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CAMINHOS PERCORRIDOS PELA PESQUISADORA 

  

 Ensinar a língua destina-se especialmente a “a ampliar os recursos dos 

alunos no uso da linguagem e a expandir suas capacidades de fazer sentido de 

diversas maneiras”2 (CHRISTIE, 2004, p.15).  Como o maior objetivo de um 

professor é ensinar, busquei por meio de leituras, no decorrer da vida acadêmica e 

profissional, entender uma diversidade de pontos a melhorar nesse processo. Essa 

necessidade de qualificação conduziu-me ao mundo acadêmico, pois condiciono 

minhas atividades como professora atuante na relação teoria-prática.  

 Para dar conta dessa relação, tenho participado de projetos e grupos de 

estudo de forma efetiva. Um dos principais projetos é o de extensão “Ateliê de 

Textos - práticas orientadoras para o processo de produção e avaliação de textos na 

perspectiva textual-interativa” (FUZER, 2011), que foi encerrado em 2016 e continua 

suas atividades sob o título “Ateliê de Textos: práticas orientadoras para produção e 

avaliação de textos na perspectiva sistêmico-funcional” (FUZER, 2016) do curso de 

Letras da Universidade Federal de Santa Maria, coordenado pela professora doutora 

Cristiane Fuzer, do qual fiz parte desde 2011, quando meus alunos foram 

agraciados com uma oficina de leitura e produção textual no Colégio Estadual 

Professora Edna May Cardoso.  

 A realização do Ateliê de Textos nessa escola contribuiu muito para que eu 

conseguisse vivenciar os dois “mundos”: teoria e prática, pois o objetivo geral desse 

projeto é contribuir para o aprimoramento de conhecimentos e habilidades de 

professores em formação da área de Letras (FUZER, 2016). Acrescento que, além 

de cumprir esse objetivo, o projeto contribui também para a formação do professor 

em serviço, pois o envolvimento em atividades com os acadêmicos e com a 

professora coordenadora do projeto enriquece a prática do professor que está na 

escola. Durante o processo de doutoramento, distanciei-me um pouco do projeto, 

mas sou muito grata pelas inúmeras aprendizagens. 

 Além disso, em 2012, ingressei no curso de Mestrado do PPGL/UFSM guiada 

pelo objetivo de pesquisa “analisar a linguagem usada por professores para construir 

representações do professor em onze exemplares de discursos de paraninfo”. 

                                            
2
  As traduções são responsabilidade da autora desta tese, com auxílio da Ms. Rogéria Lourenço dos 

Santos. No original: “[…] to extend students’ resources in using language, and to expand their 
capacities in making meaning in many ways.” 



 

 

Analisei textos que foram produzidos por professores que atuaram como paraninfos 

de turmas do curso de Letras de duas universidades a fim de verificar as 

representações para o professor. Para isso, foram necessários pressupostos da 

Gramática Sistêmico-Funcional, especificamente sobre o sistema da transitividade e 

as formas de representação dos atores sociais propostas por van Leeuwen (1997). 

Nesse momento, dediquei-me intensamente aos estudos da Gramática Sistêmico-

Funcional, pois eu considerava um mato fechado3 que se colocava à minha frente, 

uma teoria nova, para mim, com muitos desafios e a oportunidade de crescer 

profissionalmente e assim, mais uma vez, conseguia relacionar o meu estudo à 

minha prática.  

Com relação à motivação deste doutoramento, destaco que, considerando 20 

anos de experiência no ensino de língua portuguesa e redação, tanto no ensino 

médio como no ensino fundamental, e a presença constante no mundo 

universitário4, avalio-me constantemente no processo de ensinar e aprender língua 

portuguesa em sala de aula. Por ser esse o ofício principal de um professor, entendo 

que, antes ele precisa estar apto a pensar, a aprender, a questionar e a ouvir. 

Nesse viés, entendo-me como professora-pesquisadora, pois, desde a 

graduação em Letras, sempre busquei realizar leituras para que eu tivesse 

condições de refletir sobre minha prática e desempenhar a minha função com mais 

preparo profissional.  

Ainda, no que diz respeito à relevância pessoal, é importante destacar que os 

anos de dedicação ao ensino de língua portuguesa e o trabalho diário com Livros 

Didáticos motivam-me a entender como estão organizados os textos e quais 

propósitos sociocomunicativos instanciam-se nos gêneros de texto da família das 

Explicações, que têm como traço importante a organização interna dos textos.  Na 

tentativa de me qualificar e de contribuir com o ensino de língua portuguesa na 

educação no contexto brasileiro, dediquei-me a este estudo que, felizmente, 

consegui concluir apesar de todas as pedras encontradas no meio do caminho, 

como já dizia Drummond.  

 
 

                                            
3
 Em um momento de queixa minha, minha mãe, agricultora, me disse: “Elisane, estudar é como ir pra 

roça. Tu vê o mato e tem que abrir caminho. Não adianta reclamar, vai lá e derruba o teu mato que eu 
e o pai já derrubamos o que era nosso.” 
4
 Após minha graduação em 2000, retornei à universidade em 2008 quando cursei Especialização em 

Gestão Educacional e, a partir desse ano, sempre me mantive presente nesse contexto.  
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A presente pesquisa tem como objetivo principal investigar instanciações de gêneros de texto da 
família das Explicações, com base nos sistemas semântico-discursivos de IDEAÇÃO e CONJUNÇÃO 
da Linguística Sistêmico-Funcional, na coleção Português: Linguagens (CEREJA; MAGALHÃES 
2005) para os anos finais do Ensino Fundamental, a fim de verificar como são informados conteúdos 
de língua portuguesa para esse nível de ensino.  O estudo está alicerçado nos princípios da 
Linguística Sistêmico-Funcional (LSF), mais especificamente, na metafunção ideacional (oração como 
representação e relações lógicas), nos estudos relacionados à análise de gêneros de texto (MARTIN; 
ROSE, 2008; ROSE; MARTIN, 2012) e nos sistemas semântico-discursivos de IDEAÇÃO e 
CONJUNÇÃO. Foram aplicados cinco critérios para a constituição do corpus: 1) textos com propósito 
sociocomunicativo de informar; 2) textos com potencial para instanciar gêneros da família das 
Explicações; 3) textos com marcas linguísticas apresentadas como caracterizadoras dos gêneros  na 
perspectiva da LSF; 4) textos pertencentes à seção “A língua em foco e 5) textos na voz autoral. 
Assim, o corpus constitui-se de 19 Explicações, que fazem parte da coleção Português: Linguagens 
para os anos finais do Ensino Fundamental do triênio 2017 a 2019 (BRASIL, 2015). Foram analisadas 
escolhas linguísticas dos sistemas semântico-discursivos de IDEAÇÃO e CONJUNÇÃO (MARTIN, 
1992; MARTIN; ROSE, 2007), ancoradas por suas realizações léxico-gramaticais (HALLIDAY; 
MATTHIESSEN, 2014), tendo em vista as variáveis do contexto de situação (HALLIDAY, 1989; 
MARTIN, 1992), para identificar as etapas e fases de gênero em cada texto do corpus. Como 
resultados, encontramos instanciações de três gêneros da família de Explicações: Explicação 
Condicional (10), Explicação Fatorial (6) e Explicação Sequencial (3). As Explicações Condicionais 
são organizadas pelas etapas Fenômeno ^ Explicação e pelas fases contextualização, 
exemplificação,  condições, reiteração da Explicação, reiteração do Fenômeno e divergência, que são 
as condições de uso de recursos da língua portuguesa. Os principais recursos linguísticos 
caracterizadores são as conjunções condicionais “quando” e “se”.  As Explicações Fatoriais são 
organizadas pelas etapas Fenômeno ^ Explicação e pelas fases  contextualização, descrição, 
conceito, fatores, reiteração de fatores e de Fenômeno e  exemplificação. Por fim, as Explicações 
Sequenciais são organizadas pelas etapas Fenômeno ^ Explicação e pelas fases contextualização, 
conceito, causa/consequência, exemplificação, retomada do Fenômeno. Tanto nas Explicações 
Fatoriais quanto nas Sequenciais, os principais recursos dos sistema semântico-discursivo de 
IDEAÇÃO são a repetição do participante “coisa” e do participante “pessoa”, a  elipse do participante 
“coisa’, a meronímia apresentação de “partes” para esclarecer o “todo”; do sistema de CONJUNÇÃO 
são as conjunções externas “porque”, “como” e internas “logo”, “mas”. É importante destacar que, 
neste estudo, não houve ocorrência de Explicações Consequenciais, pois, para explicar a língua, 
foram utilizados fatores, condições e eventos. A Explicação Consequencial relaciona-se à 
transformação ou a esclarecimentos de fenômenos, o que difere dos propósitos dos textos analisados 
em  nossa pesquisa. Em resumo, as análises empreendidas nesta tese mostram recursos 
caracterizadores de gêneros de texto da família das Explicações no campo da língua portuguesa que 
poderão auxiliar os professores em sala de aula no que diz respeito como ler textos que explicam 
conteúdos sobre a língua. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Linguística Sistêmico-Funcional. Gêneros de texto. Explicação. Livro didático de 
Língua Portuguesa. 
 
 

 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

TEXTS OF THE EXPLANATIONS GENRE FAMILY IN PORTUGUESE LANGUAGE 
SCHOOL BOOKS: AN ANALYSIS BASED ON THE IDEATION AND 

CONJUNCTION SYSTEMS 
 
 

AUTHOR: Elisane Scapin Cargnin 
ADVISER: Cristiane Fuzer 

 

The main objective of the  present research is investigating instantiations of the Explanations genre 
family, using the semantic and discursive systems of Ideation and Conjunction from Systemic 
Functional Linguistics upon the collection Portuguese: Languages (COCHAR; CEREJA, 2005) for the 
final years of elementary school in order to inform how its Portuguese language content is informed to 
that educational level. This study is based upon the principles of Systemic Functional Linguistics 
(SFL), more specifically on the ideational metafunction (clause as representation and logical relations), 
within the studies of genre analysis (MARTIN; ROSE, 2008; ROSE; MARTIN, 2012) and the semantic 
and discursive systems of Ideation and Conjunction. Five criteria were applied to the constitution of 
the corpus: 1) texts with the socio-communicative aim of informing, 2) texts with a potential to 
instantiate the Explanations genre family; 3) texts with linguistic clues characterizing the genre in the 
SFL perspective ; 4) texts belonging to the “Language in Focus” section and 5) texts in authorial voice. 
Thus, the corpus is comprised of 19 Explanations, which are part of the collection 
Portuguese/Languages for the final years of elementary school in the triennium 2016 - 2019 (BRASIL, 
2015). Linguistic choices related to the semantic and discursive systems of Ideation and Conjunction 
were analyzed (MARTIN, 1992; MARTIN; ROSE, 2007), considering their lexicogrammatical 
realization (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014), according to situational context variables (HALLIDAY, 
1989; MARTIN, 1992), in order to identify the stages and phases of the genres. As a result, we found 
instantiations of three genres from the Explanations family: Conditional Explanation (10), Factorial 
Explanation (6), and Sequential Explanation (3). Conditional Explanations are organized by the stages 
of Phenomenon ^ Explanation and by the phases of contextualization, exemplification, condition, 
reiteration of the Explanation, reiteration of the Phenomenon and divergence, which are conditions for 
the use of the resources of the Portuguese language. The main linguistic resources identified were the 
conditional conjunctions “quando (when)” and “se (if)”. Factorial Explanations are organized by the 
stages of Phenomenon ^ Explanations and through the phases of contextualization, description, 
concept, factors, reiteration of factors and Phenomenon, and exemplification. Finally, Sequential 
Explanations are realized by the stages of Phenomenon ^ Explanation and through the phases of 
contextualization, concept, cause and effect, exemplification, and resumption of Phenomenon. In both 
Factorial and Sequential Explanations, the main resources from the Ideation semantic and discourse 
system are the repetition of the participants “coisa (thing) and “pessoa (person); the ellipsis of the 
participant “coisa (thing)”; the meronymic presentation of “partes (parts)” to clarify the “todo (whole)”. 
From the Conjunction system, the main resources were the external conjunctions “porque (because)”, 
“como (as)”, and the internal “logo (thus)” and “mas (but)”. It is important to highlight that in this study 
there was no occurrence of Consequential Explanations because factors, conditions, and events were 
used to explain the language. The Consequential Explanation is related to the transformation or 
clarification of phenomena, which differs from the purposes of the texts analyzed in our research. The 
analyses of this thesis show characteristic resources of the Explanation genre family within the field of 
the Portuguese language, which can assist teachers in their classes regarding how to read texts that 
explain content about language. 
 
Keywords: Systemic Functional Linguistics. Genre. Explanation. Portuguese language textbook. 
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1 PONTO DE PARTIDA 

 

“[...] as propostas de transformação do ensino de Língua Portuguesa 
consolidaram-se em práticas de ensino em que tanto o ponto de partida 
quanto o ponto de chegada é o uso da linguagem.” (BRASIL, 1998, p. 18)  

 
 

A linguagem é usada para falarmos sobre nossas experiências, para 

descrevermos sentimentos, para explicarmos conceitos (função ideacional). É usada 

também para interagirmos, para mantermos contatos, para expressarmos nossas 

opiniões (função interpessoal) e, por fim, é usada para organizarmos nossas 

mensagens (função textual) em um determinado contexto (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2014).  

Em função disso, dependemos da linguagem para viver em sociedade, uma 

vez que, por meio dela, temos condições de promover reflexões, defender 

argumentos e explicar conceitos. Se soubermos usá-la considerando os contextos 

em que estamos inseridos, seremos portadores de uma das maiores riquezas. Ser 

habilidoso com a linguagem e ser coerente com seus usos proporcionam-nos 

vitórias, sucessos; então, se soubermos disso, poderemos usá-la para melhorar o 

nosso contexto, para esclarecer dúvidas, para ensinar, para explicar, e é nesse 

sentido que esta pesquisa se apresenta. Queremos contribuir com nossos colegas, 

com nossos alunos e com a nossa sociedade ainda de que uma forma tímida.   

Considerando os aspectos mencionados, com relação à justificativa no âmbito 

social, este estudo poderá contribuir para as pesquisas futuras no que diz respeito 

aos estudos de gênero de texto5 na perspectiva sistêmico-funcional em Livros 

Didáticos, pois, após busca de estudos prévios (seção 1.1), observamos que são 

poucas as pesquisas no contexto brasileiro sobre gêneros de texto da família das 

                                            
5
 O termo “gênero de texto” é usado pelo nosso grupo como uma tentativa de marcar distinção de 

outras abordagens teóricas, que usam os termos gênero do discurso, gênero discursivo e gênero 
textual.  Bakhtin (2003) diz que “cada enunciado particular é individual, mas cada campo de 
utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos 
gêneros do discurso.” (p. 261-262). Marcuschi refere o gênero “como prática social e prática textual-
discursiva [...], portanto gênero discursivo” (2008, p. 84). Há também a expressão “gênero textual” 
adotada por Dolz e Schneuwly (1999), Bronckart (1999), Bazerman (2005, 2006, 2007), Miller (1984, 
2008), Bathia (2009), Swales (2009). 
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Explicações.  Além disso, estudos voltados a essa família podem aprimorar o 

trabalho que os professores da educação básica já vêm desenvolvendo, pois 

mapear esses gêneros de texto pode nos dar pistas de como se ensina língua 

portuguesa no contexto escolar brasileiro.  

Este estudo poderá também ajudar os professores, pois entender como estão 

organizados os conhecimentos linguísticos, que servem para explicar um 

determinado conteúdo ou que realizam uma etapa desses gêneros de texto pode 

promover a aprendizagem de leitura e produção textual. Para além da minha 

qualificação, os resultados deste estudo poderão contribuir para que os professores 

de língua portuguesa realizem avaliações dos Livros Didáticos no ato da escolha de 

uma coleção. 

Além dessas justificativas, é importante considerar o aspecto didático, pois 

esta pesquisa poderá fornecer subsídios que orientarão o professor no que diz 

respeito à compreensão de textos e ao reconhecimento de aspectos linguísticos que 

podem ser explorados no processo de ensino das instanciações de gêneros de texto 

da família das Explicações em língua portuguesa (LP). Com relação à linha de 

pesquisa Linguagem no Contexto Social, este estudo poderá somar no que diz 

respeito à escolha desses gêneros de texto no contexto de ensino de LP, pois esses 

gêneros já foram analisados na área de Ciências (SILVA, 2016a) e  de Geografia 

(RIBEIRO DE PAULA, 2018) em nossa linha.  

Para além dessa percepção, referencio os PCNs (BRASIL,1998) para o 

Ensino Fundamental, que, já na década de 1990, discorrem sobre a necessidade de 

aprimorar o ensino em certos aspectos. Segundo o documento,  

 

o ensino de Língua Portuguesa tem sido, desde os anos 70, o centro da 
discussão acerca da necessidade de melhorar a qualidade de ensino no 
país. O eixo dessa discussão no ensino fundamental centra-se, 
principalmente, no domínio da leitura e da escrita pelos alunos, responsável 
pelo fracasso escolar [...] (BRASIL, 1998, p.17). 

 

No início dos anos 80, ainda de acordo com os PCNs, as críticas com relação 

ao ensino já tratavam  

 
da desconsideração da realidade e dos interesses dos alunos; do uso do 
texto como expediente para ensinar valores morais e como pretexto para o 
tratamento de aspectos gramaticais da excessiva valorização da gramática 
normativa e a insistência nas regras de exceção, com o consequente 
preconceito contra as formas de oralidade e as variedades fora do padrão 
(BRASIL, 1998, p.18). 
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Além disso, o documento destaca “o ensino descontextualizado da 

metalinguagem, normalmente associado a exercícios mecânicos de identificação de 

fragmentos linguísticos em frases soltas” (BRASIL, 1998, p. 18) e “da apresentação 

de uma teoria gramatical inconsistente uma espécie de gramática tradicional 

mitigada e facilitada” (BRASIL, 1998, p. 18). A partir disso, é possível inferir que o 

ensino e a aprendizagem deveriam "incluir o princípio de que os sujeitos buscam 

transformar-se mutuamente para se integrarem e constituírem um grupo social" 

(SENNA, 2007, p. 51). 

Considerando que este texto teve início enquanto estavam em vigência os 

PCNs e está sendo concluído no momento em que está em vigência a nova Base 

Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), entendemos que seria importante 

esclarecer algumas das mudanças com relação ao componente curricular Língua 

Portuguesa.  Desde 1998, com a chegada dos PCNs, o respeito às diversidades e 

ao contexto em que estamos inseridos tem sido muito enfatizado. Desde o início, 

muitas inovações se fizeram presentes e algumas se mantêm atualmente na 

proposta da BNCC. Após a leitura dos documentos, observamos que a concepção 

de linguagem permanece e é entendida como um produto de interação. Assim, na 

BNCC,  

assume-se aqui a perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, já 
assumida em outros documentos, como os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN), para os quais a linguagem é ‘uma forma de ação 
interindividual orientada para uma finalidade específica; um processo de 
interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade, 
nos distintos momentos de sua história’ (BRASIL, 2017, p. 20)  

 

 Mantém-se “o texto” como parte essencial no processo de ensino e 

aprendizagem de língua portuguesa, pois se reforça “a centralidade do texto como 

unidade de trabalho e as perspectivas enunciativo-discursivas na abordagem, de 

forma a sempre relacionar os textos a seus contextos de produção” (BRASIL, 2017, 

p.25). Seguem também as orientações de trabalho com os gêneros e com os 

contextos em que são produzidos, além das orientações para se desenvolverem 

práticas orais com a condução de reflexão sobre a linguagem e sobre as práticas de 

análise linguística.  

 De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017), são diversas habilidades que 

informam as aprendizagens a serem trabalhadas em cada ano escolar, no entanto, 
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há também a orientação de que se deve ter clareza de como os conhecimentos se 

relacionam em diferentes contextos da vida do estudante, pois “as habilidades não 

são desenvolvidas de forma genérica e descontextualizada, mas por meio da leitura 

de textos pertencentes a gêneros que circulam nos diversos campos de atividade 

humana” (BRASIL, 2017, p.71). Nesse sentido, mantém-se o princípio dos PCNs, 

uma vez que as habilidades de leitura precisam ser integradas aos campos de 

atuação, já que a língua deve ser estudada considerando a linguagem em uso 

social, nesse sentido, o contexto de produção continua necessário para o trabalho 

de leitura e de escrita.  

 Nos PCNs (BRASIL, 1998), a escrita é embasada em um conteúdo que segue 

um procedimento e demanda uma metodologia apropriada à aprendizagem de como 

se escreve um texto adequado, já que se “trata de um processo de construção de 

habilidades e capacidades de análise e de transcodificação linguística” (BRASIL, 

1998, p. 88). No documento novo (BNCC), continuam sendo consideradas algumas 

questões importantes no processo de escrita, tais como o gênero, a interlocução, as 

variações linguísticas; além disso, o novo documento prioriza o uso de mecanismos 

digitais. Com relação às questões de análise linguística, a BNCC e os PCNs 

enfatizam a necessidade de que  seja feita de maneira contextualizada de forma que 

a memorização seja substituída pela compreensão das formas de uso, pois “o eixo 

conhecimentos linguísticos consolida-se pelas práticas de uso, análise e reflexão 

sobre a língua, sempre de modo contextualizado, articulado e a serviço das práticas 

de oralidade, leitura e escrita” (BRASIL, 2017, p.243). 

Assim, ensinar pode ser entendido como a capacidade de se promover/criar 

novos conceitos a partir da associação a outros, isto é, a ideia de que tudo se liga a 

tudo6,  uma vez que “ensinar e aprender tornam-se elementos indissociáveis de um 

processo de educação para a vida social” (SENNA, 2007, p. 53).  

 Considerando o raciocínio de associação de ensino de língua com o contexto, 

conforme já exposto, é nossa escolha trabalhar com a perspectiva  de gênero da 

LSF, pois os gêneros apresentam etapas, que são “componentes relativamente 

estáveis de sua organização”7 (MARTIN; ROSE, 2008, p. 82) que  ocorrem por meio 

de recursos léxico-gramaticais, os quais realizam as funções dos sistemas 

semântico-discursivos que se ligam ao contexto de situação do LD.  

                                            
6
 Contribuição de um aluno em uma das minhas aulas de LP.  

7
 No original: “the stages of a genre are relatively stable components of its organisation [...]” 
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 Focalizamos nossa pesquisa nas análises de instanciações de gênero de 

texto na perspectiva sistêmico-funcional, pois nos pautamos no processo de leitura  

e de escrita e, para isso, buscamos olhar o texto como um todo, uma vez que, se 

descontextualizado, o texto pode não atingir os propósitos sociocomunicativos a que 

se propôs. Essa investigação acontece em quatro livros didáticos de língua 

portuguesa da coleção Português: Linguagens, que foi escolhida por ser a mais 

distribuída no Brasil8. Ensinar a Língua Portuguesa como um ensino produtivo 

tornou-se foco da discussão em diversos contextos, principalmente, no contexto 

escolar, porque professores precisam refletir sobre o ensino de leitura e de escrita. 

Então, estudar linguagem em Livros Didáticos torna-se necessário, uma vez que 

esse é um recurso didático muito presente9 no contexto escolar brasileiro. Isso pode 

ser comprovado com base em estudos prévios10 sobre Livro Didático, inclusive, no 

âmbito do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFSM, como, por exemplo, os 

estudos de Ticks (2003), Arantes (2008), Arnt (2012), Rossi (2012), Cargnelutti 

(2015) e Predebon (2015). 

Direcionamos este estudo à perspectiva sistêmico-funcional de gêneros de 

texto, segundo a qual gêneros são processos sociais, constituídos de etapas e 

fases, com propósitos específicos, conforme o contexto em que são empregados 

(MARTIN; ROSE, 2007). Essa abordagem se situa no objetivo de que o ensino,  

para fazer sentido, deve oportunizar aos alunos o conhecimento explícito sobre a 

linguagem usada para escrever e negociar o currículo em sala de aula (ROSE; 

MARTIN, 2012). Assim, a abordagem sistêmico-funcional de gênero de texto 

entende que o acesso ao conhecimento explorado na escola se torna viável a partir 

do estudo da linguagem usada nas disciplinas escolares.  

Olhar para os textos como instanciação de gênero nessa perspectiva 

oportuniza-nos estabelecer um diálogo entre teoria e prática, pois o “fenômeno 

linguístico na sua integralidade por interpretar a linguagem em relação ao seu lugar 

no processo social” (ROTAVA; MAFESSONI, 2016, p. 79) realiza-se em diferentes 

contextos.  

                                            
8
 No capítulo “Passos Metodológicos”, estão descritos todos os critérios de seleção.  

9
 No PNLD de 2017, foram distribuídos gratuitamente 9.769,124 livros didáticos de Língua 

Portuguesa. Dado disponível em: www.fnde.gov.br/. Acesso em 10 de set de 2017.  
10

 Como ferramenta de busca, usamos o Google Acadêmico, o Google, materiais impressos e a 
plataforma Capes. 

http://www.fnde.gov.br/
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A perspectiva sistêmico-funcional de gênero de texto embasa o projeto 

Learning to Write Reading to Learn (ROSE; MARTIN, 2012)11, o qual utiliza 

princípios e categorias da Linguística Sistêmico-Funcional de Halliday e Matthiessen 

(2004, 2014). Entendemos, nessa perspectiva, que o termo gênero de texto é usado 

para abarcar cada atividade linguisticamente realizada que faz parte de nosso 

cotidiano.  

 Considerando nossa base teórica, entendemos o fato de que o projeto 

Reading to Learn tem como ponto de partida a referência hallidayana, em que o 

desenvolvimento de um indivíduo com relação à aprendizagem ocorre desde a 

concepção até a maturidade e isso acontece da mesma forma com a linguagem, 

uma vez que o aprendizado de uma habilidade ocorre não só por meio da 

linguagem, mas também a partir do “conhecimento sobre a linguagem” (ROSE; 

MARTIN, 2012, p.46)12.  

Por considerar a linguagem em uso, a presente tese é filiada à linha de 

pesquisa Linguagem no Contexto Social e ao Grupo de Pesquisa Linguagem como 

Prática Social. Vincula-se ainda ao projeto guarda-chuva intitulado Leitura e Escrita 

em língua portuguesa na perspectiva Sistêmico-Funcional: fase 2 (GAP/CAL 

048931) da professora orientadora Cristiane Fuzer, cujo objetivo é “investigar 

instanciações de gêneros na perspectiva sistêmico-funcional em contextos de ensino 

e aprendizagem, de modo a fornecer subsídios para leitura detalhada e processo de 

produção escrita de textos em língua portuguesa”  (FUZER, 2018. s. p.).  

 Nossa investigação recai sobre um contexto específico da disciplina da 

Língua Portuguesa, mais precisamente em Livro Didático. No Brasil, de acordo com 

o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), em 1929, o Estado criou um órgão 

para legislar sobre políticas do livro didático, que se chamava Instituto Nacional do 

Livro (INL). Em 1938, foi assinado o primeiro Decreto-Lei nº 1.006, de 30/12/38 em 

que foi apresentada uma Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD) que 

estabeleceu “a primeira política de legislação e controle de produção e circulação do 

livro didático no País” (portal do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação). 

                                            
11

 A Pedagogia de Gêneros proposta pelos autores foi desenvolvida por meio dos projetos: Writing 
Project e Language and Social Power, nos anos 1980; Write it Right, nos anos 1990; e Reading to 
Learn, nos anos 2000. 
12

 No original:  “knowledge about language” (p.46) 
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A partir desse período, muitas mudanças foram ocorrendo na organização 

dos livros didáticos, mas foi em 1976, pelo Decreto nº 77.107, de 4/2/76, que o 

governo assumiu a  

compra de boa parcela dos livros para distribuir a parte das escolas e das 
unidades federadas. Os recursos provêm do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) e das contrapartidas mínimas 
estabelecidas para participação das Unidades da Federação. Devido à 
insuficiência de recursos para atender todos os alunos do ensino 
fundamental da rede pública, a grande maioria das escolas municipais é 
excluída do programa (1976). 

  

Os livros analisados nesta pesquisa foram distribuídos pelo Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), que foi instituído em 1985 e trouxe mudanças na 

distribuição dos livros, tais como a indicação do LD pelos professores e a 

reutilização a fim de implicar a abolição do LD descartável.  

 Só em 2012, a distribuição ocorreu para todos os anos do Ensino 

Fundamental. A partir daí, foram ocorrendo mudanças, complementação e reposição 

dos livros, e o Programa conseguiu fazer o atendimento integral aos alunos e 

professores dos anos finais no ensino fundamental da rede pública com livros 

reutilizáveis. Nessa versão, as editoras inscreveram obras acompanhadas de 

conteúdos multimídia, nas categorias audiovisual, jogos eletrônicos e educativos, 

mas, neste estudo, só será utilizado para análise o material (livro) impresso.  

No Brasil, o livro didático pode ser considerado uma das principais fontes de 

informação impressa adotada por grande parte dos professores, principalmente, em 

escolas públicas, pois, no início de todos os anos letivos, são distribuídos pacotes de 

livros didáticos de várias disciplinas. De três em três anos, normalmente, ocorre a 

substituição das coleções e, nos demais anos em que o livro será utilizado, ocorre a 

substituição ou a complementação desse material. Essa distribuição ocorre em 

atendimento à  LDB n. 9394/96, em que o artigo 4º, inciso VII, informa que “o dever 

do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante garantia de 

atendimento do educando no Ensino Fundamental, por meio de programas 

suplementares de material didático [...]” (BRASIL, 1996, p. 3) e, no artigo 208, inciso 

VII da Constituição Federal do Brasil, consta que o livro didático é um direito 

constitucional do estudante brasileiro. 

O livro didático é a principal referência para o processo de letramento em 

escolas públicas. São várias as razões que promovem esse uso. Dentre elas, está o 

fato de o professor não ter tempo de planejar suas aulas, devido à carga horária 
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lotada e à quantidade de escolas em que trabalha. Em função disso, busca auxílio 

no livro didático. Segundo Silva (1996b, p. 8), 

para uma boa parcela dos professores brasileiros, o livro didático se 
apresenta como uma insubstituível muleta. Na sua falta ou ausência, não se 
caminha cognitivamente na medida em que não há substância para ensinar. 
Coxos por formação e/ou mutilados pelo ingrato dia-a-dia do magistério, 
resta a esses professores engolir e reproduzir a ideia de que sem a adoção 
do livro didático não há como orientar a aprendizagem. 

 

Cabe ao professor orientar a aprendizagem ou a organização do currículo de 

Língua Portuguesa na escola, pois é importante que o professor tenha condições e 

tempo para a construção coletiva do projeto educativo a fim de utilizar o livro didático 

como apoio em suas atividades priorizando o trabalho com o uso da linguagem em 

seu contexto.  

Ao escolher estudar a linguagem que instancia gêneros de texto das 

Explicações em livros didáticos, entendemos que ensinar a ler esses gêneros 

poderá promover o conhecimento sobre a linguagem usada para explicar fenômenos 

linguísticos nesse material, mais especificamente em LDs da coleção Português: 

Linguagens.  Nesse contexto, buscamos mostrar como os textos selecionados para 

análise organizam-se com relação à Estrutura Esquemática de Gêneros de texto da 

família das Explicações e como cada etapa se realiza por meio de funções léxico-

gramaticais recorrentes e pelos recursos dos sistemas semântico-discursivos.  

Considerando esse aspecto, decidimos trabalhar com textos em livros 

didáticos, como já foi mencionado, porque se trata de um recurso muito utilizado em 

escolas públicas, inclusive, nas que eu trabalho. Ainda que a obra didática, no 

contexto escolar,  seja “criticada ou elogiada, tem se constituído em tema com 

enfoque variado” (BITTENCOURT, 2008, p.14). Além disso, no que concerne à 

coleção Português: Linguagens, após pesquisa no site do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), constatamos que a coleção liderou a distribuição no 

PNLD/2017 nas escolas brasileiras no triênio 2016/201913. 

 A escolha deu-se também pelo fato de o livro didático ser heterogêneo com 

diferentes saberes e valores com relação à língua e ao ensino (BUNZEN, 2005b) em 

seu contexto de uso. O livro didático pode ser considerado “instrumento pedagógico, 

uma vez que reflete várias tradições, inovações e as utopias de uma época” 

(BUNZEN, 2005b, p. 18). Neste estudo, o livro didático serve de suporte para a 

                                            
13

 Dado do Programa Nacional do Livro didático (PNLD) disponível em: 
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico. Acesso em 10/09/2017. Ver  tabela em Anexo 2. 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico.%20Acesso%20em%2010/09/2017
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coleta e análise de textos com potencial para instanciar gêneros escolares na 

perspectiva sistêmico-funcional. Pautadas nesse contexto de pesquisa, trazemos 

também estudos importantes sobre o gênero de texto na perspectiva sistêmico-

funcional em contexto brasileiro e algumas pesquisas do âmbito internacional, tal 

como consta na seção 1.1.  

 

1.1 CAMINHOS JÁ PERCORRIDOS EM DIFERENTES CONTEXTOS 

 

 Considerar o percurso realizado anterior a este estudo é muito relevante para 

a construção de nossa tese, pois nos permite conhecer as pesquisas sobre gêneros 

de texto que compõem os contextos brasileiro,  português e  argentino, por exemplo. 

Sendo assim, inicialmente, discorremos sobre estudos de Livro Didático (LD) no 

contexto brasileiro e, em seguida, sobre estudos cujo foco é o gênero de texto na 

perspectiva sistêmico-funcional. Nessa viagem, priorizamos os trabalhos cujos títulos 

continham elementos constitutivos da pesquisa, lemos os resumos, observamos o 

sumário da pesquisa, conferimos o referencial teórico e, na certeza de que o estudo 

atendesse aos nossos critérios de busca, selecionamos.  

Como procedimentos usados para fazer o levantamento utilizamos palavras 

de busca específicas no  portal da Capes – catálogo de dissertações e teses, no 

portal de Periódicos Capes, no Google Acadêmico e no Google geral. Salientamos 

que, inicialmente, procuramos as palavras de busca no título, depois lemos o 

resumo e o referencial teórico para confirmar o enquadramento teórico, pois 

selecionamos os textos que abordaram a perspectiva de gênero de texto da LSF, 

bem como os princípios da LSF.  O período de busca se deu entre março de 2017 a 

julho de 2019.  

 Com relação aos estudos direcionados ao LD, no contexto brasileiro, um autor 

que se destaca é Bunzen (2005 e 2009). Em sua pesquisa, Bunzen (2009) faz a 

relação entre questões teóricas e práticas. Seu objetivo é “compreender, em um 

contexto específico, de que forma o livro didático de língua portuguesa adotado em 

uma escola pública paulista interfere na construção do projeto didático autoral das 

professoras investigadas” (BUNZEN, 2009, p.23). Como resultados, Bunzen (2009, 

p.9) mostrou que o LD é utilizado, no contexto analisado, “como uma proposta 

pedagógica a ser interpretada/re-alinhada pela professora e seus alunos”. Segundo 

o autor, os professores em sala de aula “mantêm alguns elementos da unidade 
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didática em uso, mas, em vários momentos, transformam e subvertem as ações do 

projeto didático autoral, construindo outros objetos de ensino” (BUNZEN, 2009, p.9).  

 Para complementar, trazemos estudos mais recentes, como o de Crisóstomo 

(2013, p.13), cujo objetivo foi “evidenciar as formas pelas quais a utilização do LD 

pode contribuir para um trabalho mais eficaz com o ensino de Língua Materna”, a fim 

de “discutir e (re)pensar as práticas pedagógicas de ensino de Língua Materna e 

também para não criar uma homogeneização do ensino”.  Como resultados, a autora 

concluiu que um dos LDs analisados traz uma “abordagem meramente tradicional”, 

ao passo que o outro busca “desenvolver competências de leitura e escrita no 

educando, de maneira que ele possa (re)pensar sobre os fenômenos linguísticos e 

ser capaz de empregar a leitura e escrita” (CRISÓSTOMO, 2013, p.74).  

 Também com o foco no LD, Rabelo (2015), em sua descrição da seção 

Projetos em livros didáticos do 9º ano do Ensino Fundamental, aprovados pelo 

PNLD/2014, dedicou-se aos estudos de LD. Seus principais  objetivos eram: analisar 

a “Seção Projetos” desses livros, verificar se a pedagogia dos projetos embasa os 

pressupostos teórico-metodológicos do manual do professor e se os projetos 

presentes nos livros didáticos apresentam as características apontadas pela 

pedagogia dos projetos. Ela concluiu que os projetos “podem funcionar como uma 

boa opção para dinamizar as aulas de língua portuguesa, pois apresentam 

atividades interessantes, contemplam leitura, produção textual e oralidade” 

(RABELO, 2015, p.8).  

 No que diz respeito a estudos em LD com base na perspectiva sistêmico- 

funcional, encontramos o trabalho de Rotava e Mafessoni (2016), que analisaram 

como se articulam os procedimentos de análise da LSF principalmente com relação 

à metafunção ideacional e ao modo oracional da metafunção interpessoal, a fim de 

delinearem “como se distribuem estruturalmente as realizações dos significados que 

constroem o papel do aluno no LD” (p. 72). As autoras consideram que, ao adotarem 

a visão sistêmico-funcional, entendem o fenômeno linguístico na sua integralidade, 

pois interpretam a linguagem relacionando ao seu lugar no processo social 

(ROTTAVA; MAFESSONI, 2016).  

 Assim como as autoras, por entender a linguagem relacionada ao seu uso 

social, apresentamos alguns estudos prévios sobre gênero de texto. Há mais de 

trinta anos, os estudos de gênero de texto na perspectiva sistêmico-funcional vêm 

sendo desenvolvidos por um grupo de pesquisadores, dentre eles, (EGGINS; 
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MARTIN, 1997; VEEL, 1997; COFFIN, 2006; MARTIN; ROSE, 2008; CHRISTIE; 

DEREWIANKA, 2010), que embasam a análise de gênero nesta pesquisa.  

 Com relação aos estudos de gênero na perspectiva sistêmico-funcional em 

língua portuguesa, na linha de pesquisa Linguagem no Contexto Social, 

encontramos Fuzer (2016), que organizou um caderno didático em que estão 

reunidas atividades de leitura detalhada preparatórias para a produção de textos, os 

quais instanciam um dos gêneros mais envolventes e poderosos ao longo dos 

tempos: a narrativa. Ainda nessa linha de pesquisa, foram produzidas teses de 

doutorado, que trabalharam com a concepção de gênero da sistêmico-funcional. 

Gehrke (2015) estabeleceu um gênero da família das Estórias, denominado 

microcrônica verbo-visual. Os textos foram retirados da coluna Informe Especial, do 

jornal Zero Hora com publicação diária e os resultados “confirmam a hipótese da 

microcrônica como uma observação comentada, um dos gêneros da família das 

Estórias apresentados pela Escola de Sydney” (GERKE, 2015, p.1). Farencena 

(2015) analisou as relações lógico-semânticas no gênero Exposição da família dos 

Argumentos em artigos de opinião sobre o Novo Código Florestal Brasileiro 

publicados no Observatório da Imprensa e constatou que o artigo de opinião pode 

ser considerado um macrogênero, que tem como gênero principal a exposição de 

opinião da família do Argumentar, mas é complementado por gêneros das famílias 

das Estórias, das Reações a Textos, dos Relatórios e das Histórias, que funcionam 

como microgêneros.  

Silva (2016a) analisou gêneros de texto usados em livros didáticos da 

disciplina de ciências naturais e observou instanciações de um gênero da família dos 

Procedimentos não descrito pelo grupo australiano: a instrução para análise. Outro 

estudo vinculado à linha de pesquisa Linguagem no contexto social é o de Ribeiro 

de Paula e Pinton (2016) que, com base na perspectiva de gênero da LSF, fizeram 

análise de instanciações do gênero de texto relatório recorrente na disciplina de 

Geografia e, como resultados da pesquisa, apontaram a recorrência de gêneros da 

família dos Relatórios e Explicações. 

Ribeiro (2018) dedicou-se à análise da estrutura esquemática de gênero e de 

relações lógico-semânticas em boletins de ocorrência da Policia Civil sobre crimes 

de calúnia, difamação e injúria, investigando os traços léxico-gramaticais e 

semântico-discursivos que os tipificam. Como resultados, foram evidenciadas, além 
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de relações logicas entre orações, relações entre as etapas do gênero e suas fases, 

fato que demonstra os gêneros como instanciações de culturas.  

Ainda na linha de pesquisa, temos pesquisas concluídas como a  de Weber 

(2019), que se dedicou à análise dos sistemas semântico-discursivos em textos do 

livro didático do 9º ano da coleção “História: Sociedade & Cidadania” e evidenciou 

duas instanciações do gênero Relato Histórico e Explicativo. Temos também Oliveira 

(2017), que analisou relatos autobiográficos com base na Pedagogia de Gêneros em 

sua pesquisa, avaliou se uma proposta de trabalho com gênero, por meio dos Ciclos 

de Ensino e Aprendizagem, poderia ser adaptada à realidade e às especificidades 

de uma turma de Educação de Jovens e Adultos. Como resultado, “os alunos, 

durante o processo de produção de relatos autobiográficos, atingiram uma avaliação 

com conceito predominantemente bom e muito bom” (OLIVEIRA, 2017, p.1). A partir 

disso, “ampliaram seus conhecimentos sobre o gênero, identificando marcas que lhe 

são próprias e que o definem como tal, bem como refletiram sobre o uso da língua e 

a analisaram semântica e funcionalmente” (OLIVEIRA, p.1, 2017). 

Estão em andamento estudos que focalizam gêneros de textos em livros 

didáticos como o trabalho de Rossi (2016), que  analisa gêneros da família dos 

Argumentos com foco nos sistemas semântico-discursivos de Avaliatividade e 

Periodicidade. Cecchin (2017) estuda relato biográfico na perspectiva da LSF a fim 

de descrever o gênero. Gerhardt (2018) analisa a linguagem com base na 

perspectiva de gênero da sistêmico-funcional e apresenta uma proposta de 

metodologia sistêmico-funcional para elaboração de atividades escolares de 

desconstrução de estórias. Bader Khun (2018) também se dedica à análise de LDs 

com o objetivo de mapear reações a texto em livros didáticos de língua portuguesa 

dos anos finais do ensino fundamental e dos três anos do ensino médio.  

Nesse contexto de estudo, esta pesquisa soma-se aos trabalhos que têm sido 

desenvolvidos com o objetivo de descrever gêneros, na perspectiva da LSF, em 

língua portuguesa no contexto escolar brasileiro.  

Partindo para uma busca em âmbito nacional14, encontramos trabalhos sobre 

gêneros de texto na perspectiva da LSF de relevância para nossa pesquisa. Para 

                                            
14

 O período de busca foi a partir de 2008 (ano em que foi publicado o livro Genre Relations, de 
Martin; Rose, 2008) até julho de 2019, ano em que submeto este texto à defesa.  Foram buscados no 
Portal da Capes – catálogo de dissertações e teses, no portal de Periódicos Capes, no Google 
Acadêmico e no Google geral. Salientamos que, inicialmente, procuramos no título as palavras de 
busca, depois lemos o resumo e o referencial teórico para confirmar o enquadramento teórico, para 
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esse levantamento, usamos como termos de busca “Gênero em linguística 

sistêmico-funcional” e “Gênero Explicação”. Essas palavras foram conferidas no 

título e no resumo dos trabalhos, seguidas da confirmação do enquadre teórico. 

Fizemos também a tentativa de usar a palavra “informar”, pois é o propósito principal 

dos gêneros da família das Explicações, mas, por se tratar de uma palavra de 

significado muito amplo, os resultados da busca se distanciaram muito do nosso 

enfoque de pesquisa.  

Para essa busca, voltamos alguns anos, mais precisamente, a partir de 2008. 

Buscamos a realização de estudos de gênero na perspectiva sistêmico-funcional 

com enfoque nas expressões de busca já apresentadas. Encontramos, em contexto 

brasileiro, Barbosa (2009), que realizou um estudo de gêneros na escola sob a ótica 

da linguística sistêmico-funcional, em sua tese, a autora propôs-se a investigar como 

alunos de 5ª e de 8ª séries do Ensino Fundamental produzem textos da família do 

gênero história. Como resultados, a autora apresenta  a dificuldade dos alunos no 

uso da língua materna e a falta de importância dada ao papel da linguagem em 

gêneros escolares. 

Outro estudo encontrado foi o de Marvila (2010), que se dedicou ao estudo 

sobre causalidade e explicação em português buscando contribuição ao ensino 

produtivo da língua cujo objetivo era propor uma reflexão sobre os moldes 

tradicionais do ensino de língua portuguesa. A autora concluiu que “o estudo de 

conetivos causais e explicativos devem estimular a reconstrução do conhecimento e 

a observância de elementos verbais e que o ensino de língua portuguesa deve ser 

centrado em uma abordagem mais funcional, não essencialmente classificatória [...]” 

(2010, p.1).  

Também no ano de 2010, deparamo-nos com Figueiredo (2010) que 

explorou, na perspectiva da linguagem sistêmico-funcional, uma relação entre os 

conceitos de 'contexto', 'registro' e 'gênero' e no ensino/aprendizagem de línguas. 

Como resultados, a autora apontou que “os conceitos de registro e de gênero podem 

ser usados para conscientizar os aprendizes sobre as características socioculturais 

do gênero que está sendo ensinado, assim como sobre as escolhas linguísticas 

mais frequentes na textualização desse gênero [...]” (2010, p.1). 

                                                                                                                                        
selecionarmos os textos que abordaram a perspectiva de gênero de texto da LSF, bem como 
princípios da LSF.  Então, o período de busca se deu entre março de 2017 a julho de 2019.  
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Com um enfoque semelhante, Silva e Espindola (2013) realizaram um estudo 

crítico-descritivo sobre as principais perspectivas teóricas de gênero de texto, 

produzidas internacionalmente na Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) em que o 

principal enfoque estava direcionado à caracterização da LSF como uma 

“abordagem teórica aberta a constantes inovações, o que parece ser promissor para 

os estudos transdisciplinares da Linguística Aplicada desenvolvidos no Brasil” (2013, 

p.1). 

Ainda em 2013, Cooper (2013) dedicou-se ao Macrogênero drama Norte-

Riograndense e apresentou uma análise de gênero e de discurso sob a perspectiva 

da linguística sistêmico-funcional. Em sua tese, a autora investigou as relações 

interpessoais de poder e solidariedade pelo papel das mulheres no discurso, 

observou como essas se avaliam e avaliam os outros. Como resultados, a autora 

caracterizou o “Drama Norte-rio-grandense como um Macrogênero da Comunidade 

de Estórias Orais, na Família de Brincadeiras/Teatro da Rua, composto por cinco 

tipos de gêneros: Narrativa, Elogio, Reclamação, Anedota, e Exemplo” (COOPER, 

2013, p. 05). 

Ainda em contexto brasileiro, agora com a expressão de busca “gênero 

Explicação”, encontramos dois trabalhos, mas não sob o enfoque de nossa 

pesquisa, isto é, não consta relação com o enfoque teórico da LSF. No entanto, 

achamos importante apresentar o resultado, pois essas pesquisas também 

apresentam análises úteis aos estudos de linguagem. É o caso de Marins (2013), 

que pesquisou sobre as conjunções pois e porque na gramática e enunciação. Na 

perspectiva deste estudo, essas marcas linguísticas são realizadoras de etapas 

importantes nos gêneros da família das Explicações e, na pesquisa encontrada, o 

autor buscava evidenciar os casos em que uma conjunção estabelece 

discursivamente relações de explicação. Como resultados, o autor defendeu que “as 

conjunções pois e porque agasalham características peculiares, abordando a 

questão somente pelo lado semântico. O efeito de sentido de uma conjunção [...] é a 

mudança produzida nesse contexto pela introdução de determinada conjunção” 

(2013, p. 108). 

Um estudo que contribuiu muito para a realização da nossa pesquisa foi o de 

Muniz da Silva (2015), que apresentou informações sobre o programa Reading to 

Learn, o ciclo de aprendizagem baseado no ensino de gêneros e a descrição das 

famílias de gêneros, suas etapas e fases. Para a autora, “o ciclo de ensino-
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aprendizagem baseado em gêneros requer a troca de responsabilidade entre 

professores e estudantes, pois o professor fornece todo o suporte de que os 

estudantes precisam para se aproximarem e se apropriarem dos gêneros, e os 

estudantes também assumem responsabilidade por sua própria aprendizagem” 

(2015, p. 19). Em artigo mais recente, Muniz da Silva (2018) trouxe discussões em 

torno da perspectiva teórica sobre gênero e registro da chamada “Escola de 

Sydney”. A autora fez uma explanação sobre conceitos importantes como “gênero”, 

“registro”, “contexto de situação” dentre outros. 

Continuando nossa viagem, referimos também a pesquisa de Lira (2016)  

sobre o Ciclo de ensino e aprendizagem baseado no gênero conto, que objetivou 

analisar a leitura do conto literário e a relação com a produção textual desse gênero 

por estudantes do 9º ano do EF a fim de verificar, à luz da transitividade, concebida 

pela Linguística Sistêmico-Funcional, como ocorrem as escolhas linguísticas 

circunstanciais representadas pelos advérbios e locuções adverbiais de tempo e 

lugar (LIRA, 2016). Os resultados da pesquisa mostraram “que o ensino da 

gramática, da leitura e da escrita na escola por meio de um Ciclo de Ensino e 

aprendizagem de base sistêmico-funcional, envolvendo a leitura do gênero literário 

conto, do contexto e o uso de escolhas linguístico-semânticas, promove um 

aprendizado significativo da Língua Portuguesa” (LIRA, 2016, p.1).  

Sob o enfoque em histórias orais de ribeirinhos do Rio Juruá, trazemos Silva 

(2012), que realizou um estudo de gênero e discurso de base sistêmico-funcional  

em  Histórias orais de ribeirinhos do Rio Juruá: um estudo de gênero e discurso de 

base sistêmico-funcional. Ela realizou um estudo das circunstâncias sob a 

perspectiva da linguística sistêmico-funcional observando aspectos linguísticos que 

caracterizam os participantes e o contexto sociocultural em que tais histórias 

ocorrem. A autora apresentou como conclusões  “a análise pelo sistema discursivo 

de Periodicidade permitiu compreender a regularidade do fluxo de informação nos 

textos por meio de itens como os nomes, referenciadores, conjuntivos, 

continuativos e verbos.” (SILVA, 2012, p.1), as escolhas lexicais e o contexto 

sociocultural como  caracterizadores do discurso ribeirinho. 

 Destacamos também o trabalho de Cavalcanti (2016), que se dedicou ao 

estudo da Pedagogia de Gêneros da Escola de Sidney em aulas de inglês para Fins 

Específicos, tendo como base a Linguística Sistêmico-Funcional. Nessa tese, a 

autora buscou conhecer as percepções dos alunos sobre as aulas ministradas. 
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Como   resultados, destacaram-se o reconhecimento e validade da utilização da LSF 

nas aulas de IFE e, consequentemente, da pedagogia de gêneros proposta pela 

Escola de Sydney e o desejo de desenvolver a oralidade, promovendo uma reflexão 

sobre a inclusão da competência oral no currículo do curso (CAVALCANTI, 2016).  

Ainda com o foco na Escola de Sydney, Silva (2016b) estudou 

representações do livro didático de Inglês a partir da análise dos discursos de 

produtores e usuários com base na Linguística Sistêmico-Funcional.  De acordo com 

o autor, “o valor pedagógico é mais enfatizado no discurso, a ponto de serem mais 

recorrentes do que no discurso dos produtores as representações do livro como 

facilitador, guia, suporte [...]” (SILVA, 2016b, p.309).  

Ainda em 2016, sob a perspectiva da Escola de Sydney, Zeferino discorreu 

sobre uma proposta de leitura e escrita de textos no ensino de língua materna, com 

o  objetivo de relatar atividades de uma proposta intitulada Usina de Texto. A autora 

diz que não foi possível mensurar resultados, mas foi visível que os alunos sentiam-

se confortáveis em produzir textos em que o vocabulário e a estrutura eram 

reconhecidos por eles.  

Tomás (2018), em sua dissertação de mestrado, pesquisou sobre os efeitos 

de uma intervenção em uma abordagem de Pedagogia de Gêneros no 

ensino/aprendizagem no Ensino Médio do Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

(IFRN). Segundo a autora,  houve aumento significativo na densidade lexical na 

escrita dos participantes da pesquisa que frequentaram 75% das intervenções; 

houve também homogeneização no nivelamento do grupo, pois os que estavam na 

faixa de desempenho mais baixa alcançaram a média ou para cima da média pós-

intervenção (TOMÁS, 2018).  

Ainda em busca de estudos, encontramos, dentre as pesquisas mais 

recentes, o trabalho de Barbosa (2018), que, em sequência à sua tese,  analisou o 

Relato e a Narrativa a fim de conhecer como se organizavam esses gêneros, bem 

como as etapas e as escolhas linguísticas. Para a autora, “os resultados 

demonstram que as etapas de gêneros da família das Estórias variam de acordo 

com o propósito e o contexto de cultura do aprendiz e influenciam nas escolhas 

linguísticas - lexicais e gramaticais” (BARBOSA, 2018, p.331). 

Para além da volta ao tempo no contexto brasileiro, arriscamo-nos em 

terrenos mais distantes, porque as pesquisas sobre gêneros na perspectiva 

sistêmico-funcional têm se expandido por diversos lugares. Iniciamos em solo 
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argentino, onde Escobar e Jovenich (2013) publicaram um artigo que tratou de 

gêneros explicativos em Geografia. Nessa pesquisa, elas analisaram textos da 

família da Explicação Sequencial e da Explicação Fatorial. Como objetivo principal, o 

estudo visava mostrar o caminho pelo qual o discurso da Geografia constrói os 

significados do campo em gêneros explicativos.  

Ainda em contexto argentino, encontramos Moyano (2013), que publicou um 

artigo sobre uma didática baseada na ciência com enfoque em gêneros de texto, 

considerando o acesso às disciplinas através da apropriação de seu discurso. 

Avistamos também o trabalho de Albor, Ruiz e Sánchez (2018), que desenvolveram 

um estudo sobre a pedagogia dos gêneros de texto como estratégia para o 

desenvolvimento de alfabetização inicial na Universidad Del Norte, em Barranquilla. 

Segundo as autoras, a metodologia aplicada gerou um ambiente de participação, de 

interação e experiências significativas para os estudantes. 

 Seguimos nossa viagem e encontramos o  estudo de Caels (2016), que foi de 

importância singular para este trabalho. O autor mapeou gêneros, no contexto 

escolar português, em manuais para o ensino de ciências naturais e demonstrou que 

os gêneros instrução, relato de protocolo e relatório são usados para praticar 

ciências; os relatórios (descritivo, composicional e classificativo) são usados para 

organizar fenômenos naturais; o gênero explicação sequencial é usado para explicar 

os processos naturais; protocolo, relatório e explicação consequencial são usados 

para socializar a ciência. Por fim, os relatos biográfico e histórico são usados para 

historiar a ciência.   

 Também em Lisboa, encontramos a tese de  Silva (2016c), que traz um 

estudo sobre a contribuição da pedagogia de gênero para a formação de 

professores PLE/L2 no contexto Timorense. O autor apresentou como objetivo 

“sustentar a aplicabilidade de um modelo de formação de professores (LE/L2) para 

os contextos visados que inclua, ou seja, predominantemente orientado por uma 

Pedagogia de Gênero”. Os resultados revelam “elementos de reflexão até certo 

ponto inquietantes: algum desconhecimento das principais abordagens de ensino de 

línguas, indecisão quanto à metodologia, mas preferência indisfarçada pelas práticas 

tradicionais” (SILVA, 2016c, p. 68).  

Apresentados os estudos prévios sobre gêneros na perspectiva da LSF, 

iniciamos a busca pelas pesquisas realizadas sobre os sistemas semântico-

discursivos de IDEAÇÃO  e de CONJUNÇÃO. Usamos as expressões sistema 
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semântico-discursivos de IDEAÇÃO e de sistema semântico-discursivo de 

CONJUNÇÃO. Inacreditavelmente, não apareceram estudos relativos às categorias 

de Martin (1992 e 2007). Então, digitamos a palavra IDEAÇÃO e surgiram trabalhos 

de diversas áreas, principalmente, da área de matemática. Depois, digitamos  a 

palavra CONJUNÇÃO, que mostrou diferentes títulos, mas todos voltados à 

conjunção como conteúdo de língua portuguesa. Seguimos nossa pesquisa e 

encontramos alguns estudos e, assim como os estudos anteriores, apresentamos do 

mais antigo para o mais recente.  Em 2009, Rodrigues dedicou-se a  “investigar a 

periodicidade, a coesão, a ideação e a avaliação em um corpus literário paralelo 

bilíngue no par linguístico inglês-português” (RODRIGUES, 2009, p.1), mas não 

apresentou nenhum resultado direcionado à análise do sistema semântico-discursivo 

de IDEAÇÃO.  

Em 2010, Vian Junior, em seu artigo Gêneros do discurso, narrativas e 

avaliação nas mudanças sociais: a análise de discurso positiva, não embasou a 

análise no sistema, mas mostrou que uma narrativa poderia ser analisada com base 

nos sistemas propostos por Martin.  

Repolês (2019) investigou “a apropriação do MD de inglês do PNLD por 

professores e alunos do 9º ano do ensino fundamental em escolas públicas da Zona 

da Mata Mineira.” Ela utilizou, dentre outras categorias, os sistemas de 

AVALIATIVIDADE e de IDEAÇÃO (MARTIN e ROSE, 2007). Teve como resultados 

“os alunos apreciam as atividades feitas com o MD, preferindo-as às atividades 

rotineiras de cópias e traduções, ou de exercícios gramaticais fora de contexto.” A 

autora dedicou-se à análise das categorias apresentadas por Martin (1992, 2007) 

mais claramente em seu texto.  

Com relação ao sistema semântico-discursivo de CONJUNÇÃO, encontramos  

a análise de Mendes (2016) que, em seus estudos com base no sistema semântico-

discursivo de CONJUNÇÃO, buscou analisar as relações de junção em textos 

acadêmico-científicos produzidos por estudantes de graduação e de pós-graduação. 

Como resultados, defendeu que 

é possível indicar que a junção com marcador explícito se situa com maior 
recorrência nos textos de graduandos, mas colabora, indistintamente nos 
trabalhos de graduação e pós-graduação, para a construção de sentidos no 
discurso porque configuram relações e atividades dentro do próprio texto e 
para além dele [...] ( MENDES, 2016, p.19).  
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Encerramos essa busca relembrando a pesquisa de Silva (2016a), que contribuiu 

duplamente para este estudo, pois trabalhou sob o enfoque das famílias das 

Explicações e também com os sistemas semântico-discursivos. Também devemos 

retomar Moyano (2013), que realizou uma pesquisa detalhada sobre os sistemas 

semântico-discursivos. Ambos os estudos foram fundamentais para a realização 

desta pesquisa. 

Destacamos que, termos ciência dos estudos relacionados à perspectiva de 

gênero, foi muito importante para darmos prosseguimento à nossa pesquisa, uma 

vez que se trata de um assunto pouco explorado no contexto brasileiro. Essas 

informações a respeito dos estudos prévios contribuem para organizar a 

problematização, a questão de pesquisa,  objetivos estabelecidos para este estudo, 

além de contribuírem para interpretar os resultados, conforme exposto na seção a 

seguir. 

 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA E OBJETIVOS  

 

 Em conformidade ao que foi apresentado, analisamos a linguagem 

empregada nos textos usados na coleção Português: Linguagens para o Ensino 

Fundamental e, a partir disso, buscamos respostas para esta questão de pesquisa:  

 

 Quais gêneros da família das Explicações são instanciados,  no campo 

da Língua Portuguesa, em LDs da coleção Português: Linguagens para 

os anos finais do EF? 

 

 Partindo dos estudos já realizados e dessa questão de pesquisa, o objetivo 

geral deste trabalho é investigar instanciações de gêneros de texto da família 

das Explicações, com base nos sistemas semântico-discursivos de IDEAÇÃO 

e CONJUNÇÃO da Linguística Sistêmico-Funcional, na coleção Português: 

Linguagens para os anos finais do Ensino Fundamental, a fim de verificar 

como são informados conteúdos de LP.     

   

A partir do objetivo geral, apresentamos objetivos específicos: 
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• Descrever as variáveis do contexto de situação de cada texto, centrando-se na 

variável campo, a fim de identificar pistas do propósito sociocomunicativo dos 

gêneros; 

• Analisar os recursos dos sistemas semântico-discursivos de IDEAÇÃO e de 

CONJUNÇÃO, que realizam aspectos fundamentais de gêneros, para explicar 

os conteúdos de língua portuguesa a fim de confirmar o propósito, as etapas e 

as fases do gênero;  

• Sistematizar os resultados encontrados nas análises a fim de mostrar como os 

gêneros da família das Explicações informam conteúdos de Língua 

Portuguesa. 

  

 Apresentados os objetivos geral e específicos, trazemos a estrutura da tese.  

 

 

1.3 ESTRUTURA DA TESE 

 

No capítulo 1, intitulado “O ponto de partida”, trazemos o levantamento de 

estudos já realizados sobre gênero na perspectiva da LSF em contextos diferentes, 

apresentamos também a questão de pesquisa, os objetivos geral e específicos. 

No capítulo 2, intitulado “Abrindo caminho pela Linguística Sistêmico-

Funcional”, apresentamos os pressupostos teóricos mobilizados para as análises 

dos textos selecionados. Inicialmente, trazemos os conceitos de realização, 

instanciação e estratificação com base em Halliday (1989) e HALLIDAY; 

MATTHIESSEN (2004,2014). Dando continuidade, apresentamos a perspectiva 

sistêmico-funcional de gênero, a partir das noções de Registro e Gênero (MARTIN; 

ROSE, 2008; MARTIN, 2009; ROSE, 2011; ROSE; MARTIN, 2012) e de outros 

estudos sobre gêneros escolares (CHRISTIE; DEREWIANKA, 2010; ROSE; 

MARTIN, 2012; EMÍLIA; CHRISTIE, 2013). Na sequência, com o objetivo de 

fundamentar a análise linguística, apresentamos categorias que realizam a 

metafunção ideacional experiencial (transitividade) da Gramática Sistêmico-

Funcional hallidayana (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004; 2014) e os sistemas 

semânticos- discursivos de IDEAÇÃO e de CONJUNÇÃO (MARTIN; ROSE, 1992, 

2007).  
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 No capítulo 3, apresentamos “Os passos metodológicos”. Inicialmente, 

discorremos sobre a delimitação do universo de análise, que é o livro didático 

Português: Linguagens (CEREJA; MAGALHÃES, 2015),  a caracterização da 

pesquisa, a constituição do corpus e os   procedimentos de análise.  

 No capítulo 4, sob o título  “No meio do caminho: os resultados”, trazemos as 

análises do corpus e  a sistematização dos resultados com base na perspectiva 

sistêmico-funcional. Por fim, no capítulo 5, apresentamos, sob o título “O ponto de 

chegada”, as considerações finais desta tese. 

 Ao dar seguimento a esta pesquisa, torna-se relevante, para a posterior 

análise dos gêneros, a apresentação da teoria no próximo capítulo que se  destina a 

explanações teóricas acerca da LSF. 
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2 ABRINDO CAMINHOS PELA LINGUÍSTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL 

 

Adotamos concepção de linguagem da Linguística Sistêmico-Funcional, teoria 

que explica o uso da linguagem na sociedade, pois “parte da sociedade e da 

situação de uso da linguagem” (BÁRBARA; MACEDO, 2009, p.90). Com base nessa 

escolha, este capítulo apresenta os princípios da Linguística Sistêmico-Funcional 

(LSF). Halliday, no período entre 1985 e 2014, dedicou-se aos estudos da GSF. 

Além de Halliday, pesquisadores como Matthiessen (2004/2014); Martin 

(1992/2008/2012); MARTIN; White (2005), Eggins (1999/2004), Rose (2011/2012) 

dentre outros, dedicaram-se aos estudos de linguagem.  

Organizamos o capítulo em três seções.  Inicialmente, expomos, na  seção 

2.1, o conceito de linguagem, os conceitos de estratificação, de instanciação e de 

realização estabelecidos pela teoria (HALLIDAY, 1985, 1994; HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2004, 2014) e as noções de Registro e de Gênero (MARTIN, 1992; 

EGGINS; MARTIN, 1999; EGGINS, 2004). 

Na sequência, apresentamos, na seção 2.2, o sistema léxico-gramatical de 

transitividade (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014), em que se analisa a oração como 

representação para identificar os participantes que realizam a variável campo  do 

contexto de situação. 

Na seção 2.3, focalizamos os sistemas semântico-discursivos de IDEAÇÃO 

para identificar os recursos semânticos que constroem a experiência no discurso e  

de CONJUNÇÃO para identificar os recursos semânticos responsáveis pelas 

interconexões entre as atividades e as mensagens, pois esses significados são 

realizados pelas conjunções (MARTIN; ROSE, 2007). 

Na seção 2.4, trazemos a concepção de gênero na perspectiva da LSF e, por 

fim, na seção 2.5, expomos as famílias dos gêneros (MARTIN; ROSE, 2008; 

MARTIN, 2009; ROSE, 2011 e ROSE; MARTIN, 2012; CHRISTIE; EMÍLIA, 2013; 

CHRISTIE; DEREWIANKA, 2010). Apresentada a organização do capítulo, 

passamos à explanação dos pressupostos teóricos utilizados nesta tese.  
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2.1 LINGUAGEM COMO SISTEMA: ESTRATIFICAÇÃO, REALIZAÇÃO E 

INSTANCIAÇÃO    

 

A linguagem em uso são escolhas linguísticas que o indivíduo pode fazer em 

diferentes contextos. São três as funções de linguagem em uso, que ocorrem 

concomitantemente: representar o mundo, interagir e organizar a mensagem 

(HALLIDAY, 1989a). Desse modo, linguagem, texto e contexto estão relacionados, 

pois o autor considera texto “como linguagem que é funcional”15 (HALLIDAY,1989a, 

p. 52). Além dessa significação, o texto é considerado como uma das instâncias da 

linguagem que exerce um papel dentro de um contexto (HALLIDAY, 1989a). Para o 

autor,  

nós podemos definir texto, talvez da forma mais simples, dizendo que ele é 
uma língua que é funcional. Por funcional, queremos dizer simplesmente 
que a língua está sendo usada em algum contexto, em oposição a palavras 
ou sentenças isoladas que poderiam ser colocadas em um quadro-negro 
[...]. Assim, a qualquer instância de língua viva que desempenha algum 
papel em um contexto de situação, podemos denominar texto. Ele pode ser 
escrito ou falado, ou estar em qualquer outro meio de expressão que 
podemos pensar.

16
 (HALLIDAY, 1989, p. 10). 

 

 A linguagem é também um aspecto e um recurso de fundamental na 

construção da experiência humana (HALLIDAY, 1989a), pois os sentidos do texto são 

expressos em palavras e estruturas e promovem uma unidade semântica, que, por 

meio de elementos linguísticos, integra um processo e um produto em que o texto 

representa uma troca de significados e promove a interação. Desse modo, de 

acordo com perspectiva funcional de linguagem, o texto é uma instância de 

significados produzidos em um determinado contexto. Segundo Halliday e 

Matthiessen (2014), a linguagem é concebida como um sistema de escolhas e é 

utilizada como troca de informações e bens e serviços em um meio social em que o 

indivíduo desempenha papéis sociais, tais como representação de experiências e 

troca de significados interpessoais que se organizam por meio de uma mensagem.  

 De acordo com Halliday e Matthiessen (2014, p.31), “[…] a análise sistêmica 

mostra que a funcionalidade é intrínseca à linguagem, ou seja, toda arquitetura da 

                                            
15

 No original: “[...] as language that is functional” 
16

 No original: “We can define text, in the simplest way perhaps, by saying that it is language that is 
functional. By functional, we simply mean language that is doing some job in some context, as 
opposed to isolated words or sentences that I might put up on the blackboard […]. So any instance of 
living language that is playing some part in a context of situation, we shall call a text. It may be either 
spoken or written, or indeed in any other medium of expression that we like to think of”. 
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linguagem está disposta em linhas funcionais. A linguagem é o que é devido às 

funções dentro das quais ela evoluiu na espécie humana”17. Trata-se de uma teoria 

sistêmica, pois é abrangente e está preocupada com a linguagem na sua totalidade, 

de modo que tudo o que é dito sobre um aspecto deve ser entendido com referência 

à imagem total (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014).  De acordo com esses autores, 

“a teoria sistêmica recebe seu nome pelo fato de a gramática da língua ser 

representada na forma de redes de sistemas, não como um inventário de 

estruturas”18 (HALLIDAY; MATTHIESSEN, p. 23, 2014). Eles explicam que a 

estrutura faz parte da descrição, mas é interpretada como externa e é tomada por 

escolhas sistêmicas, não como definidora da linguagem. Halliday é precursor dessa 

teoria, que se preocupa com os usos da linguagem em diferentes contextos, uma 

vez que as normas e os padrões, se descontextualizados, descaracterizam a 

linguagem como social.  

A linguagem, para Halliday e Matthiessen (2014, p.28), é um sistema 

instanciado em textos, isto é, “sistema e texto estão assim relacionados por meio da 

instanciação”19. Isso permite que as pessoas se comuniquem e interajam com os 

outros, as palavras que são trocadas em contextos diferentes associam significados 

à linguagem.  Na Figura 1, Halliday e Matthiessen (2014) apresentam a relação 

entre sistema e texto por meio da escala de instanciação. Com base nos autores, o 

sistema e o texto definem os dois polos da escala, pois “um texto é o produto de dois 

processos combinados: instanciação e realização”20 (HALLIDAY; MATTHIESSEN, p. 

51, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
17

 No original: “the systemic analysis shows that functionality is intrinsic to language: this is to say, the 
entire architecture of language is arranged along functional lines. Language is as it is because of the 
functions in which it has evolved in the human species.” 
18

 No original: “Systemic theory gets its name from the fact that the grammar of a language is 
represented in the form of system networks, not as an inventory of structures.” 
19

 No original: “System and text are thus related through instantiation.” 
20

 No original: “a text is the product of two processes combined: instantiation, and realization”. 
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Figura 1 - Escala de instanciação 

Instituição- tipo de situação

contexto de situação

instância

Sub- potencial - tipo de instância
texto

Repertório de registros- tipo de texto

Contexto de cultura

potencial

sistema

 

Fonte: Traduzido de Halliday e Matthiessen (2014, p. 28). 

 

A Figura 1 demonstra que o texto instancia um gênero que se relaciona ao 

contexto de situação por meio do registro. Assim, conforme Halliday (1989), a 

linguagem é um dentre muitos sistemas de significados que constituem a cultura 

humana e está relacionada a um dos aspectos da experiência humana: a estrutura 

social.  Ainda, a linguagem é definida como um sistema de escolhas, de significados 

possíveis em determinadas atividades sociais, inseridas em um contexto de cultura e 

é usada “para construir o sentido da nossa experiência e para efetuar nossas 

interações com outras pessoas” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p.24)21, isto é, a 

linguagem é um recurso utilizado para construir e trocar significados.  

De acordo com os autores, a linguagem é “um sistema semiótico complexo, 

tendo vários níveis ou estratos”22 (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p.24)  e esse 

sistema é instanciado em forma de textos, que “variam de acordo com a natureza 

dos contextos em que são usados”23 (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 29), que 

são os registros. Nesse sentido,  

                                            
21

 No original: “We use language to make sense of our experience, and to carry out our interactions 
with other people.” 
22

No original: “that a language is a complex semiotic system, having various levels, or strata.” 
23

 No original:  “texts vary according the nature of the contexts they are used in”.   
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O termo “texto” refere-se a qualquer instância de linguagem, em qualquer 
meio, que tenha sentido para alguém que conheça a língua; podemos 
caracterizar o texto como linguagem em funcionamento no contexto (cf. 
Halliday & Hasan, 1976: Ch. 1; Halliday, 2010). A linguagem é, em primeira 
instância, um recurso para construir significado, então o texto é um 
processo de construção de sentido no contexto (HALLIDAY; 
MATTHIESSEN, 2014, p. 30)

24
 

 

 Essa relação (texto/contexto) também ocorre quando textos mostram as 

variáveis do contexto. Segundo Butt et al. (2000, p. 182),  “a relação entre contexto e 

significados é dinâmica e reversível, com contextos sendo percebidos em textos e 

textos revelando contextos”.25 Retomando Halliday e Matthiessen (2014), para 

construir sentido no contexto, de acordo com a abordagem sistêmico-funcional, a 

realização da linguagem ocorre simultaneamente em quatro estratos, os quais 

correspondem à ligação que promove a organização de um com o outro – realização  

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). Para os autores, um texto é o produto de dois 

processos combinados: instanciação e realização e também é “ tanto a realização de 

tipos de contextos quanto a demonstração do que é relevante para os membros 

culturais em determinadas situações” ( MARTIN; EGGINS, 1997, p.251)26.  

 A instanciação é, segundo Martin (2009, p.557), a “hierarquia orientada para o 

uso da linguagem”27.  Para ele, “nós usamos a linguagem para dar sentido à nossa 

experiência e para efetuar nossas interações com outras pessoas” (2009, p.557)28. 

Martin (1992) propôs a ideologia como nível de estratificação do sistema linguístico e 

argumenta que esse nível é necessário, pois o “potencial de significado de uma 

cultura é desigualmente distribuído nos grupos sociais e, portanto, muda 

constantemente. A tensão entre os discursos desses grupos significa que, para 

alcançar metaestabilidade, o sistema deve evoluir”29 (MARTIN, 1992, p.507). 

                                            
24

 No original: “The term ‘text’ refers to any instance of language, in any medium, that makes sense to 
someone who knows the language; we can characterize text as language functioning in context (cf. 
Halliday & Hasan, 1976: Ch. 1; Halliday, 2010). Language is, in the first instance, a resource for 
making meaning; so text is a process of making meaning in context.” 
25

 No original: “the relation between context and meanings is dynamic and reversible, with contexts 
being realized in texts and texts revealing contexts.” 
26

  No original: “text is both the realization of types of context, and the enactment of what matters to 
cultural members in situations.” 
27

 No original: “hierarchy oriented to language use”. 
28 No original: “We use language to make sense of our experience, and to carry out our interactions 

with other people.” 
29

 No original: “This is necessary because a culture's meaning potential is distributed unevenly across 
social groups and so constantly changing. Tension among the discourses of these groups means that 
to achieve metastability, the system must evolve.” 
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Sendo assim, para a LSF, existem dois contextos: o de cultura, que se refere 

a “toda a história cultural por trás dos participantes e por trás dos tipos de práticas 

nas quais eles se envolvem, determinando sua importância para a cultura, seja 

prática ou ritual” (HALLIDAY, 1989, p.6)30, e o de situação, que trata do contexto 

imediato em que um texto ocorre.  

 O contexto de situação apresenta três variáveis (campo, relações e modo): 

campo é aquilo que está acontecendo, a natureza da ação social que está sendo 

realizada; relações, a natureza e papéis dos participantes e as relações entre eles, a 

distância social; e o modo é a organização do texto, a caracterização com relação às 

modalidades retóricas, ao canal e ao papel que é desempenhado pela linguagem e a 

forma como o texto é apresentado ou como a língua é organizada para atingir os 

objetivos aos quais se destina (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014).  

Thompson e Thetela (1995) elucidam que o estudo do contexto deve 

considerar a análise dos participantes, por isso, é preciso diferenciar o contexto de 

interação autor-leitor, que são os participantes na interação, e o contexto de 

interação interno, que são os participantes na oração. Essa distinção é necessária, 

porque o “falante/escritor também pode gerenciar parcialmente a interação, 

projetando diferentes papéis de transitividade tanto para si quanto para seu 

público”31 (1995, p.109). Os autores apresentam as distinções entre “escritor” e 

“escritor-no-texto”; entre “leitor” e “leitor-no-texto”. O “escritor” é quem escreve o 

texto e o “escritor-no-texto” é o responsável pelo texto, expresso na transitividade da 

oração. Diferente do texto escrito, Thompson e Thetela (1995) esclarecem que o 

“leitor” é o público “idealizado” por quem escreve. A união dos discursos do escritor 

e do leitor é a realização da interação entre si. O “leitor no texto” é o participante que 

representa o conjunto de potenciais leitores do discurso. 

 Ao considerarmos que estudamos a linguagem em seu contexto, retomamos 

Halliday e Matthiessen (2014), que apresentam a oração, a gramática, como uma 

figura ideacional, que representa processos, os quais realizam o fazer ou acontecer, 

dizer ou sentir, ser ou ter, em conjunto com seus vários participantes e 

circunstâncias em um determinado contexto.  Esse tipo de significado é mais ativo: a 

                                            
30

 No original: “[...] whole cultural history behind the participants, and behind the kind of practices that 
they were engaging in, determining their significance for the culture, whether practical or ritual.” 
31 No original: “[…] the speaker/writer can also manage the interaction partly by projecting different 

transitivity roles onto herself and her audience.”  
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função ideacional da linguagem é realizada pelo sistema de transitividade e essa 

função realiza a variável contextual campo, que é ‘linguagem como reflexão’, isto é, 

‘linguagem como ação” (HALLIDAY; MATTHIESSEN 2014, p.30) 32 em um contexto 

específico.  

 Nessa perspectiva, há também a proposição e a proposta, que retratam o 

meio pelo qual informamos ou questionamos, entregamos um pedido ou fazemos 

uma oferta e também exprimimos a nossa avaliação e atitude em relação a quem 

estamos nos dirigindo e sobre o que estamos falando. Esse contexto está atrelado 

também à metafunção interpessoal, que é realizada pelo sistema de MODO e realiza 

a variável relações; essa metafunção diz respeito a proposições e a propostas com 

base naquilo que informamos, ofertamos, ordenamos, enfim,  na relação que está se 

realizando nesse contexto. Também relacionada ao contexto, está a metafunção 

textual, que realiza a variável contextual modo e tem como papel  organizar o 

movimento discursivo na interação e manter a coesão no texto, cuida da tessitura do 

texto, mais especificamente, da temática e da informação (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2014).   

Considerando o contexto, na oração, juntam-se essas metafunções que são 

realizadas por meio da linguagem (falada, escrita...) para produzir os significados, 

que se realizam por meio da semântica e da léxico-gramática, as quais se ordenam 

para realizar as três metafunções, em que a realização do texto é sistematicamente 

diferente dependendo do contexto em que é usado. Na teoria de Halliday, a 

associação do contexto de situação ao de cultura corresponde ao contexto de um 

determinado texto em que o contexto de cultura está relacionado aos costumes de 

um povo, já o de situação é mais característico de determinada língua (HALLIDAY; 

HASAN, 1985). 

As variáveis do contexto definem o registro da linguagem: “um registro é uma 

variação funcional da linguagem, os modelos de instância do sistema inteiro 

associados com um tipo de contexto (um tipo de situação)” (HALLIDAY e 

MATTHIESSEN, 2014, p. 29) e também “um registro pode ser representado como 

uma configuração particular de probabilidades sistêmicas”33. As variáveis do 

contexto de situação – campo, relações e modo – realizam, conforme já 

                                            
32

 “the ideational function of the grammar is ‘language as reflection’, this is ‘language as action’”. 
33

 No original: “a register can be represented as a particular setting of systemic probabilities.” 
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mencionado, as metafunções da linguagem, que se manifestam simultaneamente na 

estrutura da oração. 

Com relação ao termo registro, “quando textos compartilham do mesmo 

contexto de situação para um maior ou menor grau, eles vão compartilhar os 

mesmos significados experienciais, interpessoais e textuais e assim eles pertencem 

ao mesmo registro” (BUTT et al., 2000, p.09)34. Sendo assim,  “podemos até falar de 

um registro de fala do professor porque, embora os conteúdos da aula sejam 

diferentes, os textos terão os mesmo propósitos e relações”35, pois os “textos 

pertencentes a um mesmo registro têm significados em comum, eles também 

compartilham padrões de léxico-gramática” (BUTT et al., 2000, p.09)36. Por 

considerarmos os recursos linguísticos da léxico-gramática, apresentamos, na seção 

a seguir, os sistemas léxico-gramaticais, mais especificamente, a oração como 

representação: sistema de transitividade e a relação lógico-semântica.  

 

2.2 SISTEMAS LÉXICO-GRAMATICAIS 

 

Nesta seção, apresentamos o sistema léxico-gramatical que realiza a função 

experiencial (transitividade) (2.2.1) e o sistema que realiza a função lógica no 

complexo oracional (2.2.2). 

 

2.2.1 Oração como representação: sistema de transitividade 

 

 Ao usarmos a linguagem, buscamos dar sentido àquilo que dizemos ou 

escrevemos tomando por referência nossos conhecimentos de gramática. Em 

consonância a essa ideia, Matthiessen (2001, p.1), reporta que 

 

quando usamos a língua, engajamo-nos com a gramática em forma de 
texto. Quando aprendemos uma língua, deparamo-nos com a gramática em 
forma de texto e “destilamos” o sistema gramatical dessas aprendizagens. E 
quando investigamos a gramática, observamo-la em forma de texto – como 

                                            
34

 No original: When texts share the same context of situation to a greater or lesser extent, they Will 
share the same experiential, interpersonal and textual meanings and so they belong to the same 
register. 
35

 No original: “We can even talk about a register of teacher talk because, although the lesson 
contents will be different, the texts will realize the same purposes and relationships.” 
36

  No original: texts belonging to the same register have meanings in common, they also share 
patterns of lexicogrammar. 
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padrões de palavras que se desdobram no tempo em alguns contextos 
específicos. (Padrões de palavras são padrões de itens gramaticais 
(“palavras funcionais”) e itens lexicais (“palavras de conteúdo”) que formam 
as estruturas gramaticais)

37
.  

 
 

 Em consonância a esse raciocínio,  Halliday e Matthiessen (2014) construíram  

uma teoria da experiência humana e alguns dos recursos da léxico-gramática são 

dedicados a função de explicar a linguagem. A isso chamam de metafunção 

ideacional e distinguem-na em dois componentes: experiencial e lógico, que 

representam a experiência e os elementos que organizam os arranjos lógico-

semânticos. 

Segundo os autores, a estrutura da transitividade também é dada pela 

oração, que “não é apenas uma figura representando algum processo – como fazer, 

acontecer, dizer, sentir, ser ou ter – com seus vários participantes e circunstâncias”38 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 49), mas que se constitui de três 

componentes: processo, participantes e circunstâncias. Os processos se realizam 

por grupos verbais; os participantes, por grupos nominais; as circunstâncias, por 

grupos adverbais e sintagmas preposicionais, cuja finalidade é adicionar 

informações aos processos em que os participantes estão envolvidos. “O sistema de 

transitividade interpreta o mundo da experiência em um conjunto controlável de 

TIPOS DE PROCESSOS”39 (grifo dos autores) (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, 

p.213). Para os autores, “cada tipo de processo oferece seu próprio modelo ou 

esquema para a construção de um domínio particular da experiência como uma 

figura de um tipo particular” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 213)40. 

A transitividade é um sistema “que afeta não apenas o verbo que serve como 

processo, mas também os participantes e as circunstâncias”41 (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2014, p.227). O processo determina o tipo de participante; por 

                                            
37

 No original: “When we use language, we thus engage with grammar as text. When we learn 
language, we encounter grammar as text, and we “distil” the grammatical system out of these 
encounters. And when we investigate grammar, we observe it as texts — as patterns of wording 
unfolding in time within some specific context. (Patterns of wording are patterns of grammatical items 
(“function words”) and lexical items (“content words”) forming grammatical structures.)”. 
38

 No original: “[…] is not only a figure, representing some process – some doing or happening, saying 
or sensing, being or having – together with its various participants and circumstances; 
39

 No original: “The transitivity system construes the world of experience into a manageable set of 
PROCESS TYPES.”  
40

 No original: Each process type provides its own model or schema for construing a particular domain 
of experience as a figure of a particular kind. 
41

 No original: “[…] affecting not only the verb serving as Process but also participants and 
circumstances.” 
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exemplo, se o processo for mental, significando o sentir, os participantes da oração 

são denominados Experienciador e Fenômeno. Se for material significando o fazer, 

os participantes da oração podem ser denominados Ator e Meta.  

Para Halliday e Matthiessen (2014), o sistema de transitividade constitui-se de 

seis tipos de orações, que são as materiais, as mentais, as relacionais, as verbais, 

as existenciais e as comportamentais. Essas orações podem ser dependentes ou 

independentes entre si como pode ser visto a seguir na metafunção ideacional do 

tipo lógica. 

 De acordo a GSF, as orações materiais expressam o fazer e o acontecer de 

uma entidade, materializam linguisticamente experiências do mundo exterior. Seus 

participantes são Ator e Meta, como pode ser observado no exemplo42 com o 

processo “esticar”  “Mafalda utiliza palavras de uma língua que não é português e 

estica os olhos com os dedos para caracterizar o formato dos olhos dos povos 

orientais” (T6LD6)43. Além desses participantes, outros participantes podem estar 

envolvidos em orações materiais. Nesse exemplo, o participante “Mafalda” 

desempenha a função de Ator do processo “esticar”, cuja Meta é o participante 

“olhos”.  

 As orações materiais podem apresentar participantes adicionais que são 

Escopo e Beneficiário. O Escopo é o participante que pode ser envolvido positiva ou 

negativamente pela ação do processo. O Beneficiário é um participante beneficiado 

pelo processo. No exemplo  “São Paulo oferece maior diversidade em parques para 

você [...]” (LD6)44, o processo “oferece” é material e o participante “para você” 

desempenha a função de Beneficiário da ação expressa pelo processo “oferece”, 

cujo Ator é o participante “São Paulo”. 

 Além das orações materiais que representam as ações do mundo exterior, 

apresentamos as orações mentais que retratam fatos de nossa consciência. Os 

participantes, nas orações mentais, sentem, percebem, pensam e desejam. Os 

participantes envolvidos nessas orações são o Experienciador e o Fenômeno como 

é evidenciado no exemplo “O cartunista Fernando Gonsales, para criar humor, 

explorou em sua tira a diversidade linguística que existe no Brasil” (T3LD6). Nesse 

exemplo, o participante “o cartunista Fernando Gonsales” realiza a função de 

                                            
42

 Exemplos e elementos em análise estão entre aspas.  
43

 A explicação dos códigos está no Capítulo 3 “Passos Metodológicos”. 
44

Quando não encontramos exemplos do corpus, usamos exemplos de outros textos dos LDs.  



52 

 

Experienciador do processo mental “explorou” e o Fenômeno é “a diversidade 

linguística [...]”. De acordo com Halliday e Matthiessen (2014), as orações mentais 

podem ser: perceptivas, cognitivas, emotivas e desiderativas. 

  A linguagem pode também ser usada para estabelecer relação entre duas 

entidades, podendo caracterizá-las ou identificá-las. As orações relacionais 

atributivas caracterizam o Portador por meio da do Atributo e as orações relacionais 

identificativas são compostas pelo Identificado e pelo Identificador, isto é, o segundo 

é usado para identificar o primeiro.  

 O exemplo “as pessoas são menos ou mais simpáticas [...]” (T1LD6) ilustra 

uma oração atributiva. Esse exemplo tem como Atributo “simpáticas”, que serve para 

caracterizar o Portador “as pessoas”. Já o exemplo “o locutor é aquele que fala” 

(T1LD6) traz Identificador “aquele que fala” para definir o Identificado “o locutor”. 

 A linguagem serve também para comunicar e essa ação é realizada por 

orações verbais que constroem figuras de dizer. Os participantes das orações 

verbais são Dizente (entidade a que o dizer é atribuído), Verbiagem (o que é dito), 

Receptor (a quem o dizer é direcionado) e Alvo (participante atingido pelo processo 

de dizer). Os participantes Dizente “nós” e o participante Verbiagem “uma criança” 

estão exemplificados na oração “quando nós dizemos ‘uma criança” [...]” (T6LD6).  

 Halliday e Matthiessen (2014) também apresentam as orações existenciais 

que representam experiências de algo que existe ou acontece e, nessa oração, há 

participante único o Existente. Na oração existencial “as línguas mistas existem” 

(T1LD6), o participante que desempenha a função de Existente é “as línguas 

mistas”.  

Por fim, os autores apresentam as orações comportamentais que 

materializam experiências do comportamento humano (tossir, sorrir...). Essas 

orações apresentam também um participante: o Comportante, como em “a mulher 

foge dela” (T1LD6),  em que o participante  “a  mulher” desempenha a função de 

Comportante demonstrando o comportamento de fugir.  

 Feita essa apresentação do sistema de transitividade que realiza a 

metafunção ideacional experiencial proposta por Halliday e Matthiessen (1994, 2004 

e 2014), cuja unidade de análise é a oração, entendemos que é possível descrever e 

analisar os textos que instanciam gêneros a fim de verificar como são organizados 

léxico-gramaticalmente. Com o intuito de empreendermos análises referentes ao 
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sistema semântico-discursivo de CONJUNÇÃO, buscamos reforços nas relações 

lógicas.  

 

 2.2.2 Acima da oração: relações lógico-semânticas  

 

A metafunção da linguagem que se ocupa de combinações entre as orações  

é a ideacional do tipo lógica, cuja unidade de análise é o complexo oracional e está 

acima da oração nas relações lógico-semânticas. De acordo com Halliday e 

Matthiessen (2014), as orações reúnem-se por relação lógico-semântica e formam 

os complexos oracionais, que se constituem por mensagens ligadas umas às outras. 

Nessa sequência, as orações se relacionam por meio de seu significado gramatical, 

constituem-se pela sequência e compõem o complexo oracional. Para exemplificar, 

Halliday e Matthiessen (2014) apresentam o complexo oracional: ||| Eu estava 

apenas dizendo a ela || como eu estava vindo por aqui neste fim de semana. |||45.  

Nesse exemplo, temos um complexo oracional constituído de orações que 

são sinalizadas por símbolos “||”, que separam as orações no complexo oracional, e 

por símbolos que delimitam o início e o fim de cada complexo “|||”. Trazemos como 

exemplo do corpus as orações ||| Ele não participará do jogo de futebol || embora 

você insista ||| (LD8, p. 241), que estão separadas pelos símbolos propostos por 

Halliday e Matthiessen (2014). 

Em consonância a isso, de acordo com Halliday e Matthiessen (2014, p.438), 

na parataxe, todas as orações ligadas por uma relação lógico-semântica são 

independentes (status de igualdade) e, na hipotaxe, ocorre a interdependência, em 

que uma é a dominante e a(s) outra(s) é(são) dependente(s) (status desigual). 

Segundo os autores, “a escolha entre parataxe e hipotaxe caracteriza cada relação 

entre duas orações”46 (2014, p.441). Na Figura 2, segue a representação sistêmica 

do complexo oracional proposta em Halliday e Matthiessen (2014). 

 

 

 

 

                                            
45

 “||| I was just telling her || how I was coming up this way this weekend. |||” [Text 82] (p.521)” 
46

 No original: “The choice between parataxis and hypotaxis characterizes each relation between two 
clauses.” 
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Figura 2 -Representação sistêmica do complexo oracional 

ORAÇÃO
TAXE

HIPOTAXE

PARATAXE

TIPO DE RELAÇÃO

LÓGICO-SEMÂNTICA

RECURSÃO
PARAR

CONTINUAR

PROJEÇÃO

EXPANSÃO

IDEIA

LOCUÇÃO

ELABORAÇÃO

EXTENSÃO

INTENSIFICAÇÃO

 

Fonte: traduzida de Halliday e Matthiessen (2014, p. 438) 

 

Então, para Halliday e Matthiessen (2014), os complexos são definidos por 

relações gerais.  A parataxe é a ligação de elementos de mesmo nível, já que estão 

em lugares diferentes no complexo e isso não altera o sentido. “Em princípio, a 

relação paratática é logicamente (i) simétrica e (ii) transitiva” (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2014, p. 452)47. Esses componentes, sejam orações, grupos ou 

sintagmas, têm o mesmo status, conforme mostra o excerto “Daí a importância de 

ampliar nossas experiências com a linguagem e situações sociais, pois essa 

ampliação pode nos ajudar a ter menos problemas desse tipo” (T1LD6). 

A hipotaxe corresponde à ligação de elementos de estado desigual e “o 

elemento dominante é livre, mas o elemento dependente não é” (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, p. 452, 2014)48. A relação hipotática é logicamente não simétrica e 

não transitiva, uma vez que a inversão na ordem dos elementos provoca alteração 

de sentido, conforme as orações “Mafalda diz Karatê, Hiroshima gheisha! Samurai 

                                            
47

 No original: “In principle, the paratactic relation is logically (i) symmetrical and (ii) transitive.” 
48

 No original: “The dominant element is free, but the dependent element is not.” 
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ikebana, e esse conjunto de palavras não constitui sentido. Embora tais palavras 

pertençam o idioma japonês, essa ausência de sentido resulta do fato de que elas 

não foram articuladas de modo coerente” (T2LD6). 

Normalmente, as estruturas hipotáticas e paratáticas combinam no mesmo 

complexo oracional, como podemos ver nas orações “Em geral, quando 

participamos de uma conversa, tentamos ser solidários com nossos interlocutores, 

mas há casos em que certos fatores – falta de familiaridade com a situação, 

[...]”(T1LD6). 

De acordo com Halliday e Matthiessen (2014), a estrutura hipotática é 

representada com letras gregas. A oração dominante é  α (α^49β ou β^α), em que os 

elementos estão em dependência. Já a estrutura paratática é identificada por 

números cardinais em ordem crescente (1^2). Os autores também apresentam “um 

mecanismo semogênico”50, denominado encaixamento (embedding) que é 

representado na análise por [[ ]]. “O encaixamento é a ‘mudança de ranking’ por 

meio do qual uma oração ou frase passa a funcionar dentro de uma estrutura de um 

grupo.”51 (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p.491), tal como evidencia o excerto 

“Quando isso ocorre, dizemos [[que a língua apresenta maior grau de formalidade ]]” 

(T5LD6). 

Assim como em orações paratática e hipotática combinam-se em complexos 

oracionais, um elemento encaixado pode ser também uma expansão ou uma 

projeção. “O significado de uma oração ou frase encaixada, que está funcionando 

como uma expansão, é essencialmente definir, delimitar ou especificar”52 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 493). Na expansão, relacionam-se fenômenos 

que fazem parte da mesma ordem experiencial, conforme evidencia o trecho “O 

emprego de este ocorre porque o pirata que está falando (primeira pessoa do 

discurso) tem o olho de vidro nas mãos” (T9LD6). No exemplo, a conjunção “porque” 

explica a informação anterior. Já, na projeção, a oração relaciona-se um fenômeno a 

outro de ordem superior da experiência (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014), tal 

como mostra o excerto “No primeiro quadrinho, um dos Piratas diz: "De quem é este 

olho aqui?"” (T9LD6)  por meio do processo verbal “diz”. Nessa perspectiva, a 

                                            
49

 Este sinal quer dizer seguido de. 
50

 No original: “a semogenic mechanism”. 
51

 No original: “Embedding is thus the ‘rank shift’ by which a clause or phrase comes to function within 
the structure of a group.” 
52

 No original: “The meaning of an embedded clause, or phrase, that is functioning as an expansion is 
essentially to define, delimit or specify.” 
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expansão encontra-se no eixo sintagmático e a projeção, no paradigmático, 

conforme a Figura 3. 

 
Figura 3 -Representação da projeção e da expansão pela convenção das estórias 

em quadrinhos. 

 

Fonte: traduzido de HALLIDAY; MATTHIESSEN (2014, p. 443).  

 

Conforme a Figura 3, Halliday e Matthiessen (2014, p. 443), “a Expansão 

relaciona fenômenos como sendo da mesma ordem de experiência, enquanto a 

projeção relaciona fenômenos de uma ordem de experiência”53, ou seja, na 

expansão, a representação da experiência é por meio de fenômenos um após o 

outro. Já, na projeção, a representação da experiência ocorre por meio de 

associações. A caracterização desses aspectos está relacionada aos elementos 

semânticos mobilizados pelo escritor/falante. Martin (1992) apresenta uma visão que 

vai além do elemento léxico-gramatical, considerando um conjunto de significados 

situados em nível mais abstrato, que são os sistemas semântico-discursivos 

(MARTIN e ROSE, 2007): Avaliatividade, Ideação, Conjunção, Identificação, 

Negociação e Periodicidade, que são apresentados na seção 2.3. Em nossas 

análises, focalizamos os sistemas de IDEAÇÃO  e de CONJUÇÃO, pois 

consideramos a relação com a variável campo e com os sistemas léxico-gramaticais 

da metafunção ideacional já apresentadas.  

 

                                            
53

 No original: “Expansion relates phenomena as being of the same order of experience, while 
projection relates phenomena of one order of experience.” 



57 

 

2.3 SISTEMAS SEMÂNTICO-DISCURSIVOS   

  

Martin (1992) e Martin e Rose (2007) retomam a noção de estratificação 

proposta por Halliday (1978) ao introduzir os sistemas discursivos como referência à 

análise do discurso que é construído em um texto. A realização da linguagem ocorre 

simultaneamente em estratos: fonologia, grafologia, léxico-gramática e semântica 

conforme apresentado na seção 2.2. O estrato da semântica do discurso, que 

contempla os significados para além da oração54, de acordo com Martin e White 

(2005, p.9),  

este nível está relacionado a vários aspectos da organização do discurso, 
incluindo a questão de como pessoas, lugares e coisas são apresentadas 
no texto e permanecem, uma vez lá (identificação). Como os eventos e 
estados de negociação são ligados uns aos outros em termos de tempo, 
causa, contraste e similaridade (conjunção). Como os participantes estão 
relacionados enquanto parte do todo e subclasse da classe (ideação). 
Como os turnos são organizados em trocas de bens, serviços e informações 
(negociação);  como a avaliação é estabelecida, amplificada, objetivada e 
obtida (avaliatividade). (MARTIN; WHITE, 2005, p.9)

55
 

 

 Considerando o exposto, conforme Martin e White (2005), os sistemas 

semântico-discursivos possibilitam uma construção do sentido na organização 

textual-discursiva.  O sistema semântico-discursivo de CONJUNÇÃO “se concentra 

no significado lógico – nas relações de adição, tempo, causa e comparação entre as 

mensagens [...]” (MARTIN; ROSE, 1992, p.27)56, e o de IDEAÇÃO “atende a uma 

variedade de relações experienciais entre itens "lexicais"[...]” (MARTIN; ROSE, 1992, 

p.27) com a finalidade de constatarmos significados discursivos em gêneros com 

base na perspectiva sistêmico-funcional. Martin (1992) considera que gênero e 

análise do discurso têm significados que ultrapassam o nível da sentença, a isso 

denomina “semântica do discurso”.  

Na obra de Martin (1992), a coesão foi apresentada como um grupo de 

sistemas discursivos com enfoque menos léxico-gramatical e mais abstrato que 

                                            
54

 No original: “The third level of abstraction will be referred to here as discourse semantics, to 
emphasize the fact that it is concerned with meaning beyond the clause (with texts in other words).” 
55

 No original: “This level is concerned with various aspects of discourse organisation, including the 
question of how people, places and things are introduced in text and kept track  of once there 
(identification); how events and states of affairs are linked to one another in terms of time, cause, 
contrast and similarity (conjunction); how participants are related as part to whole and sub-class to 
class (ideation); how turns are organised into exchanges of goods, services and information 
(negotiation); and how evaluation is established, amplified, targeted and sourced (appraisal).” 
56

 No original: “[…] focuses on logical meaning — on relations of addition, time, cause and comparison 
between messages […]”  
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inclui quatro sistemas semânticos discursivos, já em 2007, esses sistemas são 

ampliados para seis, tal como mostramos nos Quadros 1 e 2.  Dessa reorganização, 

forma-se um estrato semântico que auxilia na análise da coesão de texto como 

discurso. Com relação ao texto, Martin (1992) apresenta duas dimensões principais: 

a estratificação e, dentro dos estratos, a metafunção, de tal forma que os quatro 

sistemas são dispostos ao estrato léxico-gramatical conforme o Quadro 1. 

 

Quadro 2 -Significados dos sistemas semântico-discursivos 

 

Sistema 
Discursivo 

Significado 
Relacionado 

Realização léxico-gramatical 

Identificação Textual  
Grupo nominal, dêixis, pronomes, nomes 
próprios, comparação 

Negociação Interpessoal  
Oração, modo, modalização, elipse, 
modulação, polaridade, marcação, inclinação 

Conjunção Lógico 
Complexo oracional, lógico-semântico e 
interdependência 

Ideação  Experiencial  
Oração, transitividade (incluindo o léxico como 
gramática detalhada) grupos gramaticais de 
classificação experiencial, colocação. 

Fonte: traduzido de Martin (1992, p.390)  

 

Na obra de 2007, Martin e Rose acrescentaram os sistemas de 

PERIODICIDADE e DE AVALIATIVIDADE. O sistema de AVALIATIVIDADE 

(APPRAISAL) que diz respeito à natureza de interação dos participantes, relaciona-

se à metafunção interpessoal; o sistema de IDEAÇÃO (IDEATION) revela o 

conteúdo, está relacionado à metafunção ideacional; o sistema de CONJUNÇÃO 

(CONJUNCTION) relaciona-se também à ideacional, pois se refere às ligações entre 

as atividades. IDENTIFICAÇÃO (IDENTIFICATION) introduz pessoas, lugares ou 

coisas, que dizem respeito à forma de sentido do discurso que recebe a informação. 

NEGOCIAÇÃO (NEGOTIATION) diz respeito aos aspectos interativos do discurso, 

funções de fala e estrutura de troca. Por fim, PERIODICIDADE (PERIODICITY) é o 

sistema que marca o fluxo da informação (MARTIN; ROSE, 2007). Os sistemas 

semântico-discursivos  conforme Martin e Rose (1992, 2007), advém dos estudos de 

Michael A. K. Halliday em sua Gramática Sistêmico-Funcional (1985, 1994, 2004, 

2014). A partir disso, os autores apresentam os sistemas discursivos que se ligam às 

metafunções, inicialmente Halliday e depois Martin e Rose (2007) declararam que 
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metafunções estão relacionadas uma a outra no uso da linguagem, conforme o 

Quadro 2.   

 

Quadro 3 -Relação dos sistemas semântico-discursivos com as metafunções 

 

Variáveis do 
Registro 

Metafunções  
Sistemas semântico-
discursivos 

Elementos léxico-
gramaticais  

Campo Ideacional 
Ideação 
Conjunção 

Transitividade  
Taxe  

Relações Interpessoal  
Negociação  
Avaliatividade  

Funções de fala, 
Modo, Modalidade  

Modo Textual  
Periodicidade  
Identificação/referência 

Tema e Rema 
Coesão  

Fonte: com base em Martin (1992) e Martin e Rose (2007).  

   

Segundo os autores, não só os recursos gramaticais são importantes para 

delimitar aspectos da experiência, pois são responsáveis por parte das estratégias 

que a linguagem nos dá para que possamos interpretar, mas também a relação 

lexical é importante, mantendo os dois conjuntos complementares de padrões 

ideacionais necessários. Um deles compreende as relações conjuntivas que 

relacionam logicamente uma oração à outra, cujo papel é interpretar a experiência 

como uma série de atividades desenvolvidas, que é o sistema de CONJUNÇÃO. O 

outro conjunto são as relações semânticas entre os elementos que formam o campo 

de um texto e correspondem ao sistema de IDEAÇÃO. “Então, os campos de 

experiência consistem em sequências de atividades envolvendo pessoas, coisas, 

lugares e qualidades. Essas atividades são realizadas por orações e seus 

elementos” (MARTIN; ROSE, 2007, p. 75)57.  

 Como já mencionado, dedicamo-nos, nesta pesquisa, ao estudo dos sistemas 

semântico-discursivos de IDEAÇÃO e de CONJUNÇÃO para a identificação de 

etapas e fases dos gêneros em análise. Iniciamos pelo sistema de IDEAÇÃO, que é 

um sistema de significados que organiza sequências de eventos; em seguida, 

apresentamos o sistema de CONJUNÇÃO, que se refere às sequências de 

atividades, coisas, lugares e qualidades que se relacionam a elas (MARTIN, 1992; 

MARTIN; ROSE, 2007),  como mostram as próximas subseções. 

                                            
57

 No original: “So fields of experience consist of sequences of activities involving people, things, 
places and qualities. These activities are realized by clauses and their elements.” 
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2.3.1 Sistema Semântico-discursivo de IDEAÇÃO 

 

O sistema de IDEAÇÃO tem como base o modelo da experiência humana que 

é proposto por Halliday, pois busca entender como uma atividade que envolve 

pessoas e coisas é construída. Com base em Martin e Rose (2007), “a ideação diz 

respeito à forma como a nossa experiência é construída no discurso” (p.73)58. Então, 

no sistema de IDEAÇÃO, “a oração interpreta a experiência em termos de um 

processo envolvendo pessoas e coisas, lugares e qualidades” (MARTIN; ROSE, 

2007, p.90)59 e focaliza  

o “conteúdo” de um discurso: quais tipos de atividades são realizadas e 
como os participantes dessas atividades são descritos, como eles são 
classificados e do que são feitos. A ideação diz respeito a como nossa 
experienciação da “realidade”, material e simbólica, é construída no 
discurso (MARTIN; ROSE, 2007, p. 66)

60
. 

 

 Nesse sistema, os itens mais periféricos são os lugares, ligados aos 

elementos nucleares. Na Figura 4, Martin e Rose (2007) apresentam o modelo 

nuclear de experiência como atividade.  

 

Figura 4 -Modelo nuclear da experiência como atividade 

 

 

 
Fonte: Traduzido de Martin e Rose (2007, p. 75) 
 
 

                                            
58

 No original: “ideation is concerned with how our experience is construed in discourse.” 
59

 No original: “the clause construes experience in terms of a process involving people and things, 
places and qualities.” 
60

 No original: “the ‘content’ of a discourse: what kinds of activities are undertaken, and how 
participants in these activities are described, how they are classified and what they are composed of. 
Ideation is concerned with how our experience of ‘reality’, material and symbolic, is construed in 
discourse”. 
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 Para analisar os itens lexicais da linguagem que constroem experiências, 

Martin e Rose (2007) consideram o estrato da léxico-gramática de Halliday (1985, 

1994, 2004) mais especificamente o sistema de transitividade. Por meio dos 

diferentes tipos de processos (materiais, mentais, verbais, relacionais, 

comportamentais e existenciais) identifica-se a oração como representação.  A partir 

desses significados experienciais, é necessário descrever os padrões das relações 

lexicais que podem combinar para interpretar um campo (MARTIN; ROSE, 2007), 

pois o sistema semântico-discursivo de IDEAÇÃO 

 

concentra-se no conteúdo de um discurso – quais tipos de atividades são 
realizadas e como os participantes que realizam tais atividades são 
descritos e classificados. Estes são os tipos ideacionais de significados, que 
marcam o campo de um texto (MARTIN; ROSE, 2007, p. 17).

61
 

   

 Os autores reconhecem as relações lexicais entre os recursos de uma 

atividade realizada por orações. Eles apresentam três tipos de relações lexicais: as 

relações taxonômicas, as relações nucleares e as sequências de atividades. 

 

2.3.1.1 Relações Taxonômicas 

 

São conhecidas como relações taxonômicas as que constroem 

progressivamente as taxonomias das pessoas, coisas, lugares e suas qualidades e 

se referem ao campo que se constrói no texto em que  

um item lexical inicia ou se expande no campo de um texto, e esse campo 
espera um intervalo previsível de itens lexicais relacionados para seguir. 
Relações taxonômicas entre itens lexicais são interpretadas em termos do 
campo, enquanto o leitor ou ouvinte vão formando sua compreensão 
(MARTIN; ROSE, 2007, p. 81) 

62
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Para Martin e Rose (2007, p. 290), os grupos verbais “podem ser 

considerados como itens lexicais”63. As relações taxonômicas são relações de 

repetição, “nas quais o mesmo item lexical é repetido, às vezes, de diferentes 

                                            
61

 No original: “[…] focuses on the content of a discourse - what kinds of activities are undertaken, and 
how participants undertaking these activities are described and classified. These are ideational kinds 
of meaning, that realize the field of a text.” 
62

 No original: “A lexical item initiates or expands on the field of a text, and this field expects a 
predictable range of related lexical items to follow. Taxonomic relations between lexical items are 
interpreted in terms of the field, as the reader or listener understands it”. 
63

 No original:  “[…] can be taken as single lexical items.” 
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formas gramaticais, como casar – casado – casamento” (MARTIN; ROSE, 2007, 

p.80)64, tal como evidencia o exemplo.  

 

REPETIÇÃO – Como nosso país é muito grande e desigual, com Estados 
grandes e pequenos, ricos e pobres, com gente vivendo no litoral, na 
floresta, nas grandes cidades, em povoados ou na roça, é natural que a 
língua portuguesa sofra variações, que constituem as variedades 
linguísticas. (T3LD6) 

 

No excerto acima, o autor utiliza as marcas linguísticas “variações” e 

“variedades” que são utilizadas para promover a continuação de ideias.   

Com relação à sinonímia, “[...], em que um significado experiencial similar é 

compartilhado por um item lexical diferente, como casamento – matrimônio [...]”65 

(MARTIN; ROSE, 2007, p.80), encontramos o exemplo a seguir: 

 

SINONÍMIA - “Uma língua pode ser entendida como idioma oficial, isto 

é, a fala oficial de um país.” (T2LD6)
66

 

 

No exemplo, a palavra “língua” é retomada pela palavra “idioma oficial”. Essa 

palavra contribui para a construção do campo do texto. Há também a relação de 

antonímia, “na qual dois itens lexicais têm significados opostos, como casamento – 

divórcio”67 (Martin; Rose, 2007, p.80).  

 

ANTONÍMIA- “[...] de acordo com as convenções do português escrito, 

lemos de cima para baixo e da esquerda para a direita, e não como no 

anúncio [...]. (T2LD6) 

 

Podem ser também relações entre uma classe e seus membros ou entre 

elementos de uma mesma classe, em que “tecnicamente, as relações entre 

membros da classe são conhecidas como hiponímia”68 por exemplo, “classe de 

palavras, uma marca de carro, uma raça de cães”63 (MARTIN; ROSE, 2007, p.89), a 

seguir um exemplo.  

                                            
64

 
64

 No original: “[…] repetition, in which the same lexical item is repeated, sometimes in different 
grammatical forms, such as marry - married - marriage.” 
65

 No original: “synonymy, in which a similar experiential meaning is shared by a different lexical item, 
such as marriage – wedding.” 
66

 Utilizamos esse código na apresentação de todos os textos do corpus.  
67

 No original: “in which two lexical items have opposing meanings, such as marriage - divorce.” 
68

 No original:  “Technically, class-member relations are known as hyponymy.” 
63 

No original:  “class of words, a make of car, a breed of dogs.” 
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[...] CLASSE E SEUS MEMBROS- - “Aquele que produz a linguagem– 

aquele que fala, [aquele] que pinta [...] – é o locutor que compõe, etc.” 

(T1LD6). 

 

 Nas orações, o “locutor” é Identificado em relação a “Aquele que produz 

linguagem”, o qual corresponde à classe, e “aquele que fala” e “aquele que pinta” 

podem ser considerados os membros dessa classe. 

Ainda podem estabelecer “relação entre o todo e suas partes, também 

recebem vários nomes”69, como “parte, conteúdo, ingrediente, constituinte, estrato, 

classificação [...]”(MARTIN; ROSE, 2007, p.90)70, como em: 

 

PARTES E PARTE/TODO- “para um falante se apropriar de uma língua, ele 

precisa dominar apenas o léxico (conjunto de palavras), mas também suas 

leis combinatórias [...]”(T2LD6) 

 

Esses recursos realizam a construção do campo que está relacionado ao 

ensino de conteúdos de língua portuguesa. No entanto, não só das relações 

taxonômicas depende a construção do campo, mas também das relações entre 

elementos de uma figura que são as relações nucleares. 

 

2.3.1.2 Relações Nucleares 

 

As relações taxonômicas e nucleares promovem o rastreamento de relações 

e de qualidades para os elementos responsáveis pelo encadeamento lexical. Nas 

relações nucleares, são apresentados diferentes tipos de figuras (MARTIN; ROSE, 

2007), (HALLIDAY; MATTHIESSEN,  2004, 2014)  que se organizam em três tipos: 

“do fazer” (representação do mundo físico), “do ser” (representação mundo das 

relações abstratas) e “do significar” (representação do mundo da consciência) 

(HALLIDAY; MATHIESSEN, 2014, p.216). 

Para os autores, as figuras “do fazer”, as “do ser” e as “do significar” são 

configurações dos processos, dos participantes e das circunstâncias.  Iniciamos com 

                                            
69

 No original: “relationships of wholes to parts are also given various names […]”  
70

 No original: “part, content, ingredient, constituent, stratum, rank […]. 
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as figuras do “fazer”, que se relacionam aos processos materiais e servem para 

construir experiências. Isso pode ser observado nas orações a seguir: 

 

Mafalda usa gestos e palavras estrangeiras para tentar se comunicar com a 
mulher. (T1LD6) 

 

As figuras “do fazer” em “usa gestos e palavras” e “do significar” em “tentar se 

comunicar” estão relacionadas, respectivamente, às funções de Ator e de 

Comportante desempenhadas por Mafalda (elementos centrais). Além dessas 

relações, há também a relação com a circunstância “ao longo do tempo”, que é um 

elemento marginal considerando-se os elementos dentro da oração que realizam a 

construção do campo do texto.  

A figura do “ser”, que se relaciona com os processos relacionais,  é utilizada 

para designar qualidades a entidades, para qualificar, classificar e identificar 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004/2014), como podemos ver respectivamente nos 

excertos que seguem.  

QUALIFICAR- “Do ponto de vista linguístico, não existe uma variedade 
linguística melhor ou mais correta do que a outra. Mesmo que uma 
variedade seja bastante diferente da norma padrão, ela será boa [...]” 
(T4LD6) 

 
CLASSIFICAR “[...] locutor e locutário são interlocutores.” (T1LD6) 

 
IDENTIFICAR “[...] aquele que fala é o locutor.” (T1LD6) 

 
 

Por fim, são apresentadas as figuras do “significar”, que se relacionam com 

processos mentais71 e podem estabelecer uma relação lógico-semântica entre duas 

orações que Halliday (1985; 1994; 2004; 2014) denominou de projeção. Essas 

relações apresentam processos que introduzem aquilo que é pensado, sentido, 

percebido, desejado que são as figuras do significar, como podemos observar no 

exemplo a seguir. 

“[...] temos informação sobre os seres vivos, mas não sabemos que tipo de 
relação há entre eles.” (T2LD7) 
 

A primeira oração expressa uma figura do ser, que antecede a figura do 

significar explícita pelo processo mental “sabemos” então, como podemos observar, 

podem existir mais de uma figura nos nexos oracionais, pois as relações nucleares 

                                            
71

 Podem ser também processos comportamentais, que se encontram entre materiais e mentais ou 
verbais. É importante lembrar que os processos comportamentais não têm capacidade de projetar 
orações enquanto os verbais e os mentais projetam. 
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de um processo para o outro implicam uma série de etapas, interpretam o campo de 

um texto como desdobrando em série de atividades, que são conhecidas como 

sequências de atividades (MARTIN; ROSE, 2007). Apresentadas as relações 

nucleares, na próxima subseção, são apresentadas as sequências de atividades 

construídas por orações na organização do texto.  

2.3.1.3 Sequências de Atividades  

 

Na sequência de atividades, ocorrem as relações entre as figuras do discurso 

que promovem significados, pois um “campo da experiência humana é composto de 

sequências recorrentes de atividades. Por ser recorrente, qualquer sequência é, até 

certo ponto, previsível dentro de um campo” (MARTIN; ROSE, 2007, p. 101)72. 

Observamos uma série de passos para construir o campo do texto com o 

desdobramento de uma série de atividades realizadas pelos processos (destacados 

em cinza) e pela relação temporal no excerto a seguir 

 

É possível comparar o uso da língua, escrita ou falada, com o jogo. Veja por 
quê. Ao usarmos a língua, primeiramente selecionamos as palavras 
(substantivos, adjetivos e, pronomes, verbos, advérbios, etc.), assim como 
para realizar um jogo escolhemos inicialmente jogadores para compor a 
nossa equipe. Em seguida, combinamos as palavras e frases, nas quais, 
dependendo do contexto, elas passam a ter funções específicas (sujeito, 
predicado, objeto direto, etc), do mesmo modo que, em um jogo, cada 
jogador desenvolve uma função, uma tarefa, ou seja, joga numa posição. 
Veja como se dá a seleção e a combinação das frases das palavras na 
frase "a equipe depende de seus jogadores". (T10LD7) 
 

 

 No excerto, ocorre uma unidade semântica por meio dos processos, 

participantes e circunstâncias de tempo para construção do campo do texto, que se 

organiza em duas sequências de atividades “comparar com o uso da língua com um 

jogo e imaginar a escolha de palavras para combiná-las” e “organizar a mensagem”.  

Essas sequências se estabelecem entre as orações que promovem a 

construção do campo, por exemplo, as sequências “usarmos a língua” e 

“selecionamos as palavras”, que são ligadas pela relação temporal “primeiramente”, 

são organizadas por processos verbal e mental, respectivamente. Essas sequências 

contribuem para a organização do campo do texto com o objetivo de chamar a 

                                            
72

 No original: “field of human experience is composed of recurrent sequences of activities. Because 
they are recurrent, any sequence is to some extent predictable within a field.” 
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atenção do leitor a se reportar à organização de um jogo e comparar à organização 

de um texto. O autor do livro utiliza esse texto para explicar o funcionamento das 

línguas escrita e falada. Essas sequências podem ser analisadas também sob o viés 

do sistema semântico-discursivo de CONJUNÇÃO, que é apresentado na próxima 

subseção.  

 

2.3.2 Sistema semântico-discursivo de CONJUNÇÃO 

 

O sistema semântico-discursivo de CONJUNÇÃO refere-se ao modo como os 

eventos estão conectados e promove o fluxo de informações no texto, isto é, a 

“CONJUNÇÃO ajuda a gerenciar o que esperamos que aconteça em um texto” 

(MARTIN; ROSE, 2007, p. 117)73. Os significados do sistema de CONJUNÇÃO no 

discurso “são realizados por meio de conjunções como se e depois, mas eles 

também são realizados por outros tipos de palavras e, frequentemente, são 

deixados implícitos, para o leitor ou ouvinte inferirem”74 (MARTIN; ROSE, 2007, 

p.116). Em consonância a isso, os significados do sistema semântico discursivo de 

CONJUNÇÃO são realizados não apenas por conjunções, locuções conjuntivas, 

continuativos, mas também por outros recursos no “conjunto de significados que 

organiza sequências de atividades, por um lado, e texto, por outro” (MARTIN; ROSE, 

2007, p.116)75. De acordo com Martin e Rose (2007), as conjunções são 

classificadas de acordo com aquelas que relacionam atividades (externa) e aquelas 

que organizam o texto (interna). 

 

2.3.2.1 Conjunções Externas 

 

O sistema de CONJUNÇÃO oferece opções para a realização das relações 

lógicas num texto. Umas das opções é a conjunção externa que, “está relacionada à 

organização lógica de um campo enquanto umas sequências de atividades”76 

                                            
73

 No original: “CONJUNCTION helps to manage what we expect to happen in a text.” 
74

 No original: “[…] are realized through conjunctions such as if and then, but they are also realized by 

other kinds of wordings, and they are frequently left implicit, for the reader or listener to infer.” 
75

 No original: “set of meanings that organize activity sequences on the one hand, and text on the 

other.” 
76

 No original: “[…] is concerned with logically organizing a field as sequences of Activities.” 
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(MARTIN; ROSE, 2007, p. 117). No Quadro 3, estão as opções básicas de 

conjunções externas, que “codificam a estrutura do mundo. [...] Isso significa dizer 

que estas são largamente orientadas ao campo – elas codificam a organização 

institucional de nossa cultura”77 (MARTIN, 1992, p.180). 

 

Quadro 4 -Opções básicas de conjunções externas 

 

Adição 
soma e, além disso, em adição 

alternância ou, se não – então, alternativamente 

Comparação 
igualdade como, como se, similarmente 

adversidade mas, ao passo que, por outro lado 

Tempo 

sucessão 
então, depois, subsequentemente, antes, 
previamente 

simultaneidade 
enquanto, enquanto isso, ao mesmo tempo, 
quando 

Consequência 

causa assim, porque, uma vez que, logo 

meio por, assim, por meio 

finalidade para, a fim de, por meio de 

condição se, desde que; a menos que;  quando78 

Fonte: traduzido e adaptado de (MARTIN; ROSE 2007, p. 122) 

 

 Para exemplificar, trazemos alguns excertos extraídos do corpus. 

Inicialmente, apresentamos um exemplo com a conjunção “como”. 

O cartunista Fernando Gonsales, para criar humor, explorou em sua tira a 
diversidade linguística que existe no Brasil. Como nosso país é muito 
grande e desigual, com Estados grandes e pequenos, ricos e pobres, com 
gente vivendo no litoral, na floresta, nas grandes cidades, em povoados ou 
na roça, é natural que a língua portuguesa sofra variações, que constituem 
as variedades linguísticas

79
 (T5LD6, p.40).  

 

A conjunção externa “como” introduz um dos fatores que causam as 

variedades linguísticas e realiza a caracterização de uma etapa do texto, isto é, 

compara eventos, por isso é externa.  Outro exemplo de relação causal é expressa 

pela conjunção “porque” que caracteriza uma das relações mais recorrente em 

gêneros da família das Explicações como é o caso de causa/consequência. Isso 

está evidenciado a seguir.  

                                            
77

 No original: “[…] external ones code the structure of the world. […] This would treat external 
relations as by and large oriented to field —they encode the institutional organisation of our culture.” 
78

 No quadro original, não há a conjunção “quando”, mas, no corpus da pesquisa, houve recorrência 
dessa conjunção.  
79

 Grifo do autor 
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Na tira de Fernando Gonsales, a mulher devolve o papagaio porque não se 
identifica com a variedade linguística falada pela ave. Outra vez para evitar 
que pensassem que ela ou a família dela tivessem sido o modelo para 
aquele modo de falar do Papagaio. (T5LD6) 

 

Por não se identificar com a variedade linguística usada pelo papagaio 

(causa), a mulher devolveu o papagaio (consequência). Além dessas relações, são 

comuns também relações de finalidade, de condição e de adição, como pode ser 

visto no exemplo a seguir.  

 

O anúncio deixa claro que, para compreendermos adequadamente os 
textos que circulam na sociedade, não basta ter o domínio do vocabulário e 
das regras de combinação das palavras. É necessário também estar atento 
às situações de comunicação em que os textos são produzidos e circulam, 
quais suas finalidades e as intenções do locutor. [...] Para um falante se 
apropriar de uma língua, ele precisa dominar não apenas o léxico (conjunto 
de palavras), mas também suas leis combinatórias. Os usos e leis de uma 
língua fazem parte de uma evolução contínua, sem interrupções, e por isso 
a língua apenas pode ser compreendida de fato se considerada a situação 
de comunicação em que ela se dá. (T2 LD6) 

 

A conjunção externa “mas também” incorpora ao texto o sentido de 

adição/soma, além de remeter a atenção do leitor para o que vem depois da 

conjunção. Além das relações apresentadas, chamamos a atenção para as relações 

temporais que são importantes na família das Explicações. 

 

Relembre algum jogo, de futebol, de vôlei, basquete, do qual você tenha 
feito parte. Para iniciar o jogo, foi necessário que vocês seus amigos se 
dividissem em duas equipes. Normalmente, há um sorteio para ver quem 
vai ser o capitão de cada equipe e, assim, escolher jogadores de cada uma 
delas. Antigamente, nas brincadeiras de rua, o dono da bola era quem 
escolhia os jogadores do seu time. Depois de definidos os times e a função 
de cada jogador é que o jogo começa. (T11LD7)  

 

A conjunção externa “depois” indica a relação entre eventos/ atividades 

usadas para a organização do time e promove a sucessão no desenvolvimento do 

discurso. As conjunções apresentadas relacionam atividades em sequências e são 

classificadas como externas, “que codificam a estrutura do mundo” (MARTIN, 1992, 

p.180)80. Nesta tese, focalizamos também as conjunções que estabelecem relações 

entre partes do texto, as chamadas conjunções internas.   

 

                                            
80

 No original: “external ones code the structure of the world.” 
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2.3.2.2 Conjunções Internas 

 

As conjunções internas constroem diferentes relações lógicas entre partes 

texto, pois as relações internas estruturam a semiose; “são orientadas ao gênero [...] 

– elas codificam a organização do texto do modo como este é formulado para 

construir nossa cultura.” (MARTIN, 1992, p.180)81 Considerando a organização que 

as conjunções realizam, “de maneira geral, nos gêneros, o papel das relações 

internas é organizar a estrutura esquemática de um texto” (MARTIN, 1992, p.181)82. 

Então é a “conjunção interna que organiza a lógica do discurso” (MARTIN; ROSE, 

2007, p.133)83. O Quadro 4 lista elementos que podem funcionar como conjunção 

interna. 

 

Quadro 5 -Opções básicas de conjunções internas 

ADIÇÃO 
aditivo além disso, além  

alternativa alternativamente 

COMPARAÇÃO 
similar similarmente, por exemplo 

diferente por outro lado, em contraste 

TEMPO 
sucessivas em primeiro lugar, finalmente 

simultâneo ao mesmo tempo, quando 

CONSEQUÊNCIA 
conclusão portanto, em conclusão, assim 

contraste é certo que, mesmo assim 
Fonte: traduzido e adaptado de (MARTIN; ROSE, 2007, p.133) 

 

A conjunção interna vincula partes do texto por meio de relações básicas 

apresentadas por Martin e Rose (2007). Uma dessas relações é a de contraste, que 

é estabelecida com a oração anterior, e é usada como exemplo para explicar o 

conteúdo período composto. No exemplo abaixo, a conjunção “mas” é interna, 

porque estabelece função dentro do sistema de transitividade (MENDES, 2016). A 

conjunção interna ”além disso” apresenta uma informação nova que se vincula ao 

conteúdo apresentado na oração anterior construindo um significado de adição.  

 

O período "sapato bico fino e o terror das baratas... mas existe um lugar 
seguro" apresenta duas, orações; por isso é um período composto por cada 
uma das orações é sintaticamente independente da outra, isto é, apresenta 

                                            
81

 No original: “[…] are oriented to genre. […] — they encode the organization of text as it is 

formulated to construct our culture.” 
82

 No original: “More generally, across genres, the role of internal relations is to scaffold the schematic 
structure of a text.” 
83

 No original: “conjunction in logically organizing discourse.” 
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sujeito e predicado e, além disso, não funciona como termo da outra. Por 
essa razão, trata-se de um período composto por coordenação. (T18LD9) 
 
  

A conjunção “além disso” contribui também para a organização do texto, pois 

o seu emprego referencia o que foi empregado anteriormente. Trazemos também 

como exemplo a conjunção “portanto”, que conclui o raciocínio que vem sendo 

desenvolvido pelo autor na apresentação dos interlocutores. 

 

Na tira de Quino, as personagens se inter-relacionam e interagem por meio 
da linguagem. Por lançar mão de palavras estrangeiras e de gestos que sua 
interlocutora não reconhece, Mafalda não consegue estabelecer uma 
comunicação com a mulher, que, assustada, foge dela. Percebemos, 
portanto, que a comunicação nem sempre é construída de forma solidária 
pelos sujeitos os chamados interlocutores no processo comunicativo. 
(T1LD6, p.23) 

 

 Observamos nesse exemplo que a conjunção “portanto” estabeleceu a 

relação de conclusão dentro do próprio texto. Além das conjunções internas e 

externas, Martin e Rose (1992, 2007) apresentam outros conectores que são 

chamados continuativos, os quais são apresentados na subseção a seguir. 

2.3.2.3 Continuativos 

Os continuativos são diferentes das conjunções. Martin e Rose (2007) dizem 

que os continuativos  

diferem das conjunções de duas maneiras. Mais frequentemente, as 
conjunções ocorrem no início de uma oração em inglês (embora as 
conjunções coesas possam ser posicionadas flexivelmente). Contudo, os 
continuativos ocorrem, principalmente, dentro de uma oração em vez de no 
início, e suas opções de relações lógicas são muito mais restritas. (p.121-

122).
84

 

 

Segundo os autores, “as relações lógicas realizadas pelos continuativos 

incluem a adição, comparação e tempo”85 (MARTIN; ROSE, 2007, p. 142). O Quadro 

5 apresenta as opções básicas de continuativos propostos pelos autores.  

 

Quadro 6 -Opções básicas de Continuativos 

Relação lógica Expectativa  Exemplo  

                                            
84

 No original: “[…] differ from conjunctions in two ways. More often than not, conjunctions occur at the 

beginning of a clause in English (although cohesive conjunctions can be positioned more flexibly). But 
continuatives primarily occur within a clause, rather than at the start, and their options for logical 
relations are far more restricted.” 
85

 No original: “Logical relations realized by continuatives include addition, comparison and time.” 
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 adição neutra  também, assim como 

 comparação 

neutra  também  

menos que  somente, apenas 

mais que  mesmo 

tempo 

mais breve  já 

mais longo  Finalmente, último 

persistente  ainda 

repetitivo  novamente 
Fonte: (traduzido e adaptado de MARTIN; ROSE, 2007, p. 143) 

 

 No excerto abaixo, apresentamos exemplos de relações internas de adição  

realizadas por continuativos  extraídos do corpus. 

 

Na situação retratada na tira, Mafalda usa gestos e palavras estrangeiras 
para tentar se comunicar com a mulher. Na linguagem verbal, a unidade 
básica é a palavra falada ou escrita; (e) em linguagens não verbais, como a 
pintura, a música, a dança, o código Morse, o código de trânsito, as 
unidades são outro tipo; podem ser o gesto, a nota fiscal, o movimento, a 
imagem, etc. Existem também as linguagens mistas, que combinam 
unidades próprias de diferentes linguagens. É o caso, por exemplo, da tira 
de Quino, que apresenta a linguagem sem palavras. Com o aparecimento 
da informática, surgiu também a linguagem digital, que, valendo-se de 
combinação de números, permite armazenar e transmitir informações em 
meios eletrônicos. (T1LD6) 

 

 Nas orações extraídas do T1LD6, os continuativos de adição apresentam uma 

relação lógica interna, pois realizam adição de informações que promovem uma 

sequência de atividades cujo objetivo é explicar sobre os diferentes tipos de 

linguagem.  

 Na sequência, apresentamos um exemplo de continuativo que retoma a ideia 

de que o interlocutor sabe que existem tipos de preconceitos e reforçamos as 

relações de adição e de comparação estabelecidas pelos continuativos “também” e 

“como”. 

 

Você já sabe que, entre os vários tipos de preconceitos, há também  o 
linguístico. Se, por exemplo, um falante deixa de empregar a preposição em 
uma construção como "o filme a que assisti é bom”, dificilmente será alvo de 
julgamento negativo por parte dos interlocutores, mesmo que se trate de 
uma situação que pede emprego da variedade padrão (T19LD9). 

 

As relações estabelecidas pelos continuativos promovem o fluxo interno das 

informações no texto com o objetivo de explicar o preconceito linguístico. As 

conjunções externas, as conjunções internas e os continuativos, no corpus desta 

pesquisa, contribuem para identificação de etapas e fases dos gêneros da família 
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das Explicações. Na seção a seguir, apresentamos a noção de gênero de texto na 

perspectiva da LSF e a família das Explicações. 

 

2.4 GÊNERO DE TEXTO NA PERSPECTIVA DA LSF 

 

Apresentadas as noções de linguagem como sistema, de texto e contexto e 

de sistemas semântico-discursivos,  apresentamos a seguir a perspectiva de gênero 

de texto da LSF, que, inicialmente, centrava-se na descrição da língua inglesa.  

 Martin e White (2005, p. 23) propõem que 

enquanto a realização é uma escala de abstração, envolvendo a 
recodificação de um padrão de significado em outros [...], a instanciação é 
uma escala de generalização, envolvendo nossa perspectiva em termos de 
inércia e mudança – estamos tentando nos colocar distantes para obter um 
quadro geral do que está ocorrendo ou estamos nos colocando próximos ao 
objeto, voltados a uma desconstrução microscópica da instância, ou ainda 
estamos em algum lugar intermediário?

86
 

 

 Nessa perspectiva, conforme Martin e White (2005), os significados, que 

integram o estrato semântico-discursivo, são realizados em fraseados, no estrato da 

léxico-gramática, que é realizado como escrita e realizado como sons no estrato 

grafo-fonológico. “Comparado com a realização, que é uma hierarquia de abstração, 

instanciação é, portanto, uma hierarquia de generalização. É essa diferença que 

está por trás da diferente posição do gênero nas duas hierarquias” (MARTIN, 2009, 

p.558)87.  

Segundo Martin (2009, p.558), “como uma configuração recorrente de 

padrões de campo, relação e modo, o gênero situa-se no topo da hierarquia da 

realização”88. A realização do gênero à grafologia, por exemplo, “está mais perto de 

uma instância de uso da linguagem, uma vez que a realização diz respeito aos 

padrões de modelagem” (Martin, 2009, p.558)89. Para ampliar o padrão da 

                                            
86

 No original: “Whereas realization is a scale of abstraction, involving the recoding of one pattern of 
meanings as another [...], instantiation is a scale of generalization, involving our perspective on inertia 
and change – are we trying to stand back and get an overall picture of what is going on or are we 
standing right up close, microscopically subsumed in the deconstruction of an instance, or are we 
somewhere in between?” 
87

 No original: “Compared with realization, which is a hierarchy of abstraction, instantiation is thus a 
hierarchy of generalization. It is this difference that lies behind the different position of genre on the 
two hierarchies.” 
88

 No original: “As a recurrent configuration of field, mode and tenor patterns genre sits on top the 
realization hierarchy.” 
89

 No original: “closer to an instance of language use, since realisation is concerned with modeling 
patterns.” 
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realização que acontece em quatro estratos, Martin (2009) parte da organização 

proposta por Halliday e Matthiessen (2014)  conforme a Figura 5. 

 

Figura 5 - A linguagem organizada em estratos 

 

 

Fonte: adaptado de Halliday e Matthiessen (2014, p. 26) 

 

Assim, um texto instancia o sistema, que apresenta as metafunções, a quais 

estão no estrato semântico e possuem três significados diferentes e são realizados 

por três sistemas léxico-gramaticais descritos na Gramática Sistêmico-Funcional 

(HALLIDAY, 1985; HALLIDAY, 1994; HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, 2014). Os 

sistemas léxico-gramaticais – transitividade, MODO e estrutura temática – realizam 

(cada um deles) uma das metafunções (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). A 

oração se organiza em três componentes funcionais que são ideacional, interpessoal 

e textual.  

Martin (1992) amplia o padrão de realização de linguagem e contexto social 

com o acréscimo dos estratos GÊNERO e IDEOLOGIA na estratificação proposta 

por Halliday, que é representada na Figura 6.  
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Figura 6 -Linguagem e seu ambiente sociossemiótico 

 

Fonte: traduzido e adaptado de Martin (1992, p.496) 

 

 Segundo Martin (1992), além de se ter uma teoria da linguagem, também é 

preciso uma teoria dos contextos que se realize por meio da linguagem, isto é, “uma 

teoria dos contextos em que a linguagem desempenha um papel” (MARTIN,1992, p. 

493)90. Na Figura 6, estão representados os estratos, em que  o primeiro é o estrato 

da fonologia, que focaliza sílabas e fonemas, o segundo é o estrato da léxico-

gramática na oração e o estrato da semântica do discurso refere-se ao foco em uma 

troca ou parágrafo91 (MARTIN,1992, p.496). O estrato do gênero concentra-se em 

textos inteiros e, no último estrado do contexto, a ideologia. Martin (2009) propôs 

acrescentar um estrato ao sistema para indicar o contexto social: o registro (campo, 

relações e modo) e também o gênero. Para o autor, os estratos estão relacionados 

por metarredundância (um se realiza pelo outro).  

De acordo com Vian Jr. (2001, p. 155), “um texto reflete as escolhas 

gramaticais, lexicais e semânticas inerentes ao contexto situacional e ao contexto 

cultural em que é produzido, deixando transparecer, dessa forma, a visão 

sociossemiótica de linguagem”, que é proposta por Halliday na abordagem 

sistêmico-funcional. Portanto, na perspectiva de gênero da LSF, é fundamental a 

                                            
90

  No original: “for a theory of the contexts in which language plays a part.” 
91

 No original: “To focus on an exchange or "paragraph"[...]” 
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relação existente entre gênero (contexto de cultura), registro (contexto de situação) e 

texto (linguagem).  

 De acordo com Martin e Rose (2008), os diferentes gêneros podem estar 

organizados em textos maiores em que a natureza de textos compostos por mais de 

um gênero é chamada de macrogêneros, isto é, dentro de um mesmo texto, ocorre a 

ocorrência de gêneros. Segundo os autores, é no macrogênero que se manifestam 

vários gêneros, pois o macrogênero se organiza de diferentes formas na 

apresentação de seus gêneros, porque cada um deles tem uma finalidade social.  

 Macrogênero é o termo usado por Woodward-Kron (2005) para aludir a textos 

combinados ou encaixados em gêneros elementares, como por exemplo, relatórios, 

explicações, relatos, dentre outros. Para o autor, macrogênero é a combinação de 

gêneros elementares que complementam um gênero dominante, que é identificado, 

principalmente, pelo seu objetivo principal. Em consonância essa explicação de 

macrogênero, trazemos Martin (2009) com a definição de que os gêneros são 

organizados em etapas e orientam-se para um fim específico em que os falantes 

conseguem interagir por meio desses gêneros que são instanciados na forma de 

textos. 

 Christie (1995) deteve-se no estudo do macrogênero na escola. Nessa 

ocasião, ela observou as atividades de um grupo de alunos e estudou o 

macrogênero currículo, pois se propôs a orientar o processo de ensino e 

aprendizagem. A partir desse estudo, foi organizado um ciclo de lições que foram 

realizadas pelos participantes da pesquisa. Para Christie (1995, p. 227), a 

constituição de macrogênero é cada um dos gêneros que “envolve uma série de 

fases e inclui elementos específicos, e tem um significado funcional na estrutura 

global e desdobramento do macrogênero” 92.  

  O estudo de textos nessa perspectiva pauta-se em noções já apresentadas, 

tais como texto, contexto, instanciação, realização, estratificação. Considerando 

isso, a relação entre os estratos léxico-gramatical e contextual associa-se 

estreitamente ao estudo de gêneros. Dentre esses estudos, estão as perspectivas 

de Hasan (1989) e Martin (1997, 2008, 2012), as quais apresentamos a seguir.  

 

                                            
92

 Each of these genres involves a series of stages and includes specific elements, and has a 
functional significance in the overall structure and unfolding of the macrogenre.   
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2.4.1 Perspectiva de Hasan  

Hasan (1989) define a Configuração Contextual (CC) como conjunto de 

características de uma atividade social que se relaciona às variáveis do contexto de 

situação descritas por Halliday (1989). Conforme a autora, campo é aquilo que está 

acontecendo, a natureza da ação social que está sendo realizada; relações são os 

participantes, a natureza e papéis dos participantes e as relações entre eles, a 

distância social; e o modo é a organização do texto. Para Hasan (1989), “texto e 

contexto estão tão intimamente relacionados que nenhum desses conceitos pode 

ser enunciado sem o outro” (p. 52)93. A partir disso, Hasan (1989) declara que 

gêneros correspondem a padrões textuais e contextuais recorrentes, porque, em 

uma quantidade significativa de textos, o gênero pode apresentar elementos que 

caracterizem, isto é, que ocorrem mais de uma vez.  

 Em determinado contexto, um gênero realiza a atividade social seguindo 

padrões do contexto, que são evidenciados pela CC. Hasan (1989) chama de 

Generic Potential Structure (1996, p.53) para designar “uma categoria abstrata, 

descritiva de uma gama completa de estruturas disponíveis no limite de um dado 

gênero”94 – aqui traduzida como Potencial de Estrutura Genológica (PEG), conforme 

Gouveia (2008).  

Segundo Hasan (1989), o conjunto específico de valores, que realiza o 

campo, as relações e o modo do discurso permite que façamos considerações sobre 

as estruturas textuais propriamente ditas. Hasan (1989) explica que, nos textos, há 

elementos que são obrigatórios, opcionais e iterativos95 em que (1989, p.62), “os 

elementos obrigatórios definem o gênero ao qual o texto pertence; e a ocorrência de 

todos esses elementos numa ordem específica corresponde à nossa percepção de 

completude ou incompletude do texto”96. Os elementos obrigatórios ocorrem em 

todos os textos de um gênero e são considerados definidores desse gênero, porque 

os caracterizam. Já, os elementos opcionais podem aparecer no texto, mas não 

estão em todos os textos de um gênero. Os iterativos são aqueles que aparecem 

                                            
93

 No original: “that text and context are so intimately related that neither concept can be enunciated 
without the other”.  
94

 No original: “The GSP is an abstract category; it is descriptive of the total range of textual structures 
available within a genre”.  
95

  No texto de Cargnin (2014), há exemplos de análise. 
96

 No original: “the obligatory elements define the genre to which a text belongs; and the appearance 
of all this elements in a specific order corresponds to our perception of whether the text is complete or 
incomplete”. (HASAN, 1989: 62) 
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várias vezes em um mesmo texto. Assim, um texto poderá ser previsto por meio de 

pistas contextuais, ou seja, o contexto será construído pelos conjuntos de textos 

produzidos dentro de um contexto de cultura (HASAN, 1989).  

Segundo Hasan (1996, p. 51), “o texto é uma expressão verbal da atividade 

social, portanto, por referência à atividade social, uma estrutura textual generalizada 

pode ser encontrada”97, isto é, (1989, p. 52), “texto e contexto estão tão intimamente 

relacionados de modo que um conceito não pode ser enunciado sem fazer 

referência ao outro”98. Estrutura de texto é a realização de escolhas feitas a partir 

das opções que constituem o campo, o modo e as relações de uma cultura. Os 

elementos obrigatórios da estrutura derivam do campo, com variações na estrutura 

genérica controlada pelas relações e isso significa que há uma forte associação 

entre campo, estrutura de texto e gênero. 

 Então, o contexto de situação é o cerne da abordagem de texto e de gênero 

elaborada por Hasan (1989), que focaliza aspectos linguísticos,  enquanto  Martin 

(1992) entende o contexto de cultura, isto é, o gênero, como parâmetro 

indispensável para análise textual. 

 

2. 4. 2  Perspectiva de Martin 

 Partindo, pois, da noção de gênero de Hasan, expomos os estudos de Martin 

(1992), que centrou atenção para o aspecto social do gênero, o aspecto cultural.  

Conforme Martin (1992), a organização campo, relações e modo mostra as três 

metafunções no nível da linguagem, que se realiza pela léxico-gramática. O gênero 

acontece no nível dos processos sociais, pois “visto da perspectiva da cultura, por 

outro lado, o contexto pode ser interpretado alternativamente como um sistema de 

processos sociais”99 (MARTIN, 1992, p.494).  

Martin e Rose (2008, p. 08) definem gênero “processo social organizado por 

etapas e orientado para propósitos sociais”100. Essa noção relaciona-se 

intrinsecamente à concepção de língua da LSF, pois, nessa perspectiva, a gramática 

contribui para construir significado, o texto é resultado de escolhas que se fazem de 

                                            
97

 No original: “The text is, here, a verbal expression of social activity, and so by reference to the 
social activity, a generalized statement of text structure can be achieved. 
98

 No original: “text and context are so intimately related that neither concept can be enunciated 
without the other”. 
99

 No original: “Seen from the perspective of culture on the other hand, context can be alternatively 
interpreted as a system of social processes. 
100

 No original: “genre as a staged goal-oriented social process” (MARTIN e ROSE, 2008, p. 08). 
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acordo com o contexto, e o texto é a instanciação desse gênero. Partindo desses 

conceitos, entendemos que os textos são utilizados para promover a interação, já 

que os textos refletem de contextos sociais.  

Nesse sentido, Eggins e Martin (1997, p. 232) destacam que “cada texto 

parece trazer algumas influências do contexto no qual foi produzido. Poderíamos 

dizer que o contexto está ‘dentro’ do texto, influenciando as palavras e estruturas 

que os produtores do texto utilizam”101.  

Na perspectiva de gênero apresentada por Martin (1992), gênero e registro 

estão em estratos diferentes. O gênero estrutura-se em etapas que compreendem 

um processo social orientado para um propósito realizado por meio do registro. 

Desse modo, gênero está para contexto da cultura enquanto registro para contexto 

da situação. Assim, o registro funciona como expressão do gênero. Gouveia (2014) 

conclui que “o registro é o que torna os textos diferentes e o gênero é o que torna os 

textos semelhantes” (GOUVEIA, 2014, s/n). 

 A Estrutura Esquemática de Gênero (EEG) de (MARTIN; ROSE, 2008; 

FARENCENA, 2015; SILVA, 2016ª) dentre outros que já se dedicaram a esse 

estudo, é a organização de etapas e fases de um gênero. Essa nomenclatura foi 

usada por Martin e Rose (2008) em estudos realizados em textos de alunos em 

idade escolar. Segundo os autores, “os padrões locais recorrentes dentro dos 

gêneros foram reconhecidos como estruturas esquemáticas” (MARTIN; ROSE, 2008, 

p. 6)102. 

Compreender a estrutura e o funcionamento de gêneros torna-se necessário 

a qualquer professor que esteja inserido no ensino e aprendizagem em gêneros. 

Normalmente, nesse processo, o professor encontra-se no lugar de mediação na 

aprendizagem de como gêneros se organizam para atingir seus propósitos 

comunicativos. Para isso, considerar a sistematização de características linguísticas 

de textos que instanciam gêneros pode promover a qualificação do processo de 

ensino e aprendizagem de leitura e escrita. No contexto australiano, segundo Martin 

e Rose (2008), os gêneros são indicados por dois traços, a saber: o tipológico e o 

topológico. O traço tipológico possibilita observar os gêneros a partir de uma 

taxonomia, isto é, uma forma de classificá-los a partir das diferenças entre eles 
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 No original: “Each text appears to carry with it some influences from the context in which it was 
produced. Context, we could say, gets ‘into’ text by influencing the words and structures that text-
producers use”. 
102

 No original: “Recurrent local patterns within genres were recognized as schematic structures.” 
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tomando por base padrões como envolver, avaliar e informar. O traço topológico 

possibilita observar as semelhanças entre os gêneros, nesse traço, observam-se as 

relações de significados entre eles. 

 Em suma, na perspectiva sistêmico-funcional, a linguagem é vista como 

sistema que se organiza em estratos, o léxico-gramatical, semântico e contextual. 

No estrato contextual, mais especificamente, no contexto de cultura situa-se a 

concepção de gênero de Martin e sua equipe. Entendendo a realização como 

hierarquia de abstração e a instanciação como hierarquia de generalização, Martin 

coloca o gênero como topo da hierarquia da realização, considerando que “cada 

gênero constitui um subpotencial de significado do sistema como um todo” (2009, 

p.558)103. 

Além dessa percepção, Gouveia reporta (2014) que o gênero é entendido 

como o que contextualmente está para além da situação, isto é, para além do 

registro de um dado texto e que denota o seu propósito social. Essa concepção de 

gênero, de acordo com Gouveia (2014), surgiu a partir de reflexões sobre a escrita 

escolar e o ensino de base genológica posteriormente indicadas como pedagogia de 

gêneros da Escola de Sydney.  

Nesse sentido, Martin e sua equipe de pesquisadores desenvolveram uma 

pedagogia de gêneros pautada em estudos de leitura e escrita de gêneros na 

chamada Escola de Sydney. Conforme o próprio Martin (2014, p.310),  a  “teoria do 

gênero é, na realidade, desenvolvida dentro de um modelo Sistêmico-Funcional da 

linguagem e semiose, que está em evolução”104. Tendo em vista essa perspectiva, 

para nos referirmos ao termo “gênero”, nesta tese, usamos “gênero de texto” na 

perspectiva sistêmico-funcional.  

  Com essa pedagogia, no desenvolvimento de três projetos, o objetivo era 

orientar os alunos ao entendimento da leitura e da escrita com base em gêneros, em 

atividades sociais que se realizam por meio da linguagem. Esses projetos que 

nortearam os primeiros passos dos estudos na Escola de Sydney ao longo de três 

décadas (ROSE; MARTIN, 2012). O primeiro teve como proposta o mapeamento de 

gêneros escolares; o segundo, a descrição desses gêneros, e o terceiro, a 
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 No original: “each genre constitutes a subpotential of the meaning potential of the system as a 
whole.” 
104

 No original: “Genre theory as it actually developed within an evolving SFL model of language and 
semiosis.” 
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elaboração de uma sequência de ensino e aprendizagem de leitura e escrita (ROSE; 

MARTIN, 2012).  

 O primeiro projeto Writing e Language and Social Power desenvolveu-se no 

período de 1980 a 1985 – tinha como objetivo mapear textos de alunos em anos 

escolares iniciais. Com base nas análises desses textos, os pesquisadores 

entenderam que os alunos não sabiam exatamente como escrever, pois eles não 

conseguiam organizar a mensagem, assim, constataram que faltava uma pedagogia 

de escrita que os orientasse. O grupo de pesquisadores da Escola de Sydney 

percebeu também, a partir do trabalho com escolas em desvantagens, que era 

necessário ampliar a pesquisa sobre gêneros de modo a dedicar-se à escrita e 

também ao currículo escolar do ensino primário e à escrita nas diferentes disciplinas 

no ensino secundário (MARTIN; ROSE, 2012). 

 Na sequência, com os projetos Language and Social Power (1985-1990) e 

Write it Right (1990-1995), os autores investigavam sobre quais gêneros os alunos 

liam e escreviam nas escolas. A partir disso, buscavam saber quais gêneros eram 

necessários para a aprendizagem do currículo, além de pensar estratégias úteis 

para promover a aprendizagem do curriculum  (MARTIN; ROSE, 2012). 

 Nesses projetos, foram mapeados os gêneros do contexto escolar para que 

pudessem propor uma taxonomia que contribuísse no processo de ensino e 

aprendizagem de gêneros, pois “essencial ao projeto da Escola de Sydney é o 

princípio de que um ensino eficaz implica fornecer aos alunos um conhecimento 

explícito sobre a linguagem105 (MARTIN; ROSE, 2012, p. 2).  Para isso, na segunda 

fase do projeto, o grupo trabalhou com  a escrita escolar em níveis avançados de 

ensino em diferentes disciplinas do currículo. Após essa etapa, Martin e sua equipe 

identificaram traços característicos em diferentes disciplinas que fazem uso de 

gêneros para ensinar seus conceitos.  

 Isso pode ser entendido como o fato de o registro demonstrar as metafunções 

da linguagem, que são realizadas pela léxico-gramática, uma vez que o gênero se 

faz no nível dos processos sociais. Nesse sentido, “o acesso ao gênero, à linguagem 

e ao registro como recurso semiótico é mediado por discursos das etnias, classes 

                                            
105

 No original: “central to the Sydney School project is the principle that effective teaching involves 
providing learners with explicit knowledge about the language.” 
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sociais”106 (MARTIN, 1992, p.495) dentre outros. Para o autor, gênero é um sistema 

que se estrutura em partes, com fins específicos. As etapas em que um texto está 

organizado conduzem ao leitor a uma conclusão, por isso pode ser visto como 

incompleto pelo falante/ouvinte quando essa conclusão não é detectada (MARTIN, 

1992).  

Nessa perspectiva, a construção de significado ocorre por meio de textos que 

instanciam diferentes gêneros, que são agrupados em famílias de gênero (MARTIN 

e ROSE, 2012) e se organizam conforme seus propósitos e suas estruturas 

esquemáticas. Dentre os gêneros mapeados pela equipe de Martin, estão os textos 

factuais, dentre eles está a família de gêneros das Explicações, que é o foco desta 

tese. Nessa família de gêneros, a linguagem promove a realização de atividades 

relacionadas a fazer ciência e organizar o conhecimento científico e, além disso, 

permite que se expliquem eventos cientificamente (VEEL, 1997). Considerando 

estudos de pesquisadores da perspectiva de gênero da LSF, a família de gêneros 

responsável por realizar essa atividade é a das explicações.  

 Conforme já mencionado na seção 2.1, a qual apresenta o conceito de 

gênero, o grupo de pesquisadores australianos chegou ao mapa de gêneros 

escolares a partir dos projetos desenvolvidos nas escolas de Sydney (MARTIN; 

ROSE, 2008).  Para isso, pesquisadores da LSF contribuíram com a perspectiva de 

gênero vigente (MARTIN; ROSE, 2008, 2012). Plum (2004), por exemplo, pesquisou 

gêneros em comunidades linguísticas a partir dos estudos sobre narrativa de Labov 

e Waletsky (1967). Com base em categorias da gramática de Halliday (1985,1994), 

Plum (2004) identificou outros gêneros, que têm padrões análogos ao que é 

proposto por Martin e Rose (2008), pois essa ideia encontra-se em sintonia com o 

que apresentam com relação às famílias de gênero (estórias, textos factuais e 

argumentativos).  De acordo com o autor,  

 
os textos de tipo narrativo investigados em mais detalhes foram 
encontrados em um continuum desde textos mais orientados pela 
experiência, tais como procedimento e relato, de um lado, passando pela 
clássica ‘narrativa de experiência pessoal’ e anedota até os cada vez mais 
orientados pela interpessoalidade, ‘exemplum’ e ‘observação’, dois que se 
tornam ‘interpretações’ do ‘mundo real’ em contraste com a inclinação 

                                            
106

 No original: “Access to genre, register and language as semiotic resources is mediated through 
discourses of ethnicity, class. 
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representacional direta tomada na mesma experiência pelos textos mais 
orientados pela experiência

107
 (PLUM, 2004, p. 5-6). 

 

 Pelo princípio de que textos que compartilham um propósito 

sociocomunicativo e etapas semelhantes são agrupados em uma mesma família de 

gêneros (MARTIN e ROSE, 2008), Rose e Martin (2012, p.128) consideram também 

que “qualquer texto tem múltiplos propósitos; é o seu propósito principal que molda 

seu estadiamento e a família de gêneros à qual pertence”108. Nesse sentido, o que 

os coloca em uma família são as suas semelhanças. Os propósitos gerais comuns a 

determinadas famílias de gêneros estão representados no Quadro 6, no qual a 

família das Explicações está em destaque.  

 

Quadro 7 -Gêneros escolares da Escola de Sydney  

Família Gênero Propósito Etapa 

Estórias 

Relato Relatar eventos 
Orientação 
Registro de eventos 

Narrativa 
Resolver uma 
complicação 

Orientação 
Complicação 
Resolução 

Exemplum 
Julgar o caráter 
ou 
comportamento  

Orientação 
Incidente 
Interpretação 

Episódio 
Compartilhar uma 
reação emocional 
em um relato 

Orientação 
Evento Importante 
Reação 

Observação 
Compartilhar uma 
resposta pessoal  

Orientação 
Evento 
Comentário 

Notícia 
Relatar eventos 
significativos 

Lead 
Ângulos 

Histórias 

Relato 
Autobiográfico 

Relatar eventos 
da própria vida 

Orientação 
Eventos 

Relato 
Biográfico 

Relatar estágios 
da vida de outra 
pessoa 

Orientação  
Eventos 

Relato 
Histórico 

Relatar eventos 
históricos 

Plano de fundo 
Eventos 
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 No original: “The narrative-type texts investigated in further detail were found to range on a 
continuum from most experientially-oriented texts such as procedure and recount at one end to the 
classic ‘narrative of personal experience’ and anecdote to the increasingly interpersonally-oriented 
‘exemplum’ and ‘observation’, both of which become ‘interpretative’ of the ‘real world’ in contrast to the 
straightforwardly representational slant taken on the same experience by the more experientially-
oriented text.”   
108

 No original: “Any text has multiple purposes; it is its primary purpose that shapes its staging, and 
the family of genres it belongs to.” 
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Relato 
Explicativo 

Explicar eventos 
Plano de fundo 
Explicação do evento 

Explicações 

Explicação 
sequencial 

Explicar uma 
sequência 

Fenômeno 
Explicação 

Explicação 
condicional 

Explicar causa e 
efeito 

Fenômeno 
Explicação 

Explicação 
fatorial 

Explicar múltiplas 
causas 

Fenômeno: resultado 
Explicação de fatores 

Explicação 
consequencial 

Explicar múltiplos 
efeitos 

Fenômeno: causa 
Explicação: 
consequência 

Procedimentos 

Procedimento 
Como fazer 
experimentos e 
observações  

Propósito 
Equipamento 
Passos 

Relato de 
procedimento 

Relatar 
observações 

Propósito 
Método 
Resultados 

Instrução para 
análise109 

Solicitar a análise 
de fato/ situação 
social 

Propósito 
Objeto de Análise 
Perguntas 

Relatório 

Relatório 
descritivo 

Classificar e 
descrever tipos de 
fenômenos 

Classificação 
Descrição de um 
fenômeno 

Relatório 
classificativo 

Classificação 
Descrição de tipos de 
fenômenos 

Relatório 
composicional  

Classificação 
Descrição das partes 
de fenômeno 

Argumentos 

Exposição 
Argumentar para 
um ponto de vista 

Tese 
Argumentos 
Reiteração 

Discussão 
Discutir dois ou 
mais pontos de 
vista 

Problema 
Lados 
Resolução 

Reação a 
textos 

Resenha 
Avaliar um objeto 
cultural 

Contextualização 
Descrição do objeto 
cultural 
Avaliação 

Interpretação 
Interpretar a 
mensagem de um 
texto 

Avaliação 
Sinopse do texto 
Reafirmação 

Resposta 
Crítica 

Reagir à 
mensagem de um 
texto 

Avaliação 
Desconstrução 
Desafio 
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 Gênero identificado por Santos (2016) em pesquisa de gêneros usados em duas coleções de 
livros didáticos de Ciências Naturais para o Ensino Fundamental.   
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Fonte: traduzido por Weber (2019), adaptado de Rose e Martin (2012, p.140); Coffin (2006; 2008); 
Martin e Rose (2008) e Christie e Derewianka (2008). 
 

  De acordo com Martin e Rose (2008), para chegar a esse resultado, 

inicialmente, foram agrupados os gêneros que compartilhavam um determinado 

propósito. A partir disso, fixaram-se propósitos mais específicos e, desses 

propósitos, foram separados os que se diferenciavam dos demais. Com estudos 

fundamentados em cada um dos propósitos, o grupo de pesquisadores chegou aos 

três propósitos principais que são envolver, informar e argumentar.   

Os gêneros que têm como propósito envolver, isto é, engajar ou entreter os 

leitores e ouvintes são o relato (relatar eventos), a narrativa (resolver complicação), 

o episódio (compartilhar reações emocionais) e  o exemplum (julgar caráter ou 

comportamento) agrupados na família das Estórias (MARTIN; ROSE, 2012). Cada  

família é constituída de tipos de estórias: relato, que relata eventos; narrativa, que 

apresenta complicação e resolução da tensão que ocorreu na complicação; 

episódio, que apresenta sentimentos com relação a um evento; exemplum, que 

apresenta o julgamento, o comportamento ou caráter; e notícia jornalística, que 

relata um evento e apresenta opiniões sobre o evento. Estórias normalmente 

começam com uma etapa de Orientação, a qual define o contexto e os personagens.  

As fases que se seguem estão de acordo com a finalidade específica da estória. 

Segundo Rose (2011), as “estórias podem ser sobre experiências pessoais reais ou 

ficção”110 (p. 6). Há uma distinção, não só no aspecto gráfico, mas na organização 

das estórias stories e das histórias histories. Estórias são textos que têm como 

propósito envolver o leitor, enquanto histórias relatam fatos e acontecimentos reais 

(MARTIN e ROSE, 2008). Para os autores, as estórias “reconstroem eventos reais 

ou imaginados e os avaliam quanto ao estabelecimento de laços de solidariedade 

entre interlocutores participantes” (MARTIN; ROSE, 2008, p. 97)111. 

 Enquanto a construção de histórias sucede “como o tempo é manipulado para 

ordenar eventos passados, como a causa é usada para explicá-los e como a 

Avaliatividade é usada para valorizar uma ou outra interpretação” (MARTIN; ROSE, 

2008, p. 97)112. Ainda, no que diz respeito às estórias, haverá avaliação do 

                                            
110

 No original: “Stories can be about people's actual experiences, or fiction.” 
111

  No original: “Reconstruct real or imagined events and evaluate them in terms which enact bonds of 
solidarity among participating interlocutors.”   
112

 No original” “how time is manipulated to order past events, how cause is used to explain them, and 
how appraisal is used to value one or another interpretation.”   
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enunciador, já, com relação às histórias, a avaliação não é do enunciador, mas ele 

interpreta os dados como estão postos, isto é, considera-se o conteúdo. Já o gênero 

Relato Histórico, segundo Coffin (2006), tem o propósito sociocomunicativo de 

relatar eventos do passado, que são importantes para a história. Para ela, são três 

as etapas do gênero: Plano de fundo (Background), eventos e Dedução. 

 Com relação ao propósito de avaliar, Rose e Martin (2012) trazem a família 

Reação a Textos, a qual está organizada em três gêneros: resposta crítica, que 

apresenta os sentimentos de quem escreve; resenha, que descreve e aprecia um 

texto; e interpretação, que interpreta a mensagem.  A família dos Argumentos, que é 

composta por Exposição e Discussão (discutir dois ou mais pontos de vista). As 

Exposições são gêneros que estão a serviço da  argumentação sobre um ponto de 

vista, tomando uma posição ou uma Tese, buscando a comprovação com 

argumentos e concluem com uma reiteração da Tese e as Discussões que 

apresentam debates de dois ou mais pontos de vista sobre um problema. No final, 

faz-se a opção pelo lado mais convincente. 

 A família das Explicações reúne gêneros responsáveis por organizar a 

informação em torno dos conhecimentos de língua portuguesa. Quando o propósito 

é informar, mais especificamente, apresentar uma informação aos leitores e 

ouvintes, Rose e Martin (2012) apresentam textos factuais, por exemplo, descrição 

(descrever coisas específicas), relatório (classificar e descrever coisas gerais), 

explicação (explicar sequências de eventos), procedimento (Instruir como fazer uma 

atividade) e protocolo (Instruir o que fazer e o que não fazer).  

Com relação à família dos Relatórios, Martin e Rose (2008) apresentam 

distinção entre relatório descritivo, que classifica e descreve uma entidade, o 

relatório composicional, que descreve as partes que constituem uma entidade, e o 

relatório classificativo, que organiza um grupo de entidades relacionadas aos 

critérios de classificação e classifica e descreve diferentes tipos de coisas. Há 

também os relatórios descritivos que se concentram em descrever coisas, indivíduos 

ou objetos, assuntos, além de especificar algumas de suas particularidades que em 

um texto descritivo pode listar as características de algo como um ser humano 

(EMÍLIA; CHRISTIE, 2013).  
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Ainda com o foco nessa família, para Martin e Rose (2012), o gênero 

Descrição, às vezes, é chamado de Relatório Descritivo, pois se trata de um texto 

que descreve determinadas coisas, itens ou indivíduos e especifica algumas de suas 

características, como, por exemplo, de um animal, uma planta, um ser humano ou 

mesmo um evento particular. Os gêneros da descrição são usados em notas 

pessoais, embora sejam encontrados também como partes de textos mais longos, 

tais como romances em que se quer introduzir uma pessoa e descrevê-la.  A função 

social é “descrever uma determinada pessoa, lugar ou coisa” (EMÍLIA; CHRISTIE, 

2013, p.36) 113 e a estrutura esquemática se organiza com a identificação de um 

fenômeno, pessoa, lugar ou coisa a ser descrita. Assim, o começo de uma descrição 

“identifica fenômeno, pessoa, lugar ou a coisa a ser descrita” (EMÍLIA; CHRISTIE, 

2013, p.36)114 e “descreve partes, qualidades, características do fenômeno, pessoa, 

coisa ou lugar apresentado no primeiro elemento” (EMÍLIA; CHRISTIE, 2013, 

p.36).115  

 Há também os relatórios classificativos em que, segundo Martin e Rose 

(2008), os mesmos Fenômenos podem ser classificados diferentemente de acordo 

com vários critérios. Os relatórios classificativos “são gêneros que classificam algum 

animal ou fenômeno e o descreve” (EMÍLIA; CHRISTIE, 2013, p.52)116. 

Normalmente, são textos que integram contextos científicos e médicos e 

diferenciam-se dos relatórios descritivos, que são responsáveis por  identificar e 

descrever pessoas ou lugares específicos. Trata-se de textos que normalmente “são 

escritos na ciência, nas universidades e nas escolas” (EMÍLIA; CHRISTIE, 2013, 

p.52)117, sendo assim o seu propósito social é classificar ou descrever um fenômeno. 

 Também é um gênero com propósito de informar o procedimento. De acordo 

com Rose (2011), na família dos Procedimentos, o gênero tem como propósito 

sociocomunicativo relatar ou recontar um procedimento investigativo, pois “relata os 

passos realizados em um procedimento, tais como em um experimento” (ROSE, 

2011, p.2)118. Assim como reporta Martin (1997),  

 

                                            
113

 No original: “To describe a particular person, place or thing.” 
114

 No original: Identifies a phenomenon, person, place or thing to be described. 
115

 No original: Describes parts, qualities, characteristics of the phenomenon, person, thing or place 
introduced in the first element. 
116

 No original: “genre that classify some animal, or phenomenon and then describe it.”  
117

 No original: “Are written in science in universities and schools [...]” 
118

 No original: “Does it recount the steps done in a procedure, such as an experiment.” 
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[...] o relato procedimental da experiência, a explicação sobre o experimento 
é destinado à sua ilustração. Sob a perspectiva do gênero, por outro lado, 
as instruções estão imediatamente relacionadas a uma gama de textos 
procedimentais (por exemplo, instruções, receitas, manuais de instrução) 
com estreita relação à tessitura (isto é, uma sequência de comandos, 
potencialmente prefaciada por uma lista de ferramentas, ingredientes ou 
aparatos relevantes, potencialmente norteada pelo propósito do 

procedimento e assim por diante) (MARTIN, 1997, p. 12-13)
119

. 

 

 Nesse sentido, os relatos procedimentais mostram como um procedimento foi 

realizado e, normalmente, começam com o Propósito, depois o Método e os 

Resultados. Para Rose (2011), “os textos procedimentais incluem procedimentos 

que nos ensinam como realizar uma atividade” (p.20) 120. Os procedimentos nos 

instruem como fazer uma atividade, pois eles geralmente começam com materiais e 

equipamentos e são usados “para observar e experimentar” (MARTIN; ROSE, 2008, 

p.141). 

Complementando essa informação, segundo Emília e Christie (2013), o 

gênero Procedimento é texto que fornece instruções para fazer algo, que mostra 

como realizar ações e diz como algo é realizado através de uma sequência de ações 

ou etapas. Sendo assim, os Procedimentos ajudam as pessoas a fazer trabalhos e 

completar tarefas.  

De acordo com as autoras, os Procedimentos podem ser utilizados em 

atividades sociais, domésticas ou científicas e se organizam nas etapas Objetivo, 

Materiais e Procedimento. Seguindo esse mesmo raciocínio, Emília e Christie (2013) 

apresentam três tipos comuns de atividades sociais em que os procedimentos são 

utilizados: Procedimentos utilizados em atividades sociais, Procedimentos utilizados 

em atividades domésticas e Procedimentos usados em atividades científicas. Por se 

tratar do foco desta pesquisa, será apresentada em mais detalhes, na seção 

seguinte, a família das Explicações, que, de acordo com Martin (2008), apresenta 

quantidades significativas de verbos de ação e essas ações estão organizadas em 

sequências lógicas.  
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 No original: “[...] the procedural recount of that experiment, the explanation the experiment is 

designed to illustrate. From the perspective of genre, on the other hand, the instructions are 
immediately related to a range of procedural texts (e.g. directions, recipes, instruction manuals) with 
closely related texture (i.e. a sequence of commands, potentially prefaced by a list of tools, 
ingredients, or relevant apparatus, potentially headed by the purpose of the procedure and so on.” 
120

 No original: “Procedural texts include procedures that instruct us how to do an activity.” 
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2.5 FAMÍLIA DAS EXPLICAÇÕES 

 

Para realizar esta pesquisa, buscamos publicações que nos orientassem com 

relação à análise metodológica. Uma das primeiras obras consultadas foi Genre 

relations: mapping culture, de Martin e Rose (2008). Como trabalhamos com análise 

de textos factuais, mais especificamente, a família das Explicações, tivemos que 

ampliar nossa busca, pois os autores dessa obra apresentaram de forma mais 

detalhada os gêneros das estórias. A partir dessa constatação, buscamos outras 

bibliografias que pudessem nos auxiliar na compreensão de como se organizam os 

gêneros da família das Explicações, foco desta pesquisa. Obras como Martin e Rose 

(2008), Christie e Derewianka (2010), Rose e Martin (2012), Emília e Christie (2013), 

Moyano (2013) contribuíram para a construção de um panorama sobre os gêneros 

dessa família. 

As explicações, conforme Martin e Rose (2008), constroem relações de 

sequenciação lógica entre eventos que constituem o Fenômeno e explicam causas e 

efeitos. Antes desses autores, Veel (1997) apresentou uma proposta diferente, isto 

é, para ele, a família das Explicações tem mais classificações, a saber, explicação 

sequencial, explicação causal, explicação teórica, explicação fatorial, explicação 

consequencial, exploração (VEEL, 1997, p.171). Cabe salientar que o autor não 

menciona a explicação condicional, que é apresentada por Martin e Rose (2008). 

Veel (1997, p.168) diz que para “explicar os eventos cientificamente”121, é preciso 

saber “como a ciência constrói explicações de fenômenos com base na 

experimentação e observação”122. Dessa forma, as explicações de fenômenos 

podem se organizar na construção linguística de um texto e se realizam por gêneros 

da família das Explicações.  

 No que diz respeito ao uso linguístico, essa família tem o propósito 

sociocomunicativo de explicar como acontece um processo (Martin e Rose 2008).  

“Para esse fim, eles implicam sequências de causas e efeitos: o processo x ocorre, 

então o processo y resulta, o que, por sua vez, faz com que o processo z, e assim 

por diante” (MARTIN; ROSE, 2008, p. 150)123. Padrões lógicos como esse, segundo 

                                            
121

  No original: “explaining events scientifically”. 
122

No original: “[…] way science constructs explanations of phenomena on the basis of 
experimentation and observation.” 
123

 
123

 No original: “To this end they imply sequences of causes and effects: process x occurs, so 
process y results, which in turns causes process z, and so on.” 
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Martin e Rose (2008), são chamados de sequências implicacionais por Wignell, 

Martin e Eggins (1993). Essas relações que ocorrem entre eventos de uma 

sequência implicacional são em um primeiro momento temporais. São diversos os 

tipos de relações lógicas que se estabelecem entre eventos de uma sequência 

implicacional. Martin e Rose (2008) explicam algumas relações, dentre elas, 

relações de causa, consequência, condição e concessão.  

No que diz respeito às relações de causa e de consequência, a sequência 

implicacional “modula uma sequência temporal com obrigação” (MARTIN; ROSE, 

2008, p. 150)124. Isso ocorre porque, como já mencionado, X causa Y, uma vez que 

Y compõe a consequência de Z. No que diz respeito aos termos linguísticos, essas 

relações podem ser explicitadas por conjunções como “logo”, “então”, “portanto” ou 

“porque” (MARTIN; ROSE, 2008).  

 A sequência implicacional, na relação de condição, “modaliza um evento 

causal com valor de probabilidade” (MARTIN; ROSE, 2008, p. 150)125. Essa relação 

pode ser realizada por meio das conjunções “se... então” ou “desde que”. A 

sequência implicacional ocorre com um valor concessivo nas relações de concessão 

(MARTIN; ROSE, 2008) e, linguisticamente, é realizada por meio das conjunções 

“mas”, “porém” ou “no entanto”126.  

 Em textos mais atuais com fins pedagógicos, Emília e Christie (2013)  

mencionam que os gêneros da família das Explicações “são escritos para explicar 

como ou por que algo acontece” (p.59)127. São usados em muitas áreas da vida, 

dentre elas, os fenômenos científicos do mundo natural, ciclos de vida, eventos na 

história, políticas de governo. São usados também em escolas e universidades e 

“eles são muito úteis para aprender a ler e escrever” (EMÍLIA; CHRISTIE, 2013, p. 

59)128. Sendo assim, entender como se organizam os gêneros dessa família pode 

auxiliar o professor em sala de aula no momento em que ensina os conhecimentos 

de diferentes disciplinas, pois o reconhecimento das etapas do gênero facilitará a 

compreensão de atividades de leitura e de escrita, pois o gênero de texto explicação 

é usado em muitas áreas da vida e há muitas questões que precisam ser explicadas.  

                                            
124

 No original: “modulates a temporal sequence with obligation”. 
125

 No original: “modalizes a causal event with probability”. 
126

 Em língua portuguesa, a concessão ocorre, normalmente, por meio da conjunção EMBORA.  
127

 No original: “Are written to explain how or why something happens.” 
128

 No original: “They are very useful genres to learn to read and write.” 
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Nesses gêneros, estão incluídos, por exemplo, os fenômenos científicos do mundo 

natural (EMÍLIA; CHRISTIE, 2013).  

Além disso, com base em Moyano (2013), a família das Explicações é 

importante para a organização interna dos textos, pois dão maior relevância à 

estrutura retórica se comparadas às relações entre objetos e atividades do mundo 

que constroem, uma vez que a função social desses gêneros é “identificar algum 

fenômeno (um animal ou uma coisa) que precisa ser explicado e, em seguida, 

explicar como ou por que isso ocorre” (EMÍLIA; CHRISTIE, 2013, p. 59)129.  

 Considerando essas características dessas sequências implicacionais, Martin 

e Rose (2008, p.150) chegam a quatro gêneros explicativos: explicação sequencial, 

que apresenta uma sequência de causa e efeito, explicação fatorial, que focaliza 

várias causas de uma consequência, explicação consequencial, que apresenta 

várias consequências de uma causa e a explicação condicional, que depende de 

condições diversas. Martin e Rose (2008) apresentam as Explicações Tecnológicas 

para explicar o processo natural e a ciência, mas, por não se tratar de um gênero 

escolar, não analisamos nesta tese.  

O gênero Explicação sequencial, que “constrói sequências de atividades” 

(MARTIN; ROSE, 2008, p.166)130, desdobra-se no tempo e apresenta relações 

lógicas entre os eventos, podendo ocorrer ao mesmo tempo com um efeito seguido 

de uma causa de forma implícita. Para os autores, as “Explicações sequenciais são 

tipicamente construídas como uma série de eventos, em que uma relação causal 

obrigatória está implícita entre cada evento” (MARTIN; ROSE, 2008, p. 150-151)131. 

Eles apresentam um exemplo de como foram formadas as zonas úmidas do norte132. 

De acordo com a sua análise, a etapa da Explicação responde à pergunta “como 

elas são formadas?” (MARTIN; ROSE, 2008, p. 150-151)133.  Para responder a essa 

pergunta, o texto apresenta duas fases: a primeira diz respeito aos grandes rios que 

fluem do litoral e formam zonas úmidas em terras baixas; a outra fase mostra que, 

na estação chuvosa, a água entra em contato com o mar e se mantém fresca. São 

                                            
129

 No original: “To identify some phenomenon (animal or a thing) that needs to be explained, and then 
to explain how or why it occurs.” 
130

 No original: “construe sequences of activities” 
131

 No original: “Sequential explanations are typically constructed as a series of events, in which na 
obligatory causal relation is implied between each event.” 
132

 Anexo 3- A zona norte não está especificada, por isso, trazemos o texto usado para análise dos 
autores. 
133

 No original: “how are they formed?” 
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apresentadas as etapas Fenômeno e Explicação que são sinalizadas por 

conjunções explícitas, como “porém”, “quando”134 e “assim” (MARTIN; ROSE, 2008).  

 De acordo com Veel (1997), as Explicações Sequenciais não 

necessariamente mantêm a lógica de causa e efeito, mas sequenciam eventos que 

levam ao fenômeno ainda que sem conjunções explícitas. Nesse sentido, nas 

Explicações Sequenciais, linguisticamente, a marcação do tempo é mais evidente. 

Nesse caso, as relações de causa e efeito podem estar implícitas textualmente e 

cabe ao leitor percebê-las já que as “relações lógicas entre eventos são temporais” 

(Martin; Rose 2008, p. 150)135.  

Diferentemente de como ocorre a Explicação sequencial, a Explicação 

Fatorial apresenta várias causas para um fenômeno, isto é, as Explicações Fatoriais 

podem ser explicadas por diversos fatores (MARTIN; ROSE, 2008). De acordo com 

os autores, o gênero Explicação Fatorial é anunciado na forma de uma pergunta do 

tipo COMO. Eles trazem como exemplo a questão “como pode a vida vegetal 

crescer tão bem em lugares tão secos, quentes e inférteis?” (MARTIN; ROSE, 2008, 

p.157)136. Essas explicações  

 

[...] são organizadas retoricamente, começando com o evento sendo 
explicado e, em seguida, desdobrando-se por meio de um conjunto de 
fatores relevantes ou consequências. Como tais fatores e consequências 
não são ordenados no tempo com relação uns aos outros, os alunos têm 
que aprender a colocá-los em uma sequência apropriada para a explicação 

(MARTIN; ROSE, 2008, p. 134-134)
137

. 

 

Na Explicação Fatorial, cada fator contribui para o efeito, podendo ser 

representada por uma estrutura orbital, ou seja, “estrutura com algum tipo de núcleo 

dos quais outros segmentos dependem” (MARTIN e ROSE, 2008, p. 25)138.   

                                            
134

 Halliday e Mathiessen (2014) dizem que when  pode ter valor de if. Na página 547, os autores 
trazem “he never asked if/whether it was snowing and (expansion) he never came if/when it was 
snowing [...]”, cuja tradução livre pode ser: “ele não vinha se estivesse nevando”. Encontramos em 
Moura Neves (2011) também “quando” com sentido condicional eventual e factual, como pode ser 
visto, respectivamente, nestes exemplos: “torna-se, pois, evidente que tais noções só ganham seu 
verdadeiro sentido QUANDO aprendidas como uma resultante do próprio funcionamento da vida 
coletiva” e  “Não lhe ficava bem observar tanto os outros QUANDO ele próprio bebia limonada” 
(MOURA NEVES, 2011, p. 799-799). 
135

 No original: “logical relations between events are temporal.” 
136

 No original: “How can plant life grow so well in such dry, hot and infertile places?” 
137

 No original: “are organized rhetorically, beginning with the event being explained and then 
unfolding through a set of relevant factors or consequences. Since these factors and consequences 
are not ordered in time with respect to one another, students have to learn to put them into a 
sequence appropriate to the explanation.” 
138

 No original: “[…] structure with some kind of nucleus on which other segments depend.” 
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 A Explicação Fatorial e a Explicação Consequencial são dois gêneros que se 

assemelham; a Consequencial explica várias consequências para uma causa e a 

Fatorial explica várias causas de uma consequência. Os autores trazem como 

exemplo as consequências para uma floresta do sul da Austrália depois que foi 

liberada a plantação de culturas e a criação de ovinos e de bovinos. Esse fato trouxe 

diversas consequências, a saber: morte de árvores, erosão do solo e perda do 

habitat.  Nas Explicações consequenciais, o Fenômeno não é efeito como nas outras 

explicações, mas a causa (MARTIN; ROSE, 2008).   

 Outro gênero que integra a família das Explicações é o gênero Explicação 

Condicional, que focaliza fenômenos em que as causas e os efeitos dependem das 

condições do contexto. Nas palavras de Martin e Rose (2008, p. 150), “os efeitos 

podem variar dependendo das condições das variáveis [...]”139, isto é, implicam 

relações entre eventos, pois “em explicações condicionais, o Fenômeno tipicamente 

generaliza a variabilidade da causa [...]” (MARTIN; ROSE, 2008, p. 161)140 e, assim, 

condicionam-se a fatores variáveis. No exemplo citado pelos autores, é apresentada 

a informação de que o tamanho da população de uma espécie pode ser afetado pelo 

tamanho da população de outra. Para isso, o texto mostra duas condições: a 

ausência dos predadores e a população de presas muito pequena. Considerando os 

referenciais teóricos que embasam esta pesquisa e o propósito sociocomunicativo 

das Explicações, partimos para a descrição do caminho percorrido para esta 

pesquisa no Capítulo  Passos Metodológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
139

 No original: “the effects may vary depending on variable conditions [...]” 
140

  No original: “In conditional explanations the Phenomenon typically generalises the variability of 
causation [...]”  
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3 OS PASSOS METODOLÓGICOS  

 

[...] quem não sabe o que procura não o percebe quando o encontra...” 
(BORTONI-RICARDO, 2008, p. 73). 

 

 Neste capítulo, o objetivo é apresentar as escolhas metodológicas que 

norteiam esta pesquisa, cujo propósito funda-se em investigar instanciações de 

gêneros da família das Explicações, com base nos sistemas semântico-discursivos 

de Ideação e Conjunção da Linguística Sistêmico-Funcional, na coleção Português: 

Linguagens para os anos finais do Ensino Fundamental a fim de verificar como são 

informados conteúdos de Língua Portuguesa. Na seção 3.1, expomos os 

procedimentos para apresentação do universo de análise, na seção 3.2, a  

caracterização da pesquisa, na seção 3.3, a constituição do corpus, e, na seção 3.4, 

trazemos os procedimentos de análise utilizados neste estudo. 

 

3.1 DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO DE ANÁLISE  

 

 A escolha por pesquisar livros aprovados no PNLD deve-se ao fato de que, 

para participarem desse programa nacional de distribuição de LD, as editoras devem 

adequar-se a normas legais, às diretrizes curriculares e às normas gerais da 

educação brasileira (BRASIL, 2010). A escolha da coleção utilizada, nesta pesquisa, 

segue um critério já utilizado pela linha de pesquisa Linguagem no Contexto Social 

do PPGL/UFSM.  

Para atender a esse primeiro critério, foi feita a consulta dos Guias de Livro 

Didático disponibilizados no portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), para os anos finais do Ensino Fundamental (PNLD 

2017/2018/2019). O Quadro 7 ilustra as coleções de língua portuguesa aprovadas 

no PNLD de 2017.  

 

 

 

 

 

 



94 

 

Quadro 8 -Coleções aprovadas pelo PNLD2017 – Língua Portuguesa Anos Finais 

Ensino Fundamental  

 

CÓDIGO COLEÇÃO EDITORA 

0055P17012 PORTUGUÊS: LINGUAGENS      SARAIVA 

0061P17012 SINGULAR & PLURAL – LEITURA, 
PRODUÇÃO E ESTUDOS DE 
LINGUAGEM 

MODERNA 

0101P17012 PARA VIVER JUNTOS 
PORTUGUÊS 

SM 

0034P17012 PROJETO TELÁRIS PORTUGUÊS ÁTICA 

0139P17012  TECENDO LINGUAGENS IBEP 

0073P17012 UNIVERSOS LÍNGUA 
PORTUGUESA 

SM  

Fonte: autoria nossa com base no portal do PNLD 

 

 Para delimitar o universo de análise, foram considerados os seguintes 

critérios141 para a seleção de uma coleção de LD a ser utilizado nesta pesquisa: 

a) integrar uma coleção para os Anos Finais do Ensino Fundamental142; 

b) ser avaliado e aprovado pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

(Conforme Anexo 1); 

c) fazer parte de uma coleção que esteja sendo usada em uma escola de Santa 

Maria143 durante o processo de doutoramento desta pesquisadora (de 2016 a 

2019);  

d) ser a coleção mais distribuída nas escolas no Brasil (conforme Anexo 2). 

Uma vez aplicados esses critérios, chegamos à coleção Português: 

Linguagens de Willian Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães, 

conforme Figura 7. 

 

 

 

 

 

                                            
141

 Critérios adaptados de Santos (2016).  
142

 Coleção código 0055P17012 disponível em: http://www.fnde.gov.br/pnld-2017/ 
143

 Em Santa Maria, o Colégio Estadual Margarida Lopes e a Escola Municipal Antônio Gonçalves do 
Amaral utilizam a coleção, conforme pesquisa no site do MEC 
https://www.fnde.gov.br/distribuicaosimadnet/buscarDistribuicoes?criterios=&anoPrograma=2017&d-
1774-p=4&ufSelecionada=RS&numeroEntidade=000000255512&codigoPrograma=01em SIMAD 
(sistema de material didático). Acesso em 01 out 2017. 

http://www.fnde.gov.br/pnld-2017/
https://www.fnde.gov.br/distribuicaosimadnet/buscarDistribuicoes?criterios=&anoPrograma=2017&d-1774-p=4&ufSelecionada=RS&numeroEntidade=000000255512&codigoPrograma=01em
https://www.fnde.gov.br/distribuicaosimadnet/buscarDistribuicoes?criterios=&anoPrograma=2017&d-1774-p=4&ufSelecionada=RS&numeroEntidade=000000255512&codigoPrograma=01em
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Figura 7 -Capas da coleção Português: Linguagens 

 

 

 

Fonte: CEREJA; MAGALHÃES (2017). 

 

A coleção é composta por quatro livros e cada livro se organiza em quatro 

unidades; que, por sua vez, são organizadas em três capítulos que se compõem de 

seções: “Estudo do texto”, “Produção do texto”, “Para escrever com técnica”, “Para 

escrever com expressividade”, “Para escrever com adequação”, “Para escrever com 

coesão”, “A língua em foco”, “De olho na escrita” e “Divirta-se”. Para exemplificar, a 
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Figura 8 mostra dois capítulos e a organização da primeira página do sumário da 

edição de 2015 do 7º ano. 

 

 Figura 8 -Sumário do LD do 7º ano da edição de 2015 do livro do professor 

 

Fonte: CEREJA; MAGALHÃES, 2015 b. 

 

Os capítulos do livro apresentam os itens na mesma ordem que estão no 

sumário e os conteúdos são apresentados ao longo do capítulo, além de uma seção 
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específica para apresentação de conceitos gramaticais que é a seção “A língua em 

foco”. Constatamos que, por exemplo, na seção “De olho na escrita”, também são 

apresentados conteúdos como ortografia, parágrafos, letra maiúscula, sufixo 

diminutivo e tipos de frase.  

De acordo com os PCNs (1998), “os conteúdos de Língua Portuguesa 

articulam-se em torno de dois eixos básicos: o uso144 da língua oral e escrita, e a 

reflexão145 sobre a língua e a linguagem” (p.34).  No que se refere a conteúdos, 

ainda, de acordo com os PCNs (BRASIL, 1998), “a seleção e priorização deve 

considerar, pois, dois critérios fundamentais: as necessidades dos alunos e suas 

possibilidades de aprendizagem” (p. 36).  No LD Português: Linguagens, os 

conteúdos são apresentados conforme ilustra o Quadro 8. 

 

Quadro 9 -Conteúdo conforme exposto na unidade 1 do LD da coleção Português: 

Linguagens do 7º ano 

UNIDADE  CONTEÚDOS 

1 Leitura- (textos relacionados ao imaginário infantil: o conto 
maravilhosos, a fábula, o livros de aventuras, etc. 
 Produção de texto- o conto maravilhoso.  
Para escrever com expressividade- o dicionário: palavras no 
contexto. 
A língua em foco- linguagem, linguagem verbal, interlocutor, 
língua, a linguagem e os códigos, norma-padrão e variedades de 
prestígio, tipos de variação linguística, oralidade e escrita, a gíria, 
texto, discurso, gêneros do discurso e intencionalidade discursiva. 
De olho na escrita- fonema e letra. 
Passando a limpo- questões de múltipla escolha que exploram 
os descritores da prova Brasil. 
Intervalo- projeto: histórias de hoje e de sempre. 

Fonte: CEREJA, W. e MAGALHÃES, T. Português: linguagens . Ed. Saraiva; 9ª ed. São Paulo, 2015b 
(Manual do Professor). 

                                            
144

 Os conteúdos das práticas que constituem o eixo USO dizem respeito aos aspectos que 

caracterizam o processo de interlocução. São eles: 1. historicidade da linguagem e da língua; 2. 
constituição do contexto de produção, representações de mundo e interações sociais: • sujeito 
enunciador; • interlocutor; • finalidade da interação; • lugar e momento de produção. 3. implicações do 
contexto de produção na organização dos discursos: restrições de conteúdo e forma decorrentes da 
escolha dos gêneros e suportes. 4. implicações do contexto de produção no processo de significação: 
• representações dos interlocutores no processo de construção dos sentidos; • articulação entre texto 
e contexto no processo de compreensão; • relações intertextuais.(BRASIL, 1998, p.35) 
145 Os conteúdos do eixo REFLEXÃO, desenvolvidos sobre os do eixo USO, referem-se à construção 

de instrumentos para análise do funcionamento da linguagem em situações de interlocução, na 
escuta, leitura e produção, privilegiando alguns aspectos linguísticos que possam ampliar a 
competência discursiva do sujeito. São estes: 1. variação linguística: modalidades, variedades, 
registros; 2. organização estrutural dos enunciados; 3. léxico e redes semânticas; 4. processos de 
construção de significação; 5. modos de organização dos discursos. (BRASIL, 1998, p.36) 
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 Na seção “Estudo do texto”, são apresentadas questões de compreensão e 

interpretação que se referem a um texto em que “os textos trabalhados são aqueles 

que circulam em diferentes esferas sociais” (CEREJA; MAGALHÃES, 2015a, p.297).  

A seção está organizada em seis títulos: “Compreensão de Texto”, “A Linguagem do 

Texto”, “Leitura Expressiva do Texto”, “Cruzando Linguagens”, “Trocando Ideias”, 

“Ler é” e “Produção de Texto”. Na seção “Produção de texto”, por meio também de 

questões, as atividades promovem uma reflexão acerca do assunto tratado no texto 

inicial a fim de solicitar a produção de um texto para o aluno.   

 Na seção “Para Escrever com (técnica ou expressividade ou com adequação 

ou com coesão)”, são apresentadas questões que possibilitam uma reflexão por 

parte do aluno com relação a sua realidade. Observamos que essa seção não 

apresenta regularidade nos LDs, isto é, são apresentadas conforme a necessidade 

de fixação do conteúdo que está sendo explicado, bem como não relaciona ao texto 

inicial, embora, no exemplar do nono ano haja, em dois capítulos, o mesmo assunto 

em forma de extensão146 de conteúdo.  

 Na seção “A Língua em Foco”, busca-se, segundo os autores, “alterar o 

enfoque tradicional dado à gramática” (CEREJA; MAGALHÃES, 2015a, p.302), “a 

língua não é tomada como sistema fechado e imutável de unidades e leis 

combinatórias, mas como um processo dinâmico de interação, isto é, como um meio 

de realizar ações, de agir e atuar sobre o outro” (CEREJA; MAGALHÃES, 2015a, 

p.302). Essa seção é composta por tópicos: “Construindo o Conceito”, 

“Conceituando”, “Categoria Gramatical Estudada na Construção do Texto” e 

“Semântica do Discurso”.  

  A seção “De olho na Escrita” apresenta “problemas notacionais da língua” 

(CEREJA; MAGALHÃES, 2015, p.305), em que o aluno é levado de forma indutiva a 

realizar atividades relacionadas ao assunto. Na seção “Divirta-se”, são apresentadas 

atividades lúdicas que conduzem o aluno ao raciocínio. Por fim, a seção “Passando 

a limpo” “tem por finalidade ser mais um instrumento de avaliação das habilidades 

de leitura do aluno” (CEREJA; MAGALHÃES, 2015, p.306).  

Após nos embrenharmos na coleção Português: Linguagens, buscamos a 

perspectiva de gênero adotada pelos autores da coleção, pois “se não existissem os 

                                            
146

 Aqui se entende extensão conforme Halliday e Matthiessen (2014) em que extensão significa 
“adicionar de ideia nova” (p. 493). 
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gêneros do discurso e se não os dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela 

primeira vez no processo da fala, [...] a comunicação verbal seria quase impossível” 

(BAKHTIN, 1992, p. 302). De acordo com Cereja e Magalhães,  

 

a palavra gênero sempre foi bastante utilizada pela retórica e pela teoria 
literária, com um sentido especificamente literário, para identificar os 
gêneros clássicos – o lírico, o épico, o dramático – e os gêneros modernos, 
como o romance, a novela, o conto, por exemplo, [...] se um jornal pretende 
contar aos seus leitores os fatos mais importantes da política, faz uso da 
notícia; [...] (2015d, p. 279) 

 

Não é nosso objetivo discutir a abordagem teórica do LD, mas  conhecer o 

nosso universo de análise, pois a abordagem teórica que usamos em nossa tese é a 

LSF. Em nossas andanças pela coleção observamos que a perspectiva de gênero a 

qual perpassa as explicações teóricas dos autores é o ISD (Interacionismo Sócio-

discursivo), tendo em vista, por exemplo, a referência a um dos autores dessa 

abordagem: “Schneuwly compreende gênero textual como uma ferramenta, isto é, 

como um instrumento, que possibilita exercer uma ação linguística sobre a realidade 

[...]” (CEREJA; MAGALHÃES 2015d, p. 279). Dolz e Schneuwly (2004) acreditam 

que por meio dos textos que o ensino  de línguas deve acontecer. Em função disso, 

apresentam o trabalho da língua pautado nos diferentes gêneros textuais, sejam 

eles orais ou escritos. De acordo com os autores,  

 

[...] o trabalho escolar, no domínio da produção da linguagem, faz-se sobre 
os gêneros, quer se queira ou não. Eles constituem o instrumento de 
mediação de toda estratégia de ensino e material de trabalho, necessário e 
inesgotável, para o ensino da textualidade. (DOLZ e SCHNEUWLY, 2004, p. 
51). 
 

Nessa perspectiva, Schneuwly trata gênero como “uma configuração 

estabilizada de vários subsistemas semióticos (sobretudo linguísticos, mas também 

para-linguísticos)” (1994, p. 161). Para os autores do LD 

 

o ensino dos diversos gêneros textuais que socialmente circulam entre nós, 
além de ampliar sobremaneira a competência linguística e discursiva dos 
alunos, dá indicações sobre as inúmeras formas de participação social que 
eles, como cidadãos, podem estar fazendo o uso da linguagem (2015d, p. 
279). 

 

 Na coleção “Português: Linguagens”, nos enunciados das atividades, 

encontramos palavras e expressões como: “narrador”, “eu lírico”, “tema”, “opinião do 



100 

 

autor” referindo-se aos textos. Esses termos, no que diz respeito ao aspecto 

tipológico narrar, por exemplo, são exemplos de gêneros, na perspectiva do ISD, 

dos grupos narrar ou expor (CEREJA; MAGALHÃES, 2015, p.281). Esses termos 

foram considerados critérios de exclusão de textos na seleção do corpus desta 

pesquisa, pois sinalizam para propósitos diferentes da família das Explicações, que 

é informar.  

 Apresentada a perspectiva de gênero da coleção “Português: Linguagens”, é 

importante reforçar que, nesta tese, utilizamos a perspectiva de gênero da LSF e, 

por isso, não utilizamos, em nossas análises, a terminologia dada aos textos pelo 

LD, como, por exemplo, notícia, editorial, crônica. Após a escolha do universo de 

análise, apresentamos a caracterização da pesquisa. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Para a seleção de corpus de análise desta pesquisa, foi necessário fazermos 

recortes, pois, por se tratar de uma tese de doutorado, torna-se necessário o estudo 

de um tema delimitado que deve ser aprofundado (MEDEIROS, 2000). Inicialmente, 

adotamos a pesquisa exploratória. Segundo Bortoni-Ricardo (2008, p.49), ao 

iniciarmos uma pesquisa, devemos elaborar “perguntas exploratórias sobre temas 

que podem constituir problemas de pesquisa”. As pesquisas exploratórias 

normalmente constituem o início de uma investigação, pois quando o tema é 

genérico, é importante buscar a delimitação. De acordo com Gill (2008) 

 

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, 
esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de 
problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 
posteriores. De todos os tipos de pesquisa, estas são as que apresentam 
menor rigidez no planejamento. Habitualmente envolvem levantamento 
bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso. 
Procedimentos de amostragem e técnicas quantitativas de coleta de dados 
não são costumeiramente aplicados nestas pesquisas (p.27). 

 

A partir disso, o pesquisador pode definir o seu tema, uma vez que “a 

definição de um tema e a proposição das perguntas exploratórias são duas etapas 

iniciais muito importantes” (BORTONI-RICARDO, 2008, p.50). Para isso, elaboramos 

estas perguntas norteadoras:  
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• Que textos têm potencial para instanciar gêneros da família das Explicações 

na coleção de LD Português: Linguagens para os anos finais do EF?  

•  Quais marcas linguísticas, que já foram descritas pela perspectiva de gênero 

da LSF, integram esses textos? 

• Qual a finalidade desses textos na seção dos LDs selecionados? 

 

Para a análise do corpus, também usamos pesquisa qualitativa, que é “de 

particular relevância ao estudo das relações sociais devido à pluralização das 

esferas de vida” (FLICK, 2009, p. 20). São aspectos necessários à pesquisa 

qualitativa, a escolha adequada de métodos e teorias convenientes; a análise de 

diferentes perspectivas; as reflexões a respeito de suas pesquisas como parte do 

processo de produção de conhecimento; e a variedade de abordagens e métodos 

(adaptado de FLICK, 2009). 

Para responder à questão de pesquisa, trabalhamos com a  LSF focalizando 

dois estratos da linguagem: o léxico-gramatical com o sistema de transitividade de 

Halliday e Mathiessen (2014) e a semântica do discurso com os sistemas de 

IDEAÇÃO e CONJUNÇÃO de Martin e Rose (1992, 2007). Adotamos a perspectiva 

de gêneros de textos da Escola de Sydney para a descrição das etapas e fases dos 

gêneros da família das Explicações (MARTIN; ROSE, 2008; ROSE; MARTIN, 2012). 

Como essa abordagem de gênero considera padrões de linguagem, o aspecto 

quantitativo será utilizado para o levantamento de recorrências quando relevantes 

para a descrição dos dados. De acordo com Flick (2009),  

 

os princípios norteadores da pesquisa e do planejamento da pesquisa são 
utilizados com as seguintes finalidades: [...] operacionalizar adequadamente 
relações teóricas, medir e quantificar fenômenos, desenvolver planos de 
pesquisa que permitam a generalização das descobertas [...] (p.21) 
 
 

 Em consonância ao aspecto que diz respeito a quantificar e a desenvolver 

planos de pesquisa, este estudo faz uso da pesquisa qualitativa e considera 

aspectos quantitativos para evidenciar recorrência de informações relevantes para a 

interpretação de dados, que só é possível se considerarmos categorias intrínsecas 

ao contexto de pesquisa e aos recursos linguísticos que contribuem para a 

compreensão do objetivo principal.  
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Considerando a perspectiva exploratória e a qualitativa pautada na 

quantitativa, destacamos a relevância desses métodos, pois as análises realizadas 

nesta tese são orientadas pelos princípios sistêmico-funcionais de Halliday, o qual  

propôs o modelo analítico, que é usado para a leitura e a análise de textos 

relacionados ao contexto, uma vez que apresenta categorias linguísticas e 

semânticas  que nos embasam na descrição e interpretação dos dados.  

De acordo com Halliday e Matthiessen (2014), na perspectiva da LSF, a 

semântica e a sintaxe constituem o  texto que é explorado em relação ao contexto e, 

dessa forma, põe-se a linguagem em funcionamento. Assim a linguagem do texto 

possibilita a inferência do contexto; e o contexto possibilita a conjectura do texto 

(EGGINS; MARTIN, 1999). Diante disso, neste estudo, as categorias da LSF 

possibilitam-nos analisar a linguagem em funcionamento no contexto de gênero da 

família das Explicações no Livro Didático Português: Linguagens para encontrar o 

padrão de uso da linguagem caracterizador desse gênero. 

Nesse sentido, a opção pela metodologia de pesquisa exploratória, qualitativa 

e quantitativa também se deve ao fato de que consideramos as descrições 

contextual (variáveis de contexto) e textual (etapas e fases), para depois quantificar 

os dados obtidos na etapa descritiva e colocá-los em quadros e gráficos, que 

auxiliaram na interpretação desses dados. A partir dessa organização metodológica, 

realizamos a identificação e categorização de padrões caracterizadores dos gêneros 

instanciados no corpus.  

Como subsídio do percurso teórico-metodológico apresentado, localizado no 

campo teórico da LSF, são consideradas três bases teóricas principais: a Gramática 

Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 1985, 1994; HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, 

2014), que utilizamos para descrever as categorias do sistema de transitividade e o 

contexto; o sistema semântico-discursivo de IDEAÇÃO, que usamos para identificar 

as Relações Nucleares, as Relações taxonômicas, as Sequências de Atividades, e o 

sistema semântico-discursivo de CONJUNÇÃO (MARTIN; ROSE, 2008), que 

usamos para identificar as conjunções externas, internas e os continuativos;  e a 

perspectiva de Gênero e Registro (R&GT) (EGGINS; MARTIN, 1999; EGGINS, 

2004; MARTIN; ROSE, 2008; MARTIN, 2009; ROSE, 2011; ROSE; MARTIN, 2012), 

que usamos para a descrição e análise de gênero considerando a base funcionalista 

da Escola de Sydney.  



103 

 

Esses pressupostos teóricos e os métodos de análise explicitados são 

aplicados a textos que instanciam a prática social de informar na seção “A língua em 

foco” dos LDs selecionados. Esses textos constituem o corpus de análise, 

apresentado na seção 3.3.   

 

3.3 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE TEXTOS CONSTITUIÇÃO DO CORPUS 

 

Com o objetivo de delimitarmos o corpus desta pesquisa, elencamos cinco 

critérios de seleção. Inicialmente, focalizamos nossa busca no primeiro critério que 

possibilitou a coleta de textos com propósito sociocomunicativo de informar147. Feita 

a análise holística148, com base nos estudos da LSF, encontramos 184 textos. Na 

sequência, passamos ao segundo critério, que foi a procura por textos com potencial 

para instanciar gênero da família das Explicações. Para isso, consideramos os 

referenciais teóricos utilizados nesta tese, dentre eles, as relações de  

“causas/consequências, "fatores”, “condições”.  

Dos 184149, restaram 53 textos. Seguimos em busca de um recorte maior 

considerando o tempo de doutoramento desta pesquisadora e nos detivemos nas 

características linguísticas já descritas nas bibliografias para buscar a presença de 

padrões de linguagem dos gêneros das Explicações.  A fim de delimitar ainda mais, 

utilizamos o terceiro critério que focalizou os textos com potencial para instanciar 

gênero da família das Explicações com marcas linguísticas apresentadas como 

caracterizadoras do gênero pela abordagem de gênero da LSF.   

Assim, consideramos expressões como: “então”, “portanto” ou “porque”, que têm 

o valor semântico de causa e consequência (Martin e Rose, 2008), além de “se”, 

“então”, “desde que”, que têm valor condicional. Também buscamos nos textos 

marcas de valor concessivo expresso por “mas”, “porém” ou “no entanto”. Além de 

processos como “causar” e “provocar”, grupos nominais como “fator” e “motivo” e 

metáforas gramaticais e nominalizações como “causa” e “provocado”.  (MARTIN; 

ROSE, 2008). 

                                            
147

 Nessa etapa da pesquisa, excluímos os textos que traziam marcas linguísticas de outros gêneros, 
tais como “narrador”, “eu lírico”, “tema”, “opinião do autor” referindo-se aos textos. 
148

 “que prioriza o entendimento integral dos fenômenos, em oposição ao procedimento analítico em 
que seus componentes são tomados isoladamente” (HOUAISS, 2009, p. 1030) 
149

 Os 131 textos que foram excluídos foram, pela análise holística,  identificados como 
Procedimentos, Relatórios Descritivos e Relatórios Classificativos.  
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Por esse critério, encontramos 35 textos em diferentes seções do LD, dos quais 

27 encontram-se na seção “A língua em foco”. Surgiu então o quarto critério de 

seleção, que são os textos pertencentes à seção “A língua em foco”, conforme está 

na Tabela 1. Sendo assim, optamos por analisar os textos com potencial para 

instanciar  gêneros da família das Explicações da seção “A língua em foco”. 

 

Tabela 1 -Quantidade de textos em cada seção  

 

SEÇÕES 6° 7° 8° 9º SUBTOTAL  

ESTUDO DO TEXTO 1 0 0 0 1 

PRODUÇÃO DE TEXTO 1 2 1 0 4 

A LÍNGUA EM FOCO 12 7 2 6 27 

DE OLHO NA ESCRITA 0 0 1 0 1 

DIVIRTA-SE 0 0 0 0 0 

PARA ESCREVER COM ... 0 0 0 0 0 

 

Estabelecemos ainda mais um critério para distinguir os textos que estão na 

voz autoral e na voz não autoral. Com base em Martin e White (2005), a noção de 

voz autoral é entendida, nesta pesquisa, como as vozes dos autores do LD e não 

autoral quando os textos são extraídos de revistas, sites, jornais com a assinatura de 

diferentes autores.  Então como quinto critério, decidimos concentrar a análise nos 

textos na voz autoral, isto é, aqueles que não vêm acompanhados de indicação de 

fontes externas e, por isso, são considerados de responsabilidade dos autores do 

LD. Com isso, o corpus de análise ficou constituído de 19 textos. A Tabela 2 mostra 

a quantidade de textos encontrados a partir de cada critério utilizado.  

 

Tabela 2 -Número de textos encontrados a partir dos critérios de seleção 

 

ANO Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério 4 Critério 5 

6º 81 23 15 12 9 

7º 42 16 9 7 5 

8º 31 8 4 2 2 

9º 30 7 7 6 3 

Totais  184 54 35 27 19 
Fonte: autoria nossa 
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Os textos selecionados para a análise qualitativa dos sistemas semântico-

discursivos foram numerados em uma ordem sequencial do primeiro texto do 6º ano 

ao último texto do 9º ano. Assim, usamos o seguinte código: a letra T para referir o 

texto seguido de um número sequencial que indica a ordem em que aparece no LD, 

na sequência, temos a abreviação de livro didático (LD) e o volume a que indica o 

ano escolar a que o LD se destina (6, 7, 8 ou 9). Assim, temos T1LD6. O Quadro 9 

mostra a relação de textos selecionados para análise. 

 

Quadro 10 -Textos selecionados para o corpus de pesquisa 

 

LD CÓD TÍTULO DO TEXTO PÁGINA NO LD 

6º T1LD6 Os interlocutores 23 

T2LD6 A língua 24/25 

T3LD6 Conceituando Variedades linguísticas 40 

T4LD6 Variação linguística e preconceito social 41 

T5LD6 Oralidade e escrita 43/44 

T6LD6 Conceituando 170 

T7LD6 Pronomes de tratamento 213 

T8LD6 Devemos empregar tu ou você? 214 

T9LD6 Pronomes demonstrativos 216 

 

7º T10LD7 Construindo o conceito 85 

T11LD7 Para que servem o sujeito e o 
predicado? 

92 

T12LD7 Conceituando  106/107 

T13LD7 Variações dos pronomes oblíquos 185 

T14LD7 Para que servem os predicados?  213 

 

8º T15LD8 Contraponto 63 

T16LD8 Para que servem as vozes verbais?  67 

 

9º T17LD9 Conceituando  98 

T18LD9 Descer pra baixo? 115 

T19LD9 A concordância verbal e o preconceito 
linguístico 

187 

 

Apesar de reconhecermos a importância das imagens, que constam nas 

seções do LD para a aprendizagem dos conhecimentos da disciplina de LP, as 

imagens não serão analisadas nesta pesquisa, pois o nosso foco centra-se na 

linguagem verbal. 
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Apresentados os critérios e passos utilizados para a seleção do corpus, 

apresentamos, na seção 3.4, os procedimentos que utilizamos para a análise dos 

textos que têm potencial de instanciar gêneros da família das Explicações, conforme 

a LSF.  

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DO CORPUS 

 

 Para identificarmos o propósito específico dos gêneros (sequencial, 

consequencial, fatorial e condicional), fizemos a descrição de variáveis do contexto 

(MARTIN, 1992; EGGINS; MARTIN, 1997) campo, relações e modo (HALLIDAY, 

1989) dos textos do corpus. Essa descrição contribui para identificar a atividade 

social (campo), a troca entre autor e leitor (relações) e a organização da linguagem 

na atividade realizada (modo), pois, com base nos princípios da LSF, o ato de 

interpretar envolve um texto e seu contexto (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, 

2014).  

Dependendo das variáveis do contexto de situação, os propósitos 

sociocomunicativos de cada texto são diferentes, caracterizando diferentes 

finalidades, semelhanças e diferenças de cada texto. Para a realização desse 

procedimento, são observadas as características linguísticas do gênero salientes no 

texto, considerando as já descritas. Nesse momento da pesquisa, focalizamos os 

processos, os participantes e as circunstâncias da metafunção ideacional 

principalmente para descrever o campo de cada texto.  

Essa primeira análise dos recursos de ideação é necessária para a 

identificação do propósito sociocomunicativo além de contribuir para a identificação 

das etapas e fases do texto a fim de constatar a estrutura esquemática. Os textos 

são apresentados em quadros que identificam cada etapa do gênero. Nesses 

quadros, estão em itálico os elementos linguísticos que realizam cada etapa.  

Fizemos também a análise linguística dos sistemas semântico-discursivos em 

paralelo à análise das categorias da transitividade no estrato da léxico-gramática 

para sistematizar as características fundamentais do gênero, bem como o propósito 

sociocomunicativo e estrutura esquemática de cada texto.  Para isso, partimos da 

perspectiva de gênero da LSF (VEEL, 1997; MARTIN; ROSE, 2008; CHRISTIE; 

DEREWIANKA, 2010; ROSE; MARTIN, 2012). 
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Para essa análise, consideramos a realização léxico-gramatical a partir do 

estrato da léxico-gramática, mais especificamente, da metafunção ideacional o 

sistema de transitividade. Inicialmente, buscamos selecionar os padrões de recursos 

dos sistemas semântico-discursivos já descritos e como são apresentados nas 

diferentes etapas dos gêneros.  No sistema semântico-discursivo de CONJUNÇÃO, 

fizemos análise das conjunções (externas e internas) a fim de reconhecer a 

construção das etapas  e fases de cada texto que foram sinalizadas pelas 

conjunções usadas pelos produtores dos textos. Essa análise foi realizada 

manualmente em cada texto do corpus. Salientamos que o corpus é constituído de 

um número pequeno de textos, mas foi o suficiente para caracterizarmos esse 

gênero, pois identificamos padrões discursivos já descritos por Martin e Rose (2007). 

Com relação ao sistema semântico-discursivo de IDEAÇÃO, são usadas as 

relações taxonômicas que são as relações de repetição, sinonímia e antonímia; ou 

de relações entre uma classe e seus membros (hiperônimos e hipônimos) e seus 

membros e elementos entre o todo e suas partes. 

Consideramos também as relações nucleares que tratam das figuras de 

processos, de participantes e de circunstâncias que são as unidades básicas do 

significado no discurso e contribuem para moldar etapas como as diferentes 

sequências de eventos nas explicações. As figuras no discurso analisadas nas 

relações nucleares se desdobram e constroem significados também na categoria de 

sequências de atividades que contribuem para caracterizar gêneros da família das 

Explicações. 

Realizados os procedimentos necessários para análise do corpus, 

concentramo-nos na reflexão e na discussão dos resultados a fim de verificar de que 

forma esses gêneros contribuem para a organização de conhecimentos de LP na 

seção “A língua em foco” da coleção Português: Linguagens. Não necessariamente, 

esses passos sempre aconteceram na ordem em que foram descritos nesta seção. 

Portanto, os procedimentos de análise são: 

1) descrição das variáveis do contexto de situação; 

2)  análise linguística dos sistemas semântico-discursivos;  

3)  sistematização das características fundamentais do gênero;  

4)  Identificação do propósito sociocomunicativo e da estrutura 

esquemática de cada texto; 

5) Análise dos resultados; 
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6) Sistematização dos resultados. 

 

Adotamos como critérios de apresentação de exemplos, no referencial teórico 

e nas análises, os seguintes: 

a) no corpo do texto, os excertos retirados para a explicação 

aparecem entre “aspas”; 

b) Os elementos linguísticos que realizam o sistema semântico-

discursivo de IDEAÇÃO são marcados com a cor cinza  

c) Os elementos linguísticos que realizam o sistema semântico-

discursivo de CONJUNÇÃO são sublinhados.  

d) Os excertos usados como exemplos serão identificados com o 

código de cada texto; 

e) Nos quadros, as etapas são marcadas em itálico. 

 

Apresentados os passos metodológicos da pesquisa, no capítulo 4, analisamos e 

interpretamos os resultados que se referem à linguagem usada para ensinar 

conteúdos de LP na seção “A língua em foco” da coleção Português: Linguagens. 
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4 CHEGANDO AO DESTINO: OS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, apresentamos os resultados obtidos nas análises 

empreendidas no corpus selecionado a fim de cumprir com o propósito deste estudo 

que  é investigar instanciações de gêneros de texto da família das Explicações, com 

base nos sistemas semântico-discursivos de IDEAÇÃO e CONJUNÇÃO da 

Linguística Sistêmico-Funcional, na coleção Português: Linguagens para os anos 

finais do Ensino Fundamental, a fim de verificar como são informados conteúdos de 

LP.     

Apresentamos nossas análises tendo como referência as três variáveis do 

contexto de situação propostas por Halliday (1989) – campo, relações e modo. 

Mostramos as variáveis situacionais para caracterizarmos as escolhas linguísticas 

relacionadas à configuração de registro particular aos textos analisados. 

A partir da descrição contextual, iniciamos a análise linguística dos textos. 

Com base na Teoria de Gêneros e Registro (EGGINS; MARTIN, 1999; EGGINS, 

2004; MARTIN; ROSE, 2008; MARTIN, 2009; ROSE, 2011; ROSE; MARTIN, 2012), 

identificamos o propósito sociocomunicativo dos textos a partir da análise da 

Estrutura Esquemática de Gênero e apresentamos individualmente os textos 

separados por gêneros da família das Explicações.  

Com base nas análises dos sistemas semântico-discursivos de IDEAÇÃO e 

de CONJUNÇÃO, verificamos a estrutura esquemática de gêneros da família das 

Explicações no corpus em análise e, assim, podemos verificar os recursos 

linguísticos desses sistemas que contribuem para a identificação das etapas, 

consequentemente, para a organização dos textos e a realização dos propósitos dos 

gêneros da família das Explicações Condicionais, Fatoriais e Sequenciais. 

A primeira seção (4.1) trata das variáveis do contexto de situação de todos os 

textos do corpus desta pesquisa. A segunda (4.2) apresenta as análises 

empreendidas nas instanciações do gênero Explicações Condicionais em livros 

didáticos da coleção Português: Linguagens. Na seção 4.3, apresentamos as 

análises das instanciações do gênero Explicações Fatoriais.  Na quarta seção (4.4), 

as instanciações do gênero Explicações Sequenciais e, por fim, na seção 4.5, 

apresentamos a sistematização das características das Explicações  no campo da 

Língua Portuguesa e as interpretações dos dados.  
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Para cada gênero de texto, fizemos análises dos sistemas semântico-

discursivos de todos os textos separadamente para identificarmos os gêneros dos 

textos selecionados com base no referencial teórico estudado, além disso,  

apresentamos o Quadro com a Estrutura Esquemática do Gênero e a Figura da 

série de eventos na explicação. Na seção a seguir, apresentamos o contexto de 

situação em que estão inseridos os textos do corpus em análise. 

 

4.1 VARIÁVEIS DO CONTEXTO DE SITUAÇÃO  

 

O texto é compreendido, na LSF, como uma manifestação linguística que 

significa algo em algum contexto (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014), que é 

estratificado em dois níveis: o contexto de cultura, que realiza a estrutura do gênero, 

e o contexto de situação, que realiza as variáveis de campo, relações e modo, as 

quais evidenciam o registro. Essas variáveis, que integram o registro, concebido por 

Halliday (1989) como uma categoria semântico-discursiva que configura significados 

característicos de situações específicas, que são a natureza da atividade social, as 

relações existentes entre os participantes da interação e a organização e o papel da 

linguagem no processo comunicativo.  

No caso do corpus em análise, a situação pontual instanciada pela linguagem 

tem como campo a representação de experiência humana ligada à explicação de 

conteúdos de língua portuguesa, tais como: “língua”, “linguagem”, “interlocutor”, 

“Variedades linguísticas”, “preconceito linguístico”, “oralidade e escrita”, “artigos 

definidos e indefinidos”, “pronomes de tratamento”, “pronomes eu e tu”, 

“morfossintaxe”  “sujeito”, “predicado”, “pronomes oblíquos”, “vozes verbais”, 

“períodos compostos”, pleonasmos” e “concordância verbal”. 

Os 19 textos analisados do corpus desta pesquisa foram escritos pelos 

autores do Livro Didático Português: Linguagens para os Anos Finais do Ensino 

Fundamental. Esses  textos fazem parte da seção “A língua em foco”. Com relação à 

variável relações, constatamos dois participantes: os autores do LD, que promovem 

a interlocução com alunos ou professores por meio do pronome pessoal “você”, 

assim como por meio do “nós”, que é participante da interação (inclusivo).  
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Na variável relações, os participantes da interação150 são sempre os autores 

do LD, que produziram os textos, e os leitores (alunos e professores). Das 76 vezes 

em que aparece o participante “nós”, em 61 vezes, os autores incluem qualquer 

pessoa que seja falante da língua portuguesa, tal como mostra o Tabela 3. 

 

Tabela 3 -Participantes da interação  

 

TEXTOS  VOCÊ151  NÓS (inclusivo) autor-leitor 

T1LD6 3 4 

T2LD6 1 14 

T3LD6 1 5 

T4LD6 1 0 

T5LD6 0 10 

T6LD6 1 6 

T7LD6 4 8 

T8LD6 0 1 

T9LD6 1 0 

T10LD7 6 11 

T11LD7 1 0 

T12LD7 0 5 

T13LD7 1 0 

T14LD7 1 1 

T15LD8 0 7 

T16LD8 0 0 

T17LD9 1 2 

T18LD9 0 0 

T19LD9 1 1 

TOTAIS 23 76 

Fonte: autoria nossa  

 

                                            
150

 Não quantificamos participantes usados para dar exemplos, tal como “Mafalda”, “papagaio” e  
“mulher”. 
151

Referindo-se ao leitor do LD. 



112 

 

Os leitores aparecem como participantes do texto por meio de marcas de 

interação “você”, como em  “Você observou que, a partir da segunda a cena da tira, 

Mafalda utiliza palavras de uma língua que não é português e estica os olhos com os 

dedos para caracterizar o formato dos olhos dos povos orientais.” (T1LD6) e em 

“Relembre algum jogo, de futebol, de vôlei, basquete, do qual você tenha feito 

parte.” (T10LD7). Nessas ocorrências, os autores do LD dirigem-se ao participante 

da interação na oração, isto é, o aluno ou o professor. 

Os participantes da interação aparecem inclusivos, ou seja, os produtores do 

texto e o aluno ou professor fazem parte do contexto de interação interno. Trata-se 

de os participantes na oração no texto, que se realizam por meio da primeira pessoa 

do plural implícita, como em “Ao ler a tira de Quino reproduzida no início desta 

seção, vimos que a comunicação pode ou não se estabelecer entre dois 

interlocutores por meio das linguagens verbal, não verbal ou mista.”(T2LD6) e em 

“Ao lermos o anúncio, notamos que as palavras pertencem à língua portuguesa.” 

(T2LD6).   

Os participantes autores e leitor aparecem também na interação como 

participantes, ou seja, os autores escrevem o seu texto para qualquer pessoa que 

seja falante de língua portuguesa. Como visto na Tabela 3, foram 76 ocorrências 

dessa interação que ocorre entre o autor e o leitor. Isso significa que os autores, 

quando escrevem o texto, “idealizam” (THOMPSON; THETELA, 1995)  falantes da 

língua portuguesa. 

A distância social instituída entre os participantes é construída de maneira 

próxima. Isso fica evidente no T6LD6, quando os autores tratam o leitor como 

“você”, tal como mostra o trecho “Como você viu, algumas palavras que antecedem 

os substantivos podem modificar o seu sentido, definindo-o ou particularizando-o, 

como é o caso de o e a, ou indefinindo-o ou generalizando-o, como é o caso de “um” 

e “uma.” E também com o emprego do recurso do “nós inclusivo” (FAIRCLOUGH, 

2003), por exemplo, no T2LD6, “Ao lermos o anúncio, notamos que as palavras 

pertencem à língua portuguesa”.  

O emprego de “nós” e de “você” normalmente ocorre em orações imperativas 

e declarativas  que realizam as relações de hierarquia entre o produtor do texto e os 

leitores. As orações imperativas na etapa Fenômeno servem para fazer um 

comando ao leitor, isto é, determinar que ele execute alguma tarefa, como se 

evidencia em “Leia esta tira com a personagem: [...]” (T2LD6). Nesse exemplo, a 
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atividade que é demandada é “leia” trata-se de uma atividade mental que demanda 

um comando.  

Os comandos, realizados por orações imperativas (5), encontrados na etapa 

Fenômeno são usados para orientar uma ação ao leitor/aluno para que se alie ao 

pensamento do produtor do texto e que consiga entender o que está sendo 

apresentado como conteúdo de língua portuguesa. Fica evidente que locutor ocupa 

um lugar privilegiado sobre o interlocutor, já que está em uma posição hierárquica 

com relação ao leitor-aluno. Os autores são os detentores do saber e o aluno é o 

que realizará a leitura, os exercícios e, por isso, cumpre seu papel de quem está no 

processo de formação. 

Há também o uso de orações interrogativas (7), são ocorrências que 

normalmente introduzem uma oração declarativa (15) ocorrências na etapa 

Fenômeno152. Essas orações são usadas para informar sobre o conteúdo de língua 

portuguesa, tal como mostra o excerto “Devemos empregar tu ou você?  Tanto faz.  

As duas formas são válidas” (T8LD6). A Tabela 4 mostra o levantamento de orações 

imperativas, declarativas e interrogativas na Etapa Fenômeno.  

 

Tabela 4 -Orações imperativas, declarativas e interrogativas na Etapa Fenômeno 

 

                                                    Etapa Fenômeno  

TEXTOS  Orações imperativas Orações declarativas Orações interrogativas 

T1LD6 X X X 

T2LD6 X X X 

T3LD6  X  

T4LD6  X  

T5LD6  X  

T6LD6  X  

T7LD6 X X  

T8LD6   X 

T9LD6 X X  

T10LD7 X   

                                            
152

 Nessa Etapa, houve a recorrência dessas orações. 
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T11LD7   X 

T12LD7  X  

T13LD7 X X  

T14LD7  X X 

T15LD8  X  

T16LD8  X X 

T17LD9  X  

T18LD9   X 

T19LD9  X  

TOTAIS 6 15 7 

 

As orações declarativas, na Etapa Fenômeno, em sua grande maioria 

realizam funções de fala que colocam o autor como detentor do conhecimento. 

Neste corpus,  a função de fala declaração é realizada por orações declarativas, tal 

como no excerto “o conceito verbal está relacionado com critérios [...]”  (T15LD8), a 

função comando  é realizada por orações imperativas como em “Leia este anúncio.” 

(T6LD8) e as funções de pergunta e oferta são, normalmente, realizadas por 

orações interrogativas, tal como mostra o exemplo “[...] na sua opinião, você e a 

gente deveriam figurar entre os  pronomes pessoais?”. 

Ainda no que diz respeito à variável relações, constatamos que os 

apresentam uma entonação, marcada por orações interrogativas e orações 

imperativas, que caracterizam  certo diálogo entre os participantes. Destacamos que 

a linguagem ocupa posição importante na atividade social realizada pelo texto, uma 

vez que o processo de ensino e aprendizagem realiza-se por trocas entre os 

participantes da interação e apresentam textos que informam direcionados aos 

leitores, com o propósito de explicar conteúdos da língua portuguesa.  

Assim, evidenciamos que o propósito sociocomunicativo pretendido pelo texto 

é explicar conteúdos tais como: “língua”, “linguagem”, “interlocutor”, “Variedades 

linguísticas”, “preconceito linguístico”, “oralidade e escrita”, “artigos definidos e 

indefinidos”, “pronomes de tratamento”, “pronomes eu e tu”, “morfossintaxe”  

“sujeito”, “predicado”, “pronomes oblíquos”, “vozes verbais”, “períodos compostos”, 

pleonasmos” e “concordância verbal”  de língua portuguesa para alunos do Ensino 
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Fundamental. Para realizar esse propósito, o texto apresenta recursos linguísticos 

que realizam as etapas que instanciam os gêneros da família das Explicações. 

No que concerne à variável modo, dos dezenove textos, treze estão 

organizados da seguinte maneira: a seção é iniciada com uma tira, um anúncio ou 

uma fábula, que é seguido do texto que instancia o gênero de texto em análise, do 

conceito e dos exercícios. Os demais (6 textos) estão em um boxe ao lado de 

exercícios (2) e ao lado de textos que introduzem exercícios (4). 

Com relação à variável modo ainda, apresentamos, no início de cada seção 

das análises, um quadro que “situa” o texto na seção “A língua em foco”, isto é, 

dizemos se a finalidade é complementar ou principal para cumprir o propósito de 

cada seção. A análise do contexto nos dá pistas para a identificação  do propósito 

sociocomunicativo que é evidenciado pela análise linguística da transitividade que 

ancora a análise dos sistemas semântico-discursivos de IDEAÇÃO  e de 

CONJUNÇÃO. Na seção 4.2, apresentamos a Estrutura Esquemática de todos os 

textos separadamente. 

 

4.2 INSTANCIAÇÕES DO GÊNERO EXPLICAÇÃO CONDICIONAL EM LIVROS 

DIDÁDICOS DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

 

Iniciamos pelas Explicações Condicionais, pois  a análise evidenciou que, dos 

19 textos, 10 são Explicações Condicionais. Isso equivale a 53% do corpus, 

conforme os dados no Capítulo 3, em que apresentamos a delimitação e a 

constituição do corpus. A Tabela 5 comprova esse resultado. 

 

Tabela 5 -Corpus de pesquisa 

 

TEXTOS  EXPLICAÇÃO 
CONDICIONAL  

EXPLICAÇÃO 
FATORIAL 

EXPLICAÇÃO 
SEQUENCIAL  

T1LD6  X  

T2LD6   X 

T3LD6  X  

T4LD6  X  

T5LD6  X  

T6LD6 X   

T7LD6 X   

T8LD6 X   

T9LD6  X  



116 

 

T10LD7   X 

T11LD7 X   

T12LD7 X   

T13LD7 X   

T14LD7  X  

T15LD8 X   

T16LD8 X   

T17LD9 X  X 

T18LD9 X   

T19LD9 X   

TOTAIS 10 6 3 

 

Fonte: nossa autoria 

 

Considerando as análises empreendidas, observamos que o gênero 

Explicação Condicional apresenta uma organização relativamente estável com 

relação às escolhas linguísticas, pois são realizadas por um Fenômeno e uma 

relação de condição interna, ou seja, a condição estabelecida entre as fases ocorre 

na etapa Explicação e não entre as etapas Explicação e Fenômeno como nas 

demais instanciações. Essa relação interna da etapa Explicação realiza-se nos 

gêneros instanciados em T6LD6, T7LD6, T8LD6, T11LD7, T16LD8 e T18LD9.  

Para exemplificar a condição interna estabelecida entre as fases, trazemos o 

T6LD6, no qual Fenômeno é “algumas palavras que antecedem os substantivos 

podem modificar o seu sentido, definindo-o ou particularizando-o , como é o caso de 

o e a, ou indefinindo-o ou generalizando-o, como é o caso de um é uma.” Para 

explicar esse Fenômeno, os produtores do texto apresentam duas condições, que 

não estão relacionadas diretamente ao Fenômeno, mas estabelecidas entre as fases 

para explicar o Fenômeno. Eles usam uma relação de condição interna introduzida 

pela conjunção externa “quando”, a qual se vincula a outra condição por uma 

relação de contraste, que se realiza pela conjunção interna “porém”, como podemos 

ver em “Quando153 dizemos "uma criança", estamos nos referindo a uma criança 

qualquer, indefinida.” e “Quando, porém, dizemos "a criança", estamos nos referindo 

a uma criança determinada, definida.”   

Como já mencionado, essa relação condicional interna ocorre em 6  dos 10 

exemplares de Explicações Condicionais, ou seja, para explicar a língua, os autores 

                                            
153

 Os destaques estão explicados no Capítulo 3.  
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excluem um uso da língua em detrimento do outro. Assim, nesses textos, 

normalmente, a Explicação Condicional é usada para diferenciar conceitos ou excluir 

possibilidades de construção. Consequentemente, pode-se argumentar que o 

objetivo principal  das Explicações Condicionais é explicar os conteúdos da língua 

portuguesa mostrando que, para uma construção ser aceita, a outra deve ser 

excluída e, ainda, podemos observar que essa relação está intimamente relacionada 

ao contexto em que está inserida.  

A primeira questão a que respondemos, nesta seção, refere-se à finalidade da 

Explicação Condicional na seção “A língua em foco”, na qual os autores exploram 

conhecimentos da língua portuguesa como, por exemplo, língua, interlocutores, 

pronomes e predicados. Essas Explicações aparecem em números praticamente 

iguais nos T6LD6, T7LD6, T8LD6 e T9LD6, respectivamente (3,3,2 e 2), ou seja, não 

são escolhas específicas para um ano escolar. No quadro 10, fizemos a descrição 

do que há em torno da Explicações Condicionais em cada seção do LD.  

 

Quadro 11 -Contexto de usos e finalidades da seção “A língua em Foco” 

 

Textos  Contexto de usos e finalidades  

T6LD6 A seção do LD inicia, na página 170, com uma imagem seguida de 

atividades e o  título “Conceituando”, que apresenta a Explicação para 

introduzir o conceito do conteúdo “artigo”. 

T7LD6 A seção do LD inicia, na página 213,  com uma fábula seguida de 

exercícios de interpretação, na sequência, são apresentados o conceito 

de pronomes e a coesão textual seguidos de exercícios de fixaçao dos 

conteúdos. Depois, os autores apresentam a classificação de pronomes 

pessoais e a Explicação Condicional para explicar os pronomes de 

tratamento.  

T8LD6 Na sequência do T7LD6, na mesma seção página 214, os autores 

apresentam um quadro com os pronomes de tratamento e mais uma 

Explicação Condicional para responder à pergunta: “Devemos 

empregar tu ou você?” 

T11LD7 A seção do LD inicia , na página 92, com o título “Morfossintaxe: seleção 

e combinação das palavras” seguido da  respectiva construção do 
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conceito em uma Explicação Sequencial na página 85. Nas páginas 

seguintes, os autores apresentam conceitos, exercícios, o conteúdo 

“Sujeito e predicado”, mais exercícios  e, na página 92, em um boxe, os 

autores utilizam uma Explicação Condicional para responder à 

pergunta: “Para que servem o sujeito e predicado?” 

T12LD7 A seção do LD inicia, na página 106,  com uma imagem sob o título 

“Construindo conceito” seguida de exercícios de interpretação. Na 

sequência, os autores apresentam a Explicação Condicional sob o 

título “Conceituando” para explicar “sujeito simples, sujeito 

composto” e “sujeito desinencial”. 

T13LD7 A seção do LD inicia, na página 185, com o título “Funções dos 

pronomes pessoais” e um subtítulo “Construindo o conceito” seguidos de 

exercícios de interpretação e de fixação. Na sequência, os autores 

apresentam uma Explicação Condicional para explicar as “Variações 

dos pronomes oblíquos o e a” 

T15LD8 A seção do LD inicia, na página 63, com o título “Vozes dos verbos”, com 

subtítulo “Construindo o conceito” e uma figura seguida de exercícios de 

interpretação. Na sequência, sob o título “Conceituando”, os autores 

apresentam as classificações de “Voz ativa” e “Voz passiva” nas páginas 

62 e 63. Ao lado, eles apresentam um boxe  com a Explicação 

Condicional “Contraponto” para explicar as diferencas entre voz 

ativa e voz passiva. 

T16LD8 Na sequência do T15LD8, na mesma seção, na página 67, os autores 

apresentam em um boxe , na página 67, uma Explicação Condicional 

para responder à pergunta: “Para que servem as vozes verbais?” 

T18LD9 A seção do LD inicia, na página 115, com o título “Figuras de Sintaxe”, 

um subtítulo “Construindo o Conceito” e uma figura seguida de exercícios 

de interpretação e de fixação. Nas páginas 113 e 114, os autores 

apresentam as figuras e seus respectivos conceitos. Na página 115, eles 

trazem a Explicação Condicional para responder à pergunta: 

“Descer para baixo?” para explicar o uso de pleonasmos na língua 

portuguesa.  

T19LD9  A seção do LD inicia, na página 187, com o título “Concordância Verbal”, 
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um subtítulo “Regra Geral” e uma figura seguida de exercícios de 

interpretação e de fixação. Na página seguinte, os autores apresentam a 

“Concordância do verbo com o sujeito simples” e, na página 187,  eles 

apresentam a Explicação Condicional para explicar o uso de 

palavras que podem causar preconceito no  boxe “A concordância 

verbal e o preconceito linguísitico.” 

 

Das dez Explicações Condicionais, quatro estão em um boxe e servem para 

esclarecer uma diferença entre dois conteúdos. Além disso, esses boxes estão 

relacionados ao uso da linguagem no dia a dia, assim, evidenciamos que uma das 

finalidades das Explicações Condicionais na seção “A língua em foco” é explicar o 

uso da língua. A outra finalidade evidenciada é a explicação de conceitos referentes 

a conteúdos da língua portuguesa.  
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Quadro 12 -Estrutura Esquemática do gênero Explicação Condicional em T6LD6154 

 

 

 Na Explicação Condicional T6LD6, a linguagem se constitui na apresentação 

do Fenômeno por meio de figuras do “ser” em orações relacionais, em que há a 

presença de participantes, como em “algumas palavras que antecedem os 

substantivos podem modificar os seus sentidos...” e na apresentação das  fases 

condições (condição 1, condição 2). Na sequência, que é construída por meio do 

emprego da conjunção externa “quando”, seguida de figuras do “significar” em 

orações verbais, como é caso de “quando dizemos uma criança, estamos nos 

referindo a uma criança qualquer...”, que realizam as duas fases.   

A conjunção “quando” contribui para a organização do campo do texto, pois 

introduz as duas condições para o emprego de artigos, o que indica o propósito da 

Explicação Condicional, como vimos no Quadro 11. Essa conjunção carrega o 

                                            
154

 No quadro, G= Gênero, E= Etapa e F= Fase.  
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significado de condições, equivalente a “se”, ou seja, segundo o texto, se nos 

referirmos à criança definida, usamos os artigos “os” e “as”, mas, se não sabemos 

quem é a criança, devemos usar o “um” ou “uma”. Martin e Rose (1992 e 2007) não 

trazem como opção básica de conjunção externa ou interna a palavra “quando” 

condicional, no entanto, em nossas análises, essa conjunção foi considerada 

caracterizadora do gênero de texto Explicação Condicional. No T6LD6, a conjunção 

promove uma relação interna no que diz respeito ao uso de “o” ou “a”, que é 

demonstrada na Figura 9.  

 

Figura 9 -Estrutura orbital de Explicação Condicional em T6LD6 

 

Fonte: autoria nossa com base em Martin e Rose (2008) 

 

Como observamos na Figura 9, para que o falante possa usar um dos artigos, 

deverá excluir o outro emprego, essa exclusão se realiza por meio das conjunções 

condicionais, pois ambos os empregos são condicionados ao uso da língua em um 

determinado contexto. Com base na análise das variáveis contextuais e nos 

sistemas semântico-discursivos, o propósito sociocomunicativo da Explicação 

Condicional do T6LD6 é explicar e exemplificar condições para o emprego do 

conteúdo artigo.  

No que diz respeito à sequência de atividades do T6LD6, evidenciamos uma 

atividade com duas funções: o artigo pode definir/indefinir e particularizar/generalizar 
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os substantivos.  Essas atividades são construídas no texto por meio de processos e 

participantes que estão em elipse (10 elipses), como em “[palavras] podem modificar 

o sentido [...]”.  

Trazemos outra Explicação Condicional em que um emprego de pronome 

exclui o outro, trata-se do T7LD6, que integra um macrogênero e é utilizado para 

ensinar pronomes, tal como mostra o Quadro 12. 

 

Quadro 13 -Estrutura Esquemática do gênero Explicação Condicional em T7LD6 

 

 

 

 Na variável campo, constatamos que a atividade social, realizada pela 

linguagem, refere-se a  Explicações com o propósito de explicar aos leitores como 
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devem ser empregados os pronomes, ou seja, o T7LD6 explica condições para o 

emprego de pronomes de tratamento. Verificamos que,  por meio de uma relação 

taxonômica da elipse do “nós”, os autores discorrem sobre as diferenças de uso em 

que o pronome de tratamento pode estar inserido para realizar a interação entre os 

interlocutores. Para isso, eles utilizam a conjunção externa “se”, que serve para 

articular as atividades apresentadas, e, ao mesmo tempo, mantém uma 

dependência lógica entre duas formas de tratamento. Com esse emprego, os 

autores fazem a combinação de três proposições de uso, que realizam as etapas e 

são sinalizadas pelas conjunções e, assim, ocorre uma relação de exclusão entre os 

empregos possíveis, pois um torna verdadeiro o outro.  

Essas proposições realizam a sequência de atividades do texto, que são (1) a 

interação com pessoas diferentes; (2) a escolha de formas de tratamento; (3) o 

tratamento com respeito  que explicam o uso dos pronomes de tratamento. Em 

seguida,  os autores fazem um refinamento da explicação,  trazendo  a definição de 

pronomes de tratamento. Para isso, apresentam  o fato de se usar o pronome de 

tratamento para tratar as pessoas com respeito.    

Em vista disso, a escolha adequada está condicionada ao uso do pronome 

relacionado ao contexto em que está inserido. Conforme os autores, um uso exclui o 

outro, isto é, não tratamos da mesma forma pessoas de diferentes realidades 

(amigo, pessoa mais velha, desconhecido) como podemos ver no excerto “Se nosso 

interlocutor é, por exemplo, um amigo íntimo, de nossa idade, temos uma forma de 

tratá-lo; se você é uma pessoa mais velha, temos outra”. Essas escolhas são 

usadas para explicar o Fenômeno, que é apresentado no início do texto, conforme a 

instanciação da Explicação Condicional (T7LD6).  

Na etapa Fenômeno, a fase “contextualização” realiza-se pelo comando  “Leia 

esta fábula chinesa [...]” seguida de uma oração interrogativa “na sua opinião, você e 

a  gente deveriam figurar entre os pronomes pessoais?”. Os autores utilizam esses 

exemplos para introduzir o conteúdo “pronomes de tratamento”. Em seguida, ainda 

na etapa Fenômeno, é apresentada a fase “avaliação” no excerto “Toda vez que 

interagimos com outras pessoas por meio da linguagem, esta varia de acordo com a 

situação. E nem sempre temos consciência disso.” para chamar a atenção do leitor 

com relação ao uso do pronome em diferentes contextos, isto é, a escolha por um 

emprego ou por outro está ligada ao contexto em que está inserido. 
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A Explicação Condicional, na fase “definição”, realiza-se  por meio das 

orações mental, verbal e relacional, respectivamente, como  pode ser visto em  

“Para tratarmos nosso interlocutor com respeito, com cerimônia ou com 

informalidade, empregamos pronomes de tratamento, que são palavras e 

expressões como senhor, senhora, vossa senhoria, vossa excelência e você, entre 

outras.” Mais uma vez, evidenciamos o uso de um emprego excluindo outro, 

conforme a Figura 10.  

 

Figura 10 -Estrutura orbital de Explicação Condicional em T7LD6 

 

 

Fonte: autoria nossa com base em Martin e Rose (2008) 

 

Como observamos na Figura 10,  para que o falante possa usar um pronome 

de tratamento, deverá excluir o outro emprego, pois ambos são condicionados ao 

uso da língua em um determinado contexto.  Com base na análise do registro e  nos 

sistemas semântico-discursivos, o propósito sociocomunicativo da Explicação 

Condicional do T7LD6 é explicar condições para  o emprego de diferentes pronomes 

de tratamento. 

Na mesma seção, dando continuidade à explicação do conteúdo pronomes, 

no T8LD6, os autores delimitam a Explicação ao emprego dos ponomes “tu” e 
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“você”. Observamos, por meio do uso da oração interrogativa, na etapa Fenômeno, 

“Devemos empregar tu ou você”?, que os autores se incluem no texto, então são 

dois participantes na variável relação. Nesse texto, são explicadas as direnças de 

emprego entre “tu” e “você”. Na sequência de atividade do texto, e, na apresentação 

do Fenômeno,  está claro que tanto faz o emprego. Segundo eles, pode ser feito o 

emprego misto, mas, na norma padrão, deve-se escolher por um dos dois, tal como 

evidenciado no Quadro 13. 

 

Quadro 14 -Estrutura Esquemática do gênero Explicação Condicional em T8LD6 

 

 

 

A explicação Condicional ocorre mais uma vez para excluir um uso para que 

ocorra o outro, ou seja,  na etapa Explicação e fase “condição”, os autores informam 

que se deve optar pelo emprego que se adequa ao contexto em que está inserido, 

tal como é evidenciado no excerto “Se, entretanto, o locutor pretende usar a língua 

de acordo com a norma-padrão, deve optar por uma das formas de tratamento”. 

Essa exclusão se realiza por meio da conjunção externa “se”, que apresenta uma 

condição interna para explicar o Fenômeno, conforme a Figura 11. 
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Figura 11 -Estrutura orbital de Explicação Condicional em T8LD6 

 

 

Fonte: autoria nossa com base em Martin e Rose (20 

 

Na Figura 11,  observamos que podemos usar tanto tu ou você, mas não 

podemos usá-los ao mesmo tempo. Com base na análise das variáveis contextuais 

e  nos sistemas semântico-discursivos, o propósito sociocomunicativo da Explicação 

Condicional do T8LD6 é explicar uma condição para o uso dos pronomes pessoais 

“tu” e “você”. 

Assim como no T8LD6, o T11LD6 traz duas condições para o emprego de 

Sujeito e Predicado. A etapa Explicação realiza-se por meio de orações verbais 

introduzidas pela conjunção externa “se” como em “se dizemos simplesmente “o 

mundo”, “o homem” temos informações sobre [...]” e, por meio do participante 

pessoa “nós”, que aparece em elipse em todas as seis ocorrências. A segunda 

condição da etapa Explicação é introduzida pela conjunção externa “se” seguida da 

conjunção interna “entretanto” na oração verbal “se, entretanto, dizemos, “o homem 

transforma o mundo” [...]” usadas para explicar a condição, para precisar uma 

informação.   

O Fenômeno é apresentado no final do texto por meio de uma oração 

relacional e uma verbal “o sujeito e o predicado são a base sintática para 

expressarmos, por meio da língua, [...]”, como exemplificado no Quadro 14.  
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Quadro 15 -Estrutura Esquemática do gênero Explicação Condicional em T11LD7  

 

 

Observamos que o Fenômeno é “resultado” das escolhas feitas anteriormente 

no texto e essas escolhas são realizadas pelas conjunções externas. Na primeira 

condição estabelecida, a possibilidade de haver predicado ou sujeito em palavras 

isoladas. Na segunda condição estabelecida, os autores explicam que, quando 

contextualizamos a informação, temos clareza do que está sendo exposto. 

Evidenciamos, portanto, que o uso de sujeito e predicado em nossa língua relaciona-

se e por isso significam, como exemplificado na  Figura 12.  
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Figura 12 -Estrutura orbital de Explicação Condicional em T11LD7 

 

 

Fonte: autoria nossa com base em Martin e Rose (2008) 

 

Na Figura 12,  observamos as condições organizadas por conjunções 

externas em torno do participante “pessoa” e da figura do “significar”. Essa é uma 

evidência recorrente nos gêneros Explicação Condicional. São 55% de participantes 

“pessoas” e 50% de figuras “do significar” ( Apêndice B). 

Diferentemente das explicações anteriores, o T12LD7 traz as condições 

relacionadas ao Fenômeno de forma direta, ou seja, a relação ocorre diretamente 

entre as etapas Fenômeno e Explicação enquanto, nas demais, as condições eram 

estabelecidas entre as fases, ou seja, nas explicações apresentadas anteriormente, 

as condições eram estabelecidas internamente. A etapa Fenômeno é realizada pela 

oração relacional “o sujeito pode ter um ou mais núcleos”, tal como mostra o Quadro 

15. 
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Quadro 16 -Estrutura Esquemática do gênero Explicação Condicional em T12LD7  

 

 

Por meio do pronome pessoal “você, como em “[...] você já deve ter 

observado [...], é apresentada a fase “conceito” da etapa Fenômeno. Nesse texto, a 

linguagem se constitui inicialmente por meio de figuras do “ser” em orações 

relacionais introduzidas por uma conjunção condicional externa “quando”, como 

pode ser visto em “Quando o sujeito apresenta um só núcleo [...]. Quando o sujeito 

apresenta dois ou mais núcleos.” Na sequência, os autores conceituam cada um dos 

sujeitos, que são organizados em orações introduzidas por conjunções condicionais 

seguidas de suas classificações. A terceira classificação dos tipos de sujeito é 

apresentada por uma oração relacional também introduzida pela conjunção 
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condicional “quando” na oração  “Quando o sujeito está implícito na desinência do 

verbo [...]”.  

Evidenciamos, no T12LD7, que as figuras “do ser” são mais recorrentes e que 

o participante do elemento central “coisa” é mais recorrente também (dos doze 

participantes, 10 equivalem ao participante coisa). Trata-se de orações introduzidas 

por conjunções condicionais externas, que se desenvolvem por figuras do “ser”. 

Devido a essa recorrência, observamos que, ao contrário dos textos analisados até 

aqui, não há o participante pessoa “nós” no T12LD7, pois as informações estão 

ligadas ao participante coisa “sujeito” que é apresentado por meio de conjunções 

condicionais. Trata-se de uma Explicação Condicional vinculada a um Relatório 

Classificativo por meio, exclusivamente, de conjunções externas, conforme a Figura 

13. 

 

 Figura 13 - Estrutura orbital de Explicação Condicional em T12LD7 

 

 

Fonte: autoria nossa com base em Martin e Rose (2008) 

 

A Figura 13 nos mostra que a conjunção externa “quando” relaciona as três 

condições ligadas ao Fenômeno e que as sequências de atividades são também 

relacionadas por essa conjunção, pois a conjunção exclui os empregos de sujeitos, 

ou seja, a quantidade de núcleos define o tipo de sujeito, pois conforme a 

quantidade de núcleos e desinência do verbo é possivel classificar o sujeito.  
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Assim como o T12LD7, o T13LD7 caracteriza-se por ter mais figuras do “ser” 

e mais participante “coisa”. O comando, em  orações mental e material, “observe e 

compare estas construções” apresenta a fase “exemplificação” para introduzir a 

etapa “Fenômeno” no excerto “A expressão este livro é objeto direto da locução 

verbal vou comprar.”, tal como evidencia o Quadro 16.  

 

Quadro 17 -Estrutura Esquemática do gênero Explicação Condicional em T13LD7  

 

 

 

Em seguida, os autores incluem-se no texto por meio do participante “nós” 

implícito na oração mental “portanto, caso queiramos substituí-la por um pronome 

oblíquo...” e, ao mesmo tempo, incluem o leitor pela desinência “mos” para 

apresentar a primeira fase “condição 1”, que mostra as possíveis substituições de 

pronomes oblíquos. 

Na apresentação do Fenômeno, os autores utilizam elementos periféricos 

agentes (pronomes oblíquos o, a, os as) em orações material e mental, que realizam 

a declaração “Os pronomes oblíquos o, a, os, as sofrem algumas modificações no 
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som e na escrita quando são empregados depois de algumas formas verbais.” 

Essas orações são relacionadas por meio da conjunção externa  “quando” que 

contribui para delimitar uma norma do conteúdo de língua portuguesa e reforça a 

aplicação dessa norma. As condições são apresentadas em uma sequência de 

atividades ligadas por intermédio de conjunções externas que delimitam cada uma 

das substituições possíveis dos pronomes oblíquos e promovem a sequência de 

atividades do texto. 

Na fase “condição 1”, os autores reforçam o emprego com um contraste para 

apresentar uma norma diferente da anterior, para isso, utilizam a conjunção externa 

“contudo”. Em seguida,  com a conjunção interna “assim”, como pode ser visto em 

“assim, temos a forma comprá-lo [...]”, os autores exemplificam e reforçam a regra 

dada. Mantendo sequência de atividades, introduzem a última regra do conteúdo por 

meio da “condição 2”, que se realiza pela conjunção externa “quando”, como pode 

ser observado na Figura 14.  

 

Figura 14 - Estrutura orbital de Explicação Condicional em T13LD7 

 

 

Fonte: autoria nossa com base em Martin e Rose (2008) 
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 A Figura 14 mostra a realização da condição interna expressa pela conjunção 

“quando”, que organiza a sequência de atividades do gênero, cujo propósito é o de 

explicar as condições de emprego dos pronomes oblíquos na função de Objeto 

Direto. No T13LD7, as ocorrências da figuras do “ser” foram mais recorrentes (9 

ocorrências de 6) (Apêndice B), as conjunções externas também se sobressaíram, 

pois foram utilizadas para organizar as atividades na construção do campo e o 

participante “coisa” também foi mais recorrente (12 ocorrências de 15) (Apêndice C).  

Diferentemente do T13LD7, o T15LD8, que é Explicação Condicional, realiza-

se mais pela figura do “significar” (Apêndice B), mas as ocorrências do participante 

“coisa” também são em maior número (Apêndice C) como no T13LD7.  A etapa 

Fenômeno realiza-se por orações relacionais como é evidenciado no excerto “o 

conceito de voz verbal está relacionado com critérios semânticos [...]”, tal como 

mostra o Quadro 17.   
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Quadro 18 -Estrutura Esquemática do gênero Explicação Condicional em T15LD8  

 

 

 

Na etapa Explicação, nas fases condições 1 e 2, há apresentação de 

condições para explicar o Fenômeno, tal como na oração “ [...] para determinar a 

voz, é necessário saber quem realiza a ação verbal.” Para isso, os autores  utilizam 

conjunções condicionais externas, que realizam as diferenças entre uma 

classificação e outra. Essas diferenças são reforçadas com dois exemplos clássicos 

da gramática normativa em que o sujeito sofre a ação, mas é classificado como  

agente. A declaração explícita nas orações materiais “está claro que 

semanticamente o sujeito mais sofre do que realiza a ação” convida o leitor a refletir 

sobre o Fenômeno da Explicação Condicional usada para esclarecer o emprego de 

vozes verbais, que são organizadas por condições internas. 

Ainda na etapa Explicação, fase “divergência”, observamos que os autores 

trazem conceitos já postos pela gramática tradicional, no entanto, apresentam um 
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questionamento sobre a regra ao apresentar dois exemplos, pois, para eles, o 

sujeito, que é ativo de acordo com a regra da gramática normativa, sofre a ação. 

Isso é evidenciado pela oração mental “o sujeito mais sofre do que realiza a ação”. 

Em seguida, lembram para o seu leitor que devemos seguir a gramática normativa 

em provas ou exames, para isso usam a oração mental perceptiva “convém adotar a 

análise tradicional. 

Ao considerarmos o Quadro 17, observamos que a sequência de atividades 

do texto é promovida pela elipse do participante “coisa” e pelas conjunções externas. 

Essas sequências ocorrem mais uma vez internamente, como mostra a Figura 15.  

 

Figura 15 - Estrutura orbital de Explicação Condicional em T15LD8 

 

 

 

Fonte: autoria nossa com base em Martin e Rose (2008) 

 

Essa Explicação Condicional realiza-se mais por figuras “do significar”, ainda 

que o participante mais recorrente seja o participante “coisa” no elemento central (7 

ocorrências de 10). As conjunções externas se sobressaem, uma vez que ocorre a 

organização lógica do campo “vozes verbais” realizada por meio das sequências de 

atividades: (1) identificação de quem realiza a (2) ação verbal, o sujeito realiza na 

voz ativa e (3) o agente da passiva realiza na voz passiva.  

Ao contrário do T15LD8, o T16LD8 realiza-se mais pelo participante “pessoa” 

Dizente e pela figura do “significar”. A etapa Fenômeno realiza-se pela oração 
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interrogativa e pela declarativa na oração relacional “As vozes do verbo estão 

diretamente relacionadas à intenção do falante” e por meio da figura do significar na 

oração verbal “Quando dizemos [...]”, no Escopo-processo “damos destaque”,  na 

oração mental “queremos acentuar a ideia de ação” e, na oração mental, 

“empregamos a voz passiva”, realiza-se a etapa Explicação, tal como evidencia o 

Quadro 18.  

 

Quadro 19 - Estrutura Esquemática do gênero Explicação Condicional em T16LD8  

 

 

 

 Em alguns os usos, os autores incluem-se na atividade por meio da elipse do 

“nós” (7 ocorrências de 12) e conduzem a explicação por esses elementos 

linguísticos e as conjunções externas “se” e “quando”, que realizam a apresentação 

do campo, que é a apresentação das condições estabelecidas para a classificação 

das vozes verbais. 

Ainda com relação à etapa Explicação, as conjunções externas “quando” e 

“se” promovem a apresentação de condições para a explicação do Fenômeno 

“vozes verbais”. Para isso, os autores, inicialmente, dão exemplos das vozes em 

orações e, depois, por meio da conjunção interna conclusiva “assim”, elaboram a 

explicação sobre qual das vozes devemos empregar e em quais contextos. Eles o 
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fazem por meio da conjunção externa condicional “se” e colocam, como condição 

para a voz ativa, a necessidade de acentuar a ideia de ação e, como condição para 

a voz passiva, a ideia de passividade, conforme a Figura 16. 

 

 Figura 16 - Estrutura orbital de Explicação Condicional em T16LD8 

 

 

Fonte: autoria nossa com base em Martin e Rose (2008) 

 

A Figura 16 nos mostra a recorrência de condições internas, que apresentam 

um uso  para excluir o outro. No T16LD8, predominaram as figuras do “significar” 

realizadas pelos participantes “pessoas” Dizente, principalmente, pela elipse do 

“nós”. As etapas são organizadas pelas conjunções externas com o objetivo de 

constituir as sequências de atividades: (1) emprego da voz ativa para acentuar a 

ideia de ação e (2) emprego da voz passiva para acentuar a ideia de passividade.  

Apesar da recorrência do participante “coisa”, foi a figura do “significar” que 

predominou no T18LD9 cujo Fenômeno é o emprego de pleonasmos, tal como 

mostra o Quadro 19.  
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Quadro 20 -Estrutura Esquemática do gênero Explicação Condicional em T18LD9  

 

 

 

A oração existencial introduzida pela conjunção externa condicional “quando”, 

como pode ser constatado em “quando há uma intencionalidade [...]”, serve para 

explicar o Fenômeno “emprego de pleonasmos”. Os autores utilizam, principalmente, 

as figuras do “significar” em orações existenciais, mentais e relacionais para 

esclarecerem que o emprego de pleonasmos não é aceitável na norma padrão ainda 

que seja utilizado para enfatizar determinadas ideias. Para isso,  usam  a conjunção 

interna de oposição “entretanto” que reforça a ideia de que pleonasmos devem ser 

evitados na linguagem escrita. 

  A sequência de atividades é organizada pela conjunção externa “quando” que 

relaciona as atividades para construir o campo do gênero em uma relação interna de 

condições para o uso, conforme a Figura 17. 
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 Figura 17 - Estrutura orbital de Explicação Condicional em T18LD9 

 

  

Fonte: autoria nossa com base em Martin e Rose (2008) 

 

Os participantes do elemento central mais recorrentes são “coisas” (6 das 9 

ocorrências) (Apêndice C), que são retomados por elipses e processos (3 das 9 

ocorrências). Esses elementos contribuem para a realização do propósito 

sociocomunicativo do gênero que é explicar o emprego dos pleonasmos.  

Partimos para a análise do T19LD9, que é a último texto do corpus a 

instanciar o gênero Explicação Condicional. Observamos que os autores “convidam” 

o leitor para o texto quando empregam o pronome pessoal “você”. Nesse momento, 

evidenciamos, por meio da oração mental cognitiva “você já sabe que, entre os 

vários tipos de preconceito [...]”, que os autores partem do pressuposto de que esse 

conhecimento já foi trabalhado anteriormente, no entanto, reforçam esse assunto por 

considerar importante.  

A linguagem é usada para apresentar as condições para explicar e 

exemplificar o Fenômeno “preconceito linguístico”. Para isso, utilizam conjunções 

condicionais externas na etapa Explicação para sinalizar as diferenças entre as 

condições que ele apresenta para haver ou não o preconceito, conforme o Quadro 

20. 

 

 



140 

 

Quadro 21 -Estrutura Esquemática do gênero Explicação Condicional em T19LD9  

 

 

 

As condições são reforçadas pelas sequências de atividades: (1) o 

preconceito linguístico existe devido ao emprego de construções que não atendem à 

norma e, para evitar o preconceito, (2) devemos usar a variedade padrão da língua. 

Essas sequências contribuem  para destacar a ausência ou não do preconceito, que 

realizam as fases.  

Por meio da figura do “significar”, na fase “condição 1”, na oração mental, 

introduzida pela conjunção externa “se”, “se um falante deixa de empregar a 

preposição [...] dificilmente será alvo de julgamento negativo [...]”, os autores 

destacam que um pequeno deslize da língua não promoverá preconceito, mas, 

quando o falante comete deslizes maiores, como erro na conjugação de um verbo, 

por exemplo, ele poderá sofrer preconceito. Essa constatação é sinalizada pelos 

autores por meio da oração material introduzida pela conjunção externa “contudo”, 

nesse caso, observamos a conjunção externa “se” implícita na oração, como mostra 

a Figura 18. 
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 Figura 18 - Estrutura orbital de Explicação Condicional em T19LD9 

 

 

 

Fonte: autoria nossa com base em Martin e Rose (2008) 

 

  Para finalizar a explicação, os autores trazem uma conclusão do que estava 

exposto, para isso, relacionam as ideias por meio da condição introduzida pela 

conjunção externa “quando”  nas orações mental e relacional “[...] quando a situação 

exigir a adequação à variedade [...] convém que estejamos atentos à concordância 

verbal”. Essa explicação reforça a ideia de que, se a situação requer  o uso da 

língua padrão, devemos fazê-lo para evitar o preconceito linguístico. No T19LD9, o 

participante “coisa” ( Apêndice C) foi mais recorrente, acompanhado da figura do 

“ser” (Apêndice B) e das conjunções externas, que contribuíram para a segmentação 

das etapas do gênero.   

Os T7LD6 e T8LD6 integram um macrogênero − um texto composto por 

outros textos em que cada um tem propósitos definidos que contribuem para um 

propósito geral (Martin e Rose, 2008). Destacamos que essas Explicações 

Condicionais  são etapas de um gênero principal, que tem o propósito de explicar o 

conteúdo “pronomes”. Entendemos que a Explicação Condicional poderia ser 

considerada  uma Etapa do macrogênero que integra o capítulo.   
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Feita a explanação da cada texto que instancia o gênero Explicação 

Condicional, partimos para as discussões em torno das Explicações Fatoriais que 

são seis no corpus da pesquisa.  

 

4.3 INSTANCIAÇÕES DO GÊNERO EXPLICAÇÕES FATORIAIS EM LIVROS 

DIDÁDICOS DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

 

Assim como nas Explicações Condicionais, a primeira questão a que 

respondemos refere-se à finalidade da Explicação Fatorial na seção “A língua em 

foco”.  Essas Explicações  estão mais concentradas no LD6 (5 textos) e apenas uma 

texto no LD7. Nos demais LDs, não há exemplos de Explicações Fatoriais na seção 

“A língua em foco”. No quadro 21, fizemos uma descrição do que há em torno da 

Explicações Fatoriais em seção “A língua em Foco” do LD.  

 

Quadro 22 -Contexto de usos e finalidades da Explicação Fatorial 

 

Textos  Contexto de usos e finalidades das Explicações Fatoriais  

T1LD6 A seção do LD inicia, na página 22,  com o título “Linguagem: ação e 

interação” seguido do subtítulo “Construindo o conceito”, de uma figura e 

de exercícios de interpretação. Na sequência, os autores apresentam os 

subtítulos “Conceituando”, ”Linguagem verbal e não verbal”  e “Os 

interlocutores”, que traz a Explicação Fatorial para explicar as causas 

do  não estabelecimento de uma comunicação eficiente entre 

“locutor” e “locutário”. 

T3LD6 A seção do LD inicia, na página 39, com o título “Variedades linguísticas” 

seguido do subtítulo “Construindo o conceito”, uma figura e exercícios de 

interpretação. Na sequência, sob o título “Conceituando”, os autores 

trazem a Explicação Fatorial para explicar que as variedades 

linguísticas existem devido às diversidades no país. 

T4LD6 Na sequência do T3LD6, na mesma seção, na página 41, os autores 

apresentam Explicação Fatorial “Variação Linguística e preconceito 

social” para explicar que as variedadades linguísticas podem gerar 

preconceito social. 
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T5LD6 Em sequência ao T4LD6, nas páginas 43 e 44, os autores trazem a 

Explicação Fatorial “Oralidade e escrita” para explicar as causas que  

contribuíram para diminuir as diferenças entre escrita e oralidade. 

T9LD6 A seção do LD inicia, na página 209, com o título “O pronome” seguido do 

subtítulo “Construindo o conceito” e de uma texto, chamdo pelos autores 

de fábula. São apresentados na seção (das páginas 210 a 215) diversos 

textos. Dentre eles, duas Explicações Condicionais. Na página 216, os 

autores trazem a Explicação Fatorial para explicar as causas do 

emprego dos pronomes demonstrativos.  

T14LD7 A seção do LD inicia, na página 210, com o título “Tipos de predicado” 

seguido do subtítulo “Construindo conceito” e uma figura com 

interpretação. Na sequência, os autores apresentam “Conceituando” e as 

classificações de “Predicado Verbal” e “Nominal” e, na página 213, em um 

post, os autores trazem a Explicação Fatorial para responder à 

pergunta: “Para que servem os predicados?” 

 

No T1LD6, são instanciados dois gêneros: uma Explicação Fatorial e um 

Relatório Descritivo, que é o gênero prinicipal na seção, ambos são direcionados 

aos leitores para orientar sobre como a comunicação é construída pelos 

interlocutores. A oração mental no excerto “Percebemos, portanto, que a 

comunicação [...]”, quando se incluem na troca de informações, é usada pelos 

autores para apresentar o Fenômeno “[...] a comunicação nem sempre é construída 

de forma solidária pelos sujeitos os chamados interlocutores no processo 

comunicativo”. Por considerarmos o texto em análise um macrogênero, entendemos 

que o microgênero com potencial para Relatório Classificativo (são classificados dois 

locutores “locutor/locutário) é incorporado para detalhar informações para os leitores 

da seção, tal como mostra o Quadro 22. 
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Quadro 23 -Estrutura Esquemática do gênero Explicação Fatorial em T1LD6  

 

 

 

Nós focalizamos a nossa análise na Explicação Fatorial e,  na descrição dos 

fatores, a conjunção externa “porque” implícita na oração “por lançar mão de 

palavras estrangeiras [...]” causa uma dependência lógica e estabelece relação com 

a descrição do Fenômeno. A relação de causa é expressa através do grupo 

preposicional em que a oração hipotática poderia estar apresentada inversamente 

sem que isso modificasse o significado. Essa relação nuclear, conforme o sistema 

semântico-discursivo de IDEAÇÃO, aponta, dentro da oração, o significado 

ideacional e nos encaminha para a sequência de atividades no texto: (1) 

apresentação dos interlocutores e (2) dos fatores que impedem a comunicação nas 

fases “fator 1 e 2”. 
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Ao usar a figura do “significar” na oração mental “Percebemos que a 

comunicação nem sempre é construída [...]”, os autores retomam a atenção do leitor 

para o Fenômeno, que está sendo explicado. A conjunção interna “portanto” sintetiza 

a informação dada anteriormente e apresenta o Fenômeno, isto é, “a comunicação 

não acontece, porque os interlocutores nem sempre são solidários uns aos outros 

quando se comunicam”. Na sequência, os autores trazem o gênero incorporado à 

Explicação Fatorial e já apresentam os fatores por meio de nominalizações “ falta de 

familiaridade e “desconhecimento de algum código”, que estão vinculadas ao 

Fenômeno (o não estabelecimento da comunicação) por uma relação causal, 

conforme a Figura 19. 

 

Figura 19 - Estrutura orbital de Explicação Fatorial em T1LD6 

 

 

  Fonte: autoria nossa com base em Martin e Rose (2008) 

 

O Fenômeno “a comunicação não é construída” aparece duas vezes no texto, 

pois, nesta explicação,  essa etapa é apresentada no início do texto e reiterada no 

final após a explanação dos fatores. Retomando o nosso olhar para o texto inteiro,  

observamos que o participante “nós”, das 23 vezes em que aparece, 20 está em 

elipse (Apêndice F). Da mesma forma, a figura do “significar” se destaca (18 vezes 

das 24 ocorrências) (Apêndice B). Outro resultado interessante é a recorrência do 

participante “pessoa” (39 vezes em contraste com o participante “coisa”, que 

aparece 16 vezes) (Apêndice C). Esses números evidenciam  que as Explicações no 

campo da ciência linguística estão mais relacionadas às figuras do pensar e, 

consequentemente, ao envolvimento do participante pessoa. O que é diferente do 

que está posto, até o momento, nas pesquisas realizadas no campo das ciências 

biológicas em contexto brasileiro (SILVAa, 2016) e em contexto português (CAELS, 

2016) em que a figura “do fazer” é mais recorrente. A recorrência (Apêndice B) da 
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figura do “significar”  repete-se no T3LD6, que tem a finalidade de explicar como as 

variedades linguísticas  podem causar preconceito, tal como mostra o Quadro 23. 

 

Quadro 24 -Estrutura Esquemática do gênero Explicação Fatorial em T3LD6 
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A conjunção externa "como" é usada pelos autores para apresentar o “fator 

1”, que é “a diversidade em nosso país”, e a maneira como essas diversidades 

contribuem para a constituição do Fenômeno − as variedades linguísticas. 

Os “fatores” 2, 3 e 4, que são “a idade”, “a profissão” e “o grau de 

escolaridade” relacionam-se por meio do continuativo "também", que estabelece 

uma relação nuclear entre dois elementos marginais e um central em que o 

participante coisa "uma língua", que é Ator do processo material "apresentar", 

relaciona-se à Meta "variações decorrentes de outros fatores" para apresentar os 

fatores 2, 3 e 4 constituintes das variações linguísticas de uma língua ligada às 

condições contextuais de seu uso, conforme mostra a Figura 20. 

 

Figura 20 - Estrutura orbital de Explicação Fatorial em T3LD6  

 

  Fonte: autoria nossa com base em Martin e Rose (2008) 

 

Mais uma vez a figura do “significar” (Apêndice B) contribui para explicar o 

gênero explicativo, pois demarca a sequência de atividades: (1) exploração da 

diversidade por meio do humor; (2) causas das variedades linguísticas e (3) acesso 

às variedades prestigiadas. Essa figura tem sido recorrente nas explicações do 

corpus em análise. 

Dando continuidade ao T3 LD6, o autor traz o T4LD6 para explicar variação 

linguística e preconceito social. Nessa explicação, os autores chamam o leitor à 

pressuposição de que ele saiba que existe o preconceito linguístico por meio da 

figura do “significar” na oração mental "você já deve ter ouvido...", que colabora para 

estabelecer essa informação, tal como está no Quadro 24. 
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 Quadro 25 -Estrutura Esquemática do gênero Explicação Fatorial em T4LD6  

 

 

 

No entanto, eles trazem uma relação de oposição a esse preconceito inscrito, 

para isso, usam a oração existencial "Não existe uma variedade linguística melhor 

ou mais correta do que a outra". Essa afirmação é reforçada pela próxima oração, 

que se inicia por uma conjunção concessiva externa “mesmo que”, como pode ser 

visto em “Mesmo que seja bastante diferente da norma padrão” para introduzir a 
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ideia de que o fato de uma variedade linguística ser diferente da norma padrão não 

justifica o preconceito linguístico.  

Com o objetivo de esclarecer que não pode haver preconceito, os autores 

usam, naquilo que entendemos como uma fase da Explicação Fatorial, a Explicação 

Condicional, a qual explica que, para a variedade linguística ser boa, são 

necessárias duas condições: a comunicação e a interação entre os falantes. 

Dando continuidade à explicação, o autor apresenta o Fenômeno "as 

variações são motivos de preconceito" por meio de uma relação taxonômica de  

contraste realizada pela conjunção externa  de oposição "contudo". Para 

exemplificar, os autores apresentam em grupos preposicionais os possíveis fatores 

desse preconceito "pessoas com baixa escolaridade", "vindas do interior" ou 

"regiões distantes" demonstrando as circunstâncias que podem ocasionar o 

preconceito linguístico, conforme a Figura 21. 

 

Figura 21 - Estrutura orbital de Explicação Fatorial em T4LD6 

 

 

                    

 

Fonte: autoria nossa com base em Martin e Rose (2008) 

 

A fim de reforçar que existe preconceito, os autores retomam o exemplo dado 

no início da seção em que a mulher devolve o papagaio, porque ele não falava a 

língua padrão. Para destacar o medo do preconceito, os autores utilizam o Atributo 

“modelo”, que está vinculado de forma abstrata à relação causal, isto é, a mulher 

teve medo, pois, segundo o contexto, as pessoas “podem pensar que eu falo assim” 

referindo-se ao fato de ela ter sido dona do papagaio.  
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A sequência de atividades do texto realiza-se pela recorrência do participante 

“pessoa” (Apêndice C)  e da figura do “significar” (Apêndice B), como podemos ver: 

(1) ouvimos que o português de uma região é melhor do que em outras regiões, (2) 

não existe variedade melhor que a outra, pois (3) ela só será boa se permitir a 

comunicação. Dando continuidade ao conteúdo “variedades linguísticas”, os autores 

trazem o  T5LD6 que apresenta a sequência de fatores que diferenciam linguagem 

oral e linguagem escrita. A figuras do “significar”, tal como o excerto  “[...] 

monitoramos mais o que dizemos [...]” contribuem para explicar o Fenômeno “[...] a 

língua oral é mais espontânea do que a língua escrita” cujos fatores explicitam as 

diferenças entre língua escrita e língua oral, como mostra  o Quadro 25. 

 

Quadro 26 -Estrutura Esquemática do gênero Explicação Fatorial em T5LD6 
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Os autores partem do significado total (parte/todo) para uma delimitação 

posterior, ou seja, inicialmente, utilizam a oração relacional "a língua oral é mais 

espontânea" e, em seguida, descrevem como ocorre essa espontaneidade. Para 

apresentar a língua escrita, eles utilizam o elemento de contraste e de circunstância 

"já" (mas, por outro lado, ao passo que...) com valor de conjunção externa na fase 

“descrição”.  

Esse emprego revela o uso bem mais específico com indícios não apenas de 

oposição entre os significados expressos e entre as orações, mas também indicação 

de uma posição do próprio autor. Para reforçar essa posição, os autores utilizam o 

Atributo "monitorada", uma vez que, contando com esse artifício,  é possível 

organizar a nossa escrita. 

Conforme o Quadro 25, o Fenômeno "diferenças entre oralidade e escrita" é 

apresentado, no início do texto, por meio da figura do “ser”, na oração relacional “a 

língua oral é mais espontânea do que a língua escrita”. Depois, mais pela metade do 

texto, o Fenômeno é reiterado e apresentado pelo conectivo "contudo", que colabora 

para os sentidos de contraste na organização dos fatores da explicação. Em 

seguida, os “fatores” 1 e 2 são apresentados em uma sequência temporal marcada 

por continuativos “em primeiro lugar” e “em segundo lugar”, que são responsáveis 

pela organização das fases e demarcam o tempo, e também por conjunções 

externas para ordenar as diferenças entre oralidade e escrita.  

Dando continuidade à Explicação Fatorial, os autores retomam o Fenômeno 

mais uma vez marcando situações simples no tempo por meio de conjunção interna 

temporal "quando" estabelecendo uma relação de temporalidade simultânea. Para 

finalizar a distinção entre língua oral e língua escrita, os autores utilizam novamente 

a conjunção "quando", mas agora a conjunção é seguida da conjunção interna 

"entretanto", que apresenta como informal uma língua menos monitorada, conforme 

a Figura 22. 
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Figura 22 - Estrutura orbital de Explicação Fatorial  em T5LD6 

 

 

   

Fonte: autoria nossa com base em Martin e Rose (2008) 

 

 Retornando à análise do sistema semântico-discursivo de IDEAÇÂO, 

evidenciamos que o participante “pessoa” é realizado pelo “nós” (Apêndice F) em 

elipse (15 das 16 ocorrências) e é associado às figuras do “significar” e do “ser” para 

detalhar a sequência de atividades. Esses elementos contribuem para a 

interpretação das informações do gênero. A sequência de atividades resume-se em: 

(1) as diferenças entre língua escrita e língua oral diminuíram, porque (2) as pessoas 

sabem ler e escrever (3) usam a internet e, por isso, (4) monitoram mais a 

linguagem. Essas sequências são organizadas no texto pelos continuativos e 

contribuem para elaboração da estrutura orbital.  

Ainda explicando pronomes, os autores trazem o T9LD6, que é Explicação 

Fatorial e está organizada por  continuativos: “no primeiro quadrinho”, “no segundo 

quadrinho” e “no terceiro quadrinho”, os quais promovem a sequência de atividades 

(emprego de este, esse e aquele) relacionadas pelas conjunções externas causais 

“porque”, que são responsáveis pela organização lógica do gênero na etapa 

explicação, conforme o Quadro 26.  
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Quadro 27 - Estrutura Esquemática do gênero Explicação Fatorial em T9LD6 

 

 

 

Observamos que os autores se situam no contexto de cada quadrinho para 

apresentar explicações sobre o emprego de cada pronome demonstrativo nas três 

diferentes fases. Para explicar o emprego de “este” e “esse”, os autores articulam 

sequencialmente orações, que mantêm uma relação de dependência lógica de 

causa delimitando as fases fator 1, 2 e 3. Para isso, eles utilizam a conjunção 

externa de causa “porque”, que relaciona cada pronome ao seu emprego, como 

mostra a Figura 23.  
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 Figura 23 - Estrutura orbital de Explicação Fatorial em T9LD6 

 

 

 

  Fonte: autoria nossa com base em Martin e Rose (2008) 

 

Retomando o sistema semântico-discursivo de IDEAÇÃO, evidenciamos que 

as figuras do “ser” e do “significar” realizam as atividades do gênero, que são mais 

recorrentes com o participante “pessoa” (8 de 13 ocorrências). O T9LD6 é o único 

texto em que os autores não se incluem com o emprego de “nós” nem a desinência 

“mos” nos processos, eles usam a repetição da palavra “pirata” e dos termos “este”, 

“esse” e “aquele” para  promover as relações taxonômicas do texto.  

Para concluir esta seção, trazemos o T14LD7, que é a instanciação de 

Explicação Fatorial, que se realiza pelo Fenômeno “[...] não existem orações sem 

predicados” e por dois fatores que apresentam a função dos predicados no 

funcionamento da linguagem, tal como evidencia o Quadro 27. 
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Quadro 28 - Estrutura Esquemática do gênero Explicação  Fatorial em T14LD6 

 

 

 

O Fenômeno realiza-se por meio da oração existencial “mas não existem 

orações sem predicados”, que é introduzida pela conjunção externa adversativa 

“mas”, a qual introduz a apresentação do conteúdo “predicados”. As figuras do “ser” 

nas orações relacionais “o que somos, como estamos (predicado nominal) [...]” e do 

fazer na oração material “[...] o que fazemos” (predicado verbal que é a 

apresentação dos fatores, os quais  explicam para que servem os predicados. 

Para explicar o Fenômeno, os autores trazem o fator 1 introduzido pela 

conjunção interna conclusiva “logo” na oração relacional “logo ele é a parte mais 

importante das orações”, como pode ser visto na Figura 24.  
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Figura 24 - Estrutura orbital de Explicação Fatorial em T14LD7 

 

 

 

Fonte: autoria nossa com base em Martin e Rose (2008) 

 

A Figura 24 evidencia a sequência de atividades do gênero, pois são 

estabelecidas relações de causa e conclusão para justificar a importância do 

predicado no uso da língua portuguesa. Então, para justificar a importância dada aos 

predicados (Fenômeno), os autores apresentam a oração relacional na fase fator 2 

“O predicado é a expressão direta da existência humana no mundo” e utilizam o 

identificador “a expressão direta da existência humana no mundo”, que é 

apresentada como sinônimo de predicado.  

Considerando o sistema semântico-discursivo de IDEAÇÃO, observamos que 

os termos “parte importante” e “expressão direta” retomam o Fenômeno promovendo 

a sequência de atividades, a qual explica o uso do predicado na língua portuguesa. 

Essa sequência continua com a conjunção externa “pois”, que introduz as orações 

verbal, relacional e material, respectivamente, “pois informa o que somos, como 

estamos (predicado nominal) e o que fazemos (predicado verbal).” No T14LD7, há 

apenas uma referência a “nós” e à recorrência das figuras do “ser” e do “significar” é 
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praticamente igual (4 e 3), respectivamente. Em consequência disso, o participante 

“coisa” é mais recorrente (6 ocorrências de 9). Evidenciamos, nas análises dessa 

seção, que os continuativos e as conjunções  internas, principalmente, contribuem 

para a identificação de fases do gênero. Na seção 4.4, apresentamos as 

instanciações de gênero das Explicações Sequenciais.  

 

4.4 INSTANCIAÇÕES DO GÊNERO EXPLICAÇÕES SEQUENCIAIS EM LIVROS 

DIDÁDICOS DA COLEÇÃO PORTUGUÊS: LINGUAGENS 

 

Passamos agora à explanação de cada texto que instancia o gênero 

Explicação Sequencial no corpus. Assim como nas demais, a primeira questão a que 

respondemos refere-se à finalidade da Explicação Sequencial na seção “A língua em 

foco”. Com exeção do LD8, temos uma Explicação Sequencial em cada  livro. No 

Quadro 28, fizemos uma apresentação do que há em torno da Explicações 

Sequenciais em cada seção do LD.  

 

Quadro 29 -Contexto de usos e finalidades da Explicação Sequencial 

Textos  Contexto de usos e finalidades da Explicação Sequencial 

T2LD6 A seção do LD inicia, na página 22, como o título “Linguagem: ação e 

interação” seguido de uma figura , de exercícios de interpretação, dos 

conceitos de linguagem verbal e não verbal, da Explicação Fatorial para 

explicar o emprego  de “locutor” e “locutário” e, na página 24, os autores 

trazem a explicação Sequencial para explicar o que é preciso para 

compreendermos a língua. 

T10LD7 A seção do LD inicia, na página 85, com o título “Morfossintaxe:seleção e 

combinação das palavras” seguido do subtítulo  “construíndo o conceito” . 

Os autores trazem a Explicação Sequencial para explicar que é 

possível comparar o uso da língua com um jogo de basquete, 

futebol...  

T17LD9 A seção do LD inicia, na página 97, com o título “O período composto por 

coordenação: as orações coordendas” e também com o subtítulo 

“Construindo o conceito” seguidos de uma figura com exercícios de 

interpretação  e de fixação. Na sequência, os autores apresentam uma 
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Explicação Sequêncial para explicar  os conteúdos “oração 

coordenada assindética” e “oração coordenada sindética” e suas 

classificações. 

 

No que diz respeito ao T2LD6, mais uma vez consideramos o texto em 

análise um macrogênero, porque contém outros gêneros incorporados como é o 

caso do gênero Relatório Descritivo, que inclui efetivamente informações utilizadas 

para apresentar os diferentes tipos de língua, além de apresentar os eventos que 

promovem a organização do idioma. O Fenômeno é introduzido pela nominalização 

“aprendizados”, a qual sintetiza as informações apresentadas na oração mental 

cognitiva “aprendemos os significados que essa sociedade atribui a gestos... e entre 

esses aprendizados [...]” para mostrar que a comunicação ocorre também por meio 

de gestos, símbolos [...], tal como evidencia o Quadro 29. 
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Quadro 30 -Estrutura Esquemática do gênero Explicação Sequencial em T2LD6 
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Com o objetivo de apresentar os eventos, que contribuem para que ocorra o 

conhecimento da língua, os autores utilizam a etapa Fenômeno e a fase 

“exemplificação”. Para isso, trazem um anúncio publicitário de uma empresa de 

comunicação e usam a conjunção externa “embora”, conforme mostra oração 

“Embora tais palavras pertençam ao idioma japonês, essa ausência de sentido [...]”, 

que estabelece uma relação de contraste, pois não basta que as palavras de uma 

determinada língua estejam dispostas em uma folha, é preciso que elas sejam 

combinadas para que possam significar. Além dessa relação, os autores utilizam a 

relação taxonômica de  repetição para dar sequência à explicação por meio  de 

“esse conjunto de palavras” e de “tais palavras”, que caracterizam o contexto em 

que as palavras foram escritas.  

Dando continuidade ao texto, os autores apresentam um anúncio publicitário 

de uma construtora de imóveis, que está escrito de uma forma diferente do que é 

habitual (da esquerda para a direita), no entanto, explicam que é possível entender o 

anúncio, porque está escrito em português, mas estabelecem uma relação de 

contraste entre as orações por meio da conjunção externa de oposição “no entanto” 

para justificarem que temos dificuldades para fazer essa leitura e, em seguida, para 

a retomada do Fenômeno, utilizam a conjunção externa “porque”, como pode ser 

visto nas orações existencial e mental “isso ocorre porque, de acordo com as 

convenções do português escrito, lemos [...] de cima para baixo e da esquerda para 

a direita [...]” e, nesse caso, é o contexto que permite a compreensão da mensagem. 

Assim como as relações taxonômicas, o continuativo “assim” e as orações 

mentais cognitivas, como pode ser visto em “Assim, para compreendermos uma 

língua é importante que conheçamos além das palavras, as leis de combinação das 

palavras”, fazem progredir  a etapa Explicação e a fase evento 2, que são “as leis 

combinatórias” responsáveis pela coerência na produção de qualquer texto, como 

pode ser observado na Figura 25. 
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Figura 25 -Estrutura orbital de Explicação Sequencial em T2LD6 

 

 

Fonte: autoria nossa com base em Martin e Rose (2008) 

 

 Retornando à análise da explicação, os autores retomam o evento 1 e 

apresentam os eventos 2, 3 e 4 estabelecendo uma relação  de finalidade por meio 

da conjunção externa “para [que]” na oração mental cognitiva “para 

compreendermos adequadamente os textos que circulam na sociedade, não basta 

ter o domínio do vocabulário e das regras de combinação das palavras. É 

necessário também estar atento às situações de comunicação entre os textos em 

que são produzidos e circulam, quais suas finalidades e as intenções do locutor”. 

Evidenciamos, com relação à análise do sistema semântico-discursivo de IDEAÇÃO, 

mais especificamente, as relações taxonômicas, o todo (compreensão adequada 

dos textos) depende das partes (domínio do vocabulário, das regras de combinação 

e da atenção às situações de comunicação) e essa relação contribui para a 

identificação dos eventos.  

 No último parágrafo, os autores utilizam a oração mental “ele [o falante] 

precisa dominar não apenas o léxico (conjunto de palavras), mas também suas leis 

combinatórias” para retomar os eventos determinantes para o domínio da língua e, 

mais uma vez, usam a relação taxonômica (a apropriação da língua/todo), que se 

liga às partes (domínio do léxico e de leis combinatórias), para resumir as fases  do 

gênero. Em seguida, a conjunção interna “por isso” introduz a reiteração do 

Fenômeno, que diz respeito à situação de comunicação, por meio das orações 

mental e existencial, respectivamente, que são introduzidas pela conjunção externa 

condicional “se”, como pode ser visto na orações mental e existencial “e por isso a 
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língua apenas pode ser compreendida de fato se considerada a situação de 

comunicação em que ela se dá”. 

 Considerando a análise do gênero Explicação Sequencial (T2LD6), 

observamos que o sistema semântico-discursivo de CONJUNÇÃO (4 conjunções em 

um texto de 9 linhas)  e o sistema semântico-discursivo de IDEAÇÃO ( 4 repetições, 

1 sinônimo, 1 classificação e 2 meronímias/parte/todo) contribuem para a 

identificação de etapas e fases. O mapeamento das relações nucleares revelou a 

função exercida pelos participantes nas orações do texto  em que o participante 

“nós” (pessoas, falantes, sociedade) exerce papéis diversos (Dizente, Portador e 

Experienciador), mas o papel mais frequente no T2LD6 (36 vezes de um total de 55 

participantes) foi o de Experienciador. O mapeamento revelou também o participante 

“a língua”, que exerce os papéis de Fenômeno (3) e Meta (1). Além desses 

participantes, foram revelados também os participantes “os textos”, “pessoas” e 

“essa sociedade”. Esses não apresentaram recorrências em seus papéis.  

 Com relação à sequência de atividades, a análise indicou a sequência de 

ações mentais realizadas pelo participante “nós”, que movimentou o fluxo do texto 

na explicação da etapa Fenômeno, pois, para [nós] conhecermos a língua, de 

acordo com a sequência de atividades do participante Experienciador, devemos 

dominar as regras de combinação (atividade 1), dominarmos o léxico (atividade 2), 

prestarmos atenção às situações comunicativas (atividade 3) e prestarmos atenção 

à finalidade das inteções (atividade 4). Essas sequências realizam a etapa Eventos 

do gênero. 

 Passamos à exposição do T10LD7, a penúltima Explicação Sequencial deste 

estudo. Evidenciamos o emprego  de comandos em processos mentais como 

“relembre” e do pronome pessoal “você” na oração imperativa realizada pela  oração 

mental cognitiva “imagine que você é capitão de um time de futebol [...]” em eventos 

que explicam como deve ocorrer a organização de um jogo de futebol comparando à 

organização de uma mensagem por meio da linguagem. O Fenômeno é 

apresentado por meio de continuativos “antigamente” e “depois”,  que promovem a 

sequência de atividades relacionadas à organização do jogo e da mensagem.  

Assim os eventos ocorrem em uma sequência temporal sucessiva, que é construída 

por meio do emprego desses continuativos e marcadores de sequência temporal, 

conforme o Quadro 30.  
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Quadro 31 - Estrutura Esquemática do gênero Explicação Sequencial em T10LD7 

 

 

 

Para apresentar a etapa Fenômeno, os autores trazem a comparação entre o 

uso da língua escrita e  a língua falada. Na sequência, usam o continuativo  

“primeiramente”, que inicia a sequência  e promove a apresentação dos eventos 

para explicar o Fenômeno “funcionamento do uso da língua”, conforme a Figura 26. 
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Figura 26 - Estrutura orbital de Explicação Sequencial em T10LD7 

 

Fonte: autoria nossa com base em Martin e Rose (2008) 

 

Os marcadores de tempo “primeiramente” e “em seguida” realizam relações 

de expansão entre as orações, o que nos permite vislumbrar a organização textual, 

ou seja, em “primeiro lugar  A”,” em seguida B” e “do mesmo modo C”. Isso sugere 

uma ideia de composição textual/ideacional a qual sinaliza que o continuativo 

“primeiramente” obrigatoriamente mobiliza outros marcadores para que o texto tenha 

uma sequência lógica realizada pelas etapas e fases o que caracteriza uma 

Explicação Sequencial. 

Chegamos ao T17LD9, a última Explicação Sequencial discutida nesta 

pesquisa. A oração relacional, introduzida pela conjunção externa “Se”, “Se 

tivéssemos uma estrutura como esta [...]” introduz a primeira condição para a 

existência do Fenômeno “período composto, que se realiza pela apresentação dos 

eventos que explicam as orações coordenadas assindéticas e as sindéticas, tal 

como evidencia o Quadro 31. 
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Quadro 32 -Estrutura Esquemática do gênero Explicação Sequencial em T17LD8 

 

 

 

Para apresentar o Fenômeno, os autores utilizam a oração relacional 

introduzida pela conjunção interna “por isso”. Apresentam exemplos de orações 

ligadas por uma conjunção e as conceituam na oração relacional “[...] por isso é um 

período composto”. Na sequência, eles expõem as fases introduzidas pela 
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conjunção condicional externa “se” para diferenciar as orações coordenadas 

assindéticas das coordenadas sindéticas.  

A linguagem se constitui na apresentação das fases por meio de conjunções 

externas “se” e internas “pois”, que promovem a sequência de atividades 

relacionadas à apresentação do período composto por coordenação. Assim as fases 

ocorrem em uma sequência sucessiva, que é construída por meio do emprego de 

conjunções externas explícitas, por exemplo, “se” e “porque” como pode ser visto em 

“[porque] cada uma das orações é sintaticamente independente da outra”. Nessa 

Explicação, consideramos Etapa a Explicação Condicional, pois apresenta 

dependência lógica com relação à etapa da Explicação Sequencial, conforme mostra 

a Figura 27. 

 

Figura 27 - Estrutura orbital de Explicação Sequencial em T17LD9 

 

 

Fonte: autoria nossa com base em Martin e Rose (2008) 

  

A Figura 27 mostra que a Explicação Sequencial explica o Fenômeno 

“período composto” decompondo-o em uma sequência de eventos articulados por 

uma relação causal e outra condicional que realizam as Etapas e fases. Feita a 

apresentação das análises e dos  resultados encontrados, no próximo capítulo, 

retomamos os objetivos alcançados, as dificuldades encontradas e a sugestão de 

estudos futuros. 
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4.5 SISTEMATIZAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DAS EXPLICAÇÕES  NO 

CAMPO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Apresentadas as descrições de cada texto, observamos que, no corpus desta 

pesquisa, nem sempre as etapas estão bem delimitadas ou, às vezes, estão em 

blocos organizados e separados por um nexo conjuntivo. Em outras vezes, as 

etapas aparecem no início do texto e depois são reiteradas ao final do texto. Nessas 

ocorrências, olhar para as marcas linguísticas dos sistemas semântico-discursivos 

de IDEAÇÃO e de CONJUNÇÃO contribuiu muito para a classificação dessas 

etapas e fases.  

A etapa Explicação é apresentada no início e reiterada no final nos textos 

T3LD6 e T15LD8. Em T3LD6, por exemplo, a fase  “fator 1” é apresentada no início 

do texto “Como nosso país é muito grande e desigual, com Estados grandes e 

pequenos, ricos e pobres, com gente vivendo no litoral, na floresta, nas grandes 

cidades, em povoados ou na roça [...]” e, na sequência, é retomado por “Além das 

variações resultantes de localização geográfica [...]” para introduzir os demais 

fatores que explicam o Fenômeno. No corpus desta pesquisa, essa etapa ocorre por 

uma sequência de fases relacionadas por causa e efeitos, por causas, ou por 

condições.  Essas fases se organizam por meio das relações nucleares que incluem 

participantes, processos e circunstâncias. Os participantes são, em grande parte, 

pessoas (55%) e coisas (43%) (lingua, linguagem). Como exemplo de participante 

“pessoa”, trazemos os participantes “nós” Dizente e Experienciador, ambos 

implícitos no texto, “[...] mas há momentos em que ela é obrigatória como quando 

[nós] fazemos uma entrevista para conseguir um emprego, quando [nós] 

apresentamos um trabalho escolar, [...]”.  

Como participante “coisa”, temos o participante Portador “As variedades do 

português que mais se aproximam da norma-padrão são prestigiadas socialmente 

[...]”. Evidenciamos também que  os participantes “pessoas”, em grande parte 

(Apêndice B),  são realizados por figuras “do significar”  e o participante “coisas”, por 

figura “do ser”. Esses participantes ligam-se às figuras “do  significar” e às figuras 

“do ser”, segundo o sistema semântico-discursivo de IDEAÇÃO, ao contrário dos 
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estudos das ciências biológicas, em que os processos “[...] são, majoritariamente, 

materiais, expressando ações físicas [...]” (CAELS; QUARESMA, p. 16, 2018). Os  

processos e os participantes ligam-se por relações causais (Fatorial), temporais 

(Sequencial) e condicionais (Condicional) nas etapas de gênero.  

Ocorre também a reiteração da etapa Fenômeno, que é apresentada no início 

e reiterada no final nos T1LD6,  T2LD6 , T5LD6, T7LD6 e  T9LD6. Para exemplificar, 

trazemos a reiteração do Fenômeno em T5LD6. Inicialmente, o Fenômeno realiza-se 

por meronímia “parte/todo” “Em princípio, a língua oral é mais espontânea do que a 

língua escrita.” Essa oração  realiza o “todo”, que se vincula ao que é considerado 

“parte”, ou seja, “repetições” e “problemas de concordância [...]”.  

Nessa explicação, a etapa Fenômeno informa que a língua oral é mais 

espontânea do que a língua escrita.  Em seguida, a etapa é retomada pela oração 

existencial “essas diferenças entre oralidade e escrita têm diminuído bastante, 

principalmente nos dias de hoje” e é reiterado pelo participante “pessoa”, em elipse, 

“nós” nas orações  mentais e verbais ligadas ao particpante “pessoa”, por exemplo,  

“Nessas situações, monitoramos mais o que dizemos, evitando gírias, em 

expressões grosseiras e palavras ou expressões que demonstram intimidade com o 

interlocutor, como fofinha, safado, [...]”. O Fenômeno é retomado novamente pelo 

participante “coisa” “nossa fala” na oração relacional  “[...] e, por isso, nossa fala se 

aproxima mais da norma-padrão.” E, finalmente, é retomado pela oração existencial 

por meio do particpante “isso”, como pode ser observado em  “Quando isso ocorre, 

dizemos que a língua apresenta maior grau de formalidade. Quando, entretanto, ela 

apresenta o menor monitoramento, dizemos que a língua é informal”. 

Com relação aos aspectos léxico-gramaticais utilizados nos textos da ciência 

linguística para explicar conteúdos de LP, destacamos o participante Portador como 

em “o sujeito apresenta dois ou mais núcleos [...] (T12LD7), que é realizado por 

termos técnicos relacionados ao Fenômeno (sujeito, predicado e variedade 

linguística). Os termos técnicos são normalmente apresentados por meio de orações 

relacionais em orações declarativas, tal como evidencia-se em “as vozes verbais 

estão diretamente relacioandas à intenção do falante”  (T16LD8)  e  “o conceito de 

voz verbal está relacionado com critérios semânticos [...] (T15LD7). 

Outro resultado importante que se diferencia de estudos já realizados são os 

usos de figuras “do significar” (50%) e “do ser” (41%) em maior recorrência que as 
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figuras “do fazer” (9%). Os processos materiais são condiderados definidores do 

gênero Explicações Sequenciais (CAELS; QUARESMA, p. 13, 2018). 

Além desses aspectos, podemos considerar que as conjunções externas  e 

internas demarcam a sequência de atividades no campo e a organização interna do 

texto, principalmente  “quando” e “porque” como externas155 e “porém”, “e”, “como”  e 

“mesmo que” como internas. Para exemplificar, trazemos um trecho do T3LD6,  “Há 

momentos descontraídos, em que ela não é necessária, mas há momentos em que 

ela é obrigatória como quando fazemos uma entrevista para conseguir um emprego, 

quando apresentamos um trabalho escolar, [...]”. A análise dessas conjunções 

contribuiu para a confirmação da estrutura esquemática dos gêneros analisados, 

principalmente, no que diz respeito à identificação de fases e etapas. 

Evidenciamos também que os sistemas semântico-discursivos são 

fundamentais para a organização esquemática dos gêneros, pois são responsáveis 

pela sequenciação e explicação das atividades dentro do campo de cada gênero.  

Além disso, evidenciamos que as Explicações Condicionais, em (5) ocorrências, 

explicam um conteúdo excluíndo o uso de outro e, além disso, essas explicações 

relacionam-se aos usos da língua portuguesa em diferentes contextos, que, aliás, é 

o  que “determina” o uso de um ou de outro.  Ao final dessas considerações, guiadas 

pelos resultados do corpus deste estudo, organizamos quadros resumitivos que 

apresentam a estrutura de cada gênero estudado até aqui. Inicialmente, 

apresentamos o gráfico para ilustrar a recorrência das Explicações no corpus, tal 

como mostra a Figura 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
155

 As conjunções podem realizar diferentes papéis. A mesma conjunção pode ser interna e externa 
no mesmo texto.  
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Figura 28 -Total de Explicações no corpus.  

 

 

Fonte: autoria nossa 

 

Como podemos observar na Figura 28, houve a recorrência de Explicações 

Condicionais, por isso, mantendo o mesmo critério de apresentação desde o início,  

apresentamos o quadro das Explicações Condicionais.  

 

Quadro 33 - Principais características das Explicações Condicionais nos Livros 

Didáticos da coleção Português: Linguagens 
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PROPÓSITO 
 

Explicar condições para o uso de determinado conteúdo 
de língua portuguesa. 

 
 
ESTRUTURA 
ESQUEMÁTICA 
DE GÊNERO 
 
 

Etapas- Fenômeno ^ Explicação 
Fases- são as condições de uso ou emprego  recursos 
da língua portuguesa. As fases podem mudar  de um 
texto para o outro. 
Fases: contextualização, exemplificação,  condição 1, 
condição 2, condição 3, reiteração da Explicação, 
reiteração do Fenômeno e divergência. 
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RECURSOS DO 
SISTEMA 
SEMÂNTICO-
DISCURSIVO DE 
IDEAÇÃO 

Elipse do “nós” 
Repetição de participantes “coisa” e  “pessoa” 
Meronímia- apresentação de “partes” para esclarecer o 
“todo” 

 
RECURSOS DO 
SISTEMA 
SEMÂNTICO-
DISCURSIVO DE 
CONJUNÇÃO 
 

 
Conjunções externas “se”,  “quando”156 
Conjunções internas “entretanto”, “mas” e “porém”. 

RECURSOS 
LEXICO-
GRAMATICAIS 
RECORRENTES 
 

Orações relacionais 
Orações verbais e 
Conjunções usadas para intensificar as condições  
Orações Declarativas  

 

O quadro traz as principais características, que se realizaram de forma mais 

recorrente no corpus. Contudo, esclarecemos que não se esgotam os aspectos 

definidores apenas com essas análises por se tratar   de corpus de textos  coletados 

apenas de uma coleção de Livros Didáticos.  

O segundo quadro que trazemos é o das Explicações Fatoriais, que trazem 

características semelhantes à Explicação Condicional, no que diz respeito ao 

sistema semântico-discursivo de IDEAÇÃO. 

 

Quadro 34 - Principais características  das Explicações Fatoriais nos Livros Didáticos 

da coleção Português: Linguagens 
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PROPÓSITO 
 

Explicar fatores usados para diferenciar empregos e usos 
de conteúdos de língua portuguesa 

 
 
ESTRUTURA 
 
 

Etapas- Fenômeno ^ Explicação 
Fases- contextualização, descrição, conceito, fatores, 
reiteração de fatores e de Fenômeno e  exemplificação. 

                                            
156

 A mesma conjunção pode ser interna ou externa. Aqui, trazemos as que foram mais recorrentes.  
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RECURSOS 
DO SISTEMA 
SEMÂNTICO-
DISCURSIVO 
DE IDEAÇÃO 

Repetição do participante “coisa” e do participante 
“pessoa” 
Elipse do participante “coisa’ 
Meronímia- apresentação de “partes” para esclarecer o 
“todo” 

 
RECURSOS 
DO SISTEMA 
SEMÂNTICO-
DISCURSIVO 
DE 
CONJUNÇÃO 
 

 
Conjunções externas “porque”, “como”157 
Conjunções interna “logo”, “mas” 

RECURSOS 
LEXICO-
GRAMATICAIS 
 

Orações relacionais,  
Orações mentais 
Orações verbais e 
Conjunções usadas para intensificar as os fatores  

 

Trazemos, por fim, o quadro das Explicações Sequenciais, que também se 

assemelham às anteriores nos que diz respeito ao sistema semântico-discursivo de 

IDEAÇÃO. 

 

Quadro 35 – Principais características das Explicações Sequenciais nos Livros 

Didáticos da coleção Português: Linguagens 
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PROPÓSITO 
 

Explicar as sequências de informações na construção do 
conhecimento de língua portuguesa. 

 
 
ESTRUTURA 
 
 

Etapas- Fenômeno ^ Explicação 
Fases- contextualização, conceito, eventos 
(causa/consequência, exemplificação, retomada do 
Fenômeno) 

 
RECURSOS 
DO SISTEMA 
SEMÂNTICO-
DISCURSIVO 
DE IDEAÇÃO 

Repetição do participante “pessoa” 
Elipse do participante “pessoa”  
Meronímia- apresentação de “partes” para esclarecer o 
“todo” 

  

                                            
157

 A mesma conjunção pode ser interna ou externa. Aqui, trazemos as que foram mais recorrentes.  
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RECURSOS 
DO SISTEMA 
SEMÂNTICO-
DISCURSIVO 
DE 
CONJUNÇÃO 
 

Conjunções externas “porque”, “como” 
Conjunções interna “por isso”, “porque” 

RECURSOS 
LEXICO-
GRAMATICAIS 
 

Orações relacionais e mentais 
Conjunções usadas para intensificar sequências de 
informaçao 

 

  

Nossas análises evidenciaram  carcterísticas de como se ensinam conteúdos 

de língua portuguesa para os alunos do ensino fundamental na coleção Português: 

Linguagens. Com relação às Explicações Condicionais, constatamos que as 

conjunções externas “se” e “quando”, principalmente, contribuem para a 

identificação das sequências de atividades.  

Com relação às Explicações Fatoriais, evidenciamos que as conjunções 

“porque”, “logo” e “mas” foram usadas para apresentar e intensificar os fatores. E, no 

que diz respeito às Explicações Sequenciais, a relação de causa e consequência se 

estabeleceu, principalmente, com as conjunções “porque” e “por isso”. O uso dos 

gêneros da família das Explicações encontrados nos LDs dão possibilidades para 

normatizar, especialmente as Explicações Condicionais: dá-se a condição para que 

determinado uso da língua ocorra.   

Assim, uma explicação bem construída textualmente possibilita ao aluno 

elaborar um esquema do texto que está lendo (como, por exemplo, a estrutura 

orbital elaborada com os gêneros  analisado nesta pesquisa) e isso facilita o seu 

estudo dos conteúdos da disciplina. No caso, ensinar a ler melhor a seção “A língua 

em foco” para entender a organização do gênero dará ao aluno condições de 

aprender a partir dessa organização.  

Pensando nessa composição, organizamos um quadro para ilustrar os traços 

tipológicos, que possibilitam o reconhecimento das diferenças entre eles, neste 

caso, “o informar”, e os traços topológicos, que possibilitam observar as 

semelhanças entre os gêneros. Nesses traços, observam-se as relações de 

significados entre eles, tal como evidencia o Quadro 35. 
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Quadro 365 – Principais características das Explicações nos Livros Didáticos da 

coleção Português: Linguagens 

 

 

 EXPLICAÇÕES 
CONDICIONAIS  

EXPLICAÇÕES 
FATORIAIS 

EXPLICAÇÕES 
SEQUENCIAIS 

Propósito  

Explicar condições para o 
uso de determinado 
conteúdo de língua 
portuguesa. 

Explicar fatores usados 
para diferenciar 
empregos e usos de 
conteúdos de língua 
portuguesa 

Explicar as sequências de 
informações na 
construção do 
conhecimento de língua 
portuguesa. 

Estrutura 
Esquemática 
de Gênero 
 

Etapas- Fenômeno ^ 
Explicação 
 
 Fases: contextualização, 
exemplificação,  condições, 
reiteração da Explicação, 
reiteração do Fenômeno 
e divergência. 

Etapas- Fenômeno ^ 
Explicação 
 
Fases- contextualização, 
descrição, conceito, 
fatores, reiteração de 
fatores e de Fenômeno e  
exemplificação. 

Etapas- Fenômeno ^ 
Explicação 
 
Fases- contextualização, 
conceito, eventos 
(causa/consequência, 
exemplificação, reiteração 
do Fenômeno) 

Recursos do 
Sistema 
Semântico-
Discursivo de 
Ideação 

Elipse do “nós” 
 
Repetição de 
participantes “coisa” e  
“pessoa” 
 
Meronímia- apresentação 
de “partes” para 
esclarecer o “todo” 

Repetição do 
participante “coisa” e 
do participante 
“pessoa” 
 
Elipse do participante 
“coisa’ 
 
Meronímia- 
apresentação de 
“partes” para esclarecer 
o “todo” 

Repetição do 
participante “pessoa” 
 
Elipse do participante 
“pessoa”  
 
Meronímia- apresentação 
de “partes” para 
esclarecer o “todo” 

Recursos do 
Sistema 
Semântico-
Discursivo de 
Conjunção 
 

Conjunções externas “se”,  
“quando” 
 
Conjunções internas 
“entretanto”, “mas” e 
“porém”. 

Conjunções externas 
“porque”, “como” 
 
Conjunções interna 
“logo”, “mas” 

Conjunções externas 
“porque”, “como” 
Conjunções interna “por 
isso”, “porque” 

Recursos 
Lexico-
Gramaticais 
Recorrentes 
 

Orações relacionais 
Orações verbais e 
Orações imperativas 
 

Orações relacionais,  
Orações mentais 
Orações verbais 
Orações Declarativas 

Orações relacionais e 
mentais 
 

 

 

Ainda que os autores mencionem que “ A seção a língua em foco” busca 

“alterar o enfoque tradicional dado à gramática” (CEREJA; MAGALHÃES, p. 302, 

2015a), é mantida uma apresentação voltada  a conceitos gramaticais  em que são 

classificados conteúdos de língua portuguesa.  Eu me arriscaria a sinalizar que as 

poucas explicações  são bem importantes para apresentar os conteúdos na seção, 
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pois apresentam conteúdos que são estudados com uma relação explícita com o 

contexto, principalmente, quando são apresentadas as Explicações Condicionais, 

pois o ato de ler e escrever são transversais ao ato de ensinar e aprender, por isso, 

os gêneros de texto contemplam o ensino e as peculiaridades de cada compontente 

curricular.  

Nesse sentido, é fundamental que os conhecimentos linguísticos sejam 

explicados para os alunos de forma mais explícita. Além disso, é preciso que se 

considere o contexo dos alunos para que a linguagem se aproxime ao máximo do 

seu “lugar”/nível de compreensão. Assim, para que os alunos tenham condições de 

ler e escrever os gêneros de texto da família das Explicações, é importante que 

saibam como estão organizados esses textos. 

Se considerarmos que, de acordo com o site do FNDE, as coleções de livros 

didáticos de Português devem integrar as práticas de linguagem e realizar um 

trabalho “reflexivo sobre os usos e normas do português brasileiro em diferentes 

situações de interação”, a coleção Português: Linguagens para os Anos Finais 

apresenta os conhecimentos linguísticos que continuam uma ordem já enraizada do 

estudo gramatical, uma vez que a coleção traz atividades que consideram a 

produção de sentidos dos textos, mas também trabalha com exercícios tradicionais 

de fixação e classificação. Dos 19 textos que instanciam gêneros da família das 

Explicações, apenas 7 apresentam uma relação com a linguagem em uso.  

Ainda que os conhecimentos linguísticos sejam trabalhados a partir de 

diferentes textos, como tiras ou anúncios, por exemplo,  esses são considerados 

apenas para a execução de uma análise tradicional e transmissiva. Observamos que 

há o propósito de se distanciar do simples “descrever e aplicar” conceitos sobre 

determinados conteúdos, mas, efetivamente, isso não ocorre.  Considerando que é 

critério de avaliação recomendado pelo FNDE  “estimular a reflexão e propiciar a 

construção dos conceitos abordados” (BRASIL, 2017, s. p.), entendemos que há 

ainda um caminho a ser trilhado pelos autores da coleção.  

No ano de 2019, depois de vários anos sendo a coleção mais distribuída no 

Brasil,  a coleção Português: Linguagens foi reprovada pelo FNDE. Em resposta ao 

recurso enviado pelos autores da coleção, contrários à decisão pela reprovação, o 

programa do PNLD 2020 apresentou, como justificativa, argumentos relacionados à 

ausência de habilidades da BNCC,  presença de publicidade e o uso de links. 

Com relação à ausência de habilidades, o parecer informa que a coleção só  discute 
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“com profundidade” 9 das 13 habilidades. Nessa avaliação do PNLD, poderia ter 

sido dada à editora uma oportunidade de acrescentar as habilidades que faltavam, já 

que essa oportunidade de ajustes foi dada às editoras aprovadas. De acordo com os 

autores da coleção:  

a BNCC contém, em sua totalidade, 185 habilidades relativas ao 
componente curricular Língua Portuguesa para o segundo ciclo do ensino 
fundamental, distribuídas em cinco eixos organizadores: 56 habilidades a 
serem trabalhadas ao longo de todo o EFII, do 6º ao 9º; 12 habilidades 
específicas do 6º ano, 14 habilidades específicas do 7º ano, 38 habilidades 
a serem distribuídas entre os anos 6º e 7º, 16 habilidades específicas do 8º 
ano, 12 habilidades específicas do 9º ano e, por fim, 37 habilidades a serem 
distribuídas entre os anos 8º e  9º. 

158
 (CEREJA; MAGALHÃES, 2020, s.p.) 

 

Os autores argumentaram que  “todas as 4 habilidades são, sim, exploradas 

em nossa coleção, citando página a página, volume a volume, as atividades nas 

quais elas são trabalhadas” (CEREJA; MAGALHÃES, 2020, s.p). Ainda assim, o 

parecer justifica a manutenção da reprovação informando que a coleção não atende 

às questões legais. 

No que diz respeito ao uso de publicidade, os autores argumentaram que se 

trata de uma necessidade atual trabalhar com textos publicitários e se embasam no 

Parecer CNE/CEB-15159, que informa que a publicidade em livros didáticos é 

permitida e prevista. No entanto, o PNLD não aceitou  a justificativa e, em reposta, 

indicou que a coleção estaria induzindo ao consumo, o que não deveria ser 

considerado, pois estamos diante de diversas formas de indução ao consumo e 

seria muito positivo que os livros didáticos dessem a oportunidade aos professores 

de trazer textos que sinalizem essa realidade para que pudessem conversar com 

seus alunos, principalmente no que diz respeito aos cuidados que as crianças  e 

adolescentes devem ter ao consumir. Ademais, considerando esse aspecto, O 

PNLD deveria respeitar o Parecer CEB-15, uma vez que é considerado referência no 

que diz respeito à  normatização para uso de publicidade em livros didático.  

No que diz respeito aos links, o parecer informa que os estudantes são 

direcionados a empresas, a sites, a revistas e  rádios e isso promoveria infração à 

legalidade. As justificativas dos autores referem-se ao fato de o material ser 

impresso e, por isso, o aluno não seria direcionado, além disso, sinalizam para um 

                                            
158

 Disponível em:  http://portuguescereja.editorasaraiva.com.br/carta-aberta-dos-autores-da-colecao-
portugues-linguagens/. Acesso em 04 de jan. de 2020.  
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 Disponível em: https://www.abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Par_CEB_15_020701.pdf. Acesso 
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“detalhe” muito importante que é a necessidade de informar a fonte quando se usam 

textos de outros autores. Caso isso seja um problema, nenhuma obra poderá mais 

usar textos a não ser os de sua própria autoria, o que seria um crime, pois é comum 

os professores solicitarem aos alunos que busquem informações além do que é 

tratado em sala de aula. Informando esses endereços, os autores não só atendem a 

uma norma, como também contribuem com os professores em sala de aula, pois 

nem sempre conseguimos pesquisar mais textos devido à nossa carga horária de 

trabalho elevada. É importante destacar ainda que é objetivo da BNCC a formação 

de alunos críticos e reflexivos. Como atender a essa exigência sem fazer leituras 

com diferentes pontos de vista?  

Como professora que sou e por ter me dedicado à análise da seção “A língua 

em foco” dos livros didáticos da coleção Português: Linguagens em minha tese de 

doutorado durante quatro anos, entendo que a avaliação do PNLD deveria se pautar 

em questões mais pontuais, como a proposta de reflexão ou não, a necessidade de 

se ensinar os aluno para além da classificação e “decoreba” de conteúdos. 

 Além disso, todos os argumentos que foram dados para a reprovação 

poderiam perfeitamente ser ajustados pela editora em tempo hábil para a publicação 

ainda que não tão necessários. Talvez para uma próxima edição. Por se tratar de 

uma coleção que já está no mercado há 20 anos e foi, por muitos anos, a mais 

distribuída nas escolas brasileiras,  acredito que a avaliação poderia ter sido revista 

após o recurso que os autores enviaram.  Essas são algumas reflexões que fazemos 

com base em nossos resultatos. Na próxima seção, dedicamo-nos mais a esse 

aspecto.   
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5 O PONTO DE CHEGADA 

 

Olhar o caminho que percorri possibilita-me evidenciar subsídios para que eu 

possa remeter-me a todos os passos dados. Desde o início da caminhada, sentia-

me “desmatando uma floresta fechada” e cheia de perigos, que realmente, 

assustavam-me e, ao mesmo tempo, desafiavam-me. Pautada na certeza de que 

percorri cada centímetro com cuidado e com responsabilidade, hoje consigo 

expressar-me com relação às experiências que vivenciei em cada momento da 

caminhada, que realizei sob orientação de uma excelente guia.  

 Olhar para esse caminho significa reconhecer os limites da caminhada, bem 

como as contribuições que cada parada proporcionou. A primeira parada foi nos 

estudos que já existem sobre a perspectiva de gênero escolhida. Depois, chegamos 

à casa da teoria e lá conseguimos todos os suprimentos para seguir viagem. Antes 

mesmo de partir para a próxima empreitada, reorganizamos o roteiro, para isso, 

demos uma olhada no mapa e organizamos o trajeto em busca de nos embasarmos 

bem para, no meio do caminho, organizarmos os resultados. Depois dessa 

empreitada, chegamos aqui para finalizar essa caminhada e nos prepararmos para 

outros destinos. 

Considerando essa trajetória, o objetivo neste capítulo é apresentar 

considerações sobre esse itinerário e as experiências que dele surgiram, bem como 

tecer as considerações finais e sugerir estudos futuros. Em primeiro lugar, 

retomamos objetivo geral da pesquisa:  investigar instanciações de gêneros de texto 

da família das Explicações, com base nos sistemas semântico-discursivos de 

IDEAÇÃO e CONJUNÇÃO da Linguística Sistêmico-Funcional, na coleção 

Português: Linguagens para os anos finais do Ensino Fundamental, a fim de verificar 

como são informados conteúdos de Língua Portuguesa.  

Visando a alcançar esse propósito, estabelecemos objetivos específicos que 

contribuíram para  realizar o geral. Dentre os objetivos específicos, encontravam-se: 

(1) descrever as variáveis do contexto de situação de cada texto, centrando-se na 

variável campo, a fim de identificar pistas do propósito sociocomunicativo dos 

gêneros; (2) analisar os recursos dos sistemas semântico-discursivos de IDEAÇÃO 

e de CONJUNÇÃO que realizam aspectos fundamentais de gêneros para explicar os 

conteúdos de língua portuguesa a fim de confirmar o propósito, as etapas e as fases 

do gênero e (3) sistematizar os resultados encontrados nas análises a fim de 
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mostrar como os gêneros da família das Explicações  informam conteúdos de 

Língua Portuguesa. Consideramos esses objetivos para organizar os resultados a 

fim de responder à questão de pesquisa: quais gêneros da família das Explicações 

são instanciados, no campo da Língua Portuguesa, em LDs da coleção Português: 

Linguagens para os anos finais do EF?  

Durante a visita a estudos prévios para descrever o estado da arte de 

pesquisas sobre análise de gêneros de texto na abordagem da LSF, encontramos 

estudos da área de ciências (SANTOS, 2006), na área de geografia (RIBEIRO de 

PAULA, 2018), mas  não achamos nada relacionado às Explicações  no campo da 

língua portuguesa em contexto brasileiro. Essa sondagem mostrou que, em contexto 

brasileiro, esta pesquisa provavelmente seja a primeira a se dedicar ao estudo das 

Explicações no campo da língua portuguesa.  

Além dessa sondagem do estado da arte, partimos para a busca de estudos 

teóricos que nos abrissem caminhos para a realização desta pesquisa. O nosso 

primeiro encontro, no que diz respeito aos estudos de gênero de texto na 

perspectiva sistêmico-funcional, foi com a obra  Genre relations: mapping culture, de 

Martin e Rose (2008), mas ali não conseguimos subsídios suficientes para a nossa 

análise, pois os estudos eram mais direcionados aos gêneros das estórias. 

Seguimos então nossa caminhada em busca de fontes que nos ajudassem a 

responder à nossa questão de pesquisa e conseguimos textos muito importantes 

para o nosso estudo, dentre eles, estavam Veel (1997), Coffin (2006), Christie e 

Derewianka (2010), Rose e Martin (2012), Moyano (2013), (CAELS, 2016), (SILVAa, 

2016).  

Esses estudos, que tiveram por base a teoria de Halliday, nos forneceram 

subsídios para iniciarmos as nossas análises, pois consideramos estudos já 

realizados para explorar no campo desta pesquisa. Nossa primeira busca, foi em 

relação aos textos cujo propósito geral fosse informar. Depois, apegamo-nos às 

marcas linguísticas caracterizadoras dos gêneros da família das Explicações 

(MARTIN; ROSE, 2008), nessa investida, a nossa maior dificuldade foi a “língua 

inglesa”. Depois, tivemos várias dúvidas com relação à classificação dos textos, 

principalmente, com relação à Explicação Sequencial.  

Durante os dois primeiros anos de pesquisa, havia ainda muita dúvida, 

inclusive, com relação à definição do corpus. Após a qualificação, com os ajustes,  a 

pesquisa tornou-se mais clara para mim, mas ainda havia muita nebulosidade. 
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Essas incertezas foram tornando o processo de doutoramento angustiante, pois 

parecia que nada fazia um sentido. Eram muitos porquês para nenhuma resposta e 

isso nos levou a uma “arregaçada de mangas” e nos colocou diante de cada texto.  

Inicialmente, olhamos para todas as categorias de Halliday e Mathiessen 

(2014) com relação ao sistema de transitividade. Depois, fizemos análise de todo 

sistema de IDEAÇÃO de Martin e Rose (2007) de texto em texto, em seguida, 

debruçamo-nos no sistema de CONJUNÇÃO também de  Martin e Rose (1992, 

2007) e a luz no fim do túnel começou a brilhar. Conseguimos perceber algumas 

características  exclusivas do  corpus desta pesquisa, quanto mais olhávamos para 

os textos, mais percebíamos que os sistemas semântico-discursivos  de IDEAÇÃO e 

de CONJUNÇÃO contribuíam para a identificação de etapas e fases das 

Explicações. As sequências de atividades, por exemplo, contribuem para a 

identificação de etapas e as conjunções internas, para a identificação de fases. 

Assim, fomos aos poucos, encontrando as características dos gêneros da família 

das Explicações na coleção na seção “A língua em foco” da coleção Português: 

Linguagens para os anos Finais do Ensino Fundamental.  

Na caminhada, foram muitas decepções com  a análise do corpus, mas, após 

muitas leituras, conseguimos estabelecer um caminho metodológico de exame do 

corpus fazendo a descrição e a análise linguística relacionadas aos aspectos 

contextuais. Para isso,  elaboramos procedimentos analíticos, que foram construídos 

para  a análise das instanciações das famílias de gênero das Explicações no campo 

da língua portuguesa. Construímos esse método, pautadas no que já existia de 

análise considerando a noção de gênero adotada pela Linguística Sistêmico-

Funcional, principalmente, uma vez que esses estudos consideram o contexto 

escolar  e estão centralizados nos projetos que corroboram o ensino e 

aprendizagem para que  qualquer aluno obtenha  sucesso na escrita solicitada no 

processo escolar  (ROSE; MARTIN, 2012) 

Ainda que não nos dediquemos à pesquisa pedagógica, por sermos 

professoras pautadas em justificativas pessoais e sociais, consideramos que os 

resultados desta tese podem ter um propósito educacional no que diz respeito à 

identificação de etapas e fases no gênero analisado. Assim, as análises de escolhas 

linguísticas contribuíram para a efetivação do caminho metodológico proposto nesta 

tese.  
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 Para alcançarmos o nosso primeiro e segundo objetivos específicos, 

analisamos os sistemas semântico-discursivos de IDEAÇÃO e CONJUNÇÃO, 

ancorados no sistema de transitividade. A partir dessa análise, evidenciamos que as 

etapas e fases realizam-se por meio de funções léxico-gramaticais e semânticas 

peculiares aos gêneros descritos nesta tese, por exemplo, identificamos que a etapa 

Fenômeno é realizada principalmente por orações declarativas, como em T3LD6, 

T4LD6, T5LD6, T12LD7, T13LD7, T15LD7, T16LD8, T17LD9 e T18LD9. 

  Assim, cada etapa dos gêneros instanciados nos textos que compõe o corpus 

é realizada por determinadas funções linguísticas, como é o caso das Explicações 

Condicionais, em que, na etapa Explicação, ocorrem as fases “condição 1” e 

“condição 2” para explicar os conteúdos de língua portuguesa considerando que um 

contexto de uso exclui o outro. A realização dessa etapa enfatiza um princípio básico 

da teoria sistêmico-funcional: o de que contexto e texto estão vinculados, uma vez 

que, quando muda o objetivo de uma etapa, outros recursos linguísticos são 

selecionados.   

Assim, tendo em vista a questão de pesquisa e os resultados das análises 

empreendidas, defendemos a tese de que o ensino de Língua Portuguesa, na 

seção “A língua em Foco” da coleção Português: Linguagens para os Anos 

Finais do Ensino Fundamental, dá-se principalmente por meio de Explicações 

Condicionais para dar possibilidades de uso de recursos da língua e, ao 

mesmo tempo, normatizar o emprego desses recursos.  

Quase no fim de nossa caminhada, aproveitamos mais uma vez a 

oportunidade de olhar para o caminho e percebemos o quão desafiante foi a 

realização deste trabalho. Talvez isso tenha acontecido devido às dificuldades 

pessoais da autora desta tese, mas, em grande parte, direcionamos as maiores 

dificuldades ao fato de este estudo ser inédito no  contexto brasileiro, pois, até 

então, não foram encontradas pesquisas direcionadas ao campo da língua 

portuguesa no que se refere ao estudo de gêneros da família das Explicações.  

Essas dificuldades evidenciam um lado positivo que é o fato de este estudo servir de 

ponto de partida para outros.   

Caels (2016) e Silva (2016a) mostraram que o gênero Explicações  é muito 

recorrente no campo das ciências biológicas, pois a “família das Explicações 

desempenha um papel importante e complementar em relação à família dos 

Relatórios” (CAELS, 2016, p. 211). Conforme Veel (1997, p. 168), são duas famílias 
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genológicas complementares e “é precisamente a sua combinação sistemática que 

confere um traço distintivo ao ensino/aprendizagem das ciências” (CAELS, 2016, p. 

211). Esses estudos corroboram com o que Martin e Rose (2008) já haviam 

apresentado com relação à frequência. No campo da língua portuguesa, 

encontramos recorrências de textos com potencial para serem Relatórios e 

Procedimentos.  

Ainda que não tenhamos nos dedicado a esses gêneros, observamos que são 

bem recorrentes no campo da língua portuguesa e são relevantes, pois entendemos 

que, para compreender a língua, devemos primeiro observar, depois categorizar e, 

por fim, explicar. Para Caels (2016), esses “gêneros que são tipicamente associados 

à ciência e ao conhecimento científico, fundamentalmente da família das explicações 

e da família dos Relatórios” (CAELS, 2016, p. 211). Dentre esses, estão a 

Explicação Fatorial e a Explicação Consequencial. A Explicação Consequencial faz 

parte do repertorio clássico/tradicional das ciências e da didática das Ciências 

(CAELS, 2016, p. 226). Silva (2016a), em sua pesquisa, evidenciou que as 

Explicações Consequenciais servem para detalhar as possíveis soluções 

encontradas para diferentes  problemáticas. Além disso, em seu estudo, a 

Explicação Consequencial serve para esclarecer pontos expostos anteriormente, ou 

seja, a especificação se dá por clarificação  (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). 

No estudo de Ribeiro de Paula (2018), o gênero Explicação Consequencial foi 

tão recorrente quanto as Explicações Fatoriais. A autora justifica essa recorrência 

apontando para o fato de os livros didáticos de Geografia apresentarem conceitos 

fundamentais sobre transformação e, por isso, são necessários apontamentos de 

causa e consequência para esclarecerem essas transformações.  

Em nossas análises, destacamos que não foram encontradas  Explicações 

Consequenciais que focalizam múltiplas consequências de um só Fenômeno.  

Talvez, por ter o propósito de explicar várias consequências de uma causa, esse 

gênero não tenha sido usado na coleção Português: Linguagens, uma vez que, para 

explicar a língua, foram utilizados fatores, condições e eventos.  

A Explicação Consequencial, como observou Ribeiro de Paula (2018), 

relaciona-se à transformação ou a esclarecimentos de fenômenos, o que difere dos 

propósitos dos textos encontrados nos LDs analisados em  nossa pesquisa. Assim, 

entendemos que, num corpus ampliado, talvez haja ocorrência desse gênero 

também, o que  sugerimos como possibilidade de estudo futuro.   
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Entendemos que os primeiros passos foram dados e que  caminhadas futuras 

podem ser mais tranquilas, pois evidenciamos algumas características  dos gêneros, 

que podem embasar estudos futuros. Chegando ao final de nossa viagem, 

observamos que os LDs “explicam” pouco os conteúdos, isto é, deveria haver mais 

explicações nos livros didáticos, principalmente relacionadas ao uso da língua 

portuguesa.  

As evidências linguísticas e contextuais poderiam ser muito mais exploradas, 

pois, dessa forma, poderiam fazer mais sentido para o aluno que não se preocuparia 

em decorar os conteúdos, mas entendê-los. O próprio Livro Didático poderia 

explorar mais essas questões, uma vez que, se descontextualizadas, não cumprem 

o seu propósito inicial que é explicar a língua portuguesa a alunos do Ensino 

Fundamental dos Anos Finais.  

Precisamos destacar que o fato de não existirem pesquisas sobre os gêneros 

Explicação Condicional, Fatorial e Sequencial no campo do componente curricular 

da Língua Portuguesa  nos manteve “no escuro” por um bom tempo do processo de 

doutoramento, pois não encontrávamos as respostas para as nossas questões, 

quando “aceitamos” que não haveria outro jeito, se não nos embrenharmos na mata 

fechada, como já dito, começamos a entender como a linguagem no campo da 

língua portuguesa estava organizada para explicar conteúdos de língua portuguesa. 

No entanto,  ainda há muito para ser investigado, pois esta análise compreendeu 

apenas uma seção do livro didático Português: Linguagens, então, para estudos 

futuros, sugerimos que se busque a organização da linguagem nos capítulos inteiros 

para que seja possível acrescentar, contribuir, negar ou ampliar o que  se defende 

nesta tese.   

Além disso, sugerimos para estudo futuro a análise de outros sistemas nos 

gêneros da família das Explicações no campo da Língua Portuguesa. Também 

sugerimos que sejam explorados os macrogêneros dos livros didáticos de língua 

portuguesa.  Além disso, sugerimos levar os textos explicativos para a sala de aula 

em atividades que expliquem os conteúdos de língua portuguesa com o objetivo de 

auxiliar os alunos no aprendizado da língua portuguesa de forma contextualizada. 

É preciso concluir, então, neste parágrafo a autora emocionada, pede licença 

para concluir: cheguei !!! Consegui chegar ao meu destino. No início, confesso, não 

tinha ideia de para aonde estava indo, mas, com o tempo, as ideias foram se 

organizando e agora me aproprio do poema de Renné Venâncio, do qual faço uma 
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paráfrase, para dizer que foi preciso ser forte, foi preciso reconhecer e aceitar a 

ajuda de todos, principalmente, da minha família, dos meus amigos e da minha 

orientadora  para que eu pudesse vivenciar cada momento dessa caminhada com 

plenitude.  Preciso dizer também que, apesar das muitas demandas de trabalho, 

sempre me mantive focalizada nesta pesquisa, dediquei-me intensamente e busquei 

constantemente as respostas que pareciam não existir.  

Além disso, neste momento, relembro esse processo que me inspirou, 

energizou e me deixou um legado o qual se prolongará muito além de qualquer 

horizonte que eu possa enxergar agora. Estar sempre buscando é uma 

característica minha e, como dizia Freire (2005), o ser humano tem consciência de 

sua “inconclusão” (p.21), por isso, sei que posso aplicar minha pesquisa em minha 

prática, por exemplo, na leitura de gêneros explicativos a fim de focalizar as marcas 

linguísticas que auxiliam na identificação de etapas e fases.  

Além disso, sinto-me mais preparada para ler os livros didáticos, sei como 

abordar o gênero Explicação para ajudar o aluno na compreensão de 

conhecimentos linguísticos tão importantes para a vida escolar de cada um. O 

professor que consegue organizar os conteúdos para o aluno, consequentemente, 

organiza a sua didática e o aluno aprende com maior facilidade.  

Terminar este doutorado é a realização de um sonho de uma menina, que 

chorou as férias inteiras160, porque, no ano seguinte, não teria escola para estudar. 

Chegar até aqui é a confirmação de que os adultos têm de estar atentos aos sonhos 

das crianças, pois elas têm sonhos “simples”. Eu só queria estudar. Então, posso 

dizer que concluí esta caminhada imbuída de esperança, de paz interior e de 

gratidão aos meus queridos pais que arranjaram uma escola para mim. Só por isso 

eu posso colocar esse ponto final. 

 

 

 
 
 
 
 

                                            
160

 A escola ficava longe da minha casa vinte e oito quilômetros e, há 30 anos, não era obrigatório 
manter as crianças estudando nem havia transporte público e gratuito, então eu corria sério risco de 
não conseguir uma escola, pois meus pais não tinham condições financeiras de me manter  fora de 
casa.  
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ANEXOS  

 
ANEXO 1- Coleções aprovadas pelo PNLD 
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ANEXO 2 – Coleções mais distribuídas em 2017 
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Anexo 3- Exemplo do autor de Explicação 
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Anexo 4- Exemplo do autor de Explicação Sequencial 
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Anexo 5- exemplo do autor de Explicação Consequencial 
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE A- Relações nucleares do sistema semântico-discursivo de ideação. 

 

RELAÇÕES NUCLEARES/IDEAÇÃO NO CORPUS 

TEXTOS  FAZER SER SIGNIFICAR 

T1 1 6 18 

T2 3 15 27 

T3 8 10 15 

T4 1 4 10 

T5 1 15 18 

T6 1 5 5 

T7 1 10 7 

T8 0 1 7 

T9 0 7 9 

T10 7 4 12 

T11 0 3 7 

T12 0 10 2 

T13 3 9 3 

T14 1 4 3 

T15 3 2 5 

T16 0 2 7 

T17 1 14 1 

T18 0 3 6 

T19 0 5 4 

TOTAIS 31 134 166 
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APÊNDICE B- Gráfico  das figuras do “fazer”, “ser” e “significar” 
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APÊNDICE C- Resultados dos participantes “pessoas”, “coisas” e “processos” 
 

Participantes do ELEMENTO CENTRAL – sistema semântico-discursivo de 

IDEAÇÃO  

TEXTOS  PESSOAS COISAS PROCESSOS 

T1LD6 39 16  

T2LD6 30 21  

T3LD6 3 5  

T4LD6 10 4  

T5LD6 18 13  

T6LD6 5 6  

T7LD6 10 6  

T8LD6 5 5  

T9LD6 8 5  

T10LD7 19 2  

T11LD7 7 2  

T12LD7 2 10  

T13LD7 3 12  

T14LD7 3 6  

T15LD8 3 7  

T16LD8 6 2  

T17LD9 2 6 3 

T18LD9 0 6 3 

T19LD9 3 5 2 

Totais  176 139 8 
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APÊNDICE D- Gráfico dos resultados dos participantes “pessoas”, “coisas” e “processos” 
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APÊNDICE E- Relações Taxonômicas  
 

TEXTOS  REPETIÇÃO ELIPSE PARTE/TODO SINÔNIMO 

T1LD6 3 7  1  

T2LD6 13 23  5  

T3 LD6 5 2  1 1 

T4 LD6 13 2  0  

T5 LD6 13 16  2  

T6 LD6 1 10  0  

T7 LD6 0 14  2  

T8 LD6 3 2  2  

T9 LD6 5 0  3  

T10 LD7 3 9  2  

T11 LD7 1 6  0  

T12 LD7 5 0  4  

T13 LD7 4 4  3  

T14 LD7 2 1  3  

T15 LD8 1 3  1  

T16 LD8 2 7  3  

T17 LD9 3 6  4  

T18 LD9 1 4  1  

T19 LD9 1 4  1 1 

TOTAIS 79 120  38 2 
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APÊNDICE F- Elipse do “nós” 
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APÊNDICE G- Gráfico Relações Taxonômicas  
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APÊNDICE H- Variáveis do Contexto 
 

 
TEXTO  CAMPO RELAÇÕES MODO 

T1LD6 Explicação do 
conteúdo, “os 
interlocutores”, por 
exemplo, “No 
processo de 
comunicação e 
interação, locutor e 
locutário são 
interlocutores.” 
 

Dois participantes: o autor 
do LD, que promove a 
interlocução com alunos ou 
professores por meio do 
pronome pessoal “você”, 
assim como por meio do  
“nós” em orações 
declarativas “Você 
observou que [...]”  e 
interrogativas “Você 
conhece Mafalda [...]? 
A distância social 
instaurada entre os 
participantes é distância 
próxima. 
 

Modo escrito, com ocorrência de 
vocabulário característico de linguagem 
escrita. A seção é introduzida por uma 
tira seguida de interpretação, conceitos e 
exercícios.  

T2LD6 Explicação do 
conteúdo “a língua”, 
por exemplo, “[...] a 
língua pode ser 
entendida como um 
idioma” 

Dois participantes: o autor 
do LD, que promove a 
interlocução com alunos ou 
professores por meio do 
pronome pessoal “você”, 
assim como por meio do  
“nós” com emprego 
frequente orações 
declarativas  
“vimos que a comunicação 
pode ou não [...]”  bem 
como conjunções externas 
que realizam a progressão 
do texto, por exemplo, 
“embora tais palavras[...]”, 
“Assim, concluímos[...]” 
 A distância social 
instaurada entre os 
participantes é distância 
próxima. 
 

Modo escrito, com ocorrência de 
vocabulário característico de linguagem 
escrita. A seção é introduzida por um 
anúncio seguida de interpretação, 
conceitos e exercícios. 

T3LD6 
T4LD6 
T5LD6 

Explicação do 
conteúdo  “as 
variedades 
linguísticas” por 
exemplo, “[...] é 
natural que a língua 
portuguesa sofra 
variações”. 

Dois participantes: o autor 
do LD, que promove a 
interlocução com alunos ou 
professores por meio do 
comando “leia” e do 
pronome possessivo 
“nosso” com emprego 
frequente de orações 
declarativas “o cartunista 
Fernando Gonsales, para 
criar humor, [...]”. 
A distância social 
instaurada entre os 
participantes é próxima. 
 

Modo escrito, com ocorrência de 
vocabulário característico de linguagem 
escrita. A seção é introduzida por uma 
tira seguida de interpretação, conceitos e 
exercícios. 

T6LD6 Explicação do 
conteúdo “artigos 
definidos e 
indefinidos”, por 

Dois participantes: o autor 
do LD, que promove a 
interlocução com alunos ou 
professores por meio do 

Modo escrito, com ocorrência de 
vocabulário característico de linguagem 
escrita. A seção é introduzida por um 
anúncio seguida de interpretação, 
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exemplo, “quando 
dizemos uma 
criança, estamos 
generalizando[...]” 
 
 
 

pronome pessoal “você”, 
por exemplo, “como você 
viu [...]”, além do pronome 
pessoal “nós” elipse 
“estamos” com emprego 
frequente de orações 
declarativas “[...] algumas 
palavras que antecedem os 
substantivos podem 
modificar o seu sentido 
[...]”.   
A distância social 
instaurada entre os 
participantes é distância 
próxima. 
 

conceitos e exercícios. 

T7LD6 
T8LD6 
T9LD6 

Explicação do 
conteúdo “pronomes”, 
por exemplo, “Toda 
vez que interagimos 
com outras pessoas 
por meio da 
linguagem, esta varia 
de acordo com a 
situação.” 

Dois participantes: o autor 
do LD, que promove a 
interlocução com alunos ou 
professores por meio do  
“nós” em elipse, por 
exemplo, “temos” com 
emprego frequente de 
orações declarativas “Toda 
vez que interagimos com 
outras pessoas por meio 
da linguagem, esta varia de 
acordo com a situação.” A 
distância social instaurada 
entre os participantes é 
próxima. 
 

Modo escrito, com ocorrência de 
vocabulário característico de linguagem 
escrita. A seção é introduzida por uma 
fábula seguida de interpretação, 
conceitos e exercícios. 

T10LD7 Explicação do 
conteúdo 
“morfossintaxe: 
seleção e combinação 
de palavras” 

Dois participantes: o autor 
do LD, que promove a 
interlocução com alunos ou 
professores por meio do 
pronome pessoal “você”, 
com pode ser visto em: 
“veja por quê:” assim como 
por meio do  “nós”  em “[...] 
selecionamos as palavras 
[...]”com emprego 
frequente de orações 
declarativas realizadas por 
meio de uma sequência 
temporal e comparativa 
com relação à organização 
de um jogo de futebol e a 
organização de um texto. 
A distância social 
instaurada entre os 
participantes é próxima. 
 

Modo escrito, com ocorrência de 
vocabulário característico de linguagem 
escrita. A seção é introduzida por 
conceito seguido de exercícios. 

T11LD7 Explicação dos 
conteúdos “sujeito e 
predicado”.  

Dois participantes: o autor 
do LD, que promove a 
interlocução com alunos ou 
professores por meio do 
pronome pessoal “nós” “se 
dizemos simplesmente 
[...]”com emprego 

Modo escrito, com ocorrência de 
vocabulário característico de linguagem 
escrita. O gênero de texto analisado está 
em um boxe ao lado de exercícios.  
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frequente de orações 
declarativas realizadas por 
meio de orações 
relacionais como em: “o 
sujeito e o predicado são a 
base [...]”. A distância 
social instaurada entre os 
participantes é próxima.  
 

T12LD7 Explicação do 
conteúdo “tipos de 
sujeito” 

Dois participantes: o autor 
do LD, que promove a 
interlocução com alunos ou 
professores por meio do 
pronome pessoal “você”, 
por exemplo, [...] você deve 
ter observado que[...]com 
emprego frequente de 
orações declarativas 
realizadas por meio de 
orações relacionais, 
principalmente, como em: 
“ele é classificado como 
sujeito composto. [...]” 

Modo escrito, com ocorrência de 
vocabulário característico de linguagem 
escrita. A seção é introduzida por uma 
tira seguida de interpretação, conceitos e 
exercícios. 

T13LD7 Explicação do 
conteúdo “variação 
dos pronomes 
oblíquos! 

Dois participantes: o autor 
do LD, que promove a 
interlocução com alunos ou 
professores por meio do 
pronome pessoal “nós”  
como em: “[...] como 
estamos[...]”com emprego 
frequente de orações 
declarativas realizadas por 
meio de orações 
relacionais, principalmente, 
como em: “ele é a parte 
mais importante [...]”. A 
distância social instaurada 
entre os participantes é 
próxima. 
 

Modo escrito, com ocorrência de 
vocabulário característico de linguagem 
escrita. A seção é introduzida por um 
texto seguido de interpretação, conceitos 
e exercícios. 

T14LD7 Resposta à pergunta: 
“para que servem os 
predicados?” 

Dois participantes: o autor 
do LD, que promove a 
interlocução com alunos ou 
professores por meio do 
“nós” como em: “[...], pois 
informa como estamos [...]” 
com emprego frequente de 
orações declarativas 
realizadas por meio de 
orações relacionais, 
principalmente, como em: 
“[...] ele é a parte mais 
importante do [...]”. A 
distância social instaurada 
entre os participantes é 
próxima.  
 

Modo escrito, com ocorrência de 
vocabulário característico de linguagem 
escrita. O gênero de texto analisado está 
em um boxe ao lado de exercícios. 

T15LD8 Explicação dos 
conteúdos “voz ativa e 
voz passiva” 

Dois participantes: o autor 
do LD, que promove a 
interlocução com alunos ou 

Modo escrito, com ocorrência de 
vocabulário característico de linguagem 
escrita. O gênero de texto analisado está 
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professores por meio do 
pronome pessoal “nós” 
implícito identificado por 
“[...] convém adotar a 
análise tradicional” com 
emprego frequente de 
orações declarativas. A 
distância social instaurada 
entre os participantes é 
próxima. 
 

em um boxe ao lado do conceito. 

T16LD8 Resposta à pergunta: 
“para que servem as 
vozes verbais?” 

Dois participantes: o autor 
do LD, que promove a 
interlocução com alunos ou 
professores por meio do 
pronome pessoal “nós” 
como pode ser visto em: 
“[...] se queremos acentuar 
[...] com emprego frequente 
de orações declarativas 
realizadas principalmente 
por orações verbais como 
em “Quando dizemos [...]”. 
A distância social 
instaurada entre os 
participantes é próxima.  
 

Modo escrito, com ocorrência de 
vocabulário característico de linguagem 
escrita. O gênero de texto analisado está 
em um boxe ao lado de um texto que 
introduz exercícios.  

T17LD9 Explicação do 
conteúdo “período 
composto por 
coordenação.” 

Dois participantes: o autor 
do LD, que promove a 
interlocução com alunos ou 
professores por meio do 
pronome pessoal “você” 
implícito realizado pelo 
comando “observe agora 
[...]”com emprego 
frequente de orações 
declarativas realizadas 
principalmente por orações 
relacionais como em “[...] a 
primeira oração é [...]. A 
distância social instaurada 
entre os participantes é 
próxima.  
 

Modo escrito, com ocorrência de 
vocabulário característico de linguagem 
escrita. A seção é introduzida por uma 
tira seguida de interpretação, conceitos e 
exercícios. 

T18LD9 Explicação do 
“emprego do 
pleonasmo”.  

Dois participantes: o autor 
do LD, que promove a 
interlocução com alunos ou 
professores por meio da 
pergunta “descer para 
baixio?” com emprego 
frequente de orações 
declarativas introduzidas 
por conjunções 
condicionais usadas para 
responder à pergunta 
inicial. A distância social 
instaurada entre os 
participantes é próxima.  
 

Modo escrito, com ocorrência de 
vocabulário característico de linguagem 
escrita. O gênero de texto analisado está 
em um boxe ao lado do conceito. 

T19LD9 Explicação do Dois participantes: o autor Modo escrito, com ocorrência de 
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conteúdo “a 
concordância e o 
preconceito 
linguístico” 

do LD, que promove a 
interlocução com alunos ou 
professores por meio do 
pronome pessoal “você” 
como em “você já deve 
[...]” assim como por meio 
do  “nós” em “[...] convém 
que estejamos atentos 
[...]”com emprego 
frequente de orações 
declarativas introduzidas 
por conjunções 
condicionais “se”. 
 

vocabulário característico de linguagem 
escrita. O gênero de texto analisado está 
em um boxe ao lado do conceito. 

 


