa do singular 

(a) BFCB - Devo adiantar que filmes que usam a mágica como elemento base do roteiro costumam 

me incomodar.  

 

(b) BVGM - Eu demorei a conhecer a cidade. Primeiro porque eu fiquei hospedada na casa da 

minha tia. segundo porque eu cheguei em uma quinta-feira e no sábado de manhã eu já estava 

partindo para NY e terceiro porque quando voltei de NY eu precisei de um dia inteiro para me 

recuperar da “mordida” que dei na grande maçã (trocadilho infame, é...eu sei...rs). 

 

• 2ª pessoa do singular 

(c) BFCB- Allen joga a realidade na nossa cara: o amor é algo em que você simplesmente precisa 

ter fé para acreditar e se jogar de cabeça, mas a verdade é que se você passar a vida inteira 

querendo desvendar a mecânica do “truque”, nunca conseguirá de fato viver, sentir e aproveitar 

os momentos com toda a intensidade possível. 

 

(d) BVPV - Se você realmente quer entender um pouco mais de um dos templos mais fascinantes 

da Ásia, a dica que eu dou é que você não esqueça de olhar para cima. 

 

• 3ª pessoa do singular 

(e) BFCR – R. David O. Russell tem se saído melhor quando não procura rebuscar demais a sua 

proposta. O diretor revisita aquilo que o consagrou como um dos nomes queridos pela 

indústria, entregando uma obra simples, bem dirigida e com ótimas atuações. 

 

(f) BVVC - A cidade é impressionante, está no ranking dos destinos mais visitados do mundo e 

também entrou no ranking de melhores lugares para compras. 

 

• 1ª pessoa do plural 

(g) BVJG - A trupe do Jeguiando arrumou suas mochilinhas e partiu para uma fam trip em Bonito, 

onde ficamos hospedados durante quase uma semana na cidade – em um aconchegante 

chalézinho – e onde conhecemos pessoas de vários cantos do Brasil e que acabaram sendo 

nossos companheiros de viagem em vários momentos. Durante a nossa estadia em Bonito, 

tivemos a oportunidade não só de conhecer e fazer novas atividades, mas também a 

oportunidade de revisitar lugares que já conhecíamos, como a própria Estância Mimosa, que, 

para nossa surpresa, teve muitas de suas cachoeiras reconfiguradas devido à força das águas da 

chuva em janeiro, ou seja, vimos cachoeiras distintas das que vimos em novembro, o que 

mostra que a natureza é dinâmica e está em constante mudança. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
47 Na ocasião, foi investigada a expressão variável do sujeito de primeira pessoa na escrita informal, conforme 

mencionado no Capítulo 1 deste trabalho.  
48 Não houve casos de 2ª pessoa do plural na posição de sujeito. Nos Relatos de Viagem houve casos de 2ª 

pessoa do plural na posição de oblíquo.  
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• 3ª pessoa do plural 

(h) BFCY- Ana e Fábio se separam depois de 20 anos de relação, obrigando ele a mudar para o 

prédio de frente ao dela, onde conseguem ainda se ver o tempo todo pela janela. 

 

(i) BVNM - Bogotá é uma grande metrópole. É uma cidade cosmopolita. Na Zona Norte, área 

nobre da cidade, as avenidas são largas, muito arborizadas e com amplas calçadas. 

Curiosamente, quase todos os prédios são revestidos com tijolinhos aparentes. Segundo me 

explicaram, os tijolinhos aparentes são tradicionais, baratos e têm baixo custo de 

manutenção. 

 

2.2.2.2. Classes semânticas de predicados  

  Assim como a análise pronominal é importante na proposta de Biber (1988), o 

estudo da semântica dos predicados também é um traço linguístico essencial na 

identificação de dimensões funcionais dos gêneros. O autor reconhece que a ocorrência dos 

chamados “verbos privados” define a dimensão de envolvimento, já que são verbos usados 

para expressar posições pessoais, pensamentos e emoções. A definição dos “verbos 

privados” aproxima-se do que Halliday (2004) chama de verbos do processo mental. A 

proposta deste autor é mais minuciosa e abrange outros cinco processos verbais: (i) o 

processo material; (ii) processo relacional; (iii) processo comportamental; (iv) processo 

verbal (ilocucional) e, por fim, (v) processo existencial. A classificação do autor não 

considera o verbo isolado, mas sim o processo em si, os participantes e as circunstâncias 

associadas a eles. A seguir, explico e exemplifico cada um dos processos semânticos que 

foram considerados na análise dos dados49.  

• Processo Material: Também chamado pelo autor de “processo do fazer” é 

representado por verbos de ação em que o sujeito é sempre agente e envolve uma 

mudança no fluxo de eventos.  

(a) BFCN - Gil (Owen Wilson), como quase todos os atores principais dos filmes de Woody Allen, 

atua como se fosse o próprio diretor.  

 

(b) BVEV - Enquanto fotografava, observei uma senhorinha indo na direção da fonte que fica no 

jardim da frente da igreja. Ali ela parou e encheu sua garrafinha! 

 

• Processo mental: O sujeito é o experienciador. Diz respeito às experiências 

internas e inclui verbos cognitivos, de percepção e volição. 

                                                           
49 Nos exemplos, os processos estão representados pelos verbos destacados em negrito.  
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(c) BFCY - Por outro lado, por mais que Ana sinta essa necessidade de mudar, ela sofre de um 

terrível sentimento de nostalgia crônica.  

 

(d) BVGM -  Se você curte frutos do mar, Boston é a cidade certa pra você. 

 

• Processo relacional: Engloba predicados descritivos, incluindo os verbos de 

ligação (ser, estar, parecer), classificando e identificando uma entidade.  

(e) BFCK - Maria é uma austríaca judia que fugiu para os Estados Unidos durante a Segunda 

Guerra Mundial.  

 

(f) BVSM - Você não está em St Tropez e sim num país muçulmano; respeito à cultura local é 

fundamental em qualquer viagem. O assédio vai acontecer porque somos ocidentais e ponto 

final; mas se você estiver vestida adequadamente vai se limitar a olhares lascivos e umas 

palavras pedreiro-style.   

 

• Processo verbal: É derivado dos processos mental e relacional e consiste em verbos 

de natureza dicendi (os chamados verbos de “dizer”). 

(g) BVEV - Conforme mencionei no título do post, Lucerna é uma excelente base para passeios 

bate e volta na região. 

 

• Processo comportamental: Conforme Halliday (2004, p. 171) aponta, o processo 

comportamental é em parte ação, em parte sentir e, por isso, está na fronteira entre o 

processo material e o mental. O participante do processo comportamental é um ser 

consciente, o que faz com que tal processo seja mais semelhante ao processo 

material do que ao mental. Inclui atividades psicológicas (como “escutar” e 

“assistir”50) e fisiológicas (como “dormir” e “respirar”).  

(h)  BVSM - Hoje de manhã, acordamos as 4 da manhã, pra nossa primeira atividade do dia: um 

vôo de balão em Magaliesburg, que fica há uma hora de Joanesburgo. 

 

• Processo existencial: Está na fronteira entre o relacional e o material, englobando 

verbos como: existir, estar situado. Nas cláusulas existenciais, há um caráter 

apresentativo e os verbos dessa natureza semântica são mais comuns em orações 

sem sujeito ou com sujeitos inanimados. 

 

(i) BFCY - São Paulo surge como personagem principal. 

                                                           
50 Os verbos “ver” e “ouvir” são considerados como pertencentes ao processo mental, embora sejam 

semelhantes aos verbos “assistir” e “escutar”. 
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• Verbos modais: Embora não esteja presente na classificação de Halliday (2004) 

foram considerados no cômputo geral dos dados os verbos modais, na expectativa 

de que sua presença pudesse trazer alguma contribuição à modalização dos textos. 

Os modais podem indicar obrigação (verbos de modalidade deôntica) ou 

possibilidade/necessidade (verbos de modalidade epistêmica).  

(j) BFCS – Certo dia, o escritor Tomas (James Franco) briga com sua mulher e sai dirigindo sem 

rumo, até que acidentalmente atropela uma criança e nunca mais consegue viver com 

tranquilidade. 

 

(k)  BVGM - Você consegue fazer bastante coisa de metrô e conhecer as principais atrações da 

cidade. O ticket pode ser adquirido direto no guichê com o atendente ou direto nas máquinas de 

autoatendimento. Você pode escolher um passe com uma carga inicial e depois recarregar o 

cartão. 

 

2.3. Hipóteses e objetivo geral 

Partindo do pressuposto de que a configuração do blog comporta gêneros distintos, 

pretende-se, com este trabalho, investigar semelhanças e diferenças presentes na macro e na 

microestrutura de dois gêneros digitais: o Relato de Viagem e a Crítica de Cinema. A fim 

de cumprir com o objetivo proposto, na análise macroestrutural foram contempladas 

questões relativas à Estrutura Potencial de cada gênero e, em um nível microestrutural, foi 

realizado o levantamento de alguns traços linguísticos a fim de identificar marcas de 

subjetividade e interatividade presentes nos textos (cf. Biber, 1988). Através dos traços 

linguísticos pretende-se também identificar o grau de formalidade dos textos. As hipóteses 

norteadoras desta pesquisa são: 

• Há influência do tema na estrutura esquemática dos gêneros analisados. 

• Há traços léxico-gramaticais capazes de contribuir para a caracterização e 

diferenciação estilística dos gêneros Críticas de Cinema e Relato de Viagem. 

• Há predomínios de diferentes sequências textuais nos gêneros analisados. 

• Há elementos suficientes para caracterizar o blog como macrogênero. 
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CAPÍTULO 3- ANÁLISE DOS DADOS 

3.1. A Estrutura Potencial do Gênero Crítica de Cinema 

Tomando como base o trabalho de Taboada (2011), foi observada nas Críticas de 

Cinema a presença de sete estágios, exemplificados a seguir: 

1) Tema/assunto: Trata-se da informação geral sobre o conteúdo do filme; categoriza o 

filme dentro de um tipo específico: comédia, drama, romance etc. Nos exemplos 

destacados, a contextualização do filme, seja através do ponto de vista histórico ou 

relativo a algum sentimento universal, tem como função atrair o interesse do leitor para 

o filme.   

(a) BFCP - O filme 500 Dias com Ela ((500) Days of Summer) conta a história do começo e do fim 

de um relacionamento amoroso. Qualquer pessoa que já tenha presenciado esse tipo de 

acontecimento conseguirá perceber como as situações reais são retratadas na tela. 

 

(b) BFCK-As grandes tragédias da humanidade causam consequências imediatas e reverberações 

tardias. Sobre Segunda Guerra Mundial, o drama A Dama Dourada mostra esses dois tipos de 

males na mesma história e o resultado é um banho de emoção. 

 

2) Descrição do roteiro: Pode ser longa ou breve. Nessa etapa, o autor da crítica esboça 

os eventos do filme, comparando-o algumas vezes com outros filmes. 

(c) BFCC - No longa, conhecemos Ann (Sarah Polley) uma mãe de duas garotinhas, com apenas 23 

anos e casada com Don (Scott Speedman). Ann é uma batalhadora que trabalha a noite para 

ajudar na casa ou melhor no trailer, estacionado no quintal de sua mãe e Don se vira 

construindo piscinas. Apesar da vida dura e das condições ruins em que vivem, aparentemente 

são felizes, mas Ann, tem um desmaio, e vai parar no médico, lá descobre que tem uma doença 

rara, e assim vai levá-la a morte em no máximo 3 meses. É neste momento que o filme ao invés 

de apelar para a manipulação sentimental do espectador, foca em Ann e nos desejos que ela 

quer realizar antes de morrer. 

 

(d) BFCS - Certo dia, o escritor Tomas (James Franco) briga com sua mulher e sai dirigindo sem 

rumo, até que acidentalmente atropela uma criança e nunca mais consegue viver com 

tranquilidade. 

 

(e)  BFCP - Com essa estrutura diferenciada, criam-se espaços para liberdades criativas. Um 

exemplo são as digressões que o narrador faz para mostrar o passado e outras características dos 

personagens, como acontece em O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001). 

 

3) Descrição dos personagens: Pode ser física ou psicológica. Conforme aponta Taboada 

(2011), este estágio pode aparecer junto a uma avaliação específica dos atores. 

(f) BFCM - Em nenhum momento as relações entre os personagens e suas respectivas histórias são 

mastigadas. Percebemos que Carlos (Lourenço Mutarelli) é um frustrado que sempre foi rico, 

Val leva a vida difícil e segue na inércia em sua dura rotina, e Jéssica sabe muito bem o que faz 

quando diz que gostaria de ficar no quarto de hóspedes, em vez do quarto da mãe dela. Até 
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mesmo Bárbara (Karine Teles) é uma personagem muito interessante, mesmo parecendo 

unidimensional a princípio: é uma mulher que busca a independência profissional, mas 

aparentemente não ganha dinheiro suficiente para manter seu padrão, sendo dependente do 

marido, e ainda sofre com o afastamento do filho. Mesmo que Bárbara pareça “má” em alguns 

momentos, trata-se de um comportamento herdado da sociedade em que ela foi criada, e não 

algo totalmente consciente. 

 

No exemplo (g) há uma descrição do personagem (sublinhada) seguida da avaliação dos 

atores. Neste caso, em um mesmo parágrafo podem coexistir diferentes estágios. 

 

(g) Como de praxe nos filmes de Allen, o protagonista é extremamente irônico (o que combina 

perfeitamente com as feições arrogantes de Colin Firth) e sofre com o complexo virginiano de 

se achar a pessoa mais inteligente e imune aos erros mentais dos humanos normais. Verdade 

seja dita, esse tipo de personagem já ficou bem chato. Tanto que um dos principais problemas 

de Magia ao Luar é exatamente no personagem de Firth, que apesar de desempenhar a função 

muito bem, parece não conseguir oferecer mais do que uma sombra do próprio Allen. Emma 

Stone é encantadora, como sempre. 

 

 

4) Background: De acordo com Taboada (2011, p. 255) esse estágio tem como “propósito 

prover informação que o autor julgue necessária para entender o filme ou a crítica”. Em (h), 

por exemplo, vemos que o autor inicia sua crítica com informações externas ao filme, mas 

relacionadas a ele. Neste caso, a menção a outros filmes tem como objetivo a comparação 

com outros trabalhos do diretor, auxiliando, assim, na compreensão da crítica do filme em 

questão. Já em (i), há informações sobre indicações e premiações recebidas pela 

protagonista do filme. Percebe-se que, ao indicar informações que valorizam o diretor ou os 

atores, este estágio apresenta, de certa forma, um caráter avaliativo. 

 

(h) BFCR - Em seus últimos trabalhos, David O. Russell tem se saído melhor quando não procura 

rebuscar demais a sua proposta. “O Vencedor” (2010) e “O Lado Bom da Vida” (2012), de 

temáticas e narrativas mais simples, são ótimos filmes, enquanto “A Trapaça” (2013), em sua 

trama bagunçada, não passa de um embuste mal desenvolvido. No caso deste “Joy: O Nome do 

Sucesso”, o diretor revisita aquilo que o consagrou como um dos nomes queridos pela indústria, 

entregando uma obra simples, bem dirigida e com ótimas atuações. 

 

(i) BFCQ - Presente em praticamente todas as listas e premiações em sua categoria, a atriz levou o 

importantíssimo Ouro de Prata na Berlinale de 2015.  

 

5) Avaliação geral: Apresenta características sobre o filme como um todo. Geralmente 

são comentários vagos sobre a obra em si, representando uma primeira impressão do 

crítico sobre o filme. 
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(j) BFCR - No caso deste “Joy: O Nome do Sucesso”, o diretor revisita aquilo que o consagrou 

como um dos nomes queridos pela indústria, entregando uma obra simples, bem dirigida e com 

ótimas atuações. Ainda que não seja sua melhor realização, é um longa honesto, que não precisa 

se apoiar em firulas ou muletas narrativas vazias para se sustentar. 

 

6) Avaliação específica: consiste na avaliação direcionada aos atores, diretores, roteiristas ou 

a trilha sonora, como ilustra o exemplo a seguir: 

(k) BFCB - Se há alguma coisa perfeita em Magia ao Luar, não existe a menor dúvida que seja a 

sua trilha sonora absolutamente incrível e muito bem colocada. O clima nostálgico da obra 

chega a dar sono em muitos momentos, literalmente, mas quando ouvimos “You Do Something 

to Me”, de Cole Porter, é uma injeção de ânimo que nos faz recordar da época de ouro do 

cinema – o que provavelmente deveria significar mais sono para algumas pessoas, mas 

ironicamente funcionou ao contrário para mim. Como sempre, as opções pelo jazz garantem 

uma trilha sonora de qualidade e já são características do cinema de Allen. 

 

7) Parecer final: Caracteriza-se por evidenciar uma posição final sobre o filme, oferecendo 

ao leitor um balanço mais preciso com relação às características positivas e negativas do 

filme. Nesse sentido, diferencia-se da avaliação geral que apresenta opiniões iniciais e 

menos detalhadas sobre o filme. Embora não haja uma recomendação ou não 

recomendação direta sobre assistir ao filme, neste estágio final o leitor sabe se o filme 

apresenta mais qualidades que defeitos. 

 

(l) BFCS - O filme vale à pena ser assistido, mas outros trabalhos de Wenders trazem muito mais 

inovação e singularidades interessantes. 

 

(m) BFCM – Além de ser uma excelente obra cinematográfica, “Que Horas Ela Volta?” reflete o 

grande momento de mudança do nosso país, ajudando todos nós a pensar sobre o assunto. E isso 

apenas engrandece o filme. 

 

(n)  BFCB - Considerando todo o talento de Woody Allen em fazer filmes tocantes e sensíveis, 

Magia ao Luar pode acabar decepcionando. Ele possui as características das obras do diretor, 

mas parece que é desprovido de elementos que tornam possível criar empatia pelos 

protagonistas e seu romance. No entanto, para aqueles que ainda não conhecem o suficiente da 

carreira do cineasta (e então recomendo que leiam esse artigo), pode ser um delicioso romance 

descompromissado e com várias sacadas inteligentes nos diálogos e com um final feliz para 

acalmar o coração. Cabe a cada espectador encontrar o melhor caminho para a apreciação do 

filme. 

 

(o) BFCR – Um pouco óbvio em suas mensagens de superação e persistência, mas eficiente em 

sua abordagem, “Joy: O Nome do Sucesso” é daqueles filmes açucarados e inofensivos. 

Uma espécie de feel good movie, que funciona mais pela elegância do diretor e da 

competência dos atores e atrizes envolvidos do que por uma história particularmente 

marcante. 

https://www.youtube.com/watch?v=JHh3BUR7tbM
https://www.youtube.com/watch?v=JHh3BUR7tbM
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A partir da identificação dos estágios presentes em cada parágrafo dos textos, foi 

verificada a obrigatoriedade ou não desses elementos, conforme a tabela 4:  

 

Tabela 4: Elementos obrigatórios e opcionais na Estrutura Potencial do Gênero Crítica de Cinema 

 

Os três elementos obrigatórios na estrutura potencial dos textos analisados são: 

tema, descrição do roteiro e parecer final. São estágios que seguem uma tendência 

previsível no que diz respeito às suas posições no texto.  

 

 

 

 

 

 

 Tema Descrição 

do 

roteiro 

Descrição do 

personagem 

Background Avaliação 

Geral 

Avaliação 

específica 

Parecer 

final 

Magia ao 

luar 

X X X X X X X 

Minha vida 

sem mim 

X X   X X X 

500 dias com 

ela 

X X X   X X 

Meia-noite 

em Paris 

X X X X X  X 

A dama 

dourada 

X X   X  X 

De onde eu te 

vejo 

X X X  X X X 

Que horas 

ela volta? 

X X X X X X X 

Joy X X  X X X X 

Tudo vai 

ficar bem 

X X X X X X X 

45 anos X X  X X X X 
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3.2. A Estrutura Potencial do Gênero Relato de Viagem 

Conforme mencionado anteriormente (cf. capítulo 2, nota 41), os textos analisados 

não apresentam uma quantidade de palavras fixa, ficando a critério do autor qual extensão o 

texto deverá ter. No caso das Críticas de Cinema foi possível estabelecer um mínimo e um 

máximo de parágrafos. Já nos Relatos de Viagem, houve uma variedade maior no número 

de parágrafos com o mínimo de 5 e o máximo de 23.  

A análise dos textos evidenciou a alternância entre passagens de experiência pessoal 

e trechos informativos (sublinhados) sobre o local em questão. 

(a) BVVC - Kuala Lumpur nunca fez parte da minha lista de lugares para conhecer antes de começar a 

nossa viagem de quatro meses pela Ásia, mas confesso que a nossa ida rápida à cidade me deixou 

encantado com tudo o que vi por lá. A cidade é impressionante, está no ranking dos destinos mais 

visitados do mundo e também entrou no ranking de melhores lugares para compras. 

Prédios gigantescos se entrelaçam no horizonte, grandes marcas estampam as vitrines dos vários 

shoppings, carros importados passam frequentemente pelas ruas, os restaurantes, cafés e bares 

possuem estilo, bom gosto e um requinte diferente das outras cidades asiáticas. Tivemos pouco 

tempo na cidade – apenas 48 horas – já que decidimos fazer um stop na cidade só    para ver as 

Petronas Twin Towers, mas depois percebemos a burrada que tínhamos feito em colocar apenas 

dois dias para conhecer a capital da Malásia. Três dias inteiros – fora o dia de chegada e saída – são 

suficientes para aproveitar as facilidades e a estrutura que a cidade oferece aos seus visitantes. 

 

(b) BVJG - Chegamos na Lagoa Misteriosa no meio da tarde. Como disse anteriormente, eu esperava 

duas coisas: não enxergar nada e bater os queixos de frio! Sim, as águas de rios, lagoas e cachoeiras 

costumam ser bastante frias, mas, para minha surpresa, a água da lagoa é de temperatura bem 

agradável, morninha, uma alegria! Erik e eu começamos então a descer as escadarias de acesso às 

águas e aí sim, meus caros jeguiantes, que tive a mais emocionante sensação até então: a de estar 

diante de um azul nunca visto (pelo menos em minha existência pré-balzaquiana) e de um profundo 

e silencioso abismo. Dentre as múltiplas sensações que te atravessam na hora, umas delas é… 

Caramba, como sou pequena diante desta imensidão, que, do lado de fora, é impossível de 

adivinhar. Um dos motivos da lagoa ter recebido o nome de Misteriosa é o fato de que, apesar de já 

terem sido feitas algumas expedições para determinar a profundidade do local (e de já ter sido 

aferida a profundidade de 220 m), não se sabe até onde vai o abismo, o que torna a lagoa ainda mais 

instigante aos nossos olhos. 

 

Os exemplos mostram que a EPG Relato de Viagem é mais flexível que a EPG 

Crítica de Cinema, já que não apresenta um padrão na disposição de elementos. A 

tendência de alternância entre trechos informativos e de experiência pessoal é recorrente 

nos textos analisados e ajuda a atribuir um caráter de depoimento pessoal do emissor. Além 

disso, é comum que no final dos textos o autor do relato reforce a experiência de forma 

positiva, conforme mostram os exemplos: 
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(c) BVEV - Há muito mais para se ver e fazer em Lucerna. Nós ficamos apenas três dias, sendo que um 

deles fomos conhecer o monte Pilatus. Então, passeamos de certa forma bastante rápido por aqui. 

Mas, mesmo nessa visita rápida, a cidade me marcou de uma forma muito positiva, deixando aquela 

sensação de quero mais. 

 

(d) BVAV - Agora é ir dormir, que a diferença de fuso ainda está me deixando toda bagunçada e 

porque amanhã tem muito mais. Para acompanhar a minha viagem em tempo real, veja 

no Facebook, twitter e instagram. Preciso dizer que estou amando? 

 

(e) BVNM - Valendo-me da campanha de turismo do país, “o perigo de vir à Colômbia é se apaixonar 

por suas paisagens, por sua gente, por sua gastronomia, por suas feiras e suas festas, seus 

artesanatos e suas cores. O perigo é você querer ficar!” 

 

Vale ressaltar que, em uma equivalência com a classificação laboviana do fecho da 

narrativa, os exemplos acima são ilustrativos do que o autor denomina coda (cf. Labov, 

1972). 

 

3.3. Os traços léxico-gramaticais 

A análise dos traços léxico-gramaticais tem como objetivo a busca por aspectos 

estilísticos nos textos. A seguir, são apresentados os resultados relativos às pessoas 

gramaticais, à classificação semântica dos predicados, ao uso de adjetivos e considerações 

sobre outras escolhas lexicais.  

 

3.3.1. As pessoas gramaticais 

A presença dos pronomes de primeira e segunda pessoa pode revelar, segundo Biber 

(1988), um caráter de maior envolvimento do texto, enquanto que a concentração de 

sujeitos de terceira pessoa revela um discurso mais distante do “eu”.  

Nesta análise, foi realizado o levantamento de cada pessoa gramatical nos dois 

gêneros e, posteriormente, foi feito o amálgama das primeiras pessoas (do singular e plural) 

e terceiras pessoas (singular e plural). Ao apresentar os traços linguísticos da dimensão de 

envolvimento, Biber (1988) não distingue a primeira pessoa do singular e do plural, já que 

ambas estão relacionadas com um discurso pessoal e, portanto, de envolvimento. Foram 

computadas 600 ocorrências pronominais em orações finitas e na posição de sujeito. 

Quanto ao gênero Crítica de Cinema, dois aspectos relativos à ocorrência 

pronominal merecem destaque. Em um total de 212 ocorrências, há uma maior 
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concentração de sujeitos de 3ª pessoa (89%) e uma baixa incidência de sujeitos de 1ª e 2ª 

pessoa (8% e 2%, respectivamente).  

 

Pessoas Gramaticais Número de ocorrências % 

1ª pessoa do singular + 1ª 

pessoa do plural 

17/194 8% 

2ª pessoa do singular 5/52 2% 

3ª pessoa do singular + 3ª 

pessoa do plural 

190/354 89% 

Tabela 5: Distribuição das pessoas gramaticais no gênero Crítica de Cinema 

 

Já com relação ao gênero Relato de Viagem, verifica-se a presença de um maior 

número de sujeitos de 1ª pessoa (45%), conforme ilustra a tabela 6: 

Pessoas Gramaticais Número de ocorrências % 

1ª pessoa do singular + 1ª 

pessoa do plural 

177/194 45% 

2ª pessoa do singular 47/52 12% 

3ª pessoa do singular + 3ª 

pessoa do plural 

164/354 42% 

Tabela 6: Distribuição das pessoas gramaticais no gênero Relato de Viagem 

 

 

 Os resultados gerais relativos à ocorrência pronominal nos dois gêneros mostram 

uma maior concentração de sujeitos de 3ª pessoa nas Críticas de Cinema (89%) e, 

comparativamente, maior incidência de sujeitos de 1ª pessoa nos Relatos de Viagem (45%). 

Também comparativamente, os sujeitos de 2ª pessoa são mais presentes nos Relatos e quase 

inexistentes nas Críticas. 
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Tabela 7: % comparativo das ocorrências pronominais nos gêneros Crítica de Cinema e Relato de Viagem 
 

Os resultados apontados na tabela 7 sugerem que os Relatos de Viagem apresentam 

um caráter altamente subjetivo e um discurso próximo ao leitor, com predomínio de 

sujeitos de primeira pessoa, enquanto as Críticas evitam os usos de primeira e segunda 

pessoas, a fim de manter certa impessoalidade e distanciamento. A esse respeito, destaco o 

texto abaixo retirado de um blog dedicado à temática filme51, em que o autor expõe essa 

tendência de afastamento típica do gênero Crítica de Cinema. 

(a) Acontece de algumas vezes o crítico “torcer” por um filme ao longo da projeção, da seguinte 

forma: enquanto os acontecimentos vão se desenrolando, a cada escolha acertada do realizador, 

seja na economia de diálogos ou na decupagem que eliminam o que poderia soar redundante ou 

desnecessário para o desenvolvimento da narrativa, seja no que o posicionamento da câmera ou 

a duração dos planos transmitem, seja na construção dos personagens, torcemos para que não 

haja algum elemento dissonante que comprometa o que está indo tão bem. 

Essa torcida não tem obrigatoriamente relação com uma simpatia do crítico pelo diretor ou sua 

filmografia. De uma maneira geral, gosto da obra de Anna Muylaert. “É Proibido Fumar”, 

“Durval Discos” e “Que Horas Ela Volta?” são bons filmes, longe de serem obras-primas, que 

nos apresentam um olhar bastante interessante sobre determinado microcosmo social. Vale 

lembrar que ela também fez “Chamada a Cobrar”, longa produzido para a TV, que é um 

equívoco completo do início ao fim. Por isso, fui ver “Mãe Só Há Uma” sem grandes 

expectativas, mas o filme me pegou de tal jeito que durante a sessão me vi torcendo para que o 

que estava indo tão bem continuasse assim até o final. E não me decepcionei, muito pelo 

contrário.  

“Mãe Só Há Uma” é não só o melhor filme de Anna Muylaert, como um dos melhores filmes 

brasileiros que vi nos últimos anos. E se escrevo esta crítica na primeira pessoa, algo que 

normalmente o crítico deve evitar, é porque saí do cinema tão impactado que não consigo 

ter sobre ele um olhar totalmente distanciado e menos pessoal, outro aspecto 

recomendável em nosso ofício. 

Deixando o aspecto emocional de lado, há uma série de fatores que explicam porque ele é tão 

bom. (...). 

                                                           
51 O texto foi retirado do blog Críticos, publicado em 28/07/2016 e disponível em 

http://criticos.com.br/?p=8910. O blog mencionado não faz parte do corpus deste trabalho, porém, destaco 

aqui por ser representativo de uma tendência geral observada nos textos analisados.  

 Crítica de Cinema Relato de Viagem 

1ª pessoa do singular + 1ª 

pessoa do plural 

8% 45% 

2ª pessoa do singular 2% 12% 

3ª pessoa do singular + 3ª 

pessoa do plural 

89% 42% 

Total 212 388 

http://criticos.com.br/?p=8910
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Destaco ainda que, nas Críticas de Cinema, a alta incidência de sujeitos de terceira 

pessoa (89%) justifica-se pela inserção de personagens e/ou menções aos atores e diretores 

do filme em questão: 

(b) BFCQ - Charlotte Rampling utiliza de todo o seu talento para construir uma personagem que 

passa por um intenso conflito, que ela retrata de forma discreta e sincera — presente em 

praticamente todas as listas e premiações em sua categoria, a atriz levou o importantíssimo 

Ouro de Prata na Berlinale de 2015. 

 

Já nos Relatos de Viagem o número significativo de sujeitos de terceira pessoa 

(42%) é referente a sujeitos inanimados, em sua maioria: 

(c) BVNM - Cartagena das Índias, ou simplesmente Cartagena, é outra cidade adorável. 

Declarada patrimônio histórico e cultural da humanidade, a cidade é rodeada por muralhas, que 

serviam de proteção contra os ataques piratas na época em que era o principal porto espanhol 

na América. 

 

3.3.2. Processo verbal 

Tomando-se como referência as mesmas orações cujos sujeitos já haviam sido 

separados por pessoa gramatical, foi feita a classificação da semântica dos predicados (cf. 

Halliday, 2004). Foi atribuída ao predicado a semântica verbal de acordo com a proposta de 

Halliday (2004) (cf. Capítulo 2, seção 2.2.2.2). Os processos mental e verbal foram 

amalgamados tendo em vista que, nos dois tipos semânticos, há um posicionamento por 

parte do autor do texto.  

Com relação ao gênero Crítica de Cinema, destaco os verbos do processo material 

(31%), seguidos por verbos do processo relacional (26%) e do grupo mental + verbal 

(25%).  

 Número de Ocorrências % 

Processo Material 66/152 31% 

Processo Mental + Verbal 53/145 25% 

Processo Relacional 57/205 26% 

Processo Comportamental 9/27 4% 

Processo Existencial 12/27 5% 

Verbos Modais 15/44 7% 

Tabela 8: Distribuição dos processos verbais no gênero Crítica de Cinema 
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A alta incidência de verbos do processo material é justificada pelo fato de que o 

estágio obrigatório na EPG descrição do roteiro tem como tendência apresentar algumas 

ações dos personagens. O exemplo a seguir ilustra tal afirmação: 

(a) BFCQ – Conduzindo a obra com segurança, Haigh constrói o ritmo da narrativa com 

excelência, estabelecendo a rotina do casal antes de quebrá-la. Assim, conforme a situação se 

torna cada vez mais complicada, o filme ganha novas nuances, e um dos momentos de destaque 

é quando, em meio a uma noite de fortes ventos, Kate ergue a mão em direção a uma foto que 

ela sabe estar logo acima enquanto a porta range e quase se fecha sozinha — elementos de 

terror na vida até então pacata da personagem, graças ao fantasma de Katya. Anteriormente, 

quando Kate deixa o recinto, aquela mesma foto se torna o único objeto em foco, dando peso à 

imagem. 

 

Já no caso dos verbos do processo relacional, que identificam uma entidade no 

discurso, a concentração é explicada pelas menções às características (físicas ou 

psicológicas) dos personagens, presentes no estágio descrição do personagem conforme 

ilustra o exemplo a seguir: 

(b) BFCM - Percebemos que Carlos (Lourenço Mutarelli) é um frustrado que sempre foi rico, Val 

leva a vida difícil e segue na inércia em sua dura rotina, e Jéssica sabe muito bem o que faz 

quando diz que gostaria de ficar no quarto de hóspedes, em vez do quarto da mãe dela. Até 

mesmo Bárbara (Karine Teles) é uma personagem muito interessante, mesmo parecendo 

unidimensional a princípio: é uma mulher que busca a independência profissional, mas 

aparentemente não ganha dinheiro suficiente para manter seu padrão, sendo dependente do 

marido, e ainda sofre com o afastamento do filho. Mesmo que Bárbara pareça “má” em alguns 

momentos, trata-se de um comportamento herdado da sociedade em que ela foi criada, e não 

algo totalmente consciente. 

 

Os exemplos destacados ilustram, portanto, uma relação entre dois estágios da 

Estrutura Potencial do Gênero Crítica de Cinema e a semântica verbal.  

Os verbos do processo mental nas Críticas estão relacionados, sobretudo, aos 

personagens e suas sensações:  

(c) BFCQ - Kate sabia da existência de Katya, sabia de sua morte, sabia que ela e Geoff eram 

namorados. Mas será que ela conhece mesmo toda a verdade? 
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No que diz respeito ao gênero Relato de Viagem, a maior concentração é de verbos 

do processo relacional (38%), seguido por verbos do processo material (22%) e do grupo 

mental + verbal (23%), conforme ilustra a tabela 9:  

 

 Número de Ocorrências % 

Processo Material 86/152 22% 

Processo Mental + verbal 92/145 23% 

Processo Relacional  148/205 38% 

Processo Comportamental 18/27 4% 

Processo Existencial 15/27 3% 

Verbos Modais 29/44 7% 

Tabela 9: Distribuição dos processos verbais no gênero Relato de Viagem 

 

Esses números mostram que os Relatos de Viagem, com sua predominância de 

verbos relacionais, que levam ao uso de adjetivos/predicativos, apresentam alto teor de 

qualificações, como mostra o exemplo a seguir: 

(d) BVNM - Bogotá é uma grande metrópole, uma cidade cosmopolita. Na Zona Norte, área nobre 

da cidade, as avenidas são largas, muito arborizadas e com amplas calçadas. Curiosamente, 

quase todos os prédios são revestidos com tijolinhos aparentes. Segundo me explicaram, os 

tijolinhos aparentes são tradicionais, baratos e têm baixo custo de manutenção. 

 

 

Os resultados gerais relativos à semântica do predicado nos dois gêneros mostram a 

predominância de três processos principais: material, mental e relacional. Esses processos 

estão relacionados diretamente às sequências textuais predominantes nos dois gêneros. Os 

Relatos de Viagem são mais descritivos e, por isso, apresentam um percentual maior de 

verbos relacionais, conforme mostra o exemplo em (d) e, a seguir, em (e): 

(e) BVGM - As estações são bem mais amigáveis do que as estações de NY (ainda vou 

escrever sobre essa experiência...rs) e em nenhuma vez peguei o metrô 

insuportavelmente cheio (assim como no Rio de Janeiro em horário de rush). Todas as 

estações são muito bem sinalizadas indicando as saídas e as integrações eram feitas nas 

estações. 

Os verbos do processo material são predominantes em sequências narrativas. 

Conforme mencionado anteriormente, as Críticas de Cinema tendem a apresentar ações dos 
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personagens, justificando a maior incidência de verbos de ação se comparadas aos Relatos 

de Viagem, que apresentam sequências narrativas, mas que são interrompidas por 

sequências expressivas, descritivas e explicativas.  

Os processos comportamental e existencial são pouco significativos nos dois 

gêneros, assim como os verbos modais, já que a modalização pode ser expressa através de 

advérbios.  

 

3.3.3. Os adjetivos 

 Biber & Finegan (1989, p. 93) incluem como um dos marcadores de afetividade 

(“affect markers”) os adjetivos, além dos verbos e advérbios. Através da análise, foi 

possível observar que, nos Relatos de Viagem, os adjetivos tendem a ser mais valorativos e 

de carga semântica mais intensa, dando maior relevo ao que está sendo dito, conforme 

mostram os destaques nos exemplos abaixo: 

(a) BVAV - Saímos de lá e fomos para Ukutula, que é um parque de preservação de Leões. Foi 

uma experiência fantástica e eu pude ver de muito pertinho essas criaturas tão lindas e temidas. 

Fizemos uma caminhada com os leões a dois três passos da gente… meio amedrontador, mas 

muito interessante. 

(b) BVNM - O Museo del Oro é fantástico. O Museo Botero é imperdível. 

 

(c) BVVC - Mesmo que você queira fazer tudo sozinho, vale a pena conhecer a loja da City 

Gallery, há uma exposição com a história da cidade, uma apresentação interativa incrível e uma 

loja de souvenir, impossível não comprar nada por lá. Ah, lá é onde fica o I s2 KL… Vale a 

pena! 

 

Já as Críticas de Cinema costumam apresentar construções avaliativas mais 

modalizadas como em (d): 

(d) BFCY - Um tour gratuito não somente pela beleza urbana e algo decadente da cidade, mas 

também por sua alma, lindamente captada pela câmera do diretor.  

 

Além disso, é comum nas Críticas o uso de atenuadores: 

(e) BFCS - Kate (Charlotte Gainsbourg) traz uma personagem um tanto quanto singular. Joe, 

interpretada por ela em Ninfomaníaca se mostra muito mais “demoníaca” e sofredora do que 

Kate, e a personagem de Charlotte neste filme se mostra como uma versão mais superficial da 

ninfomaníaca, com aquele olhar de loucura e raiva.  
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Em contrapartida, encontra-se nos Relatos de Viagem o prefixo super utilizado 

como intensificador em construções menos formais, revelando um caráter mais expressivo 

e enfático da adjetivação (cf. exemplo em (f)). Essa diferença destacada revela, em parte, 

uma tendência das Críticas de Cinema a apresentarem um estilo de posicionamento menos 

enfático ou, como Biber & Finegan (1989, p. 93) denominam, um posicionamento 

“faceless”52.  

(f) BVRD - Sugiro o Bounty Hunter, um lugar com uma atmosfera super legal onde você encontra 

quase todos os rótulos produzidos na região. Bom para comprar presentes e sentar com os 

amigos no fim de tarde – são mais de 40 tipos de vinhos locais vendidos pela taça.  

 

3.3.4. Outras escolhas lexicais 

Nesta seção são discutidos alguns outros aspectos linguísticos inerentes aos gêneros 

analisados. É preciso destacar que não houve a pretensão de realizar uma análise 

quantitativa exaustiva dos dados aqui apresentados, como fazem Biber (1988) e Biber & 

Finegan (1989) em suas análises. São considerações importantes que merecem destaque por 

revelarem traços estilísticos distintos dos textos analisados. Nesse sentido, embora sejam 

informais, os dois gêneros apresentam um diferente grau de informalidade.  

O primeiro destaque a ser feito diz respeito ao recurso denominado por Quirk (1981, 

apud Cotter, 2001, p. 427; cf. seção 2.1.1) como “happy talk”. Nos Relatos de Viagem, essa 

tendência ocorre com o objetivo de aproximar autor e leitor do texto através de comentários 

informais, descontraídos e interativos.  

Nos exemplos (a) e (b) destaco não só os comentários parentéticos que expressam 

uma pressuposição de um leitor e, por isso, uma interação, mas também a representação 

gráfica de sorrisos e prolongamento de determinadas palavras, características próprias de 

uma escrita que tenta reproduzir elementos da fala. 

(a) BVGM - As estações são bem mais amigáveis do que as estações de NY (ainda vou 

escrever sobre essa experiência...rs) e em nenhuma vez peguei o metrô insuportavelmente 

cheio (assim como no Rio de Janeiro em horário de rush). 

 

(b) BVGM - Eu chegava pra comprar qualquer coisa e a pessoa falava: “Hello, how are you 

today?” Mas não era no nível normal da coisa, nãooooooo.... era no nível musical da coisa. 

Sabe quando você faz um curso de inglês e tem aquela parte de listening (onde você 

                                                           
52 Os autores também identificam, entre os gêneros analisados, traços linguísticos que denotam um estilo de 

posicionamento que chamam de “emphatic expression of affect”. 
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precisa transcrever o que a pessoa acabou de falar), então... Eu sempre ouvia aquilo e 

pensava: “Não é possível, ninguém fala nessa felicidade constante.”. Me enganei. Eles 

falam. E às vezes eu até olhava pra trás pra saber se o atendente estava realmente 

perguntando pra mim como eu estava...Oiiii??? Aqui no Brasil é tipo: “Débito ou Crédito, 

senhora?’ hahahaha. 

Além dos comentários parentéticos, a interatividade dos textos dos Relatos pode se 

tornar evidente através da menção direta aos leitores como em (c): 

(c) BVJG - Chegamos na Lagoa Misteriosa no meio da tarde. Como disse anteriormente, eu 

esperava duas coisas: não enxergar nada e bater os queixos de frio! Sim, as águas de rios, lagoas 

e cachoeiras costumam ser bastante frias, mas, para minha surpresa, a água da lagoa é de 

temperatura bem agradável, morninha, uma alegria! Erik e eu começamos então a descer as 

escadarias de acesso às águas e aí sim, meus caros jeguiantes, que tive a mais emocionante 

sensação até então: a de estar diante de um azul nunca visto (pelo menos em minha existência 

pré-balzaquiana) e de um profundo e silencioso abismo. 

 

Já nas Críticas de Cinema, a referência ao leitor é feita de maneira mais sutil através 

da terceira pessoa (d) ou de construções indeterminadas (e): 

(d) BFCK - No entanto, essa estrutura narrativa vai levar um público mais amplo ao cinema para 

conferir o longa. 

 

(e) BFCP - Quem tem esse mesmo gosto musical irá encontrar mais um motivo para ver esse longa 

imperdível.  
 

A interatividade é marcada também através de supostas respostas a perguntas que o 

autor do texto imagine que o leitor estará fazendo: 

(f)  BVGM - Se você curte frutos do mar, Boston é a cidade certa pra você. Lagostas e ostras são as 

especialidades da cidade, tanto que o mascote da cidade é uma Lagosta. Você pode até trazer 

uma lagosta de pelúcia, se você quiser...tem aos montes. Não, eu não comprei uma pra mim, 

poderia ter comprado, já que eu já trouxe um dragão de pelúcia da Cracóvia...hahahaha 

 

Os exemplos a seguir também representam o tom altamente descontraído com o 

qual os autores dos textos constroem seus discursos. Em (g), há uma menção à conversa 

telefônica (através de um recurso onomatopaico), quando o autor, ao encerrar seu texto, 

disponibiliza para os leitores o espaço presente nos blogs para comentários, aumentando a 

interatividade entre autor e leitor do texto. 

(g) BVRD - Como disse minha amiga Mary do Hotel California, que inclusive guia o pessoal em 

vários roteiros por lá, não conheço, mas acho que não seja legal – mas se você tiver uma 

opinião diferente, por favor, deixe o seu comentário após o sinal. Beeeeeeeeeep. 

 



52 

 

Já em (h) há uma pressuposição por parte do autor do texto de que um bordão de 

uma apresentadora de televisão faça parte do conhecimento de mundo do leitor.   

(h) BVRD - Como Napa sobreviveu intacta ao terremoto que destruiu boa parte da baia em 1906, a 

cidade é uma das poucas que ainda exibe a arquitetura do período pré-terremoto – é como diria 

Hebe se esse post fosse dela: Napa é uma gracinha. 

 

 Outro aspecto importante para a distinção de informalidade entre os dois gêneros 

está na alta frequência de gírias e termos informais presentes nos Relatos, além do uso de 

aumentativos e frases feitas. 

(i) BVSM - O novo Delano também tem um terraço que é perfeito para as mais jovens: um climão 

de Miami Beach num Riad marroquino – uma mistura que deu samba. O luxuoso La 

Mamounia tem dois belos bares bem legais pra você circular, o Churchill´s Bar e o bar Italiano. 

No Sofitel, o longe So Sofitel oferece diariamente de bandas ao vivo a desfiles de moda.  Fora 

do circuitão dos hotéis de luxo, o mix restaurante/bar/longe do Bô-zin segue sendo opção 

infalível na noite de Marrakech. 

 

(j) BVPV - Passei 4 meses viajando pela Ásia e tive a oportunidade de visitar centenas de templos, 

mas poucos são tão impressionantes como o templo do Buda de Esmeralda (Wat Phra Kaew). A 

riqueza de detalhes é para deixar qualquer um de boca aberta... Sinceramente? Se você 

realmente quer entender um pouco mais de um dos templos mais fascinantes da Ásia, vale a 

pena contratar um guia. Vários ficam na entrada abordando os turistas e, como sempre, é 

preciso barganhar. Peça para ver o crachá e ter certeza que é um guia credenciando para não 

levar gato por lebre. 

 

(k) BVRD - Quem vem de avião geralmente para em um dos dois aeroportos mais próximos, San 

Francisco ou Sacramento, ambos a 90 minutos ou menos de lá. Existe um aeroporto privado 

com voos particulares que aterrissam entre as parreiras e viagens de helicóptero para quem não 

abre mão de um shuttle no capricho. 

 

(l) BVJG - Dentre as múltiplas sensações que te atravessam na hora, umas delas é... Caramba, 

como sou pequena diante desta imensidão, que, do lado de fora, é impossível de adivinhar. 

 

As formas reduzidas através de contrações são um aspecto linguístico destacado por 

Biber (1988) como próprios de textos interativos e são frequentes nos Relatos de Viagem e 

ausentes nas Críticas de Cinema. 

(m) BVGM - Ainda tem muita gente que torce o nariz quando alguém diz que vai pra 

Boston...Primeiro sempre tem aquele trocadilho com o nome da cidade, né? E depois 

sempre tem aquela alma abençoada que pergunta: “Mas o que é que tem de bom lá? ”  

Minha resposta: Cultura, História e Belas Paisagens. 

 

(n) Pro bon vivant ou pro mochileiro, o centro velho vai ser indicado, seja qual for o guia. 

Justo, justíssimo. Essa parte da cidade faz até pensar se o que você vê é real ou está 

produzido pra turista ver. 

 

http://delanomarrakech.com/
http://lamamounia.com/
http://lamamounia.com/
http://www.sofitel.com/
http://www.bo-zin.com/
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Outra distinção encontrada nos textos diz respeito ao uso de perguntas direcionadas 

aos leitores. Enquanto nos Relatos as perguntas são mais diretivas (o), nas Críticas o uso 

desse recurso consiste em atender a um tom argumentativo do texto (p): 

 
(o) BVVC - Começamos o dia fazendo umas comprinhas e em seguida contratamos um táxi para 

nos levar a Batu Caves e depois nos deixar na Merdeka Square, o restante fizemos a pé até a 

Chinatown – o nosso ponto final – onde pegamos um táxi de volta para o hotel. Ok, sem 

enrolação… O que tem pra ver em KL? 
 

(p) BFCQ - Kate sabia da existência de Katya, sabia de sua morte, sabia que ela e Geoff eram 

namorados. Mas será que ela conhece mesmo toda a verdade? O que Geoff ocultou? — 

sobre o que ele mentiu? E qual o peso que isso tudo teve em seu próprio casamento? 
Acertadamente deixando a história longe de um simples “mulher sente ciúmes de ex-paixão do 

marido”, o diretor e roteirista Andrew Haigh cria seu drama com toques de terror, estabelecendo 

Katya como um fantasma que retorna para assombrar o relacionamento de Kate e Geoff. 

 

A análise dos traços léxico-gramaticais, de maneira geral, aponta para a maior 

informalidade dos Relatos de Viagem, maior expressividade e envolvimento dos autores 

dos textos. Além disso, conforme mostram os exemplos deste capítulo, há uma maior 

proximidade desses textos com o texto oral e alta interatividade com os leitores. Por outro 

lado, nas Críticas de Cinema, as escolhas linguísticas são mais modalizadas, a subjetividade 

dos textos é mais contida e a interatividade é presente de maneira menos direta.  

Os quadros 3 e 4 a seguir apresentam uma comparação dos resultados encontrados 

nos dois níveis de análise dos gêneros.  

 

Nível Macroestrutural Crítica de Cinema Relato de Viagem 

Estrutura Potencial do 

Gênero 

Regular (presença dos 

estágios Tema, Descrição do 

Roteiro e Parecer Final) 

Irregular (alternância entre 

trechos informativos e 

narrativos) 

Quadro 3: Nível macroestrutural nos gêneros Crítica de Cinema e Relato de Viagem 
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Quadro 4: Nível microestrutural nos gêneros Crítica de Cinema e Relato de Viagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível Microestrutural Crítica de Cinema Relato de Viagem 

Pessoa Gramatical Sujeitos de terceira pessoa Sujeitos de primeira pessoa 

Processo Verbal Processos material, 

relacional e mental 

Processo Relacional 

Construções avaliativas Adjetivos modalizados e 

presença de atenuadores 

Adjetivos enfáticos e 

presença de intensificadores 

Outras escolhas lexicais Interatividade sutil com o 

leitor; ausência de gírias e 

termos informais; perguntas 

retóricas 

Maior interatividade com os 

leitores; gírias e termos 

informais; contrações; 

perguntas diretas ao leitor 
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CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este trabalho teve como objetivo investigar os gêneros digitais Crítica de Cinema e 

Relato de Viagem a partir de dois parâmetros: em um primeiro momento foi feita a análise 

macroestrutural dos dois gêneros. Adotando a abordagem da Linguística Sistêmico-

Funcional, foi tomada como base a Estrutura Potencial do Gênero (EPG) (cf. Hasan, 1985), 

em que são verificados padrões organizacionais na estrutura dos gêneros. Nesse sentido, os 

estágios são elementos que não representam apenas a forma dos gêneros, mas que são 

identificados a partir de suas funções e propósitos dentro da composição do texto.  

 A Estrutura Esquemática de um gênero é composta, geralmente, por elementos 

obrigatórios e opcionais. A estrutura organizacional do gênero Crítica de Cinema se 

mostrou mais regular, por apresentar três elementos obrigatórios em sua composição: o 

tema, a descrição do roteiro e o parecer final. A esse respeito, como já aponta Bonini 

(2005)53, há uma certa semelhança em termos organizacionais da Crítica com o gênero 

Resenha acadêmica.  

 Em contrapartida, a EPG Relato de Viagem apresenta uma composição mais 

flexível, pois alterna trechos relativos à experiência do autor com trechos informativos 

sobre o local em questão.  Os Relatos de Viagem são pessoais e, por isso, não há uma 

obrigatoriedade em seguir determinados padrões organizacionais, ficando a cargo do autor 

do texto relatar quaisquer aspectos da viagem que julgue importantes para o conhecimento 

do leitor. Sendo assim, o modelo da EPG não se aplicou aos Relatos. Essas características 

sugerem uma semelhança deste gênero com o gênero diário pessoal. A associação dos blogs 

com os diários vem do fato de que “quem escreve sobre si, para narrar acontecimentos 

íntimos, insere-se na prática diarista. ” (KOMESU, 2004, p. 113 -114).  

O segundo parâmetro tomado como frente de análise é relativo ao nível 

microestrutural e diz respeito às escolhas léxico-gramaticais presentes nos textos. Buscando 

subsídios nos trabalhos de Biber (1988) e Biber & Finegan (1989), foi realizado o 

levantamento de ocorrências pronominais, a classificação semântica de predicados, o uso 

de adjetivos e outros recursos linguísticos presentes nos gêneros.  

                                                           
53 O autor afirma que “Para uma visualização inicial da crítica de cinema, como há poucos trabalhos sobre 

este gênero, é possível recorrer a descrições de gêneros próximos. O que se apresenta mais próximo (podendo 

inclusive se confundir com a crítica) é a resenha”. (BONINI, 2005, p. 226).  
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Com relação às pessoas gramaticais nas Críticas de Cinema, verificou-se uma 

tendência a evitar o uso da primeira e segunda pessoa. Essa baixa incidência revela um grau 

mais baixo de envolvimento do autor com o texto, comparativamente ao gênero Relato. Por 

outro lado, a predominância de sujeitos de terceira pessoa justifica-se pela inserção de 

personagens e pelas menções aos atores dos filmes, que podem ocorrer nos estágios 

descrição do roteiro, descrição dos personagens ou até mesmo no estágio avaliação 

específica. Nesse sentido, observa-se uma relação entre a EPG e a pessoa gramatical. 

Ainda sobre as Críticas de Cinema, a relação entre estrutura esquemática e traços 

linguísticos ocorre também no que diz respeito à análise da semântica verbal. A alta 

incidência de verbos do processo material pode ser observada especialmente no estágio 

descrição do roteiro, em que são apresentadas algumas ações dos personagens. Essas 

observações nos permitem afirmar que “a função retórica de cada estágio [que] condiciona 

as escolhas linguísticas”. (VIAN JR. & LIMA-LOPES, 2005, p. 36).  

 Além das pessoas gramaticais, um outro aspecto linguístico que revela o maior 

distanciamento pessoal nas Críticas é o uso de adjetivos. Os dados analisados revelam uma 

tendência à modalização, seja através de adjetivos menos enfáticos, ou através de 

construções atenuadoras que indicam um posicionamento (“stance”) mais reservado 

(“faceless”). Esse posicionamento pode ser identificado através da análise de outras 

escolhas gramaticais como, por exemplo, a referência ao leitor através da terceira pessoa ou 

através de estruturas indeterminadas. 

 Nos Relatos de Viagem, a análise pronominal evidencia o caráter subjetivo dos 

textos, uma vez que o uso de primeira pessoa é predominante, justamente por serem textos 

que relatam experiências pessoais. Já os sujeitos de terceira pessoa se fazem presentes, pois, 

conforme vimos, a EPG Relato de Viagem comporta trechos informativos, em que são 

inseridos sujeitos inanimados de terceira pessoa.  

 Há ainda, nos Relatos de Viagem, a predominância de verbos relacionais que têm 

como função identificar e qualificar entidades e, por isso, estão associados às sequências 

descritivas. Além disso, os verbos do processo material presentes nesses textos estão 

relacionados às sequências narrativas.  

A predominância desses processos verbais indica que as funções principais do 

gênero Relato de Viagem são narrar e qualificar entidades através da descrição. Essas 
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funções apontadas estão de acordo também com a sua estrutura esquemática que, conforme 

já dito, alterna trechos de experiências vivenciadas e, por isso, narrativos, com trechos 

informativos que costumam oferecer descrições dos locais. Dessa forma, a análise permite 

identificar uma relação direta entre estrutura potencial, traço gramatical e função do gênero.  

A qualificação de entidades através da descrição nos leva a um outro traço 

linguístico analisado: os adjetivos, que costumam ser enfáticos e altamente expressivos. 

Além disso, nos Relatos, os adjetivos vêm acompanhados, muitas vezes, de 

intensificadores, o que reforça o caráter subjetivo do gênero.  

Outras escolhas lexicais nos Relatos, como o uso de gírias, por exemplo, revelam 

seu alto nível de informalidade. Além de serem textos expressivos e informais, apresentam 

um caráter interativo evidenciado através de perguntas diretas ao leitor ou através de 

respostas às perguntas que o autor do texto pressupõe que os leitores estão se fazendo. 

Portanto, é um recurso linguístico interativo e distinto do que ocorre nas Críticas de 

Cinema, em que as perguntas são retóricas e estão a serviço da argumentação.  

 A análise aqui empreendida permite trazer considerações sobre a organização 

macroestrutural e sobre aspectos microestruturais relativos ao estilo de dois gêneros 

presentes em blogs de diferentes temáticas. Através da investigação de textos de autorias 

distintas, observam-se determinados padrões que afastam e diferenciam um gênero do 

outro.  

O estudo de dois gêneros pertencentes aos blogs propicia a discussão e a 

compreensão do blog como um macrogênero e não como um suporte, já que os gêneros 

Crítica de Cinema e Relato de Viagem apresentam propósito, composição e estilo que 

diferenciam suas funções dentro da comunidade blogueira e remetem às suas origens: 

Enquanto as Críticas de Cinema guardam resquícios do gênero Resenha, os Relatos de 

Viagem apresentam características do diário pessoal.  

 A distinção de estilo de posicionamento nos gêneros Crítica de Cinema e Relato de 

Viagem permite a constatação de que, através da análise de alguns traços léxico-

gramaticais, há diferentes formas para se expressar a avaliação no discurso. Em publicação 
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sobre as instâncias avaliativas no inglês, Martin & White (2005) propõem a chamada 

Appraisal Theory54 com o objetivo de refletir sobre o papel da avaliação na linguagem.  

Pretende-se, nesse sentido, aprofundar posteriormente questões relativas aos 

mecanismos linguísticos utilizados para a expressão da avaliação nos textos. Esses recursos 

são diversos e revelam, de certa forma, uma perspectiva dialógica do discurso. Acredito, 

portanto, que a associação dos estudos dos gêneros discursivo-textuais ao Sistema de 

Avaliatividade pode oferecer importantes contribuições para os estudos linguísticos atuais. 

Além disso, a comparação entre diferentes línguas pode trazer para discussão a importância 

do contexto de cultura na análise de traços linguísticos que expressam avaliação, de modo 

que a Linguística Sistêmico-Funcional parece oferecer um caminho pertinente para o 

aprofundamento da questão. 

Certamente, todas as possibilidades de abordagem dos dois gêneros digitais 

investigados não se esgotaram neste trabalho, mas acreditamos ter trazido contribuições ao 

estudo de uma área que está em plena expansão no mundo contemporâneo. Além disso, 

espera-se que a presente pesquisa possa contribuir para a área do Ensino, particularmente, 

de produção textual, uma vez que a partir das características dos gêneros analisados podem 

ser abordadas e repensadas questões relativas às modalidades oral e escrita tomando como 

base o suporte web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54Traduzida, de maneira geral, como Sistema de Avaliatividade, embora alguns autores optem pelos termos 

“Teoria da Apreciação” ou “Teoria da Valoração”. Essa questão terminológica é discutida por Vian Jr (2009).  
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Anexos 

• Gênero Crítica de Cinema – Blog Cinemascope 

Tudo vai Ficar bem 
Postado por: Guilherme in Críticas 20 de abril de 2016 0 

Por Guilherme Franco 

 
O novo trabalho de Wim Wenders traz um conflito de relacionamentos, uma continuidade da 

narrativa que coloca como se o próprio filme estivesse de crise e de luto. Certo dia, o escritor 
Tomas (James Franco) briga com sua mulher e sai dirigindo sem rumo, até que acidentalmente 

atropela uma criança e nunca mais consegue viver com tranquilidade. 
 

Um filme em que Charlotte Gainsbourg e James Franco, que já atuaram em projetos interessantes 

com resultados bacanas, trabalham juntos gera a expectativa de algo impactante, mas nesse caso 
é empregada uma monotonia, talvez pela proposta do diretor, de inserir um realismo no projeto, ou 

mesmo manter a constância que alguns de seus filmes têm. Tudo vai caminhando calcado num tom 
depressivo e muitas vezes acontecimentos se desenrolam rapidamente em cena. Velocidade que te 

obriga a refletir sobre o que aconteceu, ou apenas mais uma faceta revelada da estrutura do filme. 

 
Kate (Charlotte Gainsbourg) traz uma personagem um tanto quanto singular. Joe, interpretada por 

ela em Ninfomaníaca se mostra muito mais “demoníaca” e sofredora do que Kate, e a personagem 
de Charlotte neste filme se mostra como uma versão mais superficial da ninfomaníaca, com aquele 

olhar de loucura e raiva. Uma singularidade do filme é o tratamento que ele dá a depressão, como 

ninguém entende quem tem, sempre acham que é uma frescura, “doença de rico”. E apesar de 
superficial, Tudo Vai Ficar Bem traz um pouco do vazio dessa tristeza em excesso, mas trabalhos 

anteriores do diretor, como Asas do Desejo, mostra bem mais esse sentimento oco, essa sofridão. 
 

Tecnicamente despretensioso, o filme não explora novos caminhos, nem destinos estranhos à 
carreira do diretor. O longa contém uma trilha peculiar com arranjos marcantes, mas que em 

alguns momentos não se conectam à narrativa. O filme vale à pena ser assistido, mas outros 

trabalhos de Wenders trazem muito mais inovação e singularidades interessantes. 

 
 

Tudo Vai Ficar Bem (Every Thing Will Be Fine) 
Ano: 2016 

Direção: Wim Wenders 

Roteiro: Bjørn Olaf Johannessen 
Elenco Principal: Rachel McAdams, James Franco, Peter Stormare, Charlotte Gainsbourg. 

Gênero: drama 
Nacionalidade: Alemanha, Canadá, Noruega 

 

 

 

 

http://cinemascope.com.br/author/guilherme/
http://cinemascope.com.br/categoria/criticas/
http://cinemascope.com.br/criticas/tudo-vai-ficar-bem/#respond
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• Gênero Relato de Viagem – Blog Ensaios de Viagem 

LUCERNA, UMA EXCELENTE BASE NA 
SUÍÇA 

CAMILLA KAFINO  DICAS, EUROPA, SUÍÇA, VIAGEM ABR 21, 2013 6 COMMENTS 

 

Lá eles a chamam de Luzern! É uma cidade muito charmosa, com seu rio Reuss, 

seu lago Lucerna e seus pouco mais de 70 mil habitantes. Por sua localização é 

considerada a porta da Suíça Central e ponto de partida ideal para suas principais 

atrações. 

 

Lucerna foi nossa primeira parada na viagem e não foi à toa que ficamos tão bem 

impressionados com o lugar. Construções tradicionais, casas históricas decoradas, 

muitas fontes coloridas, um centro histórico onde só se circula a pé… Aqui é um 

lugar de praças e igrejas que contrasta com a modernidade da nova geração 

marcada, por exemplo, pelo Centro de Convenções e Cultura – KKL. Além de boa 

comida e gente simpática! 

 

Com certeza, a imagem mais conhecida da cidade é a Ponte da Capela. Sua 

construção de madeira data do século 14 e recebeu esse nome em homenagem à 

igreja dos jesuítas que se encontra em frente. Ela ‘sofreu’ um incêndio em 1993 e 

só foi reaberta ao público em 2001. Antes do incêndio havia 111 das 158 pinturas 

originais no interior da ponte. No incidente quase tudo se perdeu e restaram 

apenas os painéis nas duas extremidades da ponte. 

 

O lugar rende muitas fotos! Especialmente se for seu primeiro dia de viagem :). 

Quando você cansar das fotos, pode optar por curtir o lugar em uma das mesinhas 

dispostas na calçada na beira do rio tomando algo e comendo qualquer coisa. Nós 

optamos pela cervejaria Rathaus (que leva esse nome por estar ao lado do prédio 

da prefeitura, que em alemão-suíço se chama Rathaus). Bem interessante e 

gostoso para observar o vai e vem das pessoas. Essa área tem diversas atrações 

para se ver, é um passeio muito gostoso para se fazer a pé, é tudo muito pertinho, 

dá para ver muita coisa! 

 

Outras duas marcas da cidade são o Der Lowendenkmal (monumento do leão) e a 

Hofkirche (a igreja das duas torres). 

 

O Monumento do Leão é um alto-relevo de um leão moribundo talhado no 

paredão de um calcário lindo, no meio de um jardim. O monumento é uma 

homenagem aos suíços mortos na Tuilleries. No escudo é possível observar os 

lírios característicos da França. 

 

http://ensaiosdeviagem.com/lucerna-uma-excelente-base-na-suica/
http://ensaiosdeviagem.com/lucerna-uma-excelente-base-na-suica/
http://ensaiosdeviagem.com/category/dicas-2/
http://ensaiosdeviagem.com/category/europa/
http://ensaiosdeviagem.com/category/europa/suica/
http://ensaiosdeviagem.com/category/viagem/
http://ensaiosdeviagem.com/lucerna-uma-excelente-base-na-suica/#comments
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A Hofkirche é a principal igreja renascentista da Suíça. A construção é bem 

simpática, com sua escadaria em frente a entrada e os corredores laterais que 

servem de acesso às ruas de trás, e passam pelas vistas dos claustros. 

 

Aqui aconteceu uma cena muito particular de Lucerna. Enquanto fotografava, 

observei uma senhorinha indo na direção da fonte que fica no jardim da frente da 

igreja. Ali ela parou e encheu sua garrafinha! Achei o máximo e soube que todas 

as 160 fontes de água da cidade oferecem água potável e essa era uma cena 

comum do cotidiano dos moradores. Curioso, né?! 

Conforme mencionei no título do post, Lucerna é uma excelente base para 

passeios bate e volta na região. Há muitas opções e tudo vai depender da época do 

ano e do que você se interessa por ver. Nós optamos pelo passeio ao monte 

Pilatus, que é uma montanha próxima, de facílimo acesso e com diversas atrações. 

 

É um passeio que recomendo muito, pela beleza fascinante do lugar. Ainda não 

são os Alpes, mas mesmo assim é emocionante porque daqui podemos observar a 

cordilheira alpina no horizonte. E fazia muito sol e não havia neve. Foi diferente 

de todas as nossas outras montanhas suíças! 

 

Há muito mais para se ver e fazer em Lucerna. Nós ficamos apenas três dias, 

sendo que um deles fomos conhecer o monte Pilatus. Então, passeamos de certa 

forma bastante rápido por aqui. Mas, mesmo nessa visita rápida, a cidade me 

marcou de uma forma muito positiva, deixando aquela sensação de quero mais. 

 


