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RESUMO 
 
 

TEXTOS FACTUAIS EM MATERIAL DIDÁTICO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA 
DE ACOLHIMENTO: UM ESTUDO DE GÊNEROS DE TEXTO NA PERSPECTIVA 

SISTÊMICO-FUNCIONAL  
 
 

AUTORA: Lorilei de Moraes Gugelmim 
ORIENTADORA: Cristiane Fuzer 

 
 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar textos com potencial para instanciar 
os gêneros das famílias dos procedimentos, dos relatórios e das explicações que 
fazem parte dos textos factuais, cujo propósito social geral é informar, em material 
didático específico para o ensino e aprendizagem de Português como Língua de 
Acolhimento (PLAc). Para atingir o objetivo proposto, são utilizadas bases teóricas da 
Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 1989, 1994; HALLIDAY; 
MATTHIESSEN, 2004, 2014), tendo como foco a abordagem de gênero de texto da 
Escola de Sydney (MARTIN; ROSE, 2008; DEREWIANKA, 2009; CHRISTIE; 
DEREWIANKA, 2010; ROSE; MARTIN, 2012; EMILIA; CHRISTIE, 2013). Quanto à 
abordagem metodológica, a presente pesquisa é caracterizada como qualitativa. 
Como universo de análise, foi selecionado o material didático Pode Entrar – Português 
do Brasil para Refugiadas e Refugiados (FEITOSA et al., 2015), disponível 
gratuitamente para download. Fazem parte do corpus de pesquisa 15 textos desse 
material, os quais têm potencial para instanciar gêneros das famílias em estudo. Os 
procedimentos analíticos adotados são: descrição das variáveis de registro campo, 
relações e modo de cada texto selecionado; descrição e análise das ocorrências 
linguísticas de funções do sistema de transitividade, das funções de fala e do sistema 
de modalidade; identificação da Estrutura Esquemática de Gênero (EEG) e 
confirmação do propósito sociocomunicativo e, consequentemente, dos gêneros 
instanciados nos textos analisados. Como resultado das análises linguísticas, foram 
identificadas duas instanciações do gênero Protocolo da família dos procedimentos; 
nove instanciações do gênero Relatório descritivo e duas instanciações do gênero 
Relatório classificatório da família dos relatórios, e nenhuma instanciação de gêneros 
da família das explicações. Esses resultados evidenciam que a linguagem, no corpus 
analisado, está sendo usada principalmente para descrever e classificar as 
informações que são repassadas aos imigrantes e refugiados por meio de Relatórios 
descritivos e Relatórios classificatórios e, em escala bem menor, para orientá-los a 
como agir por meio de Protocolos. Foram identificadas, ainda, duas ocorrências de 
instanciações não previstas no início do estudo: uma instanciação de Relato histórico, 
da família das histórias e uma instanciação de Exposição de um ponto de vista, da 
família dos argumentos. Destaca-se que o conhecimento linguístico acerca dos 
gêneros analisados pode contribuir para a integração social de imigrantes e 
refugiados, constituindo-se como uma política linguística inclusiva, visto que facilita o 
acesso às práticas sociais presentes no dia a dia desse público. 
 
 
Palavras-chave: Linguística Sistêmico-Funcional. Gêneros. Textos factuais. Material 
Didático. Português como Língua de Acolhimento.   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ABSTRACT 
 
 

FACTUAL TEXTS IN PORTUGUESE TEACHING MATERIAL AS A HOST 
LANGUAGE: A STUDY OF GENRES OF TEXT FROM THE SYSTEMIC-

FUNCTIONAL PERSPECTIVE 
 
 

AUTHOR: Lorilei de Moraes Gugelmim 
ADVISOR: Cristiane Fuzer 

 
 

This research has as the general objective to analyse texts with the potential to 
instantiate the genres of the families of procedures, reports and explanations that are 
part of the factual texts, which general social purpose is to inform in specific didactic 
material for the teaching and learning of Portuguese as a Host Language (PLAc). To 
reach the proposed objective, theoretical bases of Systemic Functional Linguistics are 
used (HALLIDAY, 1989, 1994; HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, 2014), focusing on 
the approach of genre of Sydney School (MARTIN; ROSE, 2008; DEREWIANKA, 
2009; CHRISTIE; DEREWIANKA, 2010; ROSE; MARTIN, 2012; EMILIA; CHRISTIE, 
2013). Regarding the methodological approach, this research is characterized as 
qualitative. As a universe of analysis, the didactic material Pode Entrar – Português do 
Brasil para Refugiadas e Refugiados (FEITOSA et al., 2015) was selected, which is 
available for free download. Fifteen texts of this material are part of the research 
corpus, which have potential to instantiate genres of the families in study. The 
analytical procedures adopted are: description of the variables of register field, tenor 
and mode of each text selected; description and analysis of the linguistic occurrences 
of functions of the transitivity system, of the speech functions and the modality system; 
identification of the Schematic Structure of Genre (EEG) and confirmation of the socio-
communicative purpose and, consequently, of the genres instantiated in the analysed 
texts. As result of the linguistic analyses, two instantiations of the genre protocol of the 
family of procedures were identified: nine instantiations of the genre descriptive report 
and two instantiations of the genre classification report of the family of reports, and no 
instantiation of genres of the family of explanations. These results evidence that 
language, in the analysed corpus, is being used mainly to describe and classify the 
information that is passed on to immigrants and refugees through Descriptive Reports 
and Classificatory Reports and, on a much smaller scale, to guide them on how to act 
through protocols. Two instances of unanticipated instantiations were identified at the 
beginning of the study: an instantiation of Historical Report, of the family of stories, and 
an instantiation of Exposition from a point of view, of the family of arguments. It is 
noteworthy that linguistic knowledge about the analysed genres can contribute to the 
social integration of immigrants and refugees, constituting itself as an inclusive 
linguistic policy, since it facilitates access to the social practices present in the daily 
lives of this public. 
 
 
Keywords: Systemic Functional Linguistics. Genres. Factual texts. Didactic material. 
Portuguese as a Host Language.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Migrar é um direito humano. Qualquer um de nós já 
migrou ou pode migrar um dia. O verbo do estrangeiro 
é estar, não ser. No fundo, o estrangeiro não existe, ou 
somos nós mesmos, por vezes até em nossa pátria. ” 

 
Deisy Ventura e Paulo Illes1 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Os movimentos migratórios estiveram presentes na história da humanidade em 

todos os tempos. Por razões políticas, sociais, econômicas, culturais, religiosas e/ou 

climáticas, milhões de pessoas, de forma compulsória ou não, já se deslocaram e 

continuam se deslocando no mundo. Questões relacionadas a migrações sempre 

existiram, no entanto, a intensificação e a complexidade de novos movimentos 

migratórios contemporâneos, especialmente os deslocamentos forçados, deram 

destaque ao tema, que passou a ser estudado e debatido nas esferas públicas e 

acadêmicas. Problemáticas relativas aos direitos humanos, a políticas públicas, a 

políticas linguísticas e a políticas de acolhimento, entre outras, estão na pauta dessas 

discussões. 

Em nível nacional, os impactos sociais dos recentes movimentos migratórios 

se refletem em diferentes áreas. Dentre essas, enfoca-se, neste estudo, a área da 

Linguagem, que tem um papel preponderante no processo de integração de 

imigrantes e refugiados que chegam ao país. Em decorrência da aceleração dos 

fluxos migratórios, aumentou, também, a demanda de imigrantes e refugiados por 

cursos de português, e, consequentemente, houve a necessidade de estudos voltados 

ao ensino e à aprendizagem de português para esse público específico, cuja inserção 

linguística é fator determinante para a interação sociocultural no país. 

A presente pesquisa se insere no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 

Letras da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), na área de concentração de 

Estudos Linguísticos, na Linha de Pesquisa Linguagem no Contexto Social, e focaliza 

o estudo de gêneros de texto na perspectiva da Linguística Sistêmico-Funcional em 

material didático na área de Português como Língua de Acolhimento (doravante 

                                                           
1 Disponível em: <https://fsidhsmigrantes.wordpress.com/2013/08/07/proposta-do-forum-social-pelos-
direitos-e-integracao-dos-migrantes-no-brasil/>. Acesso em: 13 mar. 2020. 
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PLAc2). Este estudo está em consonância com o projeto guarda-chuva “Leitura e 

escrita em língua portuguesa na perspectiva sistêmico-funcional – fase 2” (FUZER, 

2018-2023, GAP/CAL/UFSM 048931), que estuda gêneros de textos de diferentes 

esferas sociais, dando ênfase aos gêneros inseridos no contexto escolar, com o 

objetivo de “incrementar e sistematizar subsídios que possam contribuir para um 

trabalho de consciência linguística mais eficiente para o desenvolvimento proficiente 

da leitura e produção textual em língua portuguesa como prática social” (FUZER, 

2019, p. 7). Ademais, esta dissertação articula-se, também, ao grupo de pesquisa 

“Sistêmica, Ambientes e Linguagens” (SAL)3, no qual pesquisadores realizam 

mapeamento e descrição de gêneros de texto em livros didáticos de diferentes 

disciplinas. 

Segundo a Linguística Sistêmico-Funcional (doravante LSF), a linguagem é 

vista como um sistema sociossemiótico, um recurso a partir do qual se busca construir 

e interpretar significados em contextos sociais. Esse sistema se instancia no texto, 

que orienta e evidencia atividades de interação no dia a dia dos usuários da língua. 

Halliday (1994) destaca que o uso que fazemos do sistema linguístico em toda e 

qualquer situação é funcional em relação às nossas necessidades de convívio em 

sociedade. Dessa forma, ao estudarmos a linguagem instanciada em textos, 

estudamos a linguagem inserida em contexto de uso, em situações de interação 

sociocultural. Trataremos dos aspectos teóricos da LSF que serão utilizados neste 

estudo no Capítulo 3. 

Após a contextualização acima, apresentamos qual foi a motivação para 

desenvolver o tema deste estudo na área de Português como Língua de Acolhimento. 

 

                                                           
2 O termo “Língua de Acolhimento” surgiu em Portugal a partir do programa “Portugal Acolhe – 
Português para Todos” em 2007, para o qual o aprendizado da língua portuguesa pelos refugiados era 
essencial para a obtenção do visto de refúgio. No Capítulo 2, seção 2.3, consta a definição do termo 
Língua de Acolhimento e outros conceitos de língua abarcados por esta pesquisa. Optou-se, no 
presente estudo, pelo uso de “Língua de Acolhimento” pelas acepções inerentes ao termo 
(apresentadas no referido capítulo) – em síntese, pela referência a um dos principais objetivos da língua 
no contexto migratório: acolher. 
3 O projeto Systemics across Languages Researchs Network (SAL) foi criado em 2008 sob a liderança 
de Christian Matthiessen, da Hong Kong Polytechnic University, e de Leila Barbara, da Pontífice 
Universidade Católica de São Paulo. Com o tempo, houve o ingresso de outros membros de 
universidades brasileiras e latino-americanas com o objetivo de investigar a relação entre gramática e 
discurso (CABRAL; BARBARA, 2015). Em 2018, passou a se chamar “Sistêmica, Ambientes e 
Linguagens” e a ser coordenado por Sara Regina Scotta Cabral, da Universidade Federal de Santa 
Maria, e Adail Sebastião Rodrigues Júnior, da Universidade Federal de Ouro Preto. 
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1.2 MOTIVAÇÃO PARA A ESCOLHA DO CONTEXTO DE LÍNGUA DE 

ACOLHIMENTO 

 

Quanto à motivação para desenvolver o tema deste estudo na área de 

Português como Língua de Acolhimento, ela surgiu a partir da minha experiência como 

professora de português para alunos provenientes de deslocamentos forçados no 

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), campus São Miguel do Oeste. 

Em 2016, o IFSC abriu a primeira turma do curso de Formação Inicial e 

Continuada (FIC) de Português e Cultura Brasileira para Estrangeiros em parceria 

com a Paróquia São Miguel Arcanjo de São Miguel do Oeste. Para nós, professores 

da turma, o trabalho na área de PLAc era visto como um desafio, pois nenhum de nós 

tinha uma formação ou experiência no ensino de língua adicional, tampouco de língua 

de acolhimento. Apesar disso, estávamos entusiasmados com a concretização de 

uma demanda que já existia, a qual era oferecer curso de português para a 

comunidade haitiana que havia escolhido o Brasil, mais especificamente a cidade de 

São Miguel do Oeste, para retomar suas vidas. 

A partir disso, uma das primeiras providências foi procurar material didático 

para as nossas aulas. Nessa busca, pude experienciar, juntamente com os meus 

colegas, a dificuldade de encontrar materiais didáticos direcionados para o ensino e a 

aprendizagem de PLAc. A princípio, escolhemos um material didático disponível na 

internet para o ensino de Português como Língua Estrangeira, o Português para 

Estrangeiros I (WEISS, 2015), mas, com o passar das aulas, percebemos que não 

estava adequado ao público-alvo, pois apresentava um contexto social elitizado que 

em nada se parecia com a realidade de nossos alunos, oriundos de deslocamentos 

forçados, a maioria haitianos que precisaram deixar o Haiti devido à instabilidade 

política e econômica, especialmente após o terremoto que devastou o país em 2010. 

 Após isso, decidimos trocar de material didático. Seguimos nossa busca e 

encontramos dois materiais didáticos disponíveis na internet que eram voltados à área 

de PLAc: Recomeçar: Língua e Cultura Brasileira para Refugiados (ROCHA; 

CANDIDO; REINOLDES, 2015) e Pode Entrar – Português do Brasil para Refugiadas 

e Refugiados (FEITOSA et al., 2015). Em nossas aulas, os dois materiais eram 

utilizados, e também buscávamos complementá-las com outros textos, músicas, 

atividades e oficinas. No decorrer das aulas, fomos identificando as particularidades 

da área de PLAc e buscamos saber quais eram as necessidades mais urgentes dos 
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nossos alunos e o que poderia ser feito que contribuísse para a inserção social e 

laboral deles. 

Por fim, essa experiência relatada, especialmente no que se refere à dificuldade 

de encontrar materiais didáticos, serviu de motivação para a escolha do material 

didático mais utilizado em nossas aulas, Pode Entrar – Português do Brasil para 

Refugiadas e Refugiados (FEITOSA et al., 2015), como universo de análise deste 

estudo. Na seção seguinte, 1.3, apresentamos um levantamento dos estudos prévios 

relacionados ao tema desta pesquisa: gêneros de texto na perspectiva da Linguística 

Sistêmico-Funcional em material didático para o ensino e a aprendizagem de PLAc. 

 

1.3 ESTUDOS PRÉVIOS 

 

Na busca por trabalhos sobre o tema deste estudo, não foram encontradas 

pesquisas que abordassem conjuntamente os seus quatro eixos norteadores. O 

primeiro eixo se refere à abordagem teórica – gêneros de texto na perspectiva da 

Linguística Sistêmico-Funcional. O segundo, por sua vez, diz respeito ao universo de 

análise – os materiais didáticos. O terceiro eixo se refere à área de ensino e 

aprendizagem – Português como Língua Adicional (PLA). Por fim, o quarto eixo está 

relacionado ao ensino e à aprendizagem de PLA direcionado a imigrantes e refugiados 

(PLAc). 

Dessa forma, no intuito de encontrar estudos com que a nossa pesquisa 

pudesse dialogar, buscamos pelos termos: “gêneros de texto na perspectiva da 

Linguística Sistêmico-Funcional em material didático”; “análise de material didático 

para o ensino de português língua adicional”; “análise de material didático para o 

ensino de português língua de acolhimento”; “português língua adicional”; “português 

língua de acolhimento”. 

A partir desses termos, foi realizado um levantamento bibliográfico 

considerando o contexto brasileiro. Utilizamos como fontes de busca o Catálogo de 

Teses e Dissertações da CAPES e o Google Acadêmico e delimitamos o período de 

2010 até dezembro de 2019. Organizamos esse levantamento por área de 

conhecimento contemplada nos estudos sobre a linguagem, a partir dos seus 

respectivos componentes curriculares, de acordo com a Base Nacional Comum 

Curricular (doravante BNCC) (BRASIL, 2018a). Adotamos os componentes 
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curriculares da BNCC em consonância com os utilizados nos livros didáticos que 

serviram de universo de análise das pesquisas encontradas neste levantamento. 

Em relação aos primeiros termos de busca (“gêneros de texto na perspectiva 

da Linguística Sistêmico-Funcional em material didático”), inicialmente, faremos 

menção a dissertações e teses nas quais o livro didático aparece como universo de 

análise. Destacamos, na área de Linguagens, o estudo de Gerhardt (2017), que 

investigou instanciações dos gêneros episódio e exemplum da família das estórias em 

livros didáticos de língua portuguesa do 6º ao 9º ano, das coleções Português: 

Linguagens de Cereja e Magalhães (2012) e Projeto Teláris – Português de Borgato, 

Bertin e Marchezi (2012). A partir da análise linguística, tendo como base o sistema 

de transitividade e o subsistema de Atitude do Sistema de Avaliatividade, a 

pesquisadora constatou que, dos textos analisados, 13 instanciavam o gênero 

episódio, e oito, o gênero exemplum. 

Outro estudo que destacamos na área de Linguagens é o estudo de Soares 

(2018), que, em sua tese, descreveu as etapas e fases de gêneros de textos da família 

das estórias em contos e crônicas selecionados de livros didáticos de português do 

Ensino Médio da coleção Português: Linguagens de Cereja e Magalhães (2015). Os 

principais resultados de sua pesquisa comprovam que a supressão de etapas e fases 

do texto pode mudar o gênero, devendo-se priorizar o trabalho com textos completos, 

e também que o ensino da estrutura esquemática de gênero em contos e crônicas no 

contexto escolar pode contribuir para a aprendizagem da leitura e da escrita. 

Na área das Ciências da Natureza, Silva (2016) mapeou os gêneros usados 

para ensinar conteúdos de Ciências Naturais para o 6ª ano do ensino fundamental 

nos seguintes livros didáticos: Ciências 6: Planeta Terra do Projeto Teláris, de 

Gewandsznajder (2012) e Ciências Naturais de Santana (2012). Como resultados, 

foram mapeados gêneros de texto que apresentavam semelhança com as famílias 

identificadas por Veel (1997), as quais são a dos procedimentos, a dos relatórios, a 

das explicações e a dos argumentos, sendo encontrada a família das histórias, que 

não era prevista, assim como um gênero da família dos procedimentos não catalogado 

na Linguística Sistêmico-Funcional, denominado pelo autor de instrução para análise. 

O estudo permitiu a compreensão de que os gêneros realizam propósitos 

sociocomunicativos não só como membros de determinada família de gêneros, mas 

também no modo como são combinados na estrutura do macrogênero capítulo de 

livro. 
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Para finalizar esse segmento que apresenta como universo de análise livros 

didáticos, apresentamos estudos na área de conhecimento das Ciências Humanas. 

Assis (2017) identificou gêneros de texto da família das explicações e suas 

características léxico-gramaticais presentes em um capítulo de três livros didáticos de 

geografia do 9º ano do ensino fundamental, a partir da temática globalização. Os livros 

que formaram o universo de análise são Projeto Araribá de Vedovate (2014), 

Expedições Geográficas de Adas e Adas (2014) e Projeto Teláris de Vesentini e Vlach 

(2014). O estudo possibilitou verificar a predominância de relações causais entre as 

informações. 

Ainda nas Ciências Humanas, encontramos o estudo de Paula (2018), que 

investigou os gêneros de texto em livros didáticos de Geografia do 6º ao 9º ano, do 

Projeto Araribá, de Vedovate (2010). Concluiu-se, com esse estudo, que as famílias 

de gêneros com mais ocorrências nos livros didáticos analisados foram a dos 

relatórios e a das explicações. Também tivemos acesso ao estudo de Weber (2019), 

o qual analisou textos em um capítulo sobre a Ditadura Civil-Militar no livro didático de 

história do 9º ano da coleção História, Sociedade & Cidadania de Boulos (2015). A 

análise dos sistemas semântico-discursivos evidenciou predomínio de instanciações 

do gênero relato histórico explicativo, seguido de relato histórico. O autor chega à 

conclusão de que o capítulo do livro didático se organiza como um macrogênero. 

Destacamos, também, estudos de gêneros de texto na perspectiva sistêmico-

funcional que apresentam outras alternativas, além de livros didáticos, de universo de 

análise. Nesses estudos, foram utilizados como corpus de análise diferentes textos, 

como artigos de opinião, biografias, manuais e tutorias, memorial em sala de aula, 

boletins de ocorrência, contos, fábulas, dentre outros. Esses estudos estão agrupados 

de acordo com o propósito sociocomunicativo geral compartilhado por famílias de 

gêneros de texto. De uma forma mais ampla, Rose e Martin (2012) dividem as famílias 

de gêneros de texto de acordo com o propósito sociocomunicativo geral dessas, os 

quais são envolver, informar e avaliar. Trataremos sobre o estudo de gêneros de texto 

na perspectiva da LSF no Capítulo 3, seção 3.5. 

Nesse sentido, destacamos os seguintes estudos na perspectiva da LSF sobre 

famílias de gêneros de texto com propósito sociocomunicativo geral de envolver: 

Farencena (2016), Fuzer, Gerhardt e Weber (2016), Sousa (2016), Bader Khun e 

Fuzer (2017), Ribeiro (2018), Fuzer (2018) e Barbosa (2018). Destacamos, também, 

famílias de gêneros de texto com propósito sociocomunicativo geral de informar: 
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Oliveira (2017) e Cavalcanti (2016). Por fim, quanto às famílias de gêneros de texto 

com propósito sociocomunicativo geral de avaliar, mencionamos Farencena (2015), 

Serra (2017), Rossi e Farencena (2017) e Troian (2018). Os referidos trabalhos, seus 

objetivos e resultados estão sintetizados no Apêndice A. 

Dando continuidade ao levantamento bibliográfico, em relação aos termos 

“análise de material didático para o ensino de português língua adicional” e “análise 

de material didático para o ensino de português língua de acolhimento”, foram 

encontrados poucos estudos direcionados ao ensino de Português como Língua 

Estrangeira (PLE) ou segunda língua (L2), uma quantidade menor de pesquisas que 

se referem ao ensino de PLA, e um número ainda menor de trabalhos voltados ao 

ensino de PLAc. 

Das poucas pesquisas encontradas sobre análise de materiais didáticos 

utilizados para o ensino de PLA e PLAc, destacamos o estudo de São Bernardo 

(2016), que mostra a trajetória do ensino de português como língua estrangeira (PLE) 

no contexto nacional, o surgimento do conceito de língua de acolhimento e as 

imbricações que o permeiam, além de apresentar uma seção sobre materiais didáticos 

utilizados para o ensino de PLE, seus avanços e lacunas e fazer um panorama 

histórico desses materiais com considerações sobre as concepções de ensino e 

aprendizagem de PLE. Os resultados mostram que o estudo pode contribuir para a 

consolidação do conceito de língua de acolhimento. 

Destacamos, também, o estudo de Sene (2017), que, como São Bernardo 

(2016), aborda o conceito de língua de acolhimento, suas especificidades e a 

composição de materialidades de ensino de língua de acordo com o modelo da 

Operação Global de Ensino de Línguas (OGEL)4. A autora definiu objetivos de ensino 

e aprendizagem de PLAc a partir da reelaboração de material didático e de 

procedimentos já utilizados nas aulas. Os resultados alcançados mostraram que as 

materialidades analisadas buscaram efetivamente concretizar os objetivos do ensino, 

no entanto, em níveis diferenciados. O material didático auxiliou mais na 

aprendizagem e na aquisição do português e no desenvolvimento de letramentos. As 

atividades interculturais propiciaram letramentos, interculturalidades e sentimento de 

acolhimento. 

                                                           
4 A teoria da OGEL de Almeida Filho (2012) traz a produção ou seleção do material didático como parte 
importante do processo de ensinar uma língua estrangeira. 
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Cabe ainda mencionar a pesquisa de Oliveira (2017), que apresenta o mesmo 

universo de análise deste estudo – o material didático Pode entrar – Português do 

Brasil para Refugiadas e Refugiados de Feitosa et al. (2015). O estudo faz uma análise 

em relação às concepções de linguagem presentes no referido material (concepção 

da linguagem como expressão do pensamento, como instrumento de comunicação e 

como forma de interação) e apresenta sugestões sobre a elaboração de novos 

materiais didáticos para o ensino de PLAc. 

Por fim, procuramos pelos termos que se referem à área de ensino “português 

língua adicional” e “português língua de acolhimento”. Nesses termos, encontramos o 

estudo de Marques (2018), que envolve uma análise das políticas linguísticas vigentes 

no país, realiza um levantamento dos cursos de PLA ofertados pelas universidades 

federais e discute o espaço de ensino de PLAc nessas instituições. Os resultados 

desse estudo indicam que, embora o fluxo migratório esteja em constante 

crescimento, ainda faltam políticas linguísticas para contribuir no processo de 

integração dos imigrantes que chegam ao país. 

Em outro estudo, Anunciação (2017) enfatiza o sentido de “pertencimento” do 

refugiado ao lugar que chega e problematiza o conceito de “língua de acolhimento” 

para compreender como migrantes e refugiados, a partir de seus discursos, podem 

ser agentes no novo contexto social, linguístico, cultural e político no qual se 

encontram inseridos. 

Ademais, destacamos pesquisas que abordam o ensino de português para fins 

específicos, visando à capacitação de professores e à preparação de estrangeiros 

para o exame para Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para 

Estrangeiros (Celpe-Bras). Em relação a essa temática, Nagasawa (2018) apresenta 

o processo de planejamento e concepção de um curso que busca promover o ensino 

da língua portuguesa e o preparo de examinandos para o Celpe-Bras com base em 

gêneros do discurso. 

Portanto, nosso levantamento bibliográfico evidenciou um aumento de 

pesquisas relacionadas ao estudo de gêneros de texto na perspectiva da LSF em 

livros didáticos, assim como em outros materiais didáticos, especialmente de 2015 até 

o presente momento. Em relação aos gêneros de texto, predominam os estudos da 

família das estórias. Os estudos prévios evidenciaram, também, que essas pesquisas 

estão centralizadas em algumas instituições, revelando que os estudos embasados 
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na teoria sistêmico-funcional, embora estejam em expansão no Brasil, ainda não estão 

presentes em muitas instituições. 

De acordo com esse levantamento prévio, as pesquisas relacionadas à área de 

PLA e PLAc se mostraram incipientes. Os aspectos abordados são relacionados às 

políticas linguísticas, especialmente à forma como o PLAc incide sobre as políticas 

para imigrantes e refugiados no Brasil. Há poucas pesquisas que fazem análises de 

materiais didáticos para PLA e PLAc, e as encontradas não se referem 

especificamente ao estudo de gêneros textuais. O estudo de gênero apareceu em 

duas pesquisas na perspectiva bakhtiniana, porém não foi abordado como aspecto 

norteador desses estudos. Ao pesquisar pelos termos “português língua adicional” e 

“português língua de acolhimento”, também foram encontradas pesquisas 

direcionadas a outras variações terminológicas, especialmente PLE. Essas 

terminologias serão tratadas no Capítulo 2, seção 2.3. Na seção 1.4, apresentamos a 

questão de pesquisa, os objetivos e a justificativa deste estudo.  

 

1.4 QUESTÃO DE PESQUISA, OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA 

 

Diante dos estudos prévios e da contextualização de pesquisa apresentados, 

este estudo se propõe a analisar textos com potencial para instanciar os gêneros das 

famílias dos procedimentos, dos relatórios e das explicações que fazem parte dos 

gêneros factuais, os quais compartilham o propósito geral de informar. Rose e Martin 

(2012) identificam quatro famílias de gêneros factuais: histórias, explicações, 

relatórios e procedimentos, dos quais focamos, portanto, os três últimos. 

A escolha por famílias de gêneros factuais está relacionada à necessidade que 

imigrantes e refugiados têm de obter constantemente informações no processo de 

interação social pelo qual passam. Nesse contexto migratório, logo na chegada ao 

país, as primeiras providências que imigrantes e refugiados precisam tomar dizem 

respeito à regularização da documentação. Após a regularização, é possível ter 

acesso a diferentes documentos, como o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), o 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS). Tendo em posse esses documentos, vem a busca por trabalho, moradia, 

aprendizado da língua e outras práticas sociais as quais se realizam por meio da 

linguagem. Para que esse público possa participar dessas práticas, que são 

cotidianas, há necessidade de ter conhecimento linguístico envolvendo gêneros 
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factuais, que se apresentam instanciados em textos como formulários, cadastros, 

currículos, procedimentos, protocolos, explicações e relatórios. Dessa forma, o 

conhecimento linguístico sobre essas famílias de gêneros factuais, cujo foco recai nas 

informações apresentadas, pode ser um grande aliado no processo de interação 

sociocultural de imigrantes e refugiados. 

Para realizar o propósito descrito no início desta seção, dentre as questões 

possíveis de serem levantadas, a questão a que nos propomos a responder é a 

seguinte: quais gêneros das famílias dos procedimentos, dos relatórios e das 

explicações, com base na análise de significados ideacionais e interpessoais, 

estão instanciados em material didático de PLAc? 

Tendo em vista a questão de pesquisa, este estudo apresenta como objetivo 

geral analisar textos com potencial para instanciar os gêneros das famílias dos 

procedimentos, dos relatórios e das explicações na perspectiva da LSF com foco na 

realização de significados ideacionais e interpessoais em material didático de PLAc. 

Esse objetivo desdobra-se nos seguintes objetivos específicos: 

 

 Descrever as variáveis campo, relações e modo nos textos que têm 

potencial para instanciar gêneros das famílias dos procedimentos, dos 

relatórios e das explicações; 

 Descrever e analisar as ocorrências linguísticas tendo como foco o 

sistema de transitividade, as funções de fala e a modalidade nos textos 

selecionados; 

 Identificar a Estrutura Esquemática de Gênero (EEG) dos textos 

selecionados e confirmar o propósito sociocomunicativo e, 

consequentemente, o gênero instanciado em cada texto; 

 Apresentar, a partir dos resultados das análises, uma reflexão sobre a 

finalidade dos gêneros encontrados, tendo-se em vista a contribuição 

desses para políticas públicas inclusivas no contexto de língua de 

acolhimento. 

 

A partir dos dados levantados nos estudos prévios, verificou-se que, até o 

presente momento, não há pesquisas que abarquem concomitantemente os eixos 

norteadores que compõem o tema deste estudo, que são (1) análise de gênero de 

texto na perspectiva da LSF, (2) em materiais didáticos, voltada (3) para o ensino e a 
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aprendizagem de PLA (4) para imigrantes e refugiados (PLAc). Assim, os dados 

apresentados apontam para a necessidade de estudos relacionados ao tema 

proposto. 

Justifica-se, portanto, este estudo por sua relevância social, científica e 

pedagógica. A relevância social relaciona-se ao ensino e à aprendizagem de PLAc, 

uma vez que a inserção linguística é fundamental no processo de interação 

sociocultural de imigrantes e refugiados, estreitando as relações interculturais e, 

especialmente, contribuindo em relação ao ingresso e à permanência no mercado de 

trabalho. Estudos relacionados a essa temática podem auxiliar no processo de 

inserção linguística e consequentemente na integração desse público-alvo à 

sociedade. Ademais, tendo-se em vista as particularidades inerentes ao contexto 

migratório, busca-se refletir sobre políticas públicas inclusivas que promovam o 

sentimento de pertencimento desse público à sociedade, auxiliando nesse processo. 

A análise de gêneros de texto que têm como objetivo geral informar está 

relacionada à busca constante de informações pelos imigrantes e refugiados, 

principalmente, quando estão no início do processo de integração social. Dessa 

maneira, quanto a sua relevância científica, os resultados deste estudo podem 

contribuir para o ensino e para a aprendizagem de PLAc, tendo como base gêneros 

de texto factuais presentes no contexto referido. Além disso, espera-se, com a análise 

do material didático e com as discussões e reflexões que permeiam toda a temática, 

produzir conhecimento sobre o assunto e orientar a produção de material didático. 

Em relação à relevância pedagógica, a partir de análise de gêneros de texto 

presentes no referido material, busca-se fornecer subsídios aos professores da área 

de PLAc, assim como auxiliar alunos que buscam materiais para o estudo de PLAc. 

Na sequência, seção 1.5, apresentamos como esta pesquisa está organizada 

estruturalmente. 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DA DISSERTAÇÃO 

 

Quanto à organização estrutural, esta dissertação está constituída por cinco 

capítulos. Este primeiro Capítulo, Introdução, tem cinco seções. Na seção, 1.1, há 

uma contextualização da pesquisa, situando-a quanto ao contexto das correntes 

migratórias atuais e quanto à prática científica. Na sequência, seção 1.2, consta a 

motivação para desenvolver o tema deste estudo na área de Português como Língua 
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de Acolhimento. Na seção 1.3, apresentamos um levantamento dos estudos prévios 

encontrados sobre o tema. Na seção 1.4, estão a questão de pesquisa, os objetivos e 

a justificativa deste estudo. Na última seção do capítulo, 1.5, consta a estrutura 

composicional desta dissertação. 

O Capítulo 2 se refere à área de PLAc, constituindo-se de cinco seções. Na 

primeira seção, 2.1, é exposto o contexto de migração nas últimas décadas em nível 

internacional e nacional. Em nível nacional, são focalizados os deslocamentos 

forçados. Na seção seguinte, 2.2, são abordados aspectos do perfil dos refugiados, 

dando destaque para as questões linguísticas. Na sequência, seção 2.3, são 

apresentados os conceitos de língua, enfatizando os que são utilizados neste estudo. 

Na seção 2.4, são expostos os principais instrumentos jurídicos da agenda brasileira 

de proteção internacional de imigrantes e refugiados, assim como as políticas públicas 

e linguísticas adotadas no país em relação ao ensino de PLAc. Por fim, na seção 2.5, 

trata-se de materiais didáticos disponíveis para o ensino e a aprendizagem de PLAc.  

O Capítulo 3 apresenta a teoria sistêmico-funcional, que embasa e orienta este 

estudo. Esse capítulo é constituído por cinco seções. A seção 3.1 apresenta uma 

contextualização da teoria sistêmico-funcional. Na seção 3.2, versa-se sobre os 

conceitos básicos da LSF que são fundamentais para este estudo. Na seção seguinte, 

3.3, são abordados aspectos do sistema de transitividade. Na sequência, a seção 3.4 

trata das funções de fala e dos sistemas de modalidade e polaridade. A seção 3.5 se 

refere à abordagem de gênero de texto na perspectiva da LSF com uma 

contextualização sobre a Escola de Sydney. A seção 3.6 apresenta uma revisão 

bibliográfica sobre os gêneros de textos factuais, destacando as famílias abordadas 

neste estudo, as quais são: a dos procedimentos, a dos relatórios e a das explicações. 

No Capítulo 4, formado por quatro seções, são expostos os procedimentos 

metodológicos que orientam a realização deste estudo. Na seção 4.1, é apresentado 

o tipo de pesquisa quanto à abordagem metodológica. Na seção seguinte, 4.2, há uma 

descrição do universo de análise. A seção 4.3 traz a constituição do corpus. Por fim, 

na seção 4.4, são descritos os procedimentos analíticos adotados para este estudo. 

No Capítulo 5, as análises e a discussão de resultados são explanadas ao 

longo de seis seções. Na primeira seção, 5.1, é apresentado o resultado das análises 

dos significados ideacionais experienciais, que constroem o campo, enquanto os 

significados interpessoais, que constroem as relações, são expostos na seção 5.2. Na 

seção 5.3, são expostas as instanciações de gêneros de texto identificadas no corpus. 
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Na sequência, são apresentadas as instanciações de gêneros da família dos 

procedimentos na seção 5.4 e da família dos relatórios na seção 5.5. Em ambas as 

seções, é identificado o padrão textual, ou seja, a EEG de um exemplar de cada 

gênero encontrado dessas respectivas famílias. Na seção 5.6, é apresentada uma 

reflexão acerca dos resultados encontrados, tendo-se em vista a finalidade dos 

gêneros identificados no contexto de língua de acolhimento. 

No Capítulo 6, são apresentadas as considerações finais sobre a pesquisa 

realizada. 
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2 A LÍNGUA PORTUGUESA PARA O ACOLHIMENTO DE IMIGRANTES E 

REFUGIADOS 

 

“Fazia duas semanas que estava no Brasil. Não sabia 
nada de português e minha cunhada traduzia o que as 
pessoas pediam. Um cliente, que falava comigo e eu 
não respondia, comentou para a minha cunhada ‘Que 
pena. Uma moça tão jovem, mas surda e muda’, e ela 
respondeu ‘Ela não é surda e muda, ela só não fala o 
idioma’. ” 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar aspectos relacionados à área de 

PLAc. A princípio, na seção 2.1, é abordado o contexto de migração em nível 

internacional e nacional. Em nível nacional, são destacados os deslocamentos 

forçados de imigrantes e refugiados. A seção 2.2 relata aspectos do perfil dos 

refugiados no Brasil, do qual foram selecionados os tópicos trabalho, moradia e 

conhecimento linguístico, que são prioritários para a integração de imigrantes e 

refugiados à sociedade. Nessa seção, o foco são as questões linguísticas no referido 

contexto. Na seção 2.3, são apresentados diferentes conceitos de língua, dos quais é 

focalizado o PLAc e suas particularidades. A seção 2.4 expõe os principais 

instrumentos jurídicos da agenda brasileira de proteção internacional de imigrantes e 

refugiados, além de políticas públicas e linguísticas. Por fim, a seção 2.5 trata de 

materiais didáticos para o ensino e aprendizagem de PLAc. 

 

2.1 CONTEXTO DE MIGRAÇÃO 

 

Os fluxos migratórios internacionais aumentaram significativamente nas duas 

últimas décadas, ocasionando a maior crise migratória registrada desde a Segunda 

Guerra Mundial. De acordo com dados do Relatório de Migração Global 2020, 

apresentados no site ONU News e divulgados em 2019 pela Organização 

Internacional para Migrações (OIM, 2019), no primeiro relatório publicado (em 2000), 

o número de migrantes internacionais totalizava 150 milhões, representando um 

índice de 2,8% da população global. Em 2018, esse número chegou a 272 milhões, 

de forma que o índice passou para 3,5% da população global, tendo um acréscimo de 

122 milhões. Dentre as principais causas de deslocamentos apontadas no relatório, 

estão os conflitos sociopolíticos, a violência generalizada e os desastres ambientais. 
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Segundo dados divulgados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados (ACNUR) presentes no relatório anual Tendências Globais, publicado em 

18 de junho de 2020, o número de pessoas em situação de deslocamento forçado no 

mundo atingiu a marca de 79,5 milhões ao final de 2019. No relatório anterior, datado 

do final de 2018, essas pessoas totalizavam 70,8 milhões. Esse acréscimo de 

aproximadamente 10 milhões de pessoas em um só ano reflete o aumento da violação 

de direitos humanos no mundo. Dentre os 79,5 milhões de deslocados forçados, 26 

milhões são refugiados5, 4,2 milhões são solicitantes de refúgio6, 45,7 milhões são 

pessoas deslocadas internamente7 e 3,6 milhões são venezuelanos deslocados fora 

de seu país (ACNUR, 2020b). O crescimento anual de pessoas em deslocamento 

forçado é decorrente especialmente de dois fatores: os novos deslocamentos que 

ocorreram em 2019 na República Democrática do Congo, na região do Sahel, no 

Iêmen e na Síria; e a situação dos venezuelanos fora do país, muitos dos quais não 

estão legalmente registrados como refugiados ou solicitantes de refúgio (ACNUR, 

2020c). 

Em relação ao intenso fluxo de migrações de venezuelanos, os deslocamentos 

são decorrentes do desabastecimento e da grave situação socioeconômica no país, 

pressionada por uma complexa disputa geopolítica. Os venezuelanos representam a 

segunda maior população em deslocamento forçado no mundo (3,6 milhões), atrás 

apenas dos sírios (6,6 milhões). No relatório Tendências Globais, os venezuelanos 

aparecem como uma categoria à parte chamada de “venezuelanos deslocados 

globalmente”. Segundo declaração do porta-voz da agência da ONU em São Paulo, 

Miguel Pachioni, isso ocorre devido a divergências entre os países que mais os 

recebem no que se refere ao reconhecimento do status de refugiado ou não desse 

público. Assim, o ACNUR optou por criar essa categoria específica (DELFIM, 2020). 

Esse relatório inclui ainda 93,3 mil venezuelanos como refugiados reconhecidos e 

794,5 mil como solicitantes de refúgio. 

De acordo com o relatório Tendências Globais citado anteriormente, o 

deslocamento forçado afeta mais de 1% da humanidade (uma em cada 97 pessoas), 

                                                           
5 Pessoas que estão fora de seu país natal devido a fundados temores de perseguição relacionados a 
conflitos armados, questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a grupo social ou opinião 
política, como também devido à violação grave e generalizada de direitos humanos (ACNUR, 2018). 
6 Pessoas que estão fora de seu país de origem e que recebem proteção internacional enquanto 
aguardam a decisão sobre o pedido de refúgio (ACNUR, 2018). 
7 Pessoas que são forçadas a sair de suas casas, mas permanecem em seus países (ACNUR, 2018). 
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e o número de deslocados forçados que consegue voltar para suas casas é cada vez 

menor. Esses fatos corroboram a constatação de que o crescimento dos 

deslocamentos forçados é superior às capacidades de solução para o problema. No 

site do ACNUR, em reportagem que analisa os dados divulgados no referido relatório, 

são apresentadas oito informações que se deve saber sobre os deslocamentos 

forçados, as quais são: 

 

1. Pelo menos 100 milhões de pessoas foram forçadas a fugir de suas 
casas na última década, buscando refúgio dentro ou fora de seus países. São 
mais pessoas forçadas a se deslocar do que toda a população do Egito, o 14º 
país mais populoso do mundo. 
2. O deslocamento forçado praticamente dobrou na última década: 
eram 41 milhões de pessoas em 2010, contra 79,5 milhões em 2019. 
3. 80% das pessoas deslocadas no mundo estão em países ou 
territórios afetados por grave insegurança alimentar e desnutrição – e muitas 
enfrentam riscos relacionados ao clima e desastres naturais. 
4. Mais de três quartos dos refugiados do mundo (77%) estão em 
situações de deslocamento de longo prazo – por exemplo, a situação no 
Afeganistão, agora em sua quinta década. 
5. Mais de oito em cada dez refugiados (85%) estão em países em 
desenvolvimento, geralmente um país vizinho ao de onde fugiram. 
6. Cinco países contabilizam dois terços das pessoas deslocadas 
além das fronteiras nacionais: Síria, Venezuela, Afeganistão, Sudão do Sul 
e Mianmar. 
7. O relatório “Tendências Globais” reúne todas as principais 
populações deslocadas e refugiadas, incluindo 5,6 milhões de refugiados 
palestinos que estão sob os cuidados da Agência da ONU de Assistência aos 
Refugiados da Palestina (UNRWA)8. 
8. O compromisso do Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2030 
(ODS) de “não deixar ninguém para trás” agora inclui explicitamente as 
pessoas refugiadas, graças a um novo indicador aprovado pela Comissão 
de Estatística da ONU em março deste ano. (ACNUR, 2020c, grifos do 
original). 

 

As informações apresentadas evidenciam que as migrações, longe de serem 

um fenômeno isolado e efêmero, têm se intensificado e diversificado, passando a 

serem um elemento constitutivo das sociedades contemporâneas, que necessitam se 

adequar a essa realidade emergente. Para Filippo Grandi, representante do ACNUR, 

estamos testemunhando uma nova realidade na qual o deslocamento forçado não é 

mais algo que simplesmente cresce e se espalha, e sim algo que deixou se ser um 

fenômeno temporário e de curto prazo (ACNUR, 2020c). 

No Brasil, a quinta edição, divulgada em 2020, do relatório Refúgio em 

Números do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) e do Ministério da 

                                                           
8 Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo 
(UNRWA). 
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Justiça e Segurança Pública, em parceria com o ACNUR, apresenta um panorama do 

cenário nacional do refúgio. Segundo dados da referida edição, no período de 2011 a 

2019, 239.706 imigrantes solicitaram refúgio no país. Desse total, o maior número 

ocorreu no ano de 2019: foram 82.520 solicitações de refúgio. Ao final de 2019, havia 

31.966 pessoas refugiadas reconhecidas no Brasil, das quais 89,8% foram 

reconhecidas entre 2011 e 2019. A nacionalidade com maior número de pessoas 

refugiadas reconhecidas é a venezuelana (20.935), seguida da síria (3.768) e da 

congolesa (1.209) (BRASIL, 2020). O fluxo atual de refugiados e migrantes 

venezuelanos é o maior êxodo da história da América Latina. A ONU estima que cerca 

de cinco milhões de venezuelanos já deixaram seu país (ACNUR, 2020d). 

Diante do intenso fluxo migratório de venezuelanos em decorrência da grave 

crise humanitária que se instalou no país, em maio de 2019, a ONU enviou 

comunicado no qual recomendou à comunidade internacional o reconhecimento da 

condição de refugiado aos venezuelanos. Assim, em 14 de junho de 2019, o CONARE 

reconheceu a situação de “grave e generalizada violação de direitos humanos” na 

Venezuela, em consonância com a Declaração de Cartagena de 19849 e em 

observância às diretrizes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Desde então, 

venezuelanos solicitantes da condição de refugiado que atendem a critérios 

específicos estabelecidos pelo CONARE têm seu procedimento facilitado, sem a 

necessidade de entrevista (ACNUR, 2020a). 

Segundo o CONARE, em matéria divulgada em agosto de 2020 no site do 

ACNUR (2020d), a população refugiada no Brasil é bastante diversificada. Ao todo, 

são em torno de 50 mil pessoas de 55 países diferentes. De acordo com o comitê, 

cerca de 90% desses refugiados são venezuelanos. Com a aplicação de 

procedimento facilitado, o Brasil, em 2020, alcança em torno de 46 mil venezuelanos 

reconhecidos como refugiados, constituindo a maior população com esse perfil na 

América Latina. O Brasil é o segundo país mais visado por imigrantes venezuelanos, 

sendo superado apenas pelos Estados Unidos. Entre 2015 e maio de 2019, o país 

registrou mais de 178 mil solicitações de reconhecimento da condição de refúgio e de 

                                                           
9 A Declaração de Cartagena de 1984 traz um conceito amplo de refugiado, permitindo proteção para 
quem tenha se deslocado forçadamente em situações onde ocorra maciça violação de direitos 
humanos, mesmo em contextos pacíficos. 

https://migramundo.com/onu-defende-que-venezuelanos-sejam-reconhecidos-como-refugiados/
https://migramundo.com/onu-defende-que-venezuelanos-sejam-reconhecidos-como-refugiados/
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residência temporária10 de cidadãos venezuelanos. O número de solicitações de 

reconhecimento de refugiado foi superior a 130 mil até julho de 2020. 

A principal porta de entrada de venezuelanos ao país é o estado de Roraima, 

especificamente, a cidade de Pacaraima, que faz fronteira terrestre com o Brasil, 

possibilitando maior acessibilidade. As autoridades brasileiras estimam que cerca de 

260 mil venezuelanos vivam atualmente no Brasil. Para esses imigrantes 

venezuelanos, o Brasil representa a possibilidade de refúgio de que necessitam para 

sobreviverem. Além de terem sua condição de refugiado reconhecida, fazem-se 

necessárias políticas públicas para a efetiva inserção desses cidadãos à sociedade. 

A nacionalidade venezuelana permite compreender a geografia do refúgio no Brasil. 

De acordo com o relatório Refúgio em Números (BRASIL, 2020), em 2019, 66,8% dos 

solicitantes de refúgio venezuelanos fizeram a solicitação na UF Roraima, seguida 

pela UF Amazonas (27,6%). 

Convém mencionar que há imigrantes que não se enquadram nas condições 

para reconhecimento de situação de refúgio pela legislação vigente no Brasil. Esses 

não podem ser considerados refugiados, pois possuem proteção por parte do seu país 

de origem e partem por vontade própria, não por motivo de perseguição ou fundado 

temor. Nesse caso, recebem o visto humanitário11, implementado como um meio de 

proteção complementar ao refúgio, o qual foi oferecido, inicialmente, aos imigrantes 

haitianos, depois aos sírios e aos venezuelanos. No Brasil, esses grupos representam 

os três fluxos migratórios recentes mais numerosos: do Haiti, que ocorreu 

principalmente após o terremoto que devastou o país em 2010; da Síria, cuja principal 

causa são os conflitos políticos; e da Venezuela devido à crise política, econômica e 

social. 

Em relação à proteção aos deslocamentos forçados e a agenda brasileira, são 

apresentadas, neste parágrafo, as principais ações relacionadas às três ondas 

migratórias mais numerosas mencionadas anteriormente. Quanto à migração haitiana 

no Brasil, o CONARE entendeu que não estavam presentes os elementos 

perseguição nem violação de direitos humanos para justificar a condição de refugiado, 

                                                           
10 Residência Temporária para Cidadãos de País Fronteiriço, segundo a Portaria Interministerial nº 9, 
de 14 de março de 2018 (BRASIL, 2018b): poderá ser concedida uma residência temporária, pelo prazo 
de dois anos, ao migrante que seja nacional de país fronteiriço, onde não esteja em vigor o Acordo de 
Residência para Nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL e Países Associados. 
11 O visto humanitário previsto na Lei de Migração – Lei nº 13.445 (BRASIL, 2017) – institui o visto 
temporário para acolhida humanitária. É realizado no país de origem do imigrante. 
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entretanto, devido às razões de política internacional que levaram os haitianos a 

migrarem para o Brasil, o governo buscou uma solução intermediária para conceder 

residência aos haitianos – o visto humanitário. Quanto à crise dos refugiados sírios, 

considerada uma das mais graves crises migratórias contemporâneas, o número de 

refugiados e deslocados internos sírios ultrapassa os da Segunda Guerra Mundial, e 

o tema passou a ser destaque na agenda brasileira de proteção devido à comunidade 

síria que vive no Brasil (vínculo histórico) e ao compromisso internacional humanitário 

diante da magnitude da crise síria. Dessa forma, foram concedidos vistos humanitários 

aos sírios, diretamente nos consulados de origem. Por fim, a crise política e econômica 

da Venezuela, intensificada a partir de 2017, originou uma onda migratória de 

deslocamentos, forçados ou não, atingindo principalmente países da fronteira, como 

o Brasil. A crise migratória venezuelana é reconhecida como uma das maiores do 

mundo pelo ACNUR, fazendo com que o Brasil criasse um programa de recepção, 

chamado Operação Acolhida, no estado de Roraima, próximo à fronteira com a 

Venezuela, gerenciado pelas Forças Armadas, com apoio do ACNUR e de entidades 

civis (OLIVEIRA; RODRIGUES, 2020). 

A intensificação dos deslocamentos forçados e as consequências que advêm 

desses passaram a ser uma importante questão social. Impactos econômicos, 

especialmente relacionados a mercado de trabalho, conflitos culturais, instrumentos 

regulatórios e normativos, políticas públicas, políticas linguísticas, xenofobia, 

preconceito e integração à nova realidade são exemplos de questões que refletem em 

toda a sociedade e consistem em pautas importantes para pesquisadores, 

legisladores e chefes de Estado na busca de alternativas para lidar com essa questão, 

a fim de assegurar ao imigrante e ao refugiado um tratamento jurídico, econômico e 

humanitário. 

Esse breve panorama teve como objetivos apresentar o cenário internacional 

dos movimentos migratórios, forçados ou não, nas duas últimas décadas e o cenário 

nacional de deslocamentos forçados na última década. O enfoque recai, sobretudo, 

no aumento expressivo dessas migrações contemporâneas, que representam um 

grande desafio para todos, governantes e sociedade civil, na acolhida e na inserção 

de imigrantes e refugiados. Em nível nacional, é destacada a crise migratória 

venezuelana por ser considerada um marco na história de deslocamentos forçados 

no Brasil. Após essa contextualização migratória, na seção a seguir, são apresentados 

tópicos de um estudo sobre o perfil socioeconômico dos refugiados no Brasil. 
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2.2 ASPECTOS DO PERFIL DOS REFUGIADOS NO BRASIL COM ÊNFASE NAS 

QUESTÕES LINGUÍSTICAS 

 

O estudo Perfil Socioeconômico dos Refugiados no Brasil realizado pelo 

ACNUR e pela Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM)12, lançado em maio de 2019, 

traça um perfil de estrangeiros que buscam refúgio no Brasil. Nesse estudo, foram 

entrevistados 487 refugiados, dos quais 404 entraram no país depois de 2010 

(83,1%), vindos especialmente dos países Síria, República Democrática do Congo, 

Angola e Colômbia, residentes em oito estados brasileiros, que absorvem 94% dos 

refugiados no Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal e Amazonas (ACNUR; CSVM, 2019). 

Os tópicos analisados no referido estudo são: faixa etária, nacionalidade e 

procedência, gênero, religião, raça ou cor, escolaridade, diplomas e conhecimento 

linguístico, moradia, renda, perfil laboral, mercado de trabalho e uso das habilidades 

profissionais e outros. Dentre esses, selecionamos três tópicos prioritários para o 

processo de integração de imigrantes e refugiados à sociedade: trabalho, moradia e 

conhecimento linguístico. A inserção laboral pode garantir maior estabilidade e acesso 

a direitos básicos como a moradia, e esses aspectos, juntamente com a inserção 

linguística, são fundamentais para a construção da autonomia no novo contexto. 

Quanto ao perfil laboral dos entrevistados, 57,5% estão trabalhando, 19,5% 

estão procurando emprego, e 5,7% estão desocupados (ou seja, não estão 

empregados nem estão procurando emprego). No total, são 25,2% que estão fora do 

mercado de trabalho, um número que preocupa por se tratar de uma população 

vulnerável que foi obrigada a deixar o seu país e que precisa de trabalho para a sua 

própria subsistência e muitas vezes para a de sua família. Além disso, 5,3% fazem 

trabalhos domésticos, 8,62% estão estudando, 0,6% são aposentados ou 

pensionistas, e 2,78% responderam outros. 

Em relação à condição de moradia, o estudo mostra (dentre os entrevistados 

que responderam à questão) que 90,58% residem em moradias alugadas, menos de 

                                                           
12 A CSVM foi criada em 2004 com o objetivo inicial de promover o direito internacional das pessoas 
refugiadas. Após 13 anos, a Cátedra tem se revelado um ator fundamental para garantir que pessoas 
refugiadas e solicitantes de refúgio tenham acesso a direitos e serviços no Brasil, oferecendo valioso 
apoio ao processo de integração local. 
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2% estão em unidades cedidas, e 6,8% têm residência própria. Quanto ao tipo de 

moradia, 21,6% residem em domicílios coletivos ou unidade partilhada, e alguns 

desses moram em regiões precarizadas dos centros urbanos. 

Na sequência, destacamos aspectos do perfil educacional dos entrevistados 

por vir ao encontro desta pesquisa, que está inserida no contexto de ensino e 

aprendizagem de PLAc. Nesse recorte, o nível de escolaridade dos refugiados 

entrevistados aparece acima da média atual brasileira, e o nível de analfabetismo é 

considerado baixo (0,6%). Dos entrevistados, 97,3% concluíram o ensino 

fundamental, e quase a metade (49,6%) concluiu o ensino médio. Em relação ao 

ensino superior, 34,4% concluíram um curso de graduação ou mesmo pós-graduação. 

Apesar do bom índice de escolaridade dos entrevistados, apenas 14 deles 

declararam ter seu diploma de graduação reconhecido no Brasil. Muitos respondentes 

– 315 (68,2%) de 432 – não conseguiram aproveitar as aptidões e técnicas aprendidas 

no seu país de origem na hora de entrar para o mercado de trabalho (ACNUR; CSVM, 

2019). A não revalidação dos diplomas restringe as possibilidades e oportunidades de 

integração dos imigrantes e refugiados ao mercado laboral. 

Um aspecto relevante para esta pesquisa, apontado no estudo como o principal 

obstáculo para a inserção de imigrantes e refugiados no mercado de trabalho, foi a 

falta de domínio do idioma (ACNUR; CSVM, 2019). Ratificando esse aspecto, São 

Bernardo (2016) apresenta dados do estudo do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), realizado no ano de 2015, em parceria com o Ministério da Justiça, 

o qual mostram que a principal barreira de integração que imigrantes enfrentam na 

chegada ao Brasil não é o acesso a emprego, moradia ou trabalho, mas o idioma. De 

acordo com a pesquisa, intitulada Migrantes, Apátridas13 e Refugiados, cerca de 

21,74% dos recém-chegados ao país apontaram o domínio da língua como a maior 

dificuldade encontrada, conforme mostra o Gráfico 1. 

 

                                                           
13 Apátridas são todos os homens e mulheres (incluindo idosos, jovens e crianças) que não possuem 
vínculo de nacionalidade com qualquer Estado (ACNUR, 2012). 
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Gráfico 1 – Principais dificuldades enfrentadas por imigrantes no Brasil 

 

 
Fonte: Ministério da Justiça e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2015). 

 

A língua é uma das principais barreiras enfrentadas por imigrantes e refugiados 

para a integração à sociedade e o acesso aos direitos básicos. Para esse público, 

imerso em uma nova realidade, o uso da língua estará ligado a um saber diferente, a 

novas tarefas linguístico-comunicativas que precisam ser realizadas na língua-alvo. 

Aprender a língua do país de acolhimento dá ao imigrante e refugiado sentimento de 

pertencimento, autonomia e meios para se expressar e, principalmente, contribui para 

o acesso ao mercado de trabalho e a permanência nele, ampliando as possibilidades 

de inserção laboral: “o direito à língua do país de acolhimento impõe-se como 

prioritário, de modo a que, em lugar de funcionar como instrumento de discriminação, 

a língua se institua como meio de acesso à cidadania” (GROSSO; TAVARES, A.; 

TAVARES, M., 2008, p. 5). 

Inúmeras são as dificuldades enfrentadas pelos imigrantes e refugiados ao 

chegarem ao país de destino: a burocratização para providenciar documentos, a 

busca por trabalho e moradia, as relações sociais no novo país, entre outras. No 

entanto, para enfrentar essas e outras dificuldades, a língua é o principal elemento 

mediador, essencial ao sujeito, constituindo-se um instrumento de inserção e 

integração social. Verifica-se que, quanto maior a distância em relação à língua falada 

nas relações interpessoais cotidianas, maiores são as adversidades encontradas. 

Nesse sentido, o aprendizado da língua portuguesa para imigrantes e refugiados 

significa a possibilidade de acesso aos direitos e de integração enquanto sujeito à 
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comunidade que os recebe (PETRY; SOUZA, 2020). Em relação aos direitos 

linguísticos assegurados aos imigrantes e refugiados, Petry e Souza (2020) refletem 

sobre excertos de dois artigos da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, de 

1996, que abordam o direito de integração desse público à sociedade que o recebe, 

assim como a importância do respeito às características culturais de origem dos 

migrantes. 

 

Em relação ao indivíduo em contextos de migração ou deslocamento para 
outra comunidade, o parágrafo 1º do artigo 4° da Declaração Universal dos 
Direitos Linguísticos, de 1996, pontua que as pessoas que se deslocam e 
fixam residência no território de outra comunidade linguística diferente da sua 
tem o direito e o dever de manter com ela uma relação de integração. Por 
integração entende-se uma socialização adicional dessas pessoas, de forma 
a poderem conservar as suas características culturais de origem, ao mesmo 
tempo que compartilham com a sociedade que as acolhe as referências, os 
valores e os comportamentos que permitirão um funcionamento social global, 
sem maiores dificuldades que as experimentadas pelos membros da 
sociedade de acolhimento. No parágrafo 2º do artigo 4° da mesma 
declaração, considera-se que a assimilação – entendida como aculturação 
das pessoas na sociedade que as acolhe, de tal maneira que substituam as 
suas características culturais de origem pelas referências, pelos valores e 
pelos comportamentos próprios da sociedade de acolhimento – em caso 
nenhum deve ser forçada ou induzida, antes sendo o resultado de opção 
plenamente livre. (PETRY; SOUZA, 2020, p. 87). 

 

Tais considerações são fundamentais no contexto de ensino de PLAc para que 

o processo de integração social aconteça efetivamente. Petry e Souza (2020, p. 89) 

ressaltam ainda que “a língua e a compreensão de comportamentos, atitudes, 

costume e valores exigem um trabalho conjunto de ambas as partes, abrangendo os 

que chegam e os que acolhem”. Dando continuidade aos aspectos linguísticos, na 

seção 2.3, são abordados diferentes conceitos de língua, tendo como foco aqueles 

utilizados neste estudo. 

 

2.3 DIFERENTES CONCEITOS DE LÍNGUA COM FOCO NO PORTUGUÊS COMO 

LÍNGUA DE ACOLHIMENTO 

 

Os termos Português para Estrangeiros e Português como Língua Estrangeira 

podem ser entendidos como representantes de um conjunto de contextos fundantes 

da área, denominada atualmente de PLE e/ou PLA. Em linhas gerais, a princípio, a 

área de PLE envolvia o ensino e a avaliação de português, considerando estrangeiros 

não falantes de português, como língua de socialização inicial. Essa área passou a se 
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institucionalizar no meio acadêmico brasileiro no final da década de 1980 e na década 

de 1990. O público era formado por estrangeiros que aprendiam o idioma português 

por diferentes razões, como a participação em comunidades acadêmicas 

(intercâmbios), turismo, negócios, relacionamentos amorosos com falantes de 

português e trabalho em país ou região falante de português (BULLA; KUHN, 2020). 

Com o desenvolvimento de pesquisas em Linguística Aplicada, em 

Sociolinguística e em Políticas Linguísticas, com relações interdisciplinares 

envolvendo áreas como Educação, Antropologia e Sociologia, ampliou-se o 

entendimento em relação aos contextos específicos e ao público-alvo da área de PLA. 

A partir disso, novas denominações começaram a ser utilizadas pela comunidade 

acadêmica, as quais são: Português como Segunda Língua (PSL), Português para 

Falantes de Outras Línguas (PFOL), Português como Língua Não Materna (PLNM), 

Português como Língua Adicional (PLA), Português como Língua de Acolhimento 

(PLAc), Português como Língua de Herança (PLH) e outras (BULLA; KUHN, 2020). A 

seguir, são conceituadas algumas dessas denominações que estão relacionados a 

este estudo. 

A princípio, são diferenciados dois termos: Português como Língua Estrangeira 

(PLE) e Português como Segunda Língua (PSL). O Português como Língua Não 

Materna (PLNM) é um termo guarda-chuva que abarca diferentes tipos de aquisição, 

de aprendizagem e de domínio da língua portuguesa, dentre esses o Português como 

Língua Estrangeira (PLE) e o Português como Segunda Língua (PSL). De acordo com 

Petry e Souza (2020), o PLE consiste no português aprendido fora de uma 

comunidade linguística de língua portuguesa, ou seja, sem imersão. Já o PSL consiste 

na aquisição do português em um contexto de imersão, ou seja, o falante está inserido 

na comunidade linguística e cultural. 

Quanto ao PLA, refere-se ao ensino de português para falantes de outras 

línguas, ou seja, em contextos em que não é a língua de socialização inicial do falante. 

A denominação Português como Língua Adicional começa a ser utilizada na 

Linguística Aplicada no Brasil por volta de 2008 e 2009. A língua adicional (LA), 

também chamada de terceira língua ou língua estrangeira adicional (L3), é uma língua 

adicional aprendida pelos falantes. Aprendizes de LA já tiveram contato com ou 

acesso a, no mínimo, dois outros sistemas linguísticos, caracterizando-os como mais 

experientes em relação à aprendizagem de línguas. Porém, para que a língua seja 

considerada adicional, além de aprendê-la, é necessário continuar utilizando-a 
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(SOUTO et al., 2014). Em outras palavras, a LA se refere ao ensino de outra língua 

no repertório do aluno, que, diferentemente do uso do termo língua estrangeira, diz 

respeito a um ensino aditivo, útil para a comunicação nas mais diferentes esferas e 

para uso e ação social da linguagem (SCHLATTER; GARCEZ, 2012). 

Para Bulla e Kuhn (2020), o termo adicional não faz referência a categorizações 

quanto às relações afetivas entre o aprendiz e a língua, o contexto e as condições de 

aprendizagem da língua ou os objetivos de aprendizagem, os quais não podem ser 

ignorados, mas precisam ser esclarecidos e negociados. Tendo como base essas 

considerações, surge um novo contexto para o ensino e a aprendizagem do 

português, chamado de língua de acolhimento. O PLAc vem sendo usado no Brasil 

como uma vertente do PLA para imigrantes falantes de outras línguas. 

Dessa maneira, o PLAc objetiva dar destaque ao contexto migratório 

considerando as especificidades a ele inerentes, a começar pelo público-alvo. Esse 

público é proveniente, na maioria das vezes, de processos de migração forçados e 

busca, por meio da linguagem, outras formas de participação na sociedade, que não 

são as mesmas procuradas por turistas ou pessoas que precisam aprender inglês 

para fins específicos (BULEGON; SOARES, 2019). 

Conforme Grosso (2010), o conceito língua de acolhimento está relacionado ao 

contexto de acolhimento, expressão que se associa ao contexto migratório. Os alunos, 

geralmente adultos, aprendem português por diferentes necessidades contextuais, 

relacionadas, muitas vezes, a questões de sobrevivência urgentes, em que a língua 

de acolhimento tem que ser o elo de interação afetivo como primeira forma de 

integração para uma plena cidadania democrática. Assim, o conceito de língua de 

acolhimento não se refere apenas a aspectos linguísticos e culturais, mas também a 

aspectos emocionais e subjetivos inerentes ao contexto de deslocamentos forçados.  

Silva e Costa (2020) refletem sobre demandas provenientes do cenário de 

deslocamentos forçados na contemporaneidade a partir das seguintes questões: 

como inserir pessoas deslocadas à força de seus países e que estão em condições 

de vulnerabilidade em lugares onde nunca imaginaram e/ou desejaram estar? Como 

oportunizar condições de pertencimento a essas pessoas, que não possuem 

autonomia linguística para re-existir na sociedade? Destacam as autoras que é nesse 

cenário complexo que surge a proposta do PLAc. 
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Um cenário de crise, situações-limite, fragilidades, omissões e ausências 
estatais, mas que também tem sido lugar de (res)significações sobre o ensino 
de língua na perspectiva do acolhimento, uma vez que a abordagem norteada 
pela perspectiva crítica e alicerçada na construção de uma consciência 
cultural dos aprendizes, abarca questões para além do desenvolvimento de 
habilidades linguístico-discursivas. (SILVA; COSTA, 2020, p. 132). 

 

Quanto ao público-alvo – estrangeiros –, Bulla e Kuhn (2020) destacam que 

não se pode concebê-lo de maneira uniformizada, ignorando relações sociopolíticas 

e ideológicas relacionadas ao país de origem, bem como relações de raça, etnia, 

gênero, sexualidade, religião, classe social, faixa etária, escolarização, repertórios 

linguísticos, entre outras. Essas relações implicam diferentes situações de 

vulnerabilidade, que necessitam tratamentos particularizados. 

Entre as especificidades do PLAc, Petry e Souza (2020) destacam: público 

muito heterogêneo; variação do nível de proficiência em língua portuguesa por 

diferentes razões; variação do conhecimento de sua língua materna e de sua cultura; 

diversidade de conhecimento e de uso de outras línguas; variação socioeconômica e 

a subvariação profissional exercida em relação a do país de origem. Petry e Souza 

(2020, p. 100) concluem que “o trabalho com língua de acolhimento vai muito além de 

uma mudança de práticas pedagógicas e metodológicas, mas compreende uma 

transformação de concepções, ideias e pensamentos daqueles que se dispõem a 

realizar essa prática”. Tendo-se em vista essas especificidades e a importância de 

considerá-las no contexto migratório, são necessários instrumentos regulatórios que 

assegurem aos imigrantes e refugiados seus direitos, especialmente o direito de 

migrar, assim como políticas públicas e linguísticas inclusivas. Na sequência, são 

apresentados os principais instrumentos que regulam a política migratória no Brasil e, 

também, aspectos que se referem às políticas públicas e linguísticas no país nesse 

contexto. 

 

2.4 PRINCIPAIS INSTRUMENTOS JURÍDICOS DA AGENDA BRASILEIRA DE 

PROTEÇÃO INTERNACIONAL DE IMIGRANTES E REFUGIADOS, POLÍTICAS 

PÚBLICAS E LINGUÍSTICAS 

 

Os novos fluxos migratórios para o Brasil apontaram para a necessidade de 

atualização das políticas migratórias, que, até então, eram reguladas por normas 

implantadas no Regime Militar e apresentavam como foco a segurança e a soberania 
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nacional. A Lei 6.815 (BRASIL, 1980), conhecida como Estatuto do Estrangeiro, é o 

marco legal que melhor representa esse período, refletindo “o tratamento dado ao 

estrangeiro como ameaça e suspeito de possíveis ações terroristas no país” 

(OLIVEIRA; RODRIGUES, 2020, p. 159). Nessa legislação, a imigração é 

condicionada aos interesses do Estado, à seleção de imigrantes e à lógica nacional. 

Em linhas gerais, na maior parte do século XX, as maiores preocupações do Estado 

em relação às questões migratórias eram como controlar a imigração, como 

selecionar imigrantes e como se proteger de imigrantes (MINCHOLA, 2020). 

Em 1997, é aprovada a Lei 9.474 (BRASIL, 1997), conhecida como Lei do 

Refúgio, instituindo o regime jurídico regulatório de implementação do Direito 

Internacional dos Refugiados no Brasil, que passa a tratar da migração forçada 

visando à proteção da pessoa. A Lei do Refúgio, em consonância com os principais 

documentos internacionais relacionados aos refugiados (Convenção de Genebra de 

1951, Protocolo de Nova Iorque de 1967 e, regionalmente, Declaração de Cartagena 

de 1984), é vista como uma mudança na ótica do Estado em relação às questões de 

deslocamentos forçados (MINCHOLA, 2020). 

No início do século XXI, o Brasil passou a receber fluxos migratórios variados, 

e, com isso, novos desafios surgiram quanto à regulamentação desses imigrantes no 

país, visto que, se esses fossem submetidos às regras do Estatuto do Estrangeiro, 

suas possibilidades de documentação seriam reduzidas. Dessa forma, o Poder 

Executivo buscou alternativas para a documentação desses imigrantes, como 

aconteceu com o visto humanitário para os haitianos ou a emissão de vistos para 

casos omissos por parte do Conselho Nacional de Imigração, de acordo com a 

Resolução Normativa nº 27 (BRASIL, 1998). Essa época foi marcada por outras 

resoluções que sinalizavam a preocupação do Estado com a questão e também 

evidenciavam a necessidade de discussão e implementação de uma nova legislação 

migratória no Brasil, adequada ao momento democrático que se vivia. 

Essas propostas de mudanças na lei migratória ganham força na segunda 

década do século XXI, em especial a partir do Projeto de Lei do Senado nº 288 

(BRASIL, 2013), do senador Aloysio Nunes, aprovado com várias modificações, e do 

Anteprojeto do Poder Executivo, que não chegou a tramitar no Legislativo por 

questões políticas. Em comum, esses projetos propõem uma perspectiva diferente 

para as questões migratórias, não mais voltadas à defesa do Estado e sim aos direitos 

humanos, direcionando a proposta de uma nova lei migratória no Brasil. Em 18 de 



51 

 

abril de 2017, foi aprovada pelo Senado Federal a Nova Lei de Migração – Lei 13.445 

(BRASIL, 2017). Sendo encaminhada para sanção presidencial, sofreu vetos em 

diversos dispositivos da lei, apresentando como justificativas a questão de segurança 

nacional, de soberania ou de interesses nacionais (MINCHOLA, 2020). A Nova Lei de 

Migração entrou em vigor em novembro de 2017 e representa um novo marco jurídico 

para a política de imigração no Brasil, tendo como base princípios que buscam a 

garantia dos direitos humanos, em oposição ao antigo Estatuto do Estrangeiro, que 

preconizava o controle de migração e a segurança nacional (MINCHOLA, 2020). 

Na Lei de Migração, vários direitos e garantias são assegurados aos imigrantes 

e refugiados, como uma alteração relevante na política de vistos, que inclui a 

concessão de visto temporário e residência permanente para acolhida humanitária. 

Há uma limitação no poder do Estado quanto à deportação e à expulsão, perpassando 

por processo legal e não só pela discricionariedade do Estado. Outro exemplo desses 

benefícios é a isenção de taxas na situação de hipossuficiência econômica. Ademais, 

quanto às escolhas linguísticas, não são mais usados os termos “ilegal” e “estrangeiro” 

pela carga semântica negativa que carregam. No entanto, em relação ao poder do 

Estado, a lei mantém o poder soberano do Executivo de decidir sobre o ingresso de 

imigrantes no território nacional. Por exemplo, a presença marcante do verbo “poderá” 

nos dispositivos que regulamentam o visto, como é o caso de “O visto temporário 

poderá ser concedido [...]”, evidencia que essa concessão depende da decisão 

discricionária do Estado. Por consequência dos vetos presidenciais, mantiveram-se 

os institutos de deportação e de expulsão, a burocratização da documentação e a 

manutenção do poder discricionário do Estado. 

Portanto, a Nova Lei de Migração introduz uma agenda de direitos aos 

imigrantes, no entanto sem se desvinculá-los do controle do Estado. “Ferramentas 

típicas dessa lógica de Estado em matéria migratória seguem presentes, embora com 

uma roupagem diferente e de um modo menos arbitrário, submetidas a um controle 

mais rigoroso da legalidade das medidas” (MINCHOLA, 2020, p. 77). 

Apesar dos avanços na legislação de refúgio no Brasil, ainda se faz necessária 

a estruturação de políticas públicas de Estado que diminuam a distância entre as 

previsões normativas e a realidade de imigrantes e refugiados no país. Em relação a 

essas políticas públicas brasileiras no contexto migratório, Gabriel, Albuquerque e 

Bordini (2020) avaliam que se pode falar em uma política migratória nacional 

ambivalente, que se alterna entre a hospitalidade e a hostilidade. A lei é anunciada 
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como uma política de hospitalidade (Lei do Refúgio, concessão de asilo político, visto 

humanitário e outras), porém, na prática, o modo como são implementadas tais 

previsões normativas deixam evidentes barreiras à anunciada hospitalidade. 

A partir dos resultados da Carta Acordo “Política de Migração e Refúgio do 

Brasil Consolidada”, firmada entre a OIM e o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNDU), entidades civis apresentam as principais dificuldades 

relacionadas à atual legislação e às políticas públicas de Estado para migrantes e 

refugiados. 

 

1. problemas de formação dos servidores para atender os migrantes e 
refugiados, em especial a falta de preparo para lidar com a diferença de 
idioma; 
2. falta de política de abrigamento e acolhida (separada das casas para 
pessoas em situação de rua) e, posteriormente, política de moradia; 
3. dificuldade de acesso ao ensino pelos migrantes, especialmente o ensino 
médio, tanto pela documentação exigida (escolas não têm aceitado 
documentação provisória) quanto pela falta de preparação das escolas para 
receber os migrantes e refugiados em razão da língua; 
4. alta restrição das políticas de emprego brasileiras; 
5. falta de acesso a serviços de saúde mental (necessários, por vezes, em 
razão do choque cultural); 
6. dificuldade para revalidar diplomas universitários; 
7. dificuldade em obter laudos de hipossuficiência para ter garantida a 
gratuidade de serviços; 
8. fragmentação da gestão pública para o tratamento de migrações 
ambientais, sem corpo técnico especializado na temática que poderia integrar 
essa plataforma migratória – como a Defesa Civil, o Ministério do Meio 
Ambiente e o Ministério da Ciência e Tecnologia –, para definir os critérios de 
desastre e deliberar sobre o recebimento das pessoas nesse contexto; 
9. posturas xenófobas dos governantes e da sociedade. (OIM; PNDU; 
BRASIL, 2017, p. 44). 

 

Conforme visto, o Estado trata do imigrante e do refugiado do ponto de vista 

jurídico, no entanto não promove uma política linguística de acolhimento e de 

integração desses imigrantes e refugiados ao país. Para que haja integração local 

permanente de imigrantes e refugiados, é preciso, também, o envolvimento dos 

poderes locais, da sociedade civil, do setor privado, das universidades e outras 

instituições de ensino na construção de uma política pública de acolhimento e na 

implementação de programas que facilitem a integração desse público à sociedade. 

Tais programas devem incluir instrução profissional para aqueles que não possuem e, 

principalmente, apoio ao aprendizado da língua e dos elementos socioculturais da 

sociedade que os acolhe (SÃO BERNARDO, 2016). 
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Em decorrência do aumento de imigrantes e refugiados no país, aumentou a 

procura por curso de português por parte desse público, que busca suprir uma 

necessidade prioritária para a inserção social e econômica: o domínio do idioma 

português. Consequentemente, a área de PLAc está em processo de expansão no 

Brasil, porém ainda é incipiente e apresenta várias lacunas. Segundo Marques (2018), 

em seu estudo sobre as políticas linguísticas e o ensino de PLAc no Brasil, apesar da 

intensificação dos fluxos migratórios para o país e dos avanços na legislação 

migratória brasileira, faltam políticas linguísticas de Estado que contribuam para a 

integração desses indivíduos ao país. A pesquisa destaca que as iniciativas de ensino 

e aprendizagem de PLAc são recentes e vêm sendo assumidas majoritariamente pela 

sociedade civil, por meio de organizações não governamentais (ONGs).  Dessa forma, 

o Estado é ausente quanto à regulação e promoção de PLAc, o que há, na prática, é 

uma política linguística de acolhimento social realizada pela sociedade civil por meio 

de parcerias.  Quanto às instituições que oferecem cursos de PLAc, o estudo mostra 

que ainda são poucas. Das 63 universidades federais contatadas, esfera em que a 

área de PLAc está em expansão, 55 universidades responderam ao questionário, e 

dessas apenas 14 possuem cursos ou projetos relacionados ao ensino de PLAc. 

Considerando-se que a área de PLAc apresenta particularidades, dentre as 

quais destacamos a heterogeneidade dos sujeitos e os aspectos interculturais 

inerentes a cada cultura, é fundamental que os profissionais que trabalhem nessa área 

tenham formação acadêmica específica e adequada para esse fim, assim como sejam 

ampliadas as possibilidades de formação por meio de programas, projetos e grupos 

de estudo que visem à formação constante desses professores a partir da troca de 

ideias e experiências com outros agentes. No entanto, estudos apontam a falta de 

professores especializados nessa área, devido, principalmente, à pouca oferta de 

cursos de formação profissional de PLAc nas instituições educacionais do país. Outro 

problema relevante é a pouca opção de materiais teóricos e didáticos de PLAc 

disponíveis tanto para professores quanto para os alunos. 

Ferreira et al. (2019) apresentam as principais dificuldades relatadas por 

professores que trabalham em diferentes instituições brasileiras na área de PLAc. Dos 

oito professores entrevistados no referido estudo, seis disseram não se sentirem 

preparados para desempenhar essa função, especialmente por não terem uma 

formação acadêmica específica para a área. 
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[...] os desafios em lidar com a falta de materiais didáticos, falta de orientação 
para o ensino específico para crianças, falta de preparo das instituições para 
integração desses imigrantes deslocados forçados, falta de uma língua 
comum para se comunicar com os estudantes, falta de familiaridade com as 
culturas de seus alunos, turmas muito cheias, pouca duração dos cursos, 
diferenças entre níveis de letramentos dos estudantes em uma mesma sala 
de aula, grande rotatividade dos alunos por evasão ou chegada de novos 
imigrantes e, também, por pouco conhecimento ou prática que alguns desses 
professores afirmaram ter, ao início de sua prática em PLAc, quanto a esse 
contexto de ensino-aprendizado. (FERREIRA et al., 2019, p. 28). 

 

Segundo Bulegon e Soares (2019), outra questão a ser considerada é que, 

embora o Brasil seja um país plurilíngue, ainda não existem políticas linguísticas que 

promovam a recepção de imigrantes em outras línguas nem políticas que valorizem 

os outros idiomas falados no Brasil. As autoras destacam que um país com políticas 

linguísticas precárias não está preparado para atender a um novo público que fala 

outros idiomas. Além disso, não há incentivo do Estado para tornar o ensino de 

português acessível a esse público. Em outras palavras, o Brasil está aberto a receber 

imigrantes e refugiados, porém esses devem falar português e ser responsáveis pela 

aprendizagem do idioma (BULEGON; SOARES, 2019). 

Cabe observar que o Brasil é plurilíngue na perspectiva linguística e não de 

Estado. Verifica-se a visão monolíngue do Estado na medida em que esse só 

reconhece a língua portuguesa como língua oficial. Em relação à Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) e às línguas indígenas, por exemplo, o Estado reconhece a educação 

em Libras e também a educação indígena como educação bilíngue, mas não 

reconhece essas línguas como oficiais. Libras é reconhecida e regulamentada como 

língua da comunidade surda, porém não é língua oficial. As línguas não oficiais, 

incluindo as chamadas dialetais, são consideradas minoritárias. Isso diminui e 

bloqueia construções linguísticas e culturais que possam surgir nesses grupos. 

Em relação às políticas linguísticas, quando o Estado não se responsabiliza por 

essas causas, cabe muitas vezes à sociedade civil fazer a sua parte por meio de 

ONGs coordenadas por voluntários. Esses voluntários, majoritariamente, não 

recebem treinamento quanto às concepções de linguagem subjacentes ao trabalho e 

quanto às especificidades que envolvem o ensino e a aprendizagem na área de PLAc. 

Quanto às ações da sociedade civil e de instituições não governamentais para a área 

de PLAc, tem-se como exemplo o material didático que serve de universo de análise 

para esta pesquisa, intitulado Pode Entrar – Português do Brasil para Refugiados e 

Refugiadas (FEITOSA et al., 2015). 
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Bulegon e Soares (2019) baseiam-se na concepção de Agenciamento (BIZON, 

2013; LOPEZ, 2016), que considera que o ensino de PLAc seja direcionado ao 

desenvolvimento de Agências – atos e ações que buscam dar voz e politizar espaços 

e territórios apropriados aos imigrantes e refugiados. Além da concepção de 

Agenciamento, as autoras destacam em seu estudo o conceito de Territorialização 

(LOPEZ, 2016), que representa a apropriação do espaço pelos imigrantes deslocados 

forçadamente – locais de pertença, sinônimo de apropriação. De acordo com Bulegon 

e Soares (2019), Agência e Territorialização são entendidas como ensinar o PLAc por 

meio de ações que promovam um maior sentimento de pertencimento às pessoas 

deslocadas forçadas14 que participam da sociedade e não apenas acolhê-las. Porém, 

não basta conhecer uma língua para se tornar cidadão e agir na sociedade; é preciso 

aprender a ser crítico, ter voz através e além da linguagem, e disso decorre o conceito 

de Agentividade. 

De acordo com Nagasawa (2018), em relação às políticas linguísticas 

brasileiras na área de PLAc, são poucas as ações desenvolvidas. Em nenhum dos 

documentos oficiais15 utilizados no país para orientar o ensino de línguas nas escolas, 

são mencionadas as especificidades do ensino de PLA, e não existem parâmetros 

oficiais para o ensino de língua adicional, tampouco para PLAc. Dessa forma, os 

professores acabam buscando orientações em outras fontes, como no Celpe-Bras. O 

Celpe-Bras é o único exame outorgado pelo Ministério da Educação (MEC) que 

certifica o PLA no Brasil, tendo como órgão responsável o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Esse certificado é exigido 

em várias universidades brasileiras para ingresso nos cursos de graduação ou pós-

graduação e para validação de profissionais estrangeiros que têm por objetivo 

trabalharem no Brasil. Dessa forma, esse exame tem sido um importante instrumento 

de política linguística para a área de PLA (NAGASAWA, 2018). Em contrapartida, há 

poucos postos credenciados para a aplicação do Celpe-Bras, que, na maioria dos 

                                                           
14 As autoras utilizam os termos “deslocados forçados” em vez de imigrantes e refugiados por 
considerarem essas nomenclaturas complexas, especialmente, por restringirem os conceitos imigrante 
e refugiados à voluntariedade quando se refere ao imigrante e à obrigatoriedade quando se refere ao 
refugiado (BULEGON; SOARES, 2019).  
15 Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de Língua Portuguesa (1997); Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (1996); Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006); Diretrizes 
Curriculares Nacionais (2013); Base Nacional Comum Curricular para a Educação Básica (2015). 
Nenhum desses documentos menciona a especificidade do ensino de PLA (SCHOFFEN; MARTINS, 
2016). 
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casos, são universidades federais localizadas em centros urbanos maiores, 

restringindo o acesso ao exame. 

Ainda sobre as políticas públicas, em relação ao acesso às universidades 

federais, cabe destacar uma importante ação extensionista realizada pelo grupo de 

pesquisa, extensão e ensino Migraidh da UFSM, o qual atua na promoção e na 

proteção de direitos humanos de imigrantes e refugiados no Brasil. Dentre as ações 

realizadas pelo grupo, em 2014, o Migraidh elaborou e propôs a política de ingresso 

de imigrantes e refugiados na UFSM – o Programa de Acesso à Educação Técnica e 

Superior da UFSM para refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade, 

aprovado em 2016. Essa proposta resultou de um diálogo com a comunidade de 

imigrantes haitianos, a qual manifestou a importância e a necessidade de 

reconhecimento de seus títulos para terem acesso à educação pública. Na construção 

dos critérios da normativa, foram observados os princípios da isonomia e da igualdade 

material, baseada na escuta do sujeito migrante. Dessa forma, a proposta contemplou: 

a ampliação da possibilidade de acesso à população migrante em situação de 

vulnerabilidade e refugiados; a facilitação documental para comprovação do ensino 

médio ou equivalente, dispensando o rígido processo de reconhecimento do ensino 

médio por meio de documentação autenticada e tradução juramentada, e, no caso de 

não se ter comprovantes do ensino médio, o reconhecimento da aprovação com nota 

mínima no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); a possibilidade de 5% de vagas 

suplementares em todos os cursos serem destinadas à população migrante, mediante 

autorização dos respectivos colegiados; a dispensa de realização de provas para o 

ingresso e também a não obrigatoriedade de domínio de língua portuguesa (REDIN; 

MINCHOLA; ALMEIDA, 2020). 

Tendo como base os aspectos abordados anteriormente, evidencia-se que, 

embora a legislação de refúgio no Brasil apresente um perfil acolhedor e protetivo, é 

preciso que o Estado invista em políticas públicas que reduzam a distância entre a 

legislação e a realidade vivida por refugiados e imigrantes no país. Faz-se necessário 

também que o Estado invista na promoção de políticas linguísticas efetivas na área 

de PLAc. Dentre os desafios para o ensino e aprendizagem de PLAc apontados nesta 

seção, a seguir é focalizada a questão dos materiais didáticos. 

 

2.5 MATERIAIS DIDÁTICOS DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA DE ACOLHIMENTO  
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Um dos desafios que professores e aprendizes de PLAc enfrentam é a falta de 

materiais didáticos específicos para o contexto de deslocamentos forçados, ou seja, 

materiais que considerem as especificidades inerentes a esse contexto, mencionadas 

anteriormente. Na concepção de língua de acolhimento, os materiais didáticos são 

construídos a partir de um processo de diagnóstico e de investigação dos objetivos e 

aspirações do próprio aluno em relação às suas necessidades linguísticas e a sua 

vivência no país que o recebe. 

O trabalho em contexto de língua de acolhimento deve considerar que o 

imigrante e refugiado traz consigo uma historicidade e uma subjetividade. Dessa 

forma, as ações desenvolvidas não podem estar exclusivamente relacionadas ao 

domínio ou ao desenvolvimento da proficiência linguística no idioma-alvo (PETRY; 

SOUZA, 2020). Nesse contexto, o material didático “torna-se artefato de mediação, 

estruturado, que tem por objetivo possibilitar ao aprendiz o reconhecimento e a 

reconstrução de suas identidades por meio das atividades de linguagem” (SÃO 

BERNARDO, 2016, p. 69). 

São Bernardo (2016), em sua tese sobre Português como Língua de 

Acolhimento, ao analisar materiais didáticos voltados para o ensino de português para 

estrangeiros no Brasil, evidencia que houve avanços na produção no que se refere às 

metodologias de ensino, porém há lacunas em relação à abordagem e ao conteúdo, 

os quais não se ajustaram às mudanças, especialmente em relação às identidades 

culturais e idiomáticas, ocorridas ao longo dos anos. Dessa forma, não atendem às 

novas demandas de grupos específicos que surgiram. Segundo a autora, até a década 

de 50, o Brasil não produzia material didático para ensinar português para 

estrangeiros. O material era produzido especialmente nos Estados Unidos, o que 

acabava restringindo o ensino de português a esse público. Em sua pesquisa, a 

pesquisadora apresenta um estudo de Morita (1998), que faz um levantamento de 

livros didáticos de PLE no Brasil desde o primeiro livro – Português para estrangeiros, 

de Mercedes Marchand, datado de 1957 – até livros didáticos mais atuais. Exemplos 

destes últimos, citados no referido trabalho, os livros Fala Brasil (FONTÃO; COUDRY, 

1989), Muito prazer (FERNANDES; FERREIRA; RAMOS, 2019), Avenida Brasil (LIMA 

et al.,1991), Novo Avenida Brasil (LIMA et al., 1995), Bem-vindo! (DE PONCE; BURIM; 

FLORISSI, 1999) e Terra Brasil (DELL'ISOLA; ALMEIDA, 2008). Em outro estudo 

sobre português para estrangeiros e os materiais didáticos, Pacheco (2006) apresenta 

a produção de livros didáticos de PLE no Brasil em ordem cronológica. 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Regina+L%C3%BAcia+P%C3%A9ret+Dell%27Isola&text=Regina+L%C3%BAcia+P%C3%A9ret+Dell%27Isola&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Maria+Jos%C3%A9+Apparecida+de+Almeida&text=Maria+Jos%C3%A9+Apparecida+de+Almeida&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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Quanto aos materiais didáticos de PLAc, foco deste estudo, esses aparecem 

em número bem menor comparados aos de PLE e de PLA. Conforme visto 

anteriormente, a área de PLA surgiu na Linguística Aplicada por volta de 2008, e a 

subárea PLAc, bem mais recente, acentuou-se no Brasil após a intensificação das 

ondas migratórias, que se deram por volta de 2015. Dessa forma, Diniz e Cruz (2018), 

em seu estudo sobre a elaboração de material didático específico para PLAc, expõem 

que há poucas produções disponíveis, e as existentes são relativamente incipientes. 

Consequentemente, muitas vezes cabe ao professor ou à instituição que atende a 

esse público a elaboração de material didático. As autoras relatam o que ocorreu com 

o ConectAdus16, material desenvolvido pelo Instituto de Reintegração de Refugiados 

– Brasil. Essa instituição utilizava inicialmente livros de português como língua 

estrangeira cedidos de uma escola de idiomas para as suas aulas, mas, após 

perceberem que o material não atendia às necessidades de imigrantes e refugiados e 

nem às dificuldades encontradas pelos professores voluntários, a equipe resolveu 

produzir o seu próprio material. Conforme Amado (2013), a maior parte das 

instituições utiliza métodos intuitivos e age de forma autodidata. Nesse estudo, Diniz 

e Cruz (2018) citam os seguintes materiais didáticos para o ensino de PLAc: Pode 

Entrar – Português do Brasil para Refugiadas e Refugiados (FEITOSA et al., 2015) e 

Muito Prazer: Fale o português do Brasil (FERNANDES; FERREIRA; RAMOS, 2019). 

Além desses dois materiais didáticos, ao longo deste estudo, foram 

encontrados os seguintes: 

 

 Língua portuguesa para haitianos (PIMENTEL; COTINGUIBA, 2014) – 

Caderno do estudante, do Serviço Social da Indústria (SESI), 

Departamento Regional do Estado de Santa Catarina. 

 Recomeçar: Língua e Cultura Brasileira para Refugiados (ROCHA; 

CANDIDO; REINOLDES, 2015), do projeto MemoRef – Cultura, 

Memória e Identidade da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).  

 Portas Abertas – Português para imigrantes (REINOLDES; MANDALÁ; 

AMADO, 2017). Este material conta com a participação de três grupos 

                                                           
16 O projeto ConectAdus prepara imigrantes e refugiados com aulas de português, para depois treiná-
los em uma formação de ensino de idiomas. Esse projeto é uma inciativa do Instituto Adus, fundado 
em 2010, que atua junto aos imigrantes e refugiados na cidade de São Paulo, a fim de reduzir os 
obstáculos que enfrentam para sua efetiva reintegração à sociedade.  
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de professores, a saber: equipe de monitores bolsistas do programa 

Aprender com Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, 

coordenado pela Profª. Drª. Rosane de Sá Amado; grupo de professores 

voluntários que atuam nos cursos de português para migrantes da 

Missão Paz, orientado pela Profª. Ms. Paola, de Souza Mandalá; e 

estudantes de graduação da Unifesp, monitores no projeto de extensão 

MemoRef, de língua e cultura brasileira para refugiados. 

 

De acordo com o levantamento de materiais didáticos encontrados para o 

ensino e a aprendizagem de PLAc, há poucos materiais disponíveis que se direcionem 

a essa área, isto é, que contemplem as especificidades inerentes ao contexto de 

deslocamentos forçados, aspecto prioritário para caracterizar a língua portuguesa 

como “acolhedora”. Dessa forma, reafirma-se a importância de políticas públicas e 

linguísticas que tenham em vista as lacunas apresentadas na área de PLAc. Após 

este capítulo, que discorreu sobre o PLAc, apresentamos a perspectiva teórica que 

embasa e orienta este estudo: a Linguística Sistêmico-Funcional. 
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3 LINGUÍSTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL 

 

“A vida em exílio é difícil 
A terra natal torna-se um objeto de desejo e saudade 
A terra natal torna-se uma amada intocável, imaginada 
e reimaginada na distância de fronteiras, visitada nas 
memórias 
Pessoas refugiadas anseiam pela terra que mora 
neles” 

 
Bruna Kadletz17 

 

Este capítulo objetiva apresentar a perspectiva teórico-metodológica que 

alicerça e direciona este estudo, a Linguística Sistêmico-Funcional, que tem como 

base a Gramática Sistêmico-Funcional de Halliday (1985, 1994) e de Halliday e 

Matthiessen (2004, 2014). 

Na seção 3.1, traz-se uma contextualização da teoria sistêmico-funcional. A 

seguir, na seção 3.2, são esclarecidos conceitos básicos da LSF utilizados neste 

estudo. A seção 3.3 trata dos significados ideacionais experienciais, que constroem o 

campo por meio do sistema de transitividade. Na sequência, a seção 3.4 aborda os 

significados interpessoais, que constroem as relações – mais especificamente, as 

funções de fala são tratadas na subseção 3.4.1, e os sistemas de polaridade e 

modalidade, na subseção 3.4.2. Posteriormente, a seção 3.5 trata da abordagem de 

gênero de texto na perspectiva da LSF. Dando continuidade ao estudo de gêneros de 

texto, na subseção 3.5.1, é apresentada uma contextualização sobre a Escola de 

Sydney e os projetos sobre gêneros escolares. A seguir, a subseção 3.5.2 descreve 

as instanciações de gêneros de texto que fazem parte dos gêneros factuais. Para este 

estudo, são abordadas três famílias de gêneros factuais, tratados nas subseções 

seguintes: na subseção 3.5.2.1, os gêneros da família dos procedimentos; na 3.5.2.2, 

os gêneros da família dos relatórios; e, para finalizar, na subseção 3.5.2.3, os gêneros 

da família das explicações. 

 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA TEORIA SISTÊMICO-FUNCIONAL 

 

A Linguística Sistêmico-Funcional (doravante LSF), conforme sua própria 

designação, vincula-se ao ramo dos estudos linguísticos que apresenta modelo 

                                                           
17 Disponível em: <https://migramundo.com/minha-terra-mora-em-mim-livro-traz-historias-de-pessoas-
em-refugio/>. Acesso em: 16 mar. 2012. 
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funcionalista da linguagem. Na linguística moderna, o funcionalismo e o formalismo 

representam duas grandes correntes do pensamento linguístico. Neves (1994), em 

linhas gerais, diferencia essas correntes explicando que, no formalismo, se enfatiza a 

análise da forma linguística em detrimento de sua função; em oposição, na corrente 

funcionalista, o foco está na função que a forma linguística desempenha no ato 

comunicativo. 

Kenedy e Martelotta (2003, p. 20) explicam que o funcionalismo se caracteriza 

“pela concepção da língua como um instrumento de comunicação, [...] uma estrutura 

maleável, sujeita a pressões oriundas das diferentes situações comunicativas, que 

ajudam a determinar sua estrutura gramatical”. Nessa corrente funcionalista, situa-se, 

com maior expressividade, a Escola de Praga, à qual o modelo da gramática funcional 

do linguista britânico M. A. K. Halliday está associado. 

Halliday, influenciado pelo modelo funcionalista de seu professor e também 

linguista J. R. Firth, foi o precursor da perspectiva teórica da LSF. Firth foi o 

responsável pelas primeiras sistematizações dos princípios analíticos que relacionam 

a linguagem ao contexto de uso, utilizando, em seus estudos, a noção de contexto do 

antropólogo Bronislaw Malinowsky. 

Conforme Fuzer e Cabral (2014), Halliday, tendo como base os estudos de Firth 

e Malinowsky, deu início, em 1960, a uma abordagem de análise gramatical conhecida 

como “Gramática de Escala e Categorias”. A partir dos trabalhos de Halliday, entre os 

anos de 1960 e 1970, a LSF se estabeleceu como um ramo de estudo de linguagem, 

desenvolvendo-se intensamente nos anos 80. Em 1985, Halliday escreveu a obra An 

introduction to functional grammar (1985, 1994), que apresenta categorias gramaticais 

para a descrição da língua inglesa, sistematizando várias categorias léxico-

gramaticais que servem de base à teoria sistêmico-funcional. Em 2014, essa obra foi 

revisada e ampliada por Halliday e Matthiessen sob o título Halliday’s introduction to 

functional grammar. Dessa forma a LSF tem se desenvolvido, constituindo-se como 

um modelo de estudo linguístico em nível mundial. 

Cabe mencionar algumas considerações em relação aos termos que definem 

a abordagem em estudo. Segundo Halliday e Matthiessen (2014), o termo sistêmico 

remete a uma visão da linguagem como redes de sistemas interligados, das quais os 

usuários se utilizam para construir significados. A teoria é sistêmica porque “é 
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abrangente: está preocupada com a língua na sua totalidade”18 (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2014, p. 20). Quanto ao termo funcional, refere-se ao pensamento 

linguístico funcionalista de Firth, mencionado anteriormente, segundo o qual a língua 

não pode ser analisada como um objeto autônomo, mas sim como uma estrutura 

flexível, influenciada pelas diferentes situações comunicativas, que ajudam a 

determinar sua estrutura gramatical. 

A teoria sistêmico-funcional iniciada por Halliday e desenvolvida por ele e seus 

colaboradores, como Christian Matthiessen, James R. Martin, Ruqaiya Hasan, Geoff 

Thompson, Suzanne Eggins, entre outros, tem como premissa analisar como os 

usuários da língua se comunicam eficientemente em diferentes contextos. Essa 

perspectiva apresenta uma orientação social, preocupada com o estudo da linguagem 

em situações reais de comunicação. Segundo Eggins (2004, p. 21), trata-se de “uma 

teoria da linguagem como prática social e também uma metodologia analítica que 

permite a descrição detalhada e sistemática de padrões linguísticos”19. 

A perspectiva teórica da LSF recusa as abordagens que se dedicam a 

descrições puramente gramaticais e também as que se interessam por descrições 

somente externas das funções linguísticas. Conforme Gouveia (2009, p. 14), a LSF é 

“uma teoria de descrição gramatical, uma construção teórico-descritiva coerente que 

fornece descrições plausíveis sobre o como e o porquê de a língua variar em função 

de e em relação com grupos de falantes e contextos de uso”. Para esse pesquisador, 

a denominação mais restrita de Gramática Sistêmico-Funcional (doravante GSF) 

refere-se a uma teoria de descrição gramatical, que, além disso, fornece instrumentos 

úteis para análise textual, podendo ser considerada como um modelo de análise de 

textos. 

Dessa forma, a teoria proposta por Halliday possibilita uma análise de textos 

abrangente, conforme Heberle (2018), configurando-se como um construto teórico 

descritivo e interpretativo da linguagem, assim como um recurso estratégico para a 

produção de significados, como representação simbólica de experiências em uma 

dada cultura ou como semiótica social. 

                                                           
18 Tradução nossa para “it is comprehensive: it is concerned with language in its entirety” (HALLIDAY; 
MATTHIESSEN, 2014, p. 20). 
19 Tradução nossa para “a theory about language as social process and an analytical methodology 
which permits the detailed and systematic description of language patterns” (EGGINS, 2004, p. 21). 
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Após essa contextualização, a seguir, na seção 3.2, são apresentados 

conceitos básicos da teoria da LSF que são fundamentais para o desenvolvimento 

deste estudo. É explicada, a princípio, a concepção de linguagem como sistema 

sociossemiótico, seguida pelos conceitos de texto, contexto, estratificação, realização, 

instanciação e as metafunções linguísticas. 

 

3.2 CONCEITOS BÁSICOS DA LSF 

 

A teoria sistêmico-funcional, segundo Halliday e Matthiessen (2014), preocupa-

se com a linguagem na sua totalidade. A linguagem é vista como um sistema 

sociossemiótico a partir do qual se busca construir e interpretar significados em 

contextos sociais. Segundo Halliday e Hasan (1985), social se refere às relações que 

existem entre a linguagem e a estrutura social, considerando a estrutura social como 

um aspecto do sistema social; semiótico, por sua vez, refere-se à potencialidade que 

a linguagem tem de estabelecer significados dentre os outros recursos semióticos que 

constituem a cultura humana. 

Halliday e Hasan (1985) enfatizam a importância da dimensão social em 

questões educacionais. Linguagem em educação é um processo social no qual a 

aprendizagem acontece numa instituição social, com estrutura social, concebido na 

sociedade, em que o conhecimento é transmitido no contexto social e as atividades 

são trocas sociais com agentes e objetivos sociais. “Aprendizagem é, acima de tudo, 

um processo social”20 (HALLIDAY; HASAN, 1985, p. 5). Destaca-se esse aspecto por 

se referir ao contexto no qual este trabalho se insere, o contexto educacional. 

Eggins (2004) apresenta quatro considerações principais sobre a linguagem na 

perspectiva da LSF: o uso da linguagem é funcional; a função da linguagem é criar 

significados; esses significados são influenciados pelo contexto social e cultural em 

que são trocados; e o processo de usar a linguagem é um processo semiótico, de criar 

significados por meio de escolhas. Em síntese, o uso da linguagem na perspectiva da 

LSF é funcional, semântico, contextual e semiótico. 

Para Halliday e Matthiessen (2014, p. 3), “linguagem é, em primeira instância, 

um recurso para construir significado; então o texto é um processo de construir 

                                                           
20 Tradução nossa para “Learning is, above all, a social process” (HALLIDAY; HASAN, 1985, p. 5). 
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significado no contexto”21. Assim, texto é linguagem que desempenha funções em um 

contexto. 

Em relação ao aspecto composicional da linguagem, partindo das noções de 

sintagma e paradigma desenvolvidas pelo linguista Ferdinand de Saussure, Halliday 

e Matthiessen (2014) expõem que a estrutura, de modo geral, é responsável pela 

organização dos significados na gramática. A estrutura se refere à ordem sintagmática 

da linguagem, padrões ou regularidades – o que vai junto com o quê; em 

contrapartida, o sistema refere-se à ordem paradigmática – o que vem no lugar do 

quê. Gouveia (2009), sobre o caráter paradigmático presente na teoria sistêmico-

funcional, enfatiza que definir a LSF como uma teoria de descrição gramatical de base 

paradigmática significa afirmar que ela apresenta uma base sistêmica e não estrutural, 

ou seja, prioriza as escolhas dos usuários da língua no sistema em relação ao que 

pretendem expressar. 

Quando se analisa um texto, mostra-se a organização funcional de sua 

estrutura por meio de escolhas significativas realizadas – assim, o falante está 

realizando escolhas semânticas. Segundo Halliday e Matthiessen (2014, p. 23), “um 

texto é um produto da seleção contínua em uma rede muito grande de sistemas”22. 

Tendo em vista esses aspectos, são apresentados agora dois conceitos fundamentais 

na LSF: realização e estratificação. “A realização deriva do fato de que uma linguagem 

é um sistema estratificado”23 (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 24). 

Para representar esse sistema semiótico complexo, a LSF faz uso do sistema 

de estratificação para expressar os níveis organizacionais ou estratos. Cada um dos 

estratos da língua é realizado em um outro estrato, e o processo de ligação de um 

estrato com o outro é denominado realização. De acordo com Halliday e Matthiessen 

(2014), o sistema é organizado em quatro estratos: contexto, semântica, léxico-

gramática e fonologia e fonética. Esses estratos estão organizados em dois planos, o 

plano de conteúdo e o plano de expressão, os quais também são estratificados 

internamente. O plano de conteúdo é dividido em semântica e léxico-gramática, e o 

plano de expressão, em fonologia e fonética, conforme Figura 1. 

                                                           
21 Tradução nossa para “Language is, in the first instance, a resource for making meaning; so text is a 
process of making meaning in context.” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 3). 
22 Tradução nossa para “A text is the product of ongoing selection in a very large network of systems” 
(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 23). 
23 Tradução nossa para “Realization derives from the fact that a language is a stratified system” 
(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 24). 
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Figura 1 – Realização dos estratos do sistema da linguagem 

 

Fonte: Traduzido e adaptado por Fuzer (2018, p. 274), a partir de Halliday e Matthiessen (2014, p. 26).  

 

Com base na Figura 1, pode-se observar cada um dos estratos do sistema 

linguístico. As setas, que aparecem no sentido tanto crescente como decrescente, 

indicam que é possível analisar a linguagem usada nos textos em ambas as direções: 

partindo-se do mais abstrato e abrangente (contexto de cultura) para o mais concreto 

e imediato (escolhas grafológicas e fonológicas), ou vice-versa, dependendo da 

perspectiva de quem faz as análises. 

A seta à esquerda, na Figura 1, parte da expressão mais concreta para a mais 

abstrata. Nessa direção, a fonética realiza a fonologia, pela qual se expressa o 

conteúdo da linguagem. A léxico-gramática realiza a semântica, que, por sua vez, 

realiza as variáveis do contexto. Já a seta à direita parte do contexto para a expressão, 

do estrato mais abstrato para o mais concreto. Nesse sentido, dizemos que um estrato 

é realizado pelo outro. O contexto é realizado pela semântica, que, por sua vez, é 

realizada pela léxico-gramática, e esta é realizada pela fonologia e fonética (se o texto 

for oral) e pela grafologia (se o texto for escrito). 

Outro conceito fundamental na LSF é o conceito de instanciação. Halliday e 

Matthiessen (2014) esclarecem que linguagem como sistema e linguagem como texto 

não podem ser vistos como dois fenômenos separados. O sistema, cuja natureza é 

abstrata, não apresenta existência significativa, exceto como potencial subjacente da 

linguagem, potencial de realização de significados. Instanciação significa que o 
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sistema de linguagem está na forma de texto. Para que se possa descrever esse 

sistema, é preciso analisar suas instanciações. 

Na sequência, são apresentados outros conceitos-chave para este trabalho: o 

de texto e o de contexto. De acordo com Halliday e Hasan (1985), contextos precedem 

textos; os termos contexto e texto, colocados juntos, servem para lembrar que são 

aspectos do mesmo processo. Para Halliday e Matthiessen (2014), texto é o que 

produzimos quando nos comunicamos, qualquer manifestação linguística que faça 

sentido para alguém que conheça a língua, sendo um recurso para criar significado. 

Para os autores, o texto pode ser visto como um objeto em si e como um instrumento 

para atingir um fim. Focalizando o texto como um objeto, o gramático pergunta: o que 

o texto significa? Por que é valorizado?; como instrumento, o gramático pergunta: o 

que o texto revela sobre o sistema da língua? 

Halliday e Hasan (1985) definem texto como produto e processo. Texto como 

produto é objeto no sentido próprio, materializado, instância de significado social, 

inserido num contexto particular; texto como processo representa eventos interativos 

nos quais ocorrem trocas ou construções de significados entre os participantes da 

interação, numa rede de significados potenciais. 

Na teoria sistêmico-funcional, texto e contexto estão inter-relacionados. Eggins 

(2004, p. 7) destaca que “o contexto está no texto: o texto traz consigo, como parte 

dele, aspectos do contexto em que foi produzido e, presumivelmente, no qual poderia 

ser considerado adequado”24. 

Para Halliday (1978), o potencial de significado de qualquer texto é definido por 

dois níveis contextuais: o contexto de cultura e o contexto de situação. A noção de 

contexto na teoria da LSF, herdada de Malinowski (1923, 1935) por intermédio de Firth 

(1957), tem sido amplamente desenvolvida por Halliday desde seus primeiros escritos 

(HASAN, 2009). 

Segundo Halliday e Hasan (1985), o antropólogo Malinowski desenvolveu a 

noção de contexto de situação após pesquisas empreendidas em um grupo de ilhas 

do Pacífico Sul, conhecidas como ilhas Trobriand, cujos habitantes só se 

comunicavam por meio de um dialeto próprio da região, o Kiriwinian. Diante de 

diferenças linguísticas e culturais, Malinowski teve dificuldades para transmitir suas 

                                                           
24 Tradução nossa para “context is in text: text carries with it, as a part of it, aspects of the context in 
which it was produced and, presumably, within which it would be considered appropriate” (EGGINS, 
2004, p. 7). 
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ideias de modo que o entendessem. Na tentativa de resolver esse problema, ele 

adotou vários métodos, porém sua principal técnica foi redigir extensos comentários 

relacionados a situações cotidianas vivenciadas pelos nativos, em especial, à principal 

atividade exercida pelos habitantes da região: a pesca. Nesses comentários, 

Malinowski inseria essas situações reais no texto, originando assim, o conceito de 

contexto de situação. 

De acordo com Halliday e Hasan (1985), Malinowski, no entanto, percebeu que, 

para realizar uma descrição adequada, era necessário ter informações de toda a 

história cultural que envolvia os participantes, isto é, não somente saber o que estava 

acontecendo, mas também ter conhecimento sobre a bagagem cultural dos nativos, 

criando, assim, o conceito contexto de cultura. Este, segundo os autores, é mais amplo 

e complexo que o contexto de situação. Segundo Halliday e Matthiessen (2014), o 

contexto de cultura é o que os membros de uma comunidade podem significar em 

termos culturais. Em relação aos níveis contextuais situacional e cultural, contexto de 

situação é o ambiente imediato no qual o texto está funcionando, relacionado a uma 

situação em particular. Por sua vez, o contexto de cultura está relacionado ao 

ambiente sociocultural, mais amplo, constituído de ideologias, convenções sociais e 

instituições (FUZER; CABRAL, 2014). Em relação a esses conceitos, fundamentais 

na LSF, serão apresentadas as noções de registro e de gênero na seção 3.5, que se 

refere à abordagem de gênero de texto. 

Segundo Halliday e Hasan (1985), a descrição do contexto de situação é 

formada por três variáveis, campo, relações e modo, que “servem para interpretar o 

contexto social de um texto, o ambiente no qual os significados estão sendo 

trocados”25 (HALLIDAY; HASAN, 1985, p. 12). Quanto a essas variáveis contextuais, 

para Halliday e Matthiessen (2014), a variável campo se refere ao que está 

acontecendo, à natureza da atividade sociossemiótica e aos objetivos aos quais a 

linguagem se propõe a atingir em determinado contexto. A variável relações indica 

quem são os participantes na situação, quais os papéis que desempenham e a relação 

entre esses participantes. Por fim, a variável modo indica qual o papel desempenhado 

pela linguagem (constitutiva da situação, facilitadora), o modo retórico (informativo, 

didático, explicativo...), o meio (escrito ou falado) e o canal (fônico ou gráfico). 

                                                           
25 Tradução nossa para “serve to interpret the social context of a text, environment in which meanings 
are being exchanged” (HALLIDAY; HASAN, 1985, p. 12).  
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Essas variáveis do contexto de situação estão intrinsicamente relacionadas às 

funções que são desempenhadas pela linguagem, chamadas por Halliday (1994) de 

“metafunções”. Dessa forma, a variável campo está relacionada à metafunção 

ideacional, a variável relações, à metafunção interpessoal, e a variável modo, à 

metafunção textual. 

Cabem ainda algumas considerações sobre a escolha do termo metafunção 

em vez de função. Segundo Halliday e Matthiessen (2014), o termo função é 

tradicionalmente usado no sentido de propósito ou maneira de usar a linguagem e não 

tem significado para análise da própria linguagem; o termo metafunção, por sua vez, 

refere-se ao papel da função como determinante da linguagem, caracterizado como 

componente nuclear na totalidade da teoria. Na análise sistêmica, “a funcionalidade é 

intrínseca à linguagem: isso significa que toda a arquitetura da linguagem é 

organizada em linhas funcionais”26 (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 31).  

Com base nos conceitos de Halliday e Matthiessen (2014), Fuzer e Cabral 

(2010, p. 21) explicam que “metafunções são as manifestações, no sistema linguístico, 

dos propósitos que estão subjacentes a todos os usos da língua: compreender o meio 

(ideacional), relacionar-se com os outros (interpessoal) e organizar a informação 

(textual)”. Halliday apresenta três metafunções da linguagem: ideacional, interpessoal 

e textual, caracterizando-as com argumentos consistentes que explicam para que as 

pessoas usam a linguagem. De acordo com Thompson (2014), as metafunções de 

Halliday podem ser resumidas da seguinte maneira: 

 

• Usamos a linguagem para falar sobre a nossa experiência do mundo, 
incluindo os mundos em nossas próprias mentes, descrever eventos e 
estados e as entidades envolvidas neles.  
• Também usamos a linguagem para interagir com outras pessoas, para 
estabelecer e manter relações com elas, influenciar seu comportamento, 
expressar nosso próprio ponto de vista sobre as coisas do mundo e para 
descobrir ou mudar as delas. 
• Finalmente, ao usar a linguagem, organizamos nossas mensagens de 
maneira a indicar como elas se encaixam com as outras mensagens ao seu 
redor e com o contexto mais amplo sobre o qual estamos conversando ou 
escrevendo.27 (THOMPSON, 2014, p. 28). 

                                                           
26 Tradução nossa para “functionality is intrinsic to language: that is to say, the entire architecture of 
language is arranged along functional lines” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 31, grifo do original). 
27 Tradução nossa para “• We use language to talk about our experience of the world, including the 
worlds in our own minds, to describe events and states and the entities involved in them. 
• We also use language to interact with other people, to establish and maintain relations with them, to 
influence their behaviour, to express our own viewpoint on things in the world, and to elicit or change 
theirs. 
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Segundo Halliday e Matthiessen (2014), a metafunção ideacional está 

relacionada com a construção da experiência. A linguagem é usada como recurso 

para refletir sobre o mundo e “fornece uma teoria de experiência humana e 

determinados recursos da léxico-gramática”28 (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 

30). A metafunção ideacional é realizada por duas funções distintas: a experiencial e 

a lógica. A experiencial é responsável pela construção de um modelo de 

representação do mundo. A lógica, por sua vez, é responsável pela construção de 

relações lógicas por meio de combinação de grupos lexicais e oracionais, e sua 

unidade de análise é o complexo oracional, no qual é observado o sistema de 

transitividade. Esse sistema será detalhado na seção 3.3, subsequente a esta seção. 

De acordo com Halliday e Matthiessen (2014), a metafunção interpessoal se 

preocupa em expressar as relações por meio da linguagem, a adoção e a atribuição 

de papéis de fala, a negociação de atitude, entre outros. A linguagem é utilizada como 

recurso para interagir com outras pessoas. Halliday e Matthiessen (2014) esclarecem 

que o termo interpessoal é utilizado para sugerir que essa metafunção é interativa e 

pessoal ao mesmo tempo.  

Na metafunção interpessoal, a oração é vista como troca, que pode ser tanto 

de bens e serviços, uma proposta; como de informações, uma proposição. A parte da 

gramática em que se manifestam os significados interpessoais é o sistema de MODO, 

no qual a oração se organiza em dois componentes básicos: Modo e Resíduo. O 

componente Modo se constitui de Sujeito e Finito. O Sujeito é tipicamente um grupo 

nominal, e o Finito é a parte do grupo verbal que traz o tempo ou a opinião do falante, 

assim como mostra a modalidade ou polaridade (FUZER; CABRAL, 2014). 

A metafunção textual, por fim, é responsável pela organização da mensagem. 

Halliday e Matthiessen (2014) a classificam como uma função operacional e 

facilitadora para as demais metafunções, uma vez que elas dependem da construção 

da sequência no discurso, da organização do fluxo discursivo e da coesão e da 

progressão textuais. Nessa metafunção, a oração é vista como mensagem, sendo a 

oração constituída de Tema e Rema, sempre nessa ordem. O Tema pode ser um 

                                                           
• Finally, in using language, we organize our messages in ways that indicate how they fit in with the 
other messages around them and with the wider context in which we are talking or writing.” 
(THOMPSON, 2014, p. 29). 
28 Tradução nossa para “provides a theory of human experience, and certain of the resources of the 
lexicogrammar” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 30). 
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grupo nominal, um grupo adverbial ou, ainda, um grupo preposicionado. Mudando os 

elementos que ocupam a posição temática, muda-se também o efeito de sentido da 

mensagem. 

No estrato da semântica, a linguagem desempenha as metafunções ideacional, 

intertextual e textual, que se realizam pelos sistemas léxico-gramaticais de 

transitividade, MODO e estrutura temática, conforme Figura 2. 

 

Figura 2 – As variáveis de contexto de situação, as metafunções e os sistemas léxico-
gramaticais que as realizam 

 

Fonte: Traduzido e adaptado por Fuzer e Cabral (2014, p. 33), a partir de Halliday e Matthiessen (2004). 

 

A parte da GSF em que se manifestam os significados ideacionais experienciais 

é o sistema de transitividade. Na sequência, serão apresentados alguns aspectos 

desse sistema, cujos critérios de análise, em parte, serão utilizados neste estudo. 

 

3.3 SIGNIFICADOS IDEACIONAIS EXPERIENCIAIS: SISTEMA DE 

TRANSITIVIDADE 

 

A linguagem, conforme visto anteriormente, desempenha funções na vida 

social dos usuários da língua. Destaca-se, no estudo do sistema de transitividade, a 

metafunção ideacional experiencial, na qual a linguagem serve para expressar as 
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experiências vividas, tanto as do mundo exterior (ações e eventos) quanto as do 

mundo interior (lembranças, reações, reflexões...). 

O sistema de transitividade realiza a metafunção ideacional experiencial da 

linguagem, apresentando categorias para a análise da representação dessas 

experiências. A partir dos conceitos de Halliday e Matthiessen (2014), Thompson 

(2014) pontua que, “do ponto de vista experiencial, a linguagem abrange um conjunto 

de recursos para se referir a entidades no mundo e os caminhos pelos quais essas 

entidades se relacionam”29. 

Thompson (2014) explica que o termo transitividade utilizado na GSF apresenta 

um sentido mais abrangente do que o tradicionalmente conhecido, que faz referência 

à relação entre verbo e objeto (quando há ocorrência); na perspectiva da GSF, 

transitividade se refere a um sistema amplo para descrever toda a oração. Porém tal 

acepção compartilha com o termo tradicionalmente conhecido o foco no grupo verbal. 

O processo é o núcleo da oração na perspectiva experiencial, uma vez que é o tipo 

de processo que determinará como serão classificados os participantes. “A oração é 

principalmente ‘sobre’ a ação, o evento ou o estado em que os participantes estão 

envolvidos”30 (THOMPSON, 2014, p. 92).  

Segundo Halliday e Matthiessen (2014), o sistema de transitividade fornece os 

recursos léxico-gramaticais para a construção da experiência humana como uma 

figura, como uma configuração de elementos centralizados no processo. “Cada tipo 

de processo constitui um modelo diferente ou esquema para construir um domínio 

particular da experiência como uma figura de um tipo particular”31 (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2014, p. 213).  

Halliday e Matthiessen (2014) explicam que uma figura consiste em um 

processo e nos participantes envolvidos nesse processo, podendo haver, também, 

circunstâncias; essas, por sua vez, não estão diretamente envolvidas no processo. 

Assim, as figuras são diferenciadas de acordo com o tipo de oração expressa: figuras 

de acontecer, fazer, sentir, dizer, ser ou ter. “A transitividade é um sistema da oração 

                                                           
29 Tradução nossa para “From the experiential perspective, language comprises a set of resources for 
referring to entities in the world and the ways in which those entities act on or relate to each other.” 
(THOMPSON, 2014, p. 92). 
30 Tradução nossa para “the clause is primarily ‘about’ the action, event or state that the participants are 
involved in” (THOMPSON, 2014, p. 92). 
31 Tradução nossa para “Each process type constitutes a distinct model or schema for construing a 
particular domain of experience as a figure of a particular kind.” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 
213). 
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que afeta não apenas o verbo que serve como Processo, mas também participantes 

e circunstâncias”32 (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 227).  

Halliday e Matthiessen (2014) descrevem a diferença de status das categorias 

semânticas na configuração processo, participantes e circunstâncias. O processo é o 

elemento central dessa configuração; em relação aos participantes, que são 

considerados elementos inerentes ou característicos no processo, todo tipo de oração 

experiencial tem pelo menos um participante inerente. Processo e participantes 

formam o centro experiencial da oração. Os elementos circunstanciais ocupam um 

papel secundário e são opcionais na oração, dando-lhe uma noção temporal, espacial, 

causal e outras. Segundo os autores, o processo é tipicamente realizado por grupo 

verbal; os participantes, por grupo nominal; e as circunstâncias, por grupo adverbial 

ou sintagma preposicional. O exemplo do Quadro 133 apresenta essas categorias. 

 

Quadro 1 – Componentes da oração no sistema de transitividade 

Formulários estão em todas as partes [...] (R1#2) 

Participante Processo Circunstância 

Grupo nominal Grupo verbal Grupo adverbial 

 
Fonte: Feitosa et al. (2015, p. 15). 

 

Em linhas gerais, Thompson (2014, p. 92) reúne essas categorias semânticas 

utilizadas para explicar como os fenômenos experienciais são construídos na 

estrutura linguística, sintetizando que “podemos expressar o que dizemos sobre o 

conteúdo das orações em termos dos processos que envolvem os participantes em 

determinadas circunstâncias”34. 

Halliday e Matthiessen (2014) classificam os processos nas orações, 

interpretados pelo sistema de transitividade, em seis tipos: materiais, mentais, 

                                                           
32 Tradução nossa para “Transitivity is a system of the clause, affecting not only the verb serving as 
Process but also participants and circumstances.” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 227). 
33 Nesta seção, os exemplos foram retirados, preferencialmente, do corpus de análise deste estudo. 
Esses exemplos são referidos segundo um código de identificação. A lista completa dos textos que 
constituem o corpus e os respectivos códigos estão no Capítulo 4, Metodologia, e os textos na íntegra 
estão no Anexo A. Quando não encontrados no corpus, foram retirados do universo de análise e, nesse 
caso, não possuem código de identificação. No caso de não terem sido encontrados exemplos nem no 
corpus nem no universo de análise, adaptou-se tendo como referência orações presentes no universo 
de análise. 
34 Tradução nossa para “we can express what we have said about the ‘content’ of clauses in terms of 
processes involving participants in certain circumstances” (THOMPSON, 2014, p. 92). 
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relacionais, comportamentais, verbais e existenciais. Desses seis, três são 

considerados principais: materiais, mentais e relacionais; na fronteira entre esses, três 

são secundários: comportamentais, verbais e existenciais. “Cada tipo de processo 

constitui um modelo diferente ou esquema para construir um domínio particular da 

experiência”35 (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 213). 

Segundo Halliday e Matthiessen (2014), não há prioridade de um tipo de 

processo em detrimento do outro. Os autores criam uma “metáfora concreta visual”36 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 216) para explicar a distribuição dos processos, 

na qual esses estão ordenados, não em uma linha contínua, mas em um círculo, 

deixando evidente a continuidade dos processos, que são representados por cores 

primárias e secundárias que se fundem. Isso significa que, para o estudo do tipo de 

orações, pode-se começar com qualquer um dos processos, e esses estão 

relacionados entre si. Os seis tipos de processos nas orações estão representados na 

Figura 3. 

 
Figura 3 – Tipos de processos nas orações 

 
 
Fonte: Adaptado por Fuzer e Cabral (2014, p. 42), com base em Halliday (1994) e Halliday e 
Matthiessen (2004). 

                                                           
35 Tradução nossa para “Each process type constitutes a distinct model or schema for construing a 
particular domain of experience” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 213). 
36 Tradução nossa para “concrete visual metaphor” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 216). 
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Halliday e Matthiessen (2014, p. 219) afirmam que há uma relação entre os 

processos e o contexto social em que são usados, como, por exemplo, em receitas e 

textos procedimentais, em que prevalecem os processos materiais; em reportagens, 

as orações verbais desempenham um papel importante; e, em compartilhamento 

numa conversa casual, as orações mentais se destacam. 

Em relação aos processos materiais e mentais, Halliday e Matthiessen (2014) 

postulam que há uma distinção básica entre a experiência exterior e a experiência 

interior, ou seja, entre a experiência que se tem no mundo que nos rodeia e a 

experiência que acontece no mundo da consciência. A gramática, segundo os autores, 

estabelece uma distinção clara dessas experiências, uma vez que a experiência 

externa está relacionada aos processos do mundo externo e tem como categoria 

gramatical as orações de processos materiais, enquanto a experiência interna está 

relacionada aos processos do mundo da consciência e apresenta como categorias 

gramaticais as orações de processos mentais. 

Além dos processos materiais e mentais, também há os processos relacionais, 

que estabelecem relações entre duas entidades diferentes e são subdivididos em de 

identificação e de classificação. Processos materiais, mentais e relacionais são os 

processos primários. Na fronteira entre esses processos, estão os três processos 

secundários, conforme já dito anteriormente: comportamentais, verbais e existenciais 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). A representação de comportamentos é realizada 

por processos comportamentais, situados entre os materiais e os mentais; a 

representação de dizeres é realizada por processos verbais, situados entre os mentais 

e relacionais; e a representação da existência de um participante é realizada por 

processos existenciais, situados entre os relacionais e os materiais (FUZER; 

CABRAL, 2014).  

Na GSF, os diferentes tipos de processos apresentam tipos específicos de 

participantes com suas respectivas funções. Nas orações materiais, caracterizadas 

pelos processos de fazer e acontecer, há sempre um participante, denominado Ator, 

aquele que “promove o desenrolar do processo ao longo do tempo, levando a um 

resultado diferente da fase inicial do desenvolvimento”37 (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 

2014, p. 225). No caso de esse resultado estar relacionado apenas ao participante 

                                                           
37 Tradução nossa para “brings about the unfolding of the process through time, leading to an outcome 
that is different from the initial phase of the unfolding” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 225). 
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Ator e não envolver outro participante, tem-se uma oração material intransitiva, que 

representa um acontecimento e apresenta somente o Ator como participante inerente 

ao processo. Em contrapartida, o desenrolar do processo pode envolver outro 

participante, que se denomina Meta. Quando o impacto do resultado recai na Meta e 

não no Ator, tem-se uma oração material transitiva, conforme exemplo no Quadro 2.  

 

Quadro 2 – Oração material transitiva e oração material intransitiva 

Oração material  

transitiva 

O senhor trouxe o seu currículo? 

Ator Processo Meta 

Oração material 

intransitiva 

Ele chegou em primeiro lugar! 

Ator Processo circunstância 

 
Fonte: Feitosa et al. (2015, p. 49). 

 

De acordo com Halliday e Matthiessen (2014), nas orações materiais, o 

participante Ator provoca o desenrolar do processo, é “aquele que faz algo”; o 

participante Meta, por sua vez, ocupa a função de “paciente”, sendo aquele que é 

afetado pelo processo. Nesse sentido, se no processo houver Ator e Meta, a 

representação pode ser classificada como operativa (ativa) ou receptiva (passiva). O 

Quadro 3 exemplifica essas ocorrências de estrutura ativa e passiva. 

 

Quadro 3 – Oração material operativa e oração material receptiva 

Educadoras e Educadores, criamos esta parte do livro para auxiliar você em seu 
trabalho dentro da sala de aula. 

Oração material 
operativa 

[Nós] criamos 
esta parte do livro 
[...] 

Ator 
Processo material 

ativo 
Meta 

Oração material 
receptiva 

esta parte do 
livro 

foi criada  por nós.  

Meta 
Processo material 

receptivo 
Ator 

 
Fonte: Feitosa et al. (2015, p. 133). 

 

Outros subtipos de orações materiais, postulados por Halliday e Matthiessen 

(2014), são orações criativas e orações transformativas. Nas orações criativas, os 

participantes Ator ou Meta passam a existir no desenrolar do processo. Nas orações 
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transformativas, há “transformação” de algum aspecto de um dos participantes 

existentes no desenvolvimento do processo. Em contraste com as orações criativas, 

as transformativas apresentam, geralmente, um novo elemento especificando o 

resultado do estado da Meta – o Atributo. 

Os processos, nas orações materiais transformativas, são realizados por 

verbos classificados como verbos de elaboração, que indicam estado, composição, 

superfície, tamanho, forma, idade, quantidade, cor, luz, som, exterior, interior, contato, 

abertura e operação; por verbos de extensão, que indicam possessão e 

acompanhamento; e por verbos de intensificação, que indicam movimento, modo e 

lugar (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). Os quadros abaixo trazem exemplos 

desses subtipos de orações materiais. No Quadro 4, apresenta-se um exemplo de 

oração material criativa, enquanto o Quadro 5 representa um exemplo de oração 

material transformativa. 

 

Quadro 4 – Oração material criativa 

[nós]  criamos  esta parte do livro [...] 

Ator Processo material criativo Meta 

 
Fonte: Feitosa et al. (2015, p. 133). 

 

Quadro 5 – Oração material transformativa 

Onde  [eu] posso  renovar  o RNE? (R1#2) 

Elem. 

interpessoal 
Ator 

Elem. interpessoal 

– verbo modal 

Processo 

material 

transformativo 

Meta 

 
Fonte: Feitosa et al. (2015, p. 15). 

 

Nas orações materiais, conforme Halliday e Matthiessen (2014), os 

participantes são classificados em Ator, Meta, Beneficiário, Atributo e Escopo. O Ator 

é o participante inerente tanto nas orações transitivas quanto nas intransitivas, e a 

Meta é inerente apenas nas transitivas. Beneficiário, Atributo e Escopo são 

considerados participantes adicionais.  

Enquanto a Meta é o participante que é impactado por um processo, o 

Beneficiário é o participante que se beneficia com isso, o que não significa que esse 
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benefício seja restrito a coisas positivas. O participante Beneficiário subdivide-se em 

Recebedor e Cliente, cada um desses ocorrendo sistemicamente em um meio 

específico. O Beneficiário Recebedor é restrito às orações transformativas de 

extensão, nas quais há uma transferência de posse de bens materiais do Ator ao 

Recebedor. Quanto ao Beneficiário Cliente, também pode ocorrer em orações 

criativas, tanto nas transitivas quanto nas intransitivas, e nestas últimas é necessário 

acrescentar o elemento Escopo. O Cliente caracteriza-se por receber serviços 

prestados pelo Ator, e o processo é que constitui esse serviço. Geralmente, 

Recebedor e Cliente são realizados por um grupo nominal que indica um ser humano, 

como um pronome pessoal ou um papel de fala, podendo ser também uma entidade 

abstrata (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). Os quadros a seguir exemplificam essas 

categorias de participantes em orações materiais. No Quadro 6, apresenta-se um 

exemplo de Beneficiário Cliente; no Quadro 7, um exemplo de Beneficiário Recebedor. 

 

Quadro 6 – Beneficiário Cliente em oração material 

Permita-me que 

eu leve a senhora  até uma das mesas. 

Ator  
Processo material 

transformativo  

Beneficiário 

Cliente  

Circunstância de 

localização – lugar 

 
Fonte: Feitosa et al. (2015, p. 57). 

 

Quadro 7 – Beneficiário Recebedor em oração material 

O funcionário da seção 

de achados e perdidos 
entrega  as chaves  ao rapaz. 

Ator  Processo material  Meta 
Beneficiário 

Recebedor 

 
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Feitosa et al. (2015, p. 15). 

 

Quanto ao participante Escopo, segundo Halliday e Matthiessen (2014, p. 241), 

ele “não está diretamente envolvido no processo, realizando, sendo afetado por ele 

ou se beneficiando dele”38. Embora, semanticamente, o Escopo não seja considerado 

um participante do processo, gramaticalmente é tratado como se fosse. É denominado 

                                                           
38 Tradução nossa para “it is not directly involved in the process by bringing it about, being affected by 
it or benefitting from it” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 241).  
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Escopo-Entidade quando constrói o domínio onde o processo se desenrola – uma 

entidade independente do processo – e Escopo-Processo quando o participante 

constrói o próprio processo. Os quadros abaixo exemplificam essas categorias de 

participantes em orações materiais. No Quadro 8, tem-se um exemplo de Escopo-

Entidade; no Quadro 9, de Escopo-Processo. 

 

Quadro 8 – Escopo-Entidade em oração material 

Esta é a Tamires. 

Ela usa o ônibus  todos os dias (R9#5) 

Ator Processo material  Escopo-Entidade 
Circunstância de 

extensão – frequência 
 
Fonte: Feitosa et al. (2015, p. 76). 

 

Quadro 9 – Escopo-Processo em oração material 

Qual trem devo pegar? 
O trem no sentido Tucuruvi, na placa deve estar escrito CORINTHIANS-ITAQUERA. 
Não se esqueça de 

[você]  dar  um aceno. 

Ator Processo material Escopo-Processo 

 
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Feitosa et al. (2015, p. 73). 

 

Por fim, outro participante das orações materiais é o Atributo, mais frequente 

em orações relacionais do que em orações materiais. Nestas orações, o Atributo é 

sempre uma especificação adicionada opcionalmente, enquanto naquelas é parte 

inerente da configuração. O Atributo constitui o estado qualitativo atribuído a um dos 

participantes da oração, subdividindo-se em Atributo resultativo e Atributo descritivo. 

O primeiro serve para construir um estado qualitativo resultante do Ator ou da Meta 

após a conclusão do processo, ao passo que o Atributo descritivo serve para 

especificar o estado em que o Ator ou a Meta se encontram quando participam do 

processo (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). O Quadro 10 e o Quadro 11 

apresentam exemplos das categorias de participantes Atributo resultativo e Atributo 

descritivo respectivamente. 
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Quadro 10 – Atributo resultativo em oração material 

Roberto fez uma entrevista de emprego 

e [Roberto] saiu  confiante da agência. 

Elemento 

textual 
Ator 

Processo 

material 

Atributo 

resultativo 

Circunstância de 

localização – lugar 

 
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Feitosa et al. (2015, p. 49). 

 

Quadro 11 – Atributo descritivo em oração material 

Roberto  trabalhava de cozinheiro no seu país 

Ator 
Processo 

material 
Atributo descritivo 

Circunstância de 

localização – lugar 

 
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Feitosa et al. (2015, p. 49). 

 

Em relação às orações mentais, conforme visto anteriormente, estão 

relacionadas aos processos do mundo interno, à experiência no mundo da 

consciência. São orações do sentir, responsáveis por “mudarem a percepção que se 

tem da realidade” (FUZER; CABRAL, 2014, p. 54). Halliday e Matthiessen (2014) 

classificam as orações mentais em quatro subtipos: perceptivas, cognitivas, 

desiderativas e emotivas. As perceptivas constroem percepções com base nos cinco 

sentidos (visão, audição, olfato, paladar e tato); as cognitivas estão relacionadas aos 

mecanismos de entendimento; as desiderativas manifestam desejos e vontades; e, 

por fim, as emotivas expressam graus de sentimento e afeição. Nos quadros abaixo, 

seguem exemplos relativos aos quatro subtipos de orações mentais: perceptivas 

(Quadro 12), cognitivas (Quadro 13), desiderativas (Quadro 14) e emotivas (Quadro 

15). 

 

Quadro 12 – Orações mentais perceptivas 

Caso use cartão para fazer pagamentos, evite que 

alguém  veja  
 o número da senha. 
(P7#3) 

Experienciador Processo mental perceptivo Fenômeno 
 
Fonte: Feitosa et al. (2015, p. 58). 
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Quadro 13 – Orações mentais cognitivas 

você conhece  alguém 

Experienciador  Processo mental cognitivo  Fenômeno  

ou precisa de tratamento para uma dessas doenças, busque atendimento médico 
 
Fonte: Feitosa et al. (2015, p. 66). 

 

Quadro 14 – Orações mentais desiderativas 

Já comi aqui na semana passada e  

[eu] quero  
o mesmo prato: filé de frango 
com arroz e purê de batata. 

Experienciador 
Processo mental 

desiderativo 
Fenômeno 

 
Fonte: Feitosa et al. (2015, p. 57). 

 

Quadro 15 – Orações mentais emotivas 

Incomoda a todos 
quando a pessoa escuta música 
sem fones de ouvido! (R9#5) 

Processo mental 
emotivo 

Experienciador Fenômeno 

 
Fonte: Feitosa et al. (2015, p. 76). 

 

Conforme apresentado nos exemplos acima, há dois participantes envolvidos 

nas orações mentais: Experienciador e Fenômeno. O Experienciador, geralmente 

humano, é aquele que “sente, pensa, quer ou percebe”39 (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2014, p. 249) e apresenta como característica primordial ser dotado 

de consciência. Segundo os autores, qualquer entidade, animada ou não, pode ser 

transformada em um ser consciente, desde que lhe seja atribuída a consciência; 

assim, o Experienciador pode ser representado por pessoa, coletivo humano, produto 

de consciência humana, parte de uma pessoa e expressão figurativa. 

O Fenômeno, participante secundário nas orações mentais, refere-se àquilo 

que é sentido, pensado, desejado ou percebido e pode ser tipicamente realizado por 

grupos nominais. Podem assumir o papel de Fenômeno um ato, um fato, uma pessoa, 

uma entidade, uma criatura, uma instituição, um objeto, uma substância ou uma 

abstração. O Quadro 16 apresenta um exemplo de como esses participantes atuam 

numa oração mental. 

                                                           
39 Tradução nossa para “feels, thinks, wants or perceives” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 249). 
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Quadro 16 – Oração mental e participantes 

Mas eles são jovens e  

[Eles] sabem pouco 
sobre os movimentos 

sociais e políticos [...] 

Experienciador Processo mental 
Circunstância 

de modo – grau 
Fenômeno 

 
Fonte: Feitosa et al. (2015, p. 25). 

 

As orações mentais podem projetar outra oração (ou uma combinação de 

orações) como uma representação do conteúdo de pensar, acreditar, presumir e 

outros. Nesses casos, o Fenômeno pode ser representado por um ato ou um fato. 

Quando o Fenômeno é realizado por uma oração indicando um ato, a oração é 

Macrofenomenal; quando o Fenômeno é realizado por uma oração indicando um fato, 

é Metafenomenal. (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). No Quadro 17, tem-se um 

exemplo de oração mental com projeção. 

 

Quadro 17 – Oração mental com projeção 

 Acreditamos que todas as pessoas podem [...] colaborar para que o Brasil se torne 
um país cada vez mais plural, fraterno e receptivo às diferentes culturas. 

[nós] Acreditamos 
que todas as pessoas podem colaborar 
para que o Brasil [...] 

Experienciador 
Processo mental 

cognitivo 
Oração projetada 

 
Fonte: Feitosa et al. (2015, p. 3). 

 

Halliday e Matthiessen (2014) apresentam cinco propriedades que ajudam a 

distinguir as orações materiais das orações mentais. Essas propriedades são 

sintetizadas por Thompson (2014) da seguinte maneira. A primeira destacada é que 

os processos mentais sempre envolvem pelo menos um participante consciente ou 

dotado de consciência, aquele em cuja mente o processo se desenvolve, enquanto 

nas materiais qualquer ser, consciente ou não, pode ser Ator. A segunda refere-se ao 

tipo de entidade que pode desempenhar o papel do participante Fenômeno, 

considerado menos restrito do que as entidades que podem atuar como participantes 

em orações materiais. A terceira propriedade, considerada fundamental, é que as 

orações mentais podem projetar outras orações, enquanto as materiais não podem. 
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A quarta é referente ao uso do tempo verbal: nas orações mentais, o tempo verbal 

prototípico é o presente do indicativo; nas orações materiais, é o presente contínuo. 

Por fim, a quinta propriedade diz respeito à pergunta mais adequada quando se trata 

de orações mentais, que não seria “O que ele/ela fez?”, mas sim “Qual foi a reação 

dele/dela?” (THOMPSON, 2014). 

De acordo com Halliday e Matthiessen (2014), além de a linguagem ser usada 

para representar o mundo exterior e interior, ela também é usada para estabelecer 

relação entre duas entidades diferentes, construindo uma oração relacional que 

caracteriza e identifica essas identidades. Há sempre dois participantes inerentes 

entre os quais a relação é construída. Esses participantes podem ser construídos não 

somente por coisas, mas também por meio de atos e fatos, dando-lhes uma 

configuração semelhante à do Fenômeno nas orações mentais. 

Nas orações relacionais, caracterizadas pelos processos de ser e ter, o 

processo é realizado tipicamente pelos verbos ser, estar e ter. Com os verbos ser e 

estar, os significados experienciais são construídos nos dois participantes, e o 

processo é apenas um vínculo entre eles, servindo apenas para indicar a existência 

da relação estabelecida. Com esses verbos, tanto a experiência interna como a 

externa podem ser construídas por orações relacionais (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 

2014). No Quadro 18, há exemplos de orações relacionais com os verbos que 

tipicamente as realizam (ser, estar e ter). 

 

Quadro 18 – Orações relacionais com verbos ser, estar e ter 

VERBOS 

TÍPICOS 
ORAÇÕES RELACIONAIS 

Ser 

Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres 

humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, 

etnia, idioma, religião, identidade de gênero, orientação sexual ou 

qualquer outra condição. (R12#8) 

Estar 

Os estudantes estão com muitas dúvidas sobre política, 

impeachment, corrupção e o funcionamento da democracia no 

Brasil. (FEITOSA et al., 2015, p. 25) 

Ter 

O Brasil tem uma lei especial para proteger crianças e 

adolescentes, chamada de Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA). (R4#3) 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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De acordo com Halliday e Matthiessen (2014), nas orações relacionais, assim 

como nas mentais, e diferentemente das materiais, o desdobramento da ação se 

caracteriza pelo fluxo contínuo uniforme, sem fases distintas entre o início e o fim do 

desenvolvimento de um processo e sem um resultado. Dessa forma, a localização 

estática no espaço é construída de forma relacional e mental, e a localização 

dinâmica, de forma material. Na natureza do desenvolvimento do processo, as 

orações relacionais são padronizadas como as mentais e não como as materiais, o 

que se reflete no uso prototípico do tempo presente simples. 

Halliday e Matthiessen (2014) classificam as orações relacionais em três tipos: 

intensivas, possessivas e circunstanciais. Essas podem se apresentar em dois modos 

diferentes: atributivo e identificativo. As identificativas são reversíveis, de modo que o 

“X” e o “A” podem ser mudados, ao passo que as atributivas são irreversíveis. 

As orações intensivas atributivas apresentam dois participantes: o Atributo e o 

Portador. Essas orações apresentam uma entidade que tem alguma característica 

atribuída a ela, sendo a entidade o participante Portador, e a característica, o 

participante Atributo. Nas palavras de Halliday e Matthiessen (2014, p. 267), há “o 

‘Portador’ do ‘Atributo’”40, como no exemplo do Quadro 19. 

 

Quadro 19 – Oração relacional intensiva atributiva e participantes 

Paulo Freire (Recife-1921, 

São Paulo-1997) 
foi 

educador, pedagogo e 

filósofo brasileiro. 

Portador  
Processo relacional 

intensivo atributivo 
Atributo 

 
Fonte: Feitosa et al. (2015, p. 26). 

 

De acordo com Halliday e Matthiessen (2014), existem quatro características 

nas orações atributivas que as diferenciam das identificativas. A primeira diz respeito 

ao grupo nominal que funciona como Atributo, que constrói uma classe de coisas e é 

tipicamente indefinido, apresenta um adjetivo ou um substantivo como elemento 

principal, pode estar acompanhado de um artigo indefinido e não pode ser um nome 

próprio ou pronome. A segunda refere-se ao grupo verbal que realiza o processo, que 

são os verbos que fazem parte da classe atributiva, como ser, estar, tornar-se, ficar, 

parecer e outros. A terceira é uma prova interrogativa, que pode ser feita para se 

                                                           
40 Tradução nossa para “the‘carrier’ of the ‘attribute’” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 267). 
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certificar de que se trata de tais orações, a partir das perguntas “O quê?” ou “Como?”. 

Por fim, a última característica é o fato de que as orações atributivas não são 

reversíveis. Para elas, não existem formas receptivas.  

Halliday e Matthiessen (2014) distinguem três tipos de atribuição intensiva nas 

orações de atribuição. Primeiro, quanto à classe indicada pelo Atributo, essa que pode 

ser definida por referência a uma entidade ou a uma qualidade. Os Atributos de 

entidade são realizados por grupos nominais com coisa como elemento principal, e os 

Atributos de qualidade, por sua vez, são realizados por grupos nominais com epítetos 

(adjetivo ou verbo no particípio) como elemento principal. O segundo tipo tem relação 

com o desdobramento do processo de atribuição ao longo do tempo, que pode ser 

neutro ou em fases. O último tipo diz respeito ao domínio de atribuição, que pode ser 

material ou semiótico. 

Em relação às orações intensivas identificativas, “algo tem uma identidade 

atribuída a si”41 (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 276), ou seja, uma entidade 

está sendo usada para identificar outra, caso em que “X” é identificado por “A”, ou “A” 

serve para definir a identidade de “X”. Nessas orações, há dois participantes: o 

Identificador (identidade atribuída ao Identificado) e o Identificado (entidade que 

recebe a identificação) (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). No Quadro 20, tem-se 

um exemplo de oração relacional intensiva identificativa com os respectivos 

participantes. 

 

Quadro 20 – Oração relacional intensiva identificativa 

Esta   é  a Tamires. 

Identificado 
Processo relacional 

intensivo identificativo 
Identificador 

Ela usa o ônibus todos os dias para ir e voltar do trabalho. (R9#5) 

 
Fonte: Feitosa et al. (2015, p. 76). 

 

Halliday e Matthiessen (2014) listam quatro características das orações 

identificativas que as diferem das atributivas. A primeira é que o grupo nominal que 

realiza a função de Identificador é tipicamente definido e possui um substantivo 

comum como elemento principal, com artigo definido ou outro determinante 

                                                           
41 Tradução nossa para “something has an identity assigned to it” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, 
p. 276). 
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específico, como um dêitico ou, ainda, um nome próprio ou pronome. A segunda 

refere-se aos verbos do tipo equativo, que podem realizar processos relacionais 

identificativos. A terceira tem relação com a investigação interrogativa para tais 

orações, na qual as perguntas podem ser “Qual?”, “Quem?”, “Tal...como?” ou “O 

quê?”. A quarta característica é que as orações identificativas são reversíveis, de 

modo que Identificador e Identificado podem vir em qualquer ordem. 

Segundo Halliday e Matthiessen (2014), em qualquer oração identificativa, as 

duas metades (os dois participantes) se referem à mesma coisa, porém as diferenças 

podem ser caracterizadas por meio de duas categorias, que são token e valor. Estas 

podem ser usadas para identificar atribuindo uma qualidade ou um valor. Halliday e 

Matthiessen (2014) apresentam oito subtipos de orações identificativas: Equação, 

Equivalência, Encenação, Nomeação, Definição, Simbolização, Exemplificação e 

Demonstração. 

Quanto às orações circunstanciais, a relação entre os dois termos é de tempo, 

local, maneira, causa, acompanhamento, papel, matéria ou ângulo. Essas orações 

apresentam o modo atributivo e o modo identificativo. No modo atributivo, o elemento 

circunstancial é um atributo que está sendo designado a alguma entidade. Esse modo 

assume duas formas: uma em que a circunstância é construída como Atributo, e, 

nesse caso, o Atributo é realizado por um sintagma preposicional ou por um grupo 

adverbial; outra em que a circunstância é construída como processo, caso em que o 

Atributo é realizado por um grupo nominal, e a relação circunstancial é expressa pelo 

verbo lexical no grupo verbal que serve como processo. No modo identificativo, uma 

entidade está sendo relacionada a outra por um recurso como local, hora, maneira e 

outros. Como no caso de atribuição circunstancial, esse padrão pode ser organizado 

semanticamente de duas maneiras: como característica dos participantes e como 

característica do processo (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). 

O Quadro 21 ilustra um exemplo de oração relacional circunstancial atributiva, 

e o Quadro 22, um exemplo de oração relacional circunstancial identificativa. 
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Quadro 21 – Oração relacional circunstancial atributiva e participantes 

Formulários  estão  
em todos os lugares [...] 

(R1#2) 

Portador 

Processo relacional 

circunstancial 

atributivo 

Atributo circunstancial de 

localização 

 
Fonte: Feitosa et al. (2015, p. 15). 

 

Quadro 22 – Oração relacional circunstancial identificativa e participantes 

A seção de ‘achados e 

perdidos’ 
é  no segundo andar. 

Portador 

Processo relacional 

circunstancial 

identificativo 

Atributo circunstancial de 

localização 

 
Fonte: Feitosa et al. (2015, p. 30). 

 

Nas orações possessivas, segundo Halliday e Matthiessen (2014), a relação 

entre os dois termos é de propriedade – uma entidade possui a outra. Os autores 

explicam que, além do sentido restrito de posse, “a categoria das orações 

‘possessivas’ também inclui posse em um sentido mais amplo e generalizado – posse 

de partes do corpo e outras relações parte-todo, contenção, envolvimento e afins”42 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 294-295). 

As orações possessivas, assim como as intensivas e as circunstanciais, 

apresentam o modo atributivo e o modo identificativo. No modo atributivo, a relação 

pode ser construída como Atributo ou processo. No caso de posse como Atributo, a 

coisa possuída é o Portador, e o possuidor é o Atributo. Na relação de posse como 

processo, há duas possibilidades: Possuidor é o Portador, e a posse, o Atributo; ou a 

posse é o Portador, e o possuidor é o Atributo. Os verbos ser e estar podem ser 

usados em todas as categorias das orações relacionais; entretanto, o verbo ter é a 

opção mais usada nas orações atributivas possessivas (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 

2014). 

                                                           
42 Tradução nossa para “the category of ‘possessive’ clauses also include possession in a broader, 
more generalized sense – possession of body parts and other part-whole relations, containment, 
involvement and the like” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 294-295). 
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No Quadro 23, apresenta-se um exemplo de oração relacional possessiva 

atributiva, e, no Quadro 24, há um exemplo de oração relacional possessiva 

identificativa. 

 

Quadro 23 – Oração relacional possessiva atributiva e participantes 

Sempre  [você] tenha 

seus documentos: RNE, protocolo 

provisório de solicitação de refúgio, 

CPF, passaporte, endereço e telefone 

de contato em mãos [...] (P8#4) 

Circunstância 

de extensão –

frequência 

Possuidor 

Processo 

relacional 

possessivo 

atributivo 

Atributo de posse 

 
Fonte: Feitosa et al. (2015, p. 70). 

 

Quadro 24 – Oração relacional possessiva identificativa e participantes 

As chaves em um chaveiro pequeno com a bandeira do Haiti são de Daniel. 

As chaves em um 

chaveiro pequeno com a 

bandeira do Haiti  

são de Daniel.  

Possuidor 
Processo relacional 

possessivo identificativo 
Identificado de posse 

 
Fonte: Adaptado pela autora, a partir de Feitosa et al. (2015, p. 30). 

 

Conforme visto anteriormente, além dos processos materiais, mentais e 

relacionais, Halliday e Matthiessen (2014) definem mais três tipos de processos 

secundários nas orações: os comportamentais, os verbais e os existenciais. 

A princípio, os processos comportamentais são descritos por Halliday e 

Matthiessen (2014, p. 301) como “processos de comportamento fisiológico e 

psicológico (tipicamente humano), como respirar, tossir, sorrir, sonhar, olhar”43. Os 

processos comportamentais estão na fronteira entre os materiais e os mentais e são 

considerados por Halliday e Matthiessen (2014), dentre os seis tipos de processos 

interpretados pelo sistema de transitividade, os que apresentam a classificação menos 

                                                           
43 Tradução nossa para “These are processes of (typically human) physiological and psychological 
behaviour, like breathing, coughing, smiling, dreaming and staring” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, 
p. 301). 
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nítida, pois suas características não são bem definidas, podendo ser parcialmente 

material e parcialmente mental no seu significado. Ao contrário dos processos verbais, 

esses “têm poucas características gramaticais óbvias que os diferenciam e são 

amplamente identificados em bases semânticas”44 (THOMPSON, 2014, p. 109). 

Nas orações comportamentais, há um participante típico que é o Comportante, 

um ser consciente como o Experienciador nos processos mentais. Pode haver um 

segundo participante, o Comportamento, análogo ao participante Escopo de uma 

oração material. O padrão prototípico é de uma oração constituída apenas de 

Comportante e de processo (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). 

Segundo Halliday e Matthiessen (2014), os processos comportamentais são 

quase que na totalidade intermediários, e seus limites são indeterminados, não são 

tipicamente comportamentais. “O processo é gramaticalmente mais como um do 

‘fazer’”45 (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 301). Os processos realizados 

“podem ter um pouco de material, um pouco de mental e/ou um pouco de verbal” 

(FUZER; CABRAL, 2014, p. 77). 

Halliday e Matthiessen (2014) observam que, ainda que os processos 

comportamentais não projetem orações, eles são frequentes na narrativa ficcional, 

introduzindo a fala direta, como forma de anexar uma característica comportamental 

ao processo verbal. A seguir, no Quadro 25, há um exemplo de oração 

comportamental e respectivos participantes. 

 

Quadro 25 – Oração comportamental e participantes 

É desrespeitoso quando pessoas comuns sentam no assento preferencial e fingem 

não perceber quando um idoso, uma gestante, uma pessoa com deficiência ou com 

criança de colo chega! (R9#5) 

Pessoas comuns sentam no assento preferencial [...] 

Comportante Processo comportamental 
Circunstância de 

localização – lugar 

 
Fonte: Feitosa et al. (2015, p. 76). 

 

                                                           
44 Tradução nossa para “have few obvious grammatical features that set them apart, and are largely 
identified on semantic grounds” (THOMPSON, 2014, p. 109).  
45 Tradução nossa para “the Process is grammatically more like one of ‘doing’” (HALLIDAY; 
MATTHIESSEN, 2014, p. 301). 
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Há, também, as orações verbais que apresentam como núcleo os processos 

de dizer, nas quais o verbo dizer é o prototípico desses processos. Halliday e 

Matthiessen (2014) destacam que as orações verbais são consideradas um recurso 

importante em vários tipos de discurso, como no literário, em narrativas para 

desenvolver relatos de diálogos e citações do que foi dito; no não literário, em 

reportagens para atribuir informações a fontes externas; e em discurso acadêmico 

para citar e relatar vários acadêmicos e também indicar a postura do escritor. 

Quanto aos participantes das orações verbais, eles são Dizente, Receptor, 

Verbiagem e Alvo. Dizente é o próprio falante. Receptor é aquele a quem a mensagem 

é dirigida, podendo ser sujeito em uma oração receptiva. A função de Receptor é 

realizada por um grupo nominal que, na maioria das vezes, indica um ser consciente, 

um coletivo ou uma instituição. Verbiagem é a função que corresponde ao que é dito, 

podendo significar dois aspectos: o conteúdo do que é dito, o tópico; e também o nome 

do dizer, funções de fala (pergunta, afirmação, ordem e comando) e categorias 

genéricas (história, fábula, piada, resumo e outros). Em relação ao Alvo, caracteriza-

se por ser a entidade atingida pelo processo de dizer, que pode ser uma pessoa, um 

objeto ou uma abstração. Seguem, no Quadro 26 e no Quadro 27, exemplos de 

orações verbais e respectivos participantes. 

 

Quadro 26 – Oração verbal e participantes 

Sim, mas o Cassio não para de me chamar de gorda durante as aulas, então não 

quis vir. 

Cassio [...] me chamar de gorda durante as aulas [...] 

Dizente Alvo 
Processo 

verbal 
Verbiagem 

Circunstância de extensão 

– duração 

 
Fonte: Feitosa et al. (2015, p. 33). 

 

Quadro 27 – Oração verbal e participantes 

Peça [você] para o médico 
escrever TODAS as instruções 

de tratamento. (P8#4) 

Processo verbal Dizente Receptor Verbiagem 

 
Fonte: Feitosa et al. (2015, p. 70). 
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Na GSF, a oração verbal funciona como uma oração secundária em um 

complexo de orações. Isso significa que essas sequências consistem em duas 

orações, nas quais somente a oração principal é verbal, e a outra pode ser de qualquer 

tipo. Essa característica das orações verbais “de projetar” orações é similar à das 

orações mentais, porém, diferentemente destas, as verbais não exigem um 

participante consciente. Em orações verbais, a função de Verbiagem pode ser 

realizada por outra oração. A oração projetada que complementa o processo verbal 

pode estar na forma de Citação (discurso direto) ou Relato (discurso indireto). Na 

Citação, há a reprodução exata da fala, introduzida, geralmente por aspas ou 

travessão em diálogo na forma escrita. Já no Relato a oração é introduzida por meio 

das conjunções “que” ou “se” ou por uma oração finita (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 

2014). A seguir, o Quadro 28 exemplifica oração verbal que projeta Citação, e o 

Quadro 29, oração verbal que projeta Relato. 

 

Quadro 28 – Exemplo de oração verbal que projeta Citação 

A atendente da Polícia Federal disse: Pronto! A senhora deve retirar o seu RNE aqui 

mesmo neste ponto em 10 dias. 

A atendente da 

Polícia Federal 
disse:  

Pronto! A senhora deve retirar o seu RNE 

aqui mesmo neste ponto em 10 dias. 

Dizente 
Processo 

verbal 
Citação 

 
Fonte: Adaptado pela autora, a partir de Feitosa et al. (2015, p. 9). 

 

Quadro 29 – Exemplo de oração verbal que projeta Relato 

Tamires relata que incomoda a todos quando a pessoa escuta música sem fones 

de ouvido! 

Tamires  relata que incomoda a todos quando a pessoa 
escuta música sem fones de ouvido! 

Dizente Processo verbal Relato 

 
Fonte: Adaptado pela autora, a partir de Feitosa et al. (2015, p. 76). 

 

Por fim, há as orações existenciais, que, segundo Halliday e Matthiessen (2014, 

p. 307), “representam que algo existe ou acontece”46. Embora essas constituam 

                                                           
46 Tradução nossa para “represent that something exists or happens” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 
2014, p. 307). 
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apenas 3% a 4% do total dos outros cinco tipos de orações, elas contribuem para 

diferentes tipos de textos, como em narrativas, nas quais elas apresentam os 

participantes centrais no estágio Orientação. Elas também são usadas para 

apresentar fenômenos no fluxo material de narração e servem para apresentar lugares 

ou características interessantes em textos de livros de guia (turístico) (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2014). 

Halliday e Matthiessen (2014) expõem que as orações existenciais, geralmente, 

apresentam um elemento circunstancial diferente de tempo ou lugar. Segundo os 

autores, as orações existenciais se fundem com frequência com as orações materiais; 

os processos verbais relacionados aos fenômenos meteorológicos ficam na fronteira 

entre o existencial e o material, sendo um exemplo dessa fusão. 

O participante típico das orações existenciais é o Existente, que pode ser 

representado por uma pessoa, um objeto, uma instituição, uma abstração, uma ação 

ou um evento. O Quadro 30 ilustra essa categoria de oração e participantes. 

 

Quadro 30 – Oração existencial e participantes 

Existem delegacias especializadas em todo o Brasil. Aqui alguns endereços de 

Delegacias de Defesa da Mulher. (P5#1) 

Existem delegacias especializadas em todo o Brasil 

Processo 

existencial  
Existente  

Circunstância de 

localização – lugar 

 
Fonte: Feitosa et al. (2015, p. 47). 

 

Além do processo e dos participantes que constituem uma figura, conforme 

visto nesta seção, Halliday e Matthiessen (2014) apresentam as circunstâncias, que 

não estão envolvidas de forma direta no processo. Os elementos circunstanciais 

ocorrem em todos os tipos de processos, no entanto algumas combinações são 

menos prováveis. Por exemplo, circunstâncias de assunto comumente aparecem em 

orações mentais e verbais e dificilmente aparecem em outros tipos de processos. 

Assim, há “uma continuidade entre as categorias de participante e circunstância; e a 

mesma continuidade pode ser vista nas formas pelas quais os dois são realizados”47 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 311). 

                                                           
47 Tradução nossa para “a continuity between the categories of participant and circumstance; and the 
same continuity can be seen in the forms by which the two are realized” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 
2014, p. 311). 
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Halliday e Matthiessen (2014) expõem a noção de circunstância sob três 

perspectivas. A primeira é em relação ao significado: usam-se as expressões 

“circunstâncias associadas a” ou “participante no processo” referindo-se às noções de 

tempo (quando), de lugar (onde), de modo (como) e de causa (porque). Essa visão 

tradicional está vinculada às quatro WH formas, nas quais as circunstâncias eram 

advérbios e não substantivos. Na segunda perspectiva, a partir da própria oração, 

considera-se que os participantes funcionam no sistema de MODO como Sujeito ou 

Complemento, e as circunstâncias são mapeadas como Adjuntos. Isso significa que 

elas não têm o potencial de se tornarem Sujeito. Na terceira perspectiva, as 

circunstâncias são tipicamente expressas não como grupos nominais, mas sim como 

grupos adverbiais e principalmente como frases preposicionais, visto que os grupos 

adverbais estão, na maioria das vezes, confinados ao Modo. 

Halliday e Matthiessen (2014) estabelecem o conjunto de funções que são 

construídas como circunstâncias na gramática da oração como representação. Os 

autores partem das noções de tempo, lugar, causa e maneira, organizando-as 

(realinhando, adicionando e interpretando) em relação aos tipos de processos como 

um todo. 

Os elementos circunstanciais são classificados por Halliday e Matthiessen 

(2014) em nove tipos, a saber: extensão (distância, duração e frequência); localização 

(tempo e espaço); modo (meio, qualidade, comparação e grau); causa (razão, 

finalidade e benefício); contingência (condição, falta/omissão e concessão); 

acompanhamento (companhia e adição); papel (estilo e produto); assunto; e ângulo 

(fonte e ponto de vista). Segundo Halliday e Matthiessen (2014), essa lista parece 

bastante arbitrária, mas, se circunstância for considerada como um conceito geral no 

contexto da transitividade como gramática da experiência, pode-se ter uma noção do 

espaço semântico que está sendo construído por meio desses elementos 

circunstanciais. 

Quanto ao conceito de circunstância nesse contexto, Halliday e Matthiessen 

(2014) destacam que o importante é a noção de circunstância como um tipo de 

processo menor adicional, subsidiário ao principal, mas que incorpora algumas 

características de um processo relacional ou verbal, introduzindo, dessa forma, uma 

entidade adicional como participante inerente da oração. No Quadro 31, apresenta-se 

um exemplo referente ao papel dos elementos circunstanciais numa oração relacional 

circunstancial. 
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Quadro 31 – Elementos circunstanciais numa oração relacional circunstancial e 
respectivos significados 

PROCESSO RELACIONAL CIRCUNSTANCIAL 

A emissão e a renovação do RNE são feitas 

Quando? de segunda a sexta Extensão – duração 

Onde? em qualquer unidade da Polícia Federal Localização – lugar 

Como? 
mediante a apresentação do número do 
formulário de solicitação 

Modo – meio 

Por quê? 
por causa da regulamentação dos 
documentos 

Causa – finalidade 

Sob que 
condições? 

na condição de estrangeiro Contingência – condição 

 
Fonte: Elaborado com base em Halliday e Matthiessen (2014, p. 312). Adaptado pela autora a partir do 
texto em Feitosa et al. (2015, p. 9). 

 

Em relação aos elementos circunstanciais classificados por Halliday e 

Matthiessen (2014), a princípio, os autores se referem às circunstâncias de expansão 

e aprimoramento. Fazem parte dessa categoria: Extensão, Localização, Modo, Causa 

e Contingência. O tipo Extensão (1º tipo) constrói a extensão do desenrolar do 

processo no espaço-tempo, indicando a Distância no espaço em que o processo se 

desenrola ou a Duração no tempo em que o processo se desenvolve. Além da 

Distância e da Duração, essa categoria inclui a Frequência. As formas interrogativas 

são: A que distância? / Há quanto tempo? / Quantas vezes? A estrutura típica é um 

grupo nominal com quantificador definido ou indefinido; isso pode ocorrer sem ou com 

preposição. A Extensão é expressa por alguma unidade de medida. 

O tipo Localização (2º tipo) apresenta os subtipos Lugar e Tempo. Esses 

elementos circunstanciais constroem a localização do desenrolar do processo no 

espaço-tempo, não apenas a localização estática, mas também a origem, o caminho 

e o percurso. Existem paralelos estreitos entre expressões temporais e espaciais, 

como o fato de ambas incorporarem as noções de extensão e localização; no tempo 

e no espaço, a extensão ser mensurável em unidades padrões (horas, anos, 

polegadas, milhas...); e tanto a extensão como a localização poderem ser definidas e 

indefinidas; ainda, em ambas as localizações espacial e temporal, a localização pode 

ser absoluta ou relativa, e existe uma distinção entre direção e movimento para longe. 
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A estrutura típica é um grupo adverbial ou sintagma preposicional, e as formas 

interrogativas são: Onde? / Quando? (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). 

O tipo Modo (3º tipo) constrói a maneira pela qual o processo é realizado. Esse 

tipo de circunstância abrange quatro subcategorias, a saber: Meio, Qualidade, 

Comparação e Grau. Meio refere-se aos meios pelos quais um processo ocorre; é 

tipicamente expresso por um sintagma preposicional com as preposições por e com, 

e as formas interrogativas são: Como? / Com o quê? A Qualidade, por sua vez, é 

tipicamente expressa por um grupo adverbial com advérbio como núcleo e, menos 

comumente, por um sintagma preposicional. As expressões de Qualidade 

caracterizam o processo; sua forma interrogativa é: Como? O seguinte subtipo, 

Comparação, é tipicamente expresso por um sintagma preposicional ou um grupo 

adverbial de similaridade ou diferença. As formas interrogativas são: Como é? / Como 

o quê? Por fim, o Grau é tipicamente expresso por um grupo adverbial de grau (muito, 

pouco...) ou por um advérbio de grau (profundamente, completamente...) e, menos 

comumente, por um sintagma preposicional. As expressões de grau caracterizam a 

extensão da atualização do processo e geralmente estão próximas ao verbo. A 

expressão interrogativa dessa subcategoria é: Quanto? (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 

2014). 

O elemento circunstancial Causa (4º tipo) constrói a razão pela qual o processo 

é atualizado (razão final). A Causa apresenta três subcategorias: Razão, Finalidade e 

Benefício/Representação. A Razão representa o que causa o processo, o porquê de 

ele ocorrer e é tipicamente expressa por um sintagma preposicional (por causa de, 

por meio de, devido a, graças a e outros). Na sequência, as circunstâncias de 

Finalidade representam o propósito pelo qual uma ação ocorre. Essas são tipicamente 

expressas por um sintagma preposicional (com a preposição para) ou com uma 

preposição complexa (pelo objetivo de, uma questão de, na expectativa de e outras). 

A forma interrogativa é: Para quê? Em relação ao Benefício/Representação, esse 

subtipo representa a entidade, normalmente uma pessoa, em nome de quem ou por 

quem a ação é realizada. Essas expressões circunstanciais são expressas por um 

sintagma preposicional e a forma interrogativa é: Por quem? (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2014). 

O tipo circunstancial Contingência (5º tipo) especifica um elemento do qual a 

utilização do processo depende. Há três subtipos: Condição, Concessão e 

Omissão/Falta. As de Condição constroem circunstâncias que devem ser alcançadas 
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para que o processo seja atualizado e apresentam o sentido de “se”. Esses elementos 

circunstanciais são expressos por sintagma preposicional com preposições 

complexas (em caso de, na hipótese de, sob condições de e outros). A forma 

interrogativa é: Por quê? O subtipo Concessão apresenta o sentido de “embora” e é 

expresso por sintagmas preposicionais (apesar de, não obstante e outros) ou 

preposições complexas (independentemente, apesar e outras). Para finalizar, as 

circunstâncias de Omissão/Falta constroem condição negativa e são expressas por 

sintagmas preposicionais com preposições complexas, como na ausência de e na 

falta de (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). 

Na sequência dos tipos circunstanciais, Halliday e Matthiessen (2014) 

apresentam as circunstâncias ampliadas. Estas aumentam a configuração do 

processo + participantes por meio da especificação de um elemento que se mantém 

em relação prolongada com um dos participantes. Nessa categoria, encontra-se o tipo 

Acompanhamento (6º tipo), que é a forma de participação conjunta no processo e 

representa os significados “e”, “ou” e “não” circunstanciais. Esse tipo é expresso por 

frases preposicionais, principalmente com as preposições com, sem, além de e em 

vez de. O Acompanhamento apresenta duas subcategorias: Companhia e Adição. 

Companhia representa o processo como uma instância única, na qual duas entidades 

estão envolvidas, e, às vezes, o elemento comitativo é um processo de 

acompanhamento. São exemplos de formas interrogativas: Com quem? / Com o quê? 

Adição, por sua vez, representa o processo como duas instâncias: ambas as 

entidades compartilhando a mesma função participante, mas uma delas é 

representada circunstancialmente com o objetivo de contraste. 

Há, também, as circunstâncias elaboradas. Essas aumentam a configuração 

do processo + participantes por meio de uma especificação do papel que um dos 

participantes ocupa no processo, e esse participante é elaborado circunstancialmente. 

Há somente um tipo de circunstância elaborada, o Papel (7º tipo), que constrói os 

significados “ser” e “tornar-se” circunstancialmente, correspondendo ao Atributo ou ao 

valor de uma oração intensiva relacional. O tipo Papel apresenta as subcategorias 

Estilo e Produto. Estilo constrói o significado de “ser” (atributo ou identidade) sob a 

forma de uma circunstância. As preposições simples e complexas usuais nesse tipo 

são como, por meio de, no papel de, entre outras, e a forma interrogativa é: Ser como 

o quê? A subcategoria Produto constrói o significado de “tornar-se” (atributo ou 
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identidade), e as formas interrogativas são O quê? / Em quê? (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2014). 

Halliday e Matthiessen (2014) apresentam as circunstâncias de projeção, as 

quais se relacionam com a projeção das orações mentais e verbais. Fazem parte 

dessa categoria os tipos Assunto (8º tipo) e Ângulo (9º tipo). Assunto está relacionado 

a processos verbais, àquilo que é descrito, narrado, referido. A forma interrogatória é: 

Sobre o quê? As preposições mais recorrentes são sobre e com referência a. Por fim, 

o Ângulo está relacionado ao Dizente de uma oração verbal (como diz) e ao 

Experienciador de uma oração mental (como pensa). Há dois subtipos: Fonte e Ponto 

de Vista, sendo aquele usado para representar a origem das informações por meio de 

preposições como de acordo com, nas palavras de e para, e este usado para 

representar as informações a partir do ponto de vista de alguém. Este último tipo é 

expresso por preposições simples e complexas, como na minha opinião e na opinião 

do. 

Halliday e Matthiessen (2014) esclarecem que há pontos que dificultam a 

identificação das circunstâncias, visto que, na maioria das vezes, são realizadas por 

grupos preposicionais, e alguns desses realizam funções participantes na oração. 

Nesse caso, sempre que houver uma alternância sistemática entre um sintagma 

preposicional e um grupo nominal, o elemento em questão se trata de um participante 

e não de um elemento circunstancial, conforme mostra o exemplo no Quadro 32. 

 

Quadro 32 – Função participante ou circunstância 

O material didático foi elaborado por uma equipe multidisciplinar. 

O material didático  foi elaborado por uma equipe multidisciplinar  

Grupo nominal Grupo verbal Grupo preposicional 

Alternância sistemática 

Uma equipe multidisciplinar  elaborou o material didático 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Há outras dificuldades na identificação de elementos circunstanciais. As 

principais são: preposição anexada ao verbo funcionando como parte do processo, 

como em Olhar para o céu, no qual olhar é processo mental e para o céu é Fenômeno; 

e presença de sintagma preposicional (como qualificador) dentro de um grupo 

nominal. Os sintagmas preposicionais também funcionam na estrutura dos grupos 



98 
 

nominais, como em a parede em O buraco na parede (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 

2014). 

Na sequência da apresentação dos componentes experienciais da oração do 

sistema de transitividade, a seguir são apresentados aspectos do sistema de MODO 

e modalidade que são utilizados neste estudo. 

 

3.4 SIGNIFICADOS INTERPESSOAIS: FUNÇÕES DE FALA E SISTEMAS DE 

POLARIDADE E MODALIDADE 

 

Conforme visto na seção anterior, sob a perspectiva ideacional, utiliza-se a 

linguagem para representar tanto as experiências do mundo interior quanto as do 

mundo exterior. Para além dessas representações, a linguagem é utilizada para 

estabelecer e manter vínculos comunicativos entre as pessoas na vida em sociedade. 

Halliday e Matthiessen (2014, p. 134) destacam que “a oração também é organizada 

como um evento interativo envolvendo falante, ou escritor, e público”48. Por meio da 

linguagem, significados interpessoais são construídos e influenciados pela variável 

contextual relações. Thompson (2014) questiona que, ao tentar ver a linguagem 

apenas como um sistema unidirecional, tem-se uma visão distorcida de como ela 

funciona, ignorando-se o fato de ela ser usada para trocar significados. A 

comunicação, enfatiza o autor, é inerentemente bidirecional.  

Considerando-se o contexto no qual este estudo está inserido (na área de 

PLAc), em relação à variável contextual relações, os participantes envolvidos, 

imigrantes e refugiados, passam por um complexo processo de interação social, no 

qual é necessário estabelecer e manter relações para que o processo de inserção na 

sociedade possa acontecer de fato. Dessa forma, faz-se necessário o estudo da 

linguagem tendo como foco os significados interpessoais. Segundo Thompson (2014), 

o fato de que a interação – com o objetivo de dizer coisas a outras pessoas – é uma 

parte inerente do uso da linguagem significa que haverá aspectos gramaticais que 

podem ser identificados como auxiliares no processo de interação por meio da 

linguagem. 

A parte da oração que desempenha a metafunção interpessoal é o sistema de 

MODO. De acordo com a GSF, esse sistema apresenta diferentes alternativas para a 

                                                           
48 Tradução para “the clause is also organized an interactive event involving speaker, or writer, and 
audience” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 134).  
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realização da interação, tendo em vista o papel exercido pelo interactante e a natureza 

da negociação. No nível léxico-gramatical, o sistema de MODO realiza as proposições 

e propostas (FUZER; CABRAL, 2014). O sistema léxico-gramatical de MODO é 

responsável por realizar a metafunção interpessoal da linguagem. 

A seguir, na subseção 3.4.1, são apresentadas as funções de fala realizadas 

pelo sistema de MODO e os Modos oracionais, que, tipicamente, realizam as funções 

de fala. Na subseção 3.4.2, são abordados os sistemas de polaridade e modalidade. 

 

3.4.1 Funções de fala 

 

No ato de fala, o falante adota para si um papel particular de fala e, ao fazer 

isso, atribui ao ouvinte um papel complementar o qual ele deseja que o ouvinte adote. 

Por exemplo, ao fazer uma pergunta, o falante está assumindo o papel de buscador 

de informação e, ao mesmo, tempo solicitando que o ouvinte se coloque no papel de 

fornecedor da informação pedida. Os tipos mais fundamentais de papéis de fala são 

dar e solicitar: o falante ou está dando uma informação ao ouvinte ou está solicitando 

algo. Nesse contexto, os atos de fala se constituem em uma interação, uma troca, na 

qual dar implica receber, e solicitar implica dar em resposta (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2014). 

Halliday e Matthiessen (2014) explicam que, além da distinção entre dar e 

solicitar, é necessário diferenciar a natureza do que está sendo trocado: bens e 

serviços ou informações. A troca de bens e serviços ocorre quando o que está sendo 

solicitado é um objeto ou uma ação, a mercadoria de troca não é verbal, e a linguagem 

é usada para auxiliar no processo. A troca de informações, por sua vez, ocorre quando 

se diz algo esperando obter uma informação do ouvinte. Nesse caso, a linguagem é 

o fim e também o meio, uma vez que a única resposta esperada é a verbal. Essas 

duas variáveis (papel de troca e valor trocado) definem as quatro principais funções 

primárias de fala: oferta, comando, declaração e pergunta. O Quadro 33 apresenta 

exemplos dessas categorias. 
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Quadro 33 – Funções de fala 

PAPEL DE 

TROCA 

VALOR TROCADO 

Informações Bens e serviços 

Dar 

Declaração 

A seção de ‘achados e perdidos’ é 

no segundo andar.  

Oferta 

O senhor quer um copo 

de água? 

Solicitar 

Pergunta 

O senhor sabe onde é a seção de 

‘achados e perdidos’, por favor? 

Comando 

Aguarde um momento, 

senhor.  

 Proposição Proposta 

 
Fonte: Adaptado por Fuzer e Cabral (2014, p. 105), a partir de Halliday e Matthiessen (2004, p. 107). 
Exemplos selecionados do universo de pesquisa (FEITOSA et al., 2015, p. 30), com exceção do 
exemplo para a função de fala oferta, que foi elaborado pela autora.  

 

Quando a linguagem é usada para trocar informações, a oração tem a forma 

de uma proposição. Nesse caso, torna-se algo que pode ser argumentado, afirmado 

ou negado, colocado em dúvida, contradito etc. Quando a linguagem é usada para 

trocar bens e serviços, a oração tem a forma de proposta e não pode ser afirmada ou 

negada. “A função semântica de uma oração na troca de informações é uma 

proposição; a função semântica de uma oração na troca de bens e serviços é uma 

proposta”49 (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 139). 

Halliday e Matthiessen (2014) explicam que, das quatro funções primárias de 

fala, somente a pergunta tem essencialmente uma resposta verbal. As das outras 

podem ser não verbais. Segundo os autores, em situações reais do cotidiano, todas 

as quatro são verbalizadas, com ou sem alguma ação não verbal. Além disso, cada 

uma das funções de fala está associada a um conjunto de respostas esperadas, como 

aceitar uma oferta, executar um comando, reconhecer uma declaração e responder a 

uma pergunta. O Quadro 34 traz exemplos dessas reações esperadas e alternativas. 

 

 

 

 

                                                           
49 Tradução nossa para “The semantic function of a clause in the exchange of information is a 
proposition; the semantic function of a clause in the exchange of goods-&-services is a proposal” 
(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 139). 
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Quadro 34 – Funções de fala e reações 

INICIAÇÃO 

REAÇÕES 

Resposta esperada 

(apoio) 

Resposta alternativa 

(confronto) 

Oferta 

O senhor aceita um copo 

de água? 

Aceitação 

Sim, claro. 

Rejeição 

Não, obrigada. 

Comando 

Aguarde um momento, 

senhor. 

Empreendimento 

Sim, esperarei aqui. 

Recusa 

Não, preciso ir. 

Declaração 

A seção de ‘achados e 

perdidos’ é no segundo 

andar. 

Reconhecimento 

Ah, sim. 

Contradição 

Não, é no terceiro andar. 

Pergunta 

O que está procurando? 

Resposta 

As minhas chaves. 

Desconsideração 

Não sei. 

 

Desaprovação 

Por que me pergunta isso? 

 
Fonte: Adaptado de Fuzer e Cabral (2014, p. 106) com base em Halliday e Matthiessen (2004, p. 108). 
Exemplos adaptados pela autora.  
 
 

De acordo com a GSF, para a realização das funções de fala, há diferentes 

modos oracionais que tipicamente as realizam: interrogativo, declarativo (ou 

indicativo) e imperativo. As orações no modo interrogativo podem ser realizadas por 

meio de perguntas QU ou de questões que motivem respostas do padrão Sim/Não. 

Essas orações realizam tipicamente perguntas e ofertas. As orações no modo 

declarativo podem ser exclamativas ou não exclamativas, realizando tipicamente as 

declarações. As orações imperativas, por fim, realizam tipicamente comandos 

(FUZER; CABRAL, 2014). A seguir, no Quadro 35, apresentam-se exemplos das 

funções de fala relacionadas aos modos oracionais. 
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Quadro 35 – Funções de fala e seus modos oracionais mais típicos 

PROPOSIÇÃO 
MODO 

ORACIONAL 
PROPOSTA 

MODO 

ORACIONAL 

Declaração 

Isso é bullying! 

No Brasil, o atendimento de 

saúde pública é gratuito. 

Declarativo 

Oferta 

A senhora gostaria de 

ver o cardápio? 

Interrogativo 

Pergunta 

Qual é a data e o local de 

seu nascimento?  

Interrogativo 

Comando 

Procure hospitais e 

farmácias públicas. 

Imperativo 

 
Fonte: Adaptado de Fuzer e Cabral (2014, p. 108). 

 

3.4.2 Sistemas de Polaridade e Modalidade 

 

A polaridade relaciona-se à “oposição entre positivo (É. Faça isso!) e negativo 

(Não é. Não faça isso!)”50 (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 172). Essa oposição 

está associada à oração como proposição ou proposta. Tipicamente a oração positiva 

é formalmente não marcada, enquanto a oração negativa é realizada por algum 

elemento adicional (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). 

A polaridade encontra-se no âmbito da forma verbal, quando se usam 

sentenças positivas e negativas. Tanto a polaridade quanto a modalidade são 

realizadas por meio do elemento Modo, seja através do elemento Finito (é, não é; 

deve ser), seja através do adjunto separado. Julgamentos interpessoais ou avaliações 

se estendem para além do sistema de modalidade para incluir avaliações de 

temporalidade e intensidade, realizadas como modalidade pelos adjuntos de modo (é, 

já é, quase é), assim como outros tipos de avaliações relacionadas com a proposição 

que está sendo trocada (Felizmente é, isto é, que é uma sorte) ou com o ato de trocá-

lo (Sinceramente é, estou lhe dizendo sinceramente isto é) (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2014). 

As orações interrogativas demandam informações relativas à polaridade, 

especialmente as do tipo Sim/Não. Nessas orações, Halliday e Matthiessen (2014) 

afirmam que é precisamente um pedido de polaridade, nas quais tanto positivo quanto 

negativo podem ocorrer, com o negativo aparecendo como uma opção marcada, 

                                                           
50 Tradução nossa para “the opposition between positive (It is. Do that!) and negative (It isn’t. Don’t do 
that!)” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 172). 
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enquanto o positivo não apresenta sugestões sob as possíveis respostas. O negativo 

é, na formulação tradicional, uma pergunta na qual se espera como resposta sim. 

 Halliday e Matthiessen (2014) observam que a oposição entre o sim e o não 

não constitui as únicas possibilidades e que existem graus intermediários, vários 

níveis de indeterminação situados entre às vezes ou talvez. “Esses graus 

intermediários, entre os polos positivo e negativo, são conhecidos coletivamente como 

Modalidade”51 (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 176). 

Conforme Halliday e Matthiessen (2014), a noção de modalidade está 

relacionada à distinção entre proposições e propostas. A modalidade em proposições 

é denominada modalização, e a modalidade em propostas é denominada modulação. 

A modalização se subdivide em probabilidade e usualidade, e a modulação, em 

obrigação e inclinação. O espaço entre o sim e o não tem um significado diferente 

para as proposições e para as propostas. 

Em uma proposição, o significado do polo positivo é afirmar, e o do negativo, 

negar: positivo é assim; negativo, não é. Existem dois tipos intermediários de 

possibilidades: graus de probabilidade, com itens lexicais como possivelmente, 

provavelmente e certamente; e graus de habitualidade, com às vezes, geralmente e 

sempre. Os primeiros equivalem a sim ou a não, ou seja, talvez sim, talvez não; os 

últimos equivalem a sim e a não, às vezes sim, às vezes não. Essas escalas de 

probabilidade e usualidade pertencem à modalidade e são chamadas de modalização 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). 

Tanto a probabilidade quanto a usualidade podem ser expressas por diversos 

recursos léxico-gramaticais: por um operador modal finito no grupo verbal (pode, 

deve); por um adjunto modal de probabilidade ou habitualidade (possivelmente, talvez, 

certamente, frequentemente, sempre, eventualmente); por grupos adverbiais (sem 

dúvida, com certeza, às vezes, com frequência); e por expressões como é possível, é 

provável, é certo (FUZER; CABRAL, 2014, p. 114). 

Em uma proposta, “o significado dos polos negativo e positivo é prescrever e 

proibir: positivo ‘faça’, negativo ‘não faça’”52 (HALLIDAY; MATTHIESSEN, p. 177). 

Nesse caso, há dois tipos de possibilidades intermediárias, dependendo da função de 

                                                           
51 Tradução nossa para “These intermediate degrees, between the positive and negative poles, are 
known collectively as MODALITY” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 176). 
52 Tradução nossa para “the meaning of the positive and negative poles is prescribing and proscribing: 
positive ‘do it’, negative ‘don’t do it’” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, p. 177). 
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fala, se comando ou oferta. Em um comando, os pontos intermediários representam 

graus de obrigação: permitido a, necessário a, obrigatório a. Em uma oferta, eles 

representam graus de inclinação: disposto a, ansioso para, determinado a. Essas 

escalas de obrigação são chamadas de modulação (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 

2014).  

A obrigação e a inclinação podem ser expressas das seguintes maneiras: por 

um verbo modalizador (deve, deveria); por adjuntos modais (necessariamente, 

obrigatoriamente, alegremente); e por expressões como é necessário, é preciso, é 

esperado, está disposto a (FUZER; CABRAL, 2014, p. 115).  

Segundo Halliday e Matthiessen (2014), as propostas positivas ou negativas 

são bens e serviços trocados entre falante e ouvinte. As orações moduladas, por sua 

vez, embora também ocorram com frequência como ofertas, comandos e sugestões, 

implicam regularmente uma terceira pessoa, apresentando-se como declarações de 

obrigação e inclinação do orador em relação a outros. Tais declarações de obrigação 

são comuns em textos regulamentares, nos quais os sujeitos geralmente são 

realizados por grupos nominais que denotam entidades e abstrações. Essas 

declarações funcionam como proposições, visto que transmitem informações em vez 

de bens e serviços. As orações modais são, em princípio, ambíguas entre proposição 

e proposta, sobre indeterminação no sistema de modalidade. 

Halliday e Matthiessen (2014) enfatizam que tanto a modalização quanto a 

modulação podem ocorrer em qualquer tipo de texto, porém há uma certa tendência 

a estarem presentes em determinados tipos. A modalização, exemplificam os autores, 

é favorecida em contexto de exposição no qual a certeza do conhecimento precisa ser 

avaliada. Por outro lado, a modulação do subtipo obrigação é altamente favorecida 

em textos regulamentadores. Em tais textos, modais de obrigação são mais comuns, 

e a natureza regulatória manifesta-se também no léxico, por meio das palavras regra, 

ato, constituição, violação, dentre outros. O Quadro 36 apresenta exemplos das 

categorias do sistema de modalidade. 
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Quadro 36 – Sistema de modalidade 

M 

O 

D 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

E 

Modalização 

Probabilidade 

Notas manchadas de cor-de-rosa? Não 

aceite, elas podem ser fruto de um 

roubo a caixas eletrônicos e perdem a 

validade! (FEITOSA et al., 2015, p. 75) 

Usualidade 
Em caso de dúvidas, procure sempre 

um funcionário do local. (P7#3) 

Modulação 

Obrigação 

O interessado em tirar a Carteira de 

Trabalho e Previdência Social deverá 

dirigir-se à Superintendência Regional 

do Trabalho e Emprego (SRTE) ou à 

Gerência Regional mais próxima da sua 

residência [...] (P6#2)  

Inclinação 

Para ele [Paulo Freire], educação era 

dar liberdade às pessoas, que através 

do conhecimento poderiam se tornar 

cidadãos e cidadãs críticas [...] 

(FEITOSA et al., 2015, p. 26) 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em Fuzer e Cabral (2014, p. 114).  

 

3.5 ABORDAGEM DE GÊNERO DE TEXTO 

 

Nesta seção sobre gêneros de texto na perspectiva da LSF, a princípio, é 

apresentada uma contextualização sobre a Escola de Sydney e seus projetos sobre 

gêneros escolares. A seguir, são abordados os gêneros factuais, e as subseções 

seguintes tratam das famílias de gêneros factuais enfocadas neste estudo, a saber, a 

dos procedimentos, a dos relatórios e a das explicações. 

 

3.5.1 Contextualização sobre a Escola de Sydney – os projetos sobre gêneros 

escolares 

 

O pensamento teórico-analítico desenvolvido por Halliday e seus 

colaboradores serviu de base para as abordagens sistêmico-funcionais de gênero. 

Princípios da LSF como a concepção da linguagem, as noções de texto/contexto e as 

metafunções são fundamentais para o estudo de gênero desenvolvido por 

pesquisadores da Escola de Sydney. Rose e Martin (2012) afirmam que a Pedagogia 

de Gênero só foi possível porque teve como base a abordagem funcional da 
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linguagem projetada por Halliday. A seguir, é apresentada uma contextualização 

sobre o estudo de gênero desenvolvido pela Escola de Sydney. 

Rose e Martin (2012) relatam que o termo Escola de Sydney tornou-se 

conhecido pela primeira vez em 1994, usado para se referir ao trabalho em língua e 

educação iniciado na Universidade de Sydney, no departamento de Linguística onde 

J. R. Martin trabalhava. No entanto, o projeto de pesquisa vinculado ao termo já estava 

em execução há mais de uma década na Austrália e já havia se expandido em todo o 

sistema escolar australiano, espalhando-se inclusive internacionalmente. 

O projeto da Escola de Sydney apresentava como objetivo inicial projetar uma 

pedagogia da escrita que permitisse a qualquer estudante, independentemente de sua 

origem social, ser bem-sucedido nas atividades de escrita na escola. A estratégia 

criada para essa orientação ficou conhecida como Pedagogia de Gênero ou 

Pedagogia baseada em gêneros. A princípio, realizou-se uma pesquisa sobre tipos de 

escrita na escola primária, a partir da qual o conceito de gênero como um processo 

social orientado para metas ganhou notoriedade (ROSE; MARTIN, 2012). 

De acordo com Rose e Martin (2012), o projeto da Escola de Sydney passou 

por três grandes fases de desenvolvimento, iniciando com o Writing Project (Projeto 

Escrita) e o Language and Social Power (Linguagem e Poder Social) na década de 

1980, passando pelo Write it Right (Escreva Certo), na década de 1990, e chegando 

ao projeto Reading to Learn (Ler para Aprender), de 1995 até os dias atuais. 

Na 1ª fase, com o Writing Project, a partir da investigação dos tipos de textos 

produzidos na escola primária, os pesquisadores fizeram um levantamento de 

gêneros de texto que se espera que os alunos dominem nessa fase e desenvolveram 

uma pedagogia para ajudá-los a obter o controle sobre esses. Destaca-se, nessa fase, 

a ênfase em trazer o conhecimento sobre a linguagem ao nível da consciência, 

tornando-o explícito para os alunos, diferentemente dos programas de alfabetização 

anteriores, que priorizavam a transmissão implícita. Rose e Martin (2012, p. 2) 

destacam que o ponto nuclear do projeto da Escola de Sydney é “o princípio de que 

ensino eficaz envolve fornecer aos alunos conhecimento explícito sobre a linguagem 

em que o currículo é escrito e negociado em sala de aula”53. 

                                                           
53 Tradução nossa para “the principle that effective teaching involves providing learners with explicit 
knowledge about the language in which the curriculum is written and negotiated in the classroom” 
(ROSE; MARTIN, 2012, p. 2).  
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Com o Write it Right, buscou-se descrever os gêneros que os alunos deveriam 

ler e escrever na escola secundária. Nesse projeto, ampliaram-se as demandas de 

aprendizagem na escrita para as disciplinas de Ciências, Inglês, Geografia, História e 

Matemática relacionada ao discurso do ambiente de trabalho, centrados nos gêneros 

utilizados em indústrias científicas, mídia e ambientes de trabalho administrativos.  

Na sequência, no projeto Reading to Learn, aplicou-se o estudo do projeto Write 

it Right com o objetivo de projetar uma metodologia para integrar leitura e escrita com 

a aprendizagem, estendendo-se desde o currículo primário até o superior. 

Rose e Martin (2012) descrevem o contexto australiano no qual surgiu o projeto 

da Escola de Sydney. Segundo os autores, no final do século XX, a Austrália era um 

microcosmo, e trabalhadores de toda a Europa e de todo o Oriente Médio imigravam 

para o país. Na década de 1980, um terço dos australianos eram imigrantes, muitos 

não falavam inglês, provinham frequentemente de áreas rurais e tinham pouca 

escolaridade. Havia escolas secundárias somente para a metade da população, e 

apenas 7% dessa tinha diploma universitário, segundo estatística realizada em 1994. 

Com o rápido crescimento populacional, aumentava também a demanda por escolas 

e professores, e a economia industrial exigia profissionais qualificados. Os 

professores foram treinados em programas de aprendizagem na perspectiva do 

Construtivismo. Porém, no contexto australiano, o Construtivismo não foi projetado 

para prover acesso à educação a grupos marginalizados, formados especialmente por 

imigrantes e indígenas da região. No campo educacional, em relação aos métodos de 

ensino de leitura e escrita, foram identificadas várias lacunas, especialmente nos 

processos de alfabetização. 

Em 1979, Halliday organizou uma conferência de Linguagem na Universidade 

de Sydney, reunindo educadores e linguistas. Nessa ocasião, Joan Rothery, que 

estudava a escrita dos alunos na escola, abordou Jim Martin na Universidade de 

Sydney, apresentando as dificuldades de ensinar as crianças a escreverem. A partir 

disso, Martin e Rothery começaram a trabalhar juntos, resultando na primeira fase de 

alfabetização da pesquisa da Escola de Sydney, por meio do Writing Project, que se 

comprometeu a construir uma classificação dos tipos de escrita dos alunos, com foco 

em crianças da escola primária (com alunos de idade avançada). 

Dessa maneira, a escrita de gênero surgiu vinculada à alfabetização, e a 

abordagem exitosa se espalhou pelas escolas locais. Posteriormente, a análise de 

gêneros da Escola de Sydney passou a ser vendida como tipos de texto para escolas 
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de toda a Austrália. A partir disso, a pesquisa da Escola de Sydney se expandiu para 

o ensino médio e as universidades, atendendo a diferentes demandas linguísticas e, 

por fim, desenvolvendo um programa de treinamento para professores que atuavam 

em todos os níveis, da escola primária à universidade (ROSE; MARTIN, 2012). 

Segundo Rose e Martin (2012), a pedagogia de letramento com base em 

gêneros apresentava o objetivo de democratizar os resultados do sistema 

educacional, objetivo esse considerado ambicioso pelos autores. O projeto da Escola 

de Sydney, além de estudar os tipos de leitura e escrita que as escolas esperavam 

dos alunos, também pesquisava mecanismos pelos quais as escolas aprimoravam e 

restringiam as oportunidades de diferentes grupos de estudantes. Para isso, o projeto 

buscou fornecer aos professores ferramentas para superar a desigualdade de acesso, 

participação e resultado em sala de aula. “A pedagogia de gênero visa tornar a 

distribuição de conhecimento na escola mais equitativo”54 (ROSE; MARTIN, 2012, p. 

6). 

Rose e Martin (2012) apresentam cinco etapas comuns nas atividades de 

aprendizagem. A princípio, a preparação e o foco (especificação da tarefa ao aluno) 

fornecido pelo professor. A seguir, a tarefa do aluno, que é avaliada e frequentemente 

elaborada; essa é a fase central de uma atividade de aprendizagem, ficando entre o 

foco e a avaliação. Por fim, preparações e elaborações são possíveis, mas não são 

elementos inerentes em todas as atividades. De acordo com a Pedagogia de Gênero, 

ensinar é preparar os alunos para realizarem cada tarefa de aprendizagem e, depois, 

dar autonomia para que eles mesmos as realizem. 

Em relação à pratica individual e orientada, a Pedagogia de Gênero tem como 

princípio que todos os alunos de uma classe ou série devem realizar o mesmo nível 

de tarefa e que os professores precisam de estratégias para apoiá-los. Dessa forma, 

é planejada uma sequência de atividades de aprendizagem que permitirá aos alunos 

realizá-las com sucesso. Os preparativos são pensados tendo em vista a totalidade 

de alunos, incluindo aqueles que apresentam mais dificuldade. O apoio do professor 

é projetado para permitir que todos executem cada tarefa ao mesmo tempo. O próximo 

passo é repetir a tarefa no nível mais alto, com a orientação do professor. Caso a 

tarefa seja repetida pela terceira vez, todos os alunos terão a possibilidade de alcançar 

o nível pretendido (ROSE; MARTIN, 2012). 

                                                           
54 Tradução nossa para “Genre pedagogy aims to make the distribution of knowledge in school more 
equitable” (ROSE; MARTIN, p. 6).  
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Os pesquisadores destacam o tratamento dado aos textos produzidos por 

alunos em escolas australianas na década de 1980. Todos eram classificados como 

estórias pelos professores. Os tipos mais comuns eram textos de 

observação/comentário, recontagens e textos factuais. A contribuição da escola foi 

praticamente restrita aos gêneros instrucionais por meio da elaboração de 

experimentos científicos e da redação das regras de comportamento negociadas com 

os alunos (MARTIN; ROSE, 2008). 

Visto que a linguagem apresenta três funções em relação à maneira como é 

usada, os contextos sociais do uso da linguagem apresentam três perspectivas 

relacionadas a essas funções, que são as experiências construídas pela linguagem, 

os relacionamentos habilitados por meio dela e o papel que a linguagem desempenha 

no texto. Essas três dimensões do contexto social são conhecidas como campo, 

relações e modo e, juntas, constituem o registro de um texto. Além do registro, tem-

se o objetivo global de um texto, o gênero (ROSE; MARTIN, 2012). A partir do 

desenvolvimento e da ampliação das discussões sobre a noção de contexto na LSF, 

são incluídos dois planos de comunicação: gênero (contexto de cultura) e registro 

(contexto de situação). 

Para dar início ao trabalho com gêneros de texto, foram identificados e 

nomeados os tipos de texto encontrados e examinados os significados envolvidos, 

usando padrões globais para diferenciar um texto de outro e padrões locais para 

diferenciar etapas dentro de um texto. Os padrões globais recorrentes foram 

reconhecidos como gêneros, e os padrões locais recorrentes foram reconhecidos 

como estrutura esquemática (MARTIN; ROSE, 2008). Segundo Rose e Martin (2012), 

os textos são feitos de significados; eles não expressam significados que estão em 

outro lugar, eles próprios produzem significados. Essas configurações recorrentes de 

significados são chamadas de gênero. Na Figura 4, os círculos, um dentro do outro, 

mostram que os gêneros são padrões de linguagem; a seta de duas pontas significa 

realização, a ideia de que os gêneros consistem em significados e de que esses 

significados constroem o gênero. 
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Figura 4 – A linguagem como realização do contexto social 

 
 
Fonte: Rose e Martin (2012, p. 53). 

 

Na linguística educacional australiana, os gêneros foram definidos como 

“processos sociais encenados e orientados a objetivos”55 (MARTIN; ROSE, 2008, p. 

6). Encenados, pois geralmente apresentam mais de uma fase para se desdobrarem; 

orientados a objetivos, pois visam à realização de todos os passos; e sociais, pois são 

moldados para leitores específicos (MARTIN; ROSE, 2008). 

As etapas de um gênero são obrigatórias, indicadas por letras iniciais 

maiúsculas. Em cada estágio, qualquer texto pode apresentar fases que são variáveis, 

e podem ser incluídas outras fases, dependendo da finalidade do autor. Cada etapa e 

fase de um gênero apresenta uma função especializada que contribui para a finalidade 

social do gênero, e cada uma possui recursos linguísticos para contribuir para o 

significado do todo (ROSE; MARTIN, 2012). 

Rose e Martin (2012) relatam que desenvolveram descrições dos gêneros que 

os alunos precisavam dominar até o fim da escola primária e apresentaram aos 

professores o nome de cada gênero, seus objetivos e etapas. O trabalho desenvolvido 

surtiu efeito, e, ao final do milênio, os currículos escolares do ensino tanto primário 

quanto fundamental haviam sido influenciados pela Pedagogia de Gênero em toda a 

Austrália (ROSE; MARTIN, 2012). 

Ao mesmo tempo em que foram mapeados os currículos do ensino primário e 

secundário, a teoria de gêneros que estava sendo desenvolvida foi usada para 

                                                           
55 Tradução nossa para “staged, goal oriented social processes” (MARTIN; ROSE, 2008, p. 6). 
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alicerçar uma pedagogia de escrita conhecida como Ciclo de Ensino e Aprendizagem. 

Esse ciclo foi desenvolvido com base no princípio de Halliday e Painter da orientação 

por meio da interação no contexto da experiência compartilhada, conceito aplicado 

inicialmente por Rothery. O Ciclo de Ensino e Aprendizagem consiste na análise 

minuciosa de um texto em suas fases, a saber, Desconstrução, Construção Conjunta 

e Construção individual (ROSE; MARTIN, 2012). 

Para identificar os diferentes tipos de gêneros, os pesquisadores da Escola de 

Sydney fizeram um levantamento das características que diferenciam um texto quanto 

às escolhas léxico-gramaticais e semânticas e também identificaram os propósitos 

comunicativos desses textos. Para alcançar esses propósitos, os gêneros estruturam-

se em etapas e fases que os diferenciam. Esses gêneros são nomeados conforme o 

propósito que buscam alcançar, formando as famílias de gêneros, que se dividem em 

três grandes famílias: os gêneros da família do envolver, os da família do informar e 

os da família do avaliar, cada família apresentando um propósito específico (ROSE; 

MARTIN, 2012).  

No projeto Write it Right, os pesquisadores da Escola de Sydney fizeram um 

mapeamento apresentando a taxonomia dos principais gêneros que os alunos 

precisavam aprender para serem bem-sucedidos na escola secundária. A seguir, a 

Figura 5 apresenta esse mapeamento. 

Na perspectiva da LSF, gêneros são referidos como processos sociais, pelos 

quais membros de uma comunidade interagem entre si. A partir da relação 

indissociável entre linguagem e contexto social, este estudo, inserido no contexto de 

ensino e aprendizagem de PLAc, tendo em vista a demanda de imigrantes e 

refugiados por informações no processo de interação sociocultural, focaliza os textos 

factuais, que apresentam como propósito principal informar. “A Linguística Funcional 

está centralmente preocupada em mostrar como a organização da linguagem está 

relacionada ao seu uso”56 (CHRISTIE; MARTIN, 1997, p. 4). A seguir, são 

apresentados os gêneros de textos factuais conforme descritos por pesquisadores da 

Escola de Sydney e em estudos posteriores. 

 

                                                           
56 Tradução nossa para “Functional linguistics is centrally concerned with showing how theorganization 
of language is related to its use” (CHRISTIE; MARTIN, 1997, p. 4). 



112 
 

Figura 5 – Mapa dos gêneros escolares 

 
 
Fonte: Rose e Martin (2012, p. 128). 
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3.5.2 Gêneros de textos factuais 

 

Rose e Martin (2012) afirmam que todo texto apresenta múltiplos propósitos, 

mas é o propósito geral que molda a organização composicional de um texto. O 

objetivo geral dos textos factuais é informar, para que o foco sejam as informações 

apresentadas. Emilia e Christie (2013) destacam a multifuncionalidade dos textos 

factuais, usados quando as pessoas precisam relatar ou descrever informações, para 

orientá-las na realização e na conclusão de tarefas, ou ainda para explicar por que ou 

como as coisas acontecem. Além disso, gêneros factuais lidam com diferentes tipos 

de conhecimento e experiência. 

Martin (1992) desenvolveu uma classificação preliminar de gêneros factuais 

tendo como referência as variáveis contextuais campo e modo. A oposição básica de 

campo consistia em textos que apresentavam como foco as sequências cronológicas 

de atividades (narrativas, manuais e receitas) e textos que não apresentavam essa 

sequência temporal (descrições, explicações). A oposição básica de modo era entre 

textos que generalizavam por meio da experiência e aqueles que se referiam a uma 

manifestação específica da cultura. Os que generalizavam foram divididos em textos 

para documentar informações e textos para explicar, como Descrição, Relato, 

Relatório, Procedimento e Exposição. Posteriormente, Martin e Rothery dividiram os 

textos explicativos em relação ao ponto de vista. Segundo os autores, apresentam 

apenas um ponto de vista Exposições e Explicações e admitem mais de um ponto de 

vista Discussões e Explorações. Martin e Peters (1985) dividiram ainda a escrita 

expositiva em variedades analíticas e exortativas. 

Rose e Martin (2012) identificam quatro famílias de gêneros de texto factuais: 

a das histórias, a dos procedimentos, a dos relatórios e a das explicações. Para este 

estudo, são abordadas as famílias dos procedimentos, dos relatórios e das 

explicações. Na sequência, apresenta-se a família dos procedimentos. 

 

3.5.2.1 Gêneros da família dos procedimentos 

 

Os gêneros da família dos procedimentos têm como propósito principal 

apresentar informações e são uma característica central em muitos contextos, “são 
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gêneros que nos orientam em como agir no mundo”57 (MARTIN; ROSE, 2008, p. 181). 

Gêneros da família dos procedimentos apresentam instruções para fazer algo, 

mostram como realizar ações em uma sequência e relatam como algo foi realizado 

por meio de uma série de ações ou passos (EMILIA; CHRISTIE, 2013). 

No início dos anos 90, os estudos sobre a família de gêneros dos 

procedimentos tiveram como foco inicial o contexto industrial, no qual surgiu a 

necessidade de transcrever ações, a princípio repassadas e aprendidas por meio de 

demonstrações, para manuais que seriam utilizados por trabalhadores provenientes 

do meio agrícola, os quais apresentavam pouca escolaridade. Esses trabalhadores 

precisavam entender esses manuais para executarem suas tarefas e se manterem 

empregados (MARTIN; ROSE, 2008). 

Os gêneros sistematizados que integram a família dos procedimentos são 

instrução, protocolo e relato de procedimento. O gênero instrução informa como fazer 

uma atividade e apresenta as etapas Objetivos, Equipamentos e Passos; o gênero 

protocolo informa o que fazer e o que não fazer (normas, leis), e suas etapas são 

Objetivo e Regras; por fim, o gênero relato de procedimento informa como um 

procedimento foi realizado e é constituído das etapas Objetivo, Método e Resultado. 

O Quadro 37 apresenta os gêneros da família dos procedimentos, os respectivos 

propósitos sociocomunicativos e as etapas de cada gênero. 

 

Quadro 37 – Família de gêneros dos procedimentos 

GÊNERO 
PROPÓSITO 

SOCIOCOMUNICATIVO 
ETAPAS 

Instrução  
Como fazer experimentos e 
observações 

Objetivo 
Equipamento 
Passos 

Protocolo  Prescrever e proscrever ações 
Objetivo 
Regras 

Relato de 
procedimento  

Relatar experimentos e observações  
Objetivo 
Método 
Resultados 

 
Fonte: Adaptado de Rose (2013, p. 4) e Rose e Martin (2012, p. 30). 

 

Os gêneros instrução e protocolo são classificados como procedimentos 

prospectivos, pois direcionam o que deve ser feito; em contrapartida, o relato de 

                                                           
57 Tradução nossa para “genres that direct us how to act in it” (MARTIN; ROSE, 2008, p. 181). 
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procedimento é considerado retrospectivo, uma vez que informa o que foi feito 

(MARTIN; ROSE, 2008). 

No contexto educacional, os procedimentos que acompanham uma atividade 

são a principal forma pela qual os alunos são instruídos pelos profissionais a 

realizarem atividades especializadas. “A relação pedagógica é direta, pessoal, aqui e 

agora”58 (MARTIN; ROSE, 2008, p. 182). Os pesquisadores ressaltam o caráter 

pedagógico da família dos procedimentos, pois eles orientam como executar uma 

sequência especializada de atividades em relação a determinados objetos e locais.  

Emilia e Christie (2013) apresentam exemplos de atividades nas quais a família 

dos procedimentos são usados: em atividades sociais, por exemplo, como usar um 

caixa eletrônico; em atividades domésticas, como fazer uma receita culinária; e em 

atividades científicas, como conduzir um experimento científico. Para Martin e Rose 

(2008), os procedimentos podem ser diários, topográficos, operacionais, cooperativos, 

condicionais e técnicos. Quanto ao grau de complexidade, são divididos em 

procedimentos simples, como receitas, guias turísticos, manuais, experimento 

educacional, procedimento de observação; e complexos, como procedimentos 

operativos-cooperativos, condicionais e técnicos. 

As marcas linguísticas mais frequentes na família dos procedimentos são: 

participantes generalizados que se referem a toda uma classe de coisas (ingredientes, 

utensílios), bem como a elementos específicos; o leitor ou a pessoa que segue as 

instruções é referida de maneira geral ou nem é mencionada; links que indicam uma 

sequência temporal; principalmente verbos de ação (processos materiais); em relação 

ao tempo, é atemporal, com uso do presente simples; detalhamento na descrição dos 

participantes; informação detalhada sobre como, onde e quando (DEREWIANKA, 

1990). Emilia e Christie (2013) apresentam as sentenças imperativas e os verbos no 

passado utilizados no gênero relato de experiência. Segundo Martin e Rose (2008), o 

padrão imperativo comum na família dos procedimentos pode mudar para um padrão 

declarativo. Assim, também os comandos podem ser modalizados para permitirem 

outras possibilidades. Além dessas marcas linguísticas, Christie e Derewianka (2008) 

ressaltam que a presença de metáforas gramaticais é frequente para criar grupos 

nominais de vários tipos, construindo fenômenos a partir nominalizações. 

                                                           
58 Tradução nossa para “The pedagogic relation is direct, personal, here and now” (MARTIN; ROSE, 
2008, p. 182). 
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Essas metáforas gramaticais ocupam papel particular na linguagem técnica. 

Halliday e Matthiessen (2014) expõem que, em discursos burocráticos, como 

regulamentos, normas e leis, são comuns comandos sendo realizados 

metaforicamente por orações declarativas moduladas. Os autores observam que os 

comandos modalizados permitem outras possibilidades: “Sistemicamente, a metáfora 

leva a uma expansão do potencial de significado: ao criar novos padrões de realização 

estrutural, ela abre novos domínios sistêmicos de significado”59 (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2014, p. 699). As metáforas interpessoais possibilitam que o sistema 

semântico da função de fala seja mais elaborado. A expansão do sistema funcional 

de fala aumenta o potencial de significado disponível para os interactantes para 

negociação em diálogo (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). 

 

3.5.2.2 Gêneros da família dos relatórios 

 

A família dos relatórios apresenta como propósito principal classificar e 

descrever os fenômenos. “A função de um relatório de informações é documentar, 

organizar e armazenar informações factuais sobre um tópico”60 (DEREWIANKA, 1990, 

p. 51). Relatórios podem conter informações que classificam em diferentes tipos 

(subclasses) e que examinam os componentes e olham para vários aspectos 

(DEREWIANKA, 1990). 

Nos relatórios, o foco central está em uma coisa ou classe de coisas em vez 

de estar em uma sequência. O tópico de um relatório geralmente é apresentado por 

uma declaração ou classificação geral, ou também por um aspecto particular do 

tópico. Cada aspecto pode ser elaborado referindo-se às características distintas do 

tópico (cor, forma, hábitos...), também fazendo uso de exemplos, comparações e 

contrastes ou, ainda, descrevendo os componentes em suas funções. Relatórios 

costumam não ter final, e os parágrafos ajudam a organizar as informações, podendo-

se utilizar diferentes dispositivos gráficos para a introdução dos tópicos. Diagramas, 

fotos e ilustrações, por exemplo, são usados para dar clareza ao texto 

(DEREWIANKA, 1990). 

                                                           
59 Tradução nossa para “Systemically, metaphor leads to an expansion of the meaning potential: by 
creating new patterns of structural realization, it opens up new systemic domains of meaning” 
(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 699, grifo do original). 
60 Tradução nossa para “the function of an Information Report is to document, organise and store factual 
information on a topic” (DEREWIANKA, 1990, p. 51). 
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Há três gêneros nessa família: relatórios descritivos, relatórios de classificação 

e relatórios composicionais. Os relatórios descritivos classificam e descrevem 

características de uma classe de fenômenos. Esse gênero é comum em muitos 

campos e refere-se a fenômenos específicos. Apresenta geralmente duas etapas: 

Classificação seguida de Descrição. Os relatórios de classificação subclassificam os 

membros de uma classe geral, sendo fundamentais os critérios de classificação, uma 

vez que os mesmos fenômenos podem ser classificados de maneiras diferentes, de 

acordo com diferentes critérios. As etapas desse gênero são Classificação seguida de 

Descrição dos tipos. Por fim, os relatórios de composição se referem aos 

componentes de um todo, e as suas etapas são Classificação e Descrição das partes 

(MARTIN; ROSE, 2008). 

De acordo com Derewianka (1990), as principais marcas linguísticas da família 

dos relatórios são participantes generalizados em vez de participantes específicos; 

alguns verbos de ação (processos materiais), especialmente quando são descritos 

comportamentos; muitos processos relacionais; geralmente tempo presente 

atemporal; linguagem descritiva, mas factual e precisa; linguagem usada para definir, 

classificar, comparar e contrastar; provável presença de vocabulário técnico; escrita 

relativamente formal e objetiva. O Quadro 38 apresenta os gêneros da família dos 

relatórios, os propósitos sociocomunicativos e as etapas de cada gênero. 

 

Quadro 38 – Família de gêneros dos relatórios 

GÊNERO 
PROPÓSITO 

SOCIOCOMUNICATIVO 
ETAPAS 

Relatório 
descritivo 

Classificar e descrever entidades 
Classificação 
Descrição 

Relatório 
classificatório 

Descrever tipos de entidades 
Classificação 
Descrição: tipos 

Relatório 
composicional 

Descrever as partes de um todo 
Classificação 
Descrição: partes 

 
Fonte: Adaptado de Rose (2013, p. 4) e Rose e Martin (2012, p. 30). 
 

Na sequência, são apresentados os gêneros da família das explicações. 
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3.5.2.3 Gêneros da família das explicações 

 

 Os gêneros da família das explicações têm por propósito explicar como os 

fenômenos acontecem e, para esse fim, apresentam sequências de causas e efeitos. 

São usados “para explicar como algo funciona ou as razões de algum fenômeno”61 

(DEREWIANKA, 1990, p. 60). As explicações são centradas no processo em vez de 

nas coisas e objetivam uma sequência lógica (DEREWIANKA, 1990). Para Martin e 

Rose (2008), a família das explicações apresenta uma estrutura típica: começam 

especificando o fenômeno a ser explicado, seguido pela sequência de implicação que 

o explica, a etapa Explicação. Essa família apresenta quatro gêneros, a saber, 

explicação sequencial, que consiste numa sequência simples de causas e efeitos; 

explicação fatorial, que envolve múltiplas causas para um efeito; explicação 

consequencial, que envolve múltiplos efeitos para uma causa; e explicação 

condicional, na qual os efeitos podem variar dependendo das condições variáveis. 

 Segundo Martin e Rose (2008), as explicações sequenciais são tipicamente 

construídas como uma série de eventos, nas quais uma relação causal obrigatória é 

implícita entre eles. Esse gênero é constituído de duas etapas: Fenômeno e 

Explicação. As explicações sequenciais podem variar de acordo com o fenômeno 

particular que está sendo explicado. Em relação às explicações fatoriais, essas 

apresentam amplo padrão, pois explicam múltiplas causas para um efeito. São etapas 

desse gênero o Fenômeno: resultado e a Explicação: fatores. As explicações 

consequenciais, por sua vez, explicam múltiplos efeitos para uma causa e apresentam 

as seguintes etapas: Fenômeno: causa e Explicação: consequência. Por fim, as 

explicações condicionais implicam obrigatoriamente relação entre eventos, e suas 

etapas são Fenômeno e Explicação.  

Em relação às características linguísticas, os participantes são não humanos 

generalizados; há relação temporal sequencial; há relações de causa e efeito; 

apresentam-se principalmente verbos de ação (processos materiais); em algumas 

situações, constam verbos na estrutura passiva e tempo presente atemporal. O 

Quadro 39 apresenta os gêneros da família das explicações, os respectivos propósitos 

sociocomunicativos e as etapas de cada gênero. 

 

                                                           
61 Tradução nossa para “To give an account of how something works or reasons for some phenomenon” 
(DEREWIANKA, 1990, p. 60). 
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Quadro 39 – Família de gêneros das explicações 

GÊNERO 
PROPÓSITO 

SOCIOCOMUNICATIVO 
ETAPAS 

Explicação 
sequencial  

Explicar uma sequência  
Fenômeno 
Explicação 

Explicação 
condicional  

Causas e efeitos alternativos 
Fenômeno 
Explicação 

Explicação 
fatorial  

Múltiplas causas para um efeito  
Fenômeno: resultado 
Explicação: fatores  

Explicação 
consequencial  

Múltiplos efeitos para uma causa  
Fenômeno: causa 
Explicação: consequência 

 
Fonte: Adaptado de Rose (2013, p. 4) e Rose e Martin (2012, p. 130). 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

“Eu não quero que meu futuro seja como meu 
passado. Essa é minha principal motivação: a 
necessidade de sair desse passado, e criar um futuro 
diferente e melhor. ” 
 

Sema, refugiada da Síria62 

 

Neste capítulo, são apresentados os procedimentos metodológicos que 

orientam a realização deste estudo, cujo objetivo é analisar textos que instanciam 

gêneros das famílias dos procedimentos, dos relatórios e das explicações na 

perspectiva da LSF com foco na realização de significados ideacionais e interpessoais 

em material didático de PLAc. A princípio, na seção 4.1, é tratado sobre o tipo desta 

pesquisa quanto à abordagem metodológica. Na seção 4.2, é descrito o universo de 

análise selecionado. Na seção seguinte, 4.3, são apresentados a constituição do 

corpus de pesquisa e quais os critérios utilizados para essa seleção. Por fim, na seção 

4.4, são descritos os procedimentos de análise utilizados na execução deste estudo. 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Quanto à abordagem metodológica, esta pesquisa é caracterizada como 

qualitativa. A abordagem qualitativa de pesquisa tem o objetivo de “compreender, 

descrever e, algumas vezes, explicar fenômenos sociais, a partir de seu interior, de 

diferentes formas” (FLICK, 2009, p. 8). Tais formas abrangem análise de experiências 

individuais ou coletivas, de interações, de documentos (textos, imagens, filmes ou 

música) etc. Esse tipo de pesquisa também pode ser chamado de pesquisa 

interpretativa ou naturalística (PAIVA, 2019). 

 

4.2 DESCRIÇÃO DO UNIVERSO DE ANÁLISE 

 

Esta pesquisa apresenta como universo de análise o material didático Pode 

Entrar – Português do Brasil para Refugiadas e Refugiados (FEITOSA et al., 2015). A 

escolha desse material está relacionada à experiência que tive como professora de 

                                                           
62 Disponível em: <https://www.hypeness.com.br/2017/03/refugiados-sirios-espalham-mensagens-de-
paz-uniao-e-esperanca-em-londres/>. Acesso em: 14 mar. 2020. 



122 
 

português no Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), campus São Miguel do 

Oeste. Com a oferta do curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Língua 

Portuguesa e Cultura Brasileira, nós, professores que trabalharíamos nesse curso, 

precisávamos providenciar material didático para as nossas aulas. Não tínhamos 

experiência na área de PLAc nem conhecimento de livros didáticos que pudéssemos 

utilizar. Assim, realizamos, na internet, uma pesquisa de materiais didáticos que 

poderiam servir de base para o nosso trabalho. Dos poucos materiais encontrados63, 

selecionamos o material em estudo Pode Entrar – Português do Brasil para 

Refugiadas e Refugiados (FEITOSA et al., 2015). 

Dessa forma, diante das dificuldades vivenciadas em relação à falta de 

materiais didáticos específicos para o ensino de PLAc e da possibilidade de 

desenvolver uma pesquisa utilizando esse material, que está disponível para 

download gratuito – e que, provavelmente, assim como nós o utilizamos, muitos 

professores recorrem a ele para as suas aulas, e alunos refugiados recorrem para 

seus estudos –, surgiu a ideia de utilizar o referido material como corpus de análise 

neste estudo. A Figura 6 apresenta a capa do material didático selecionado como 

universo de análise. 

 

Figura 6 – Capa do material didático selecionado como universo de análise 

 
 
Fonte: Feitosa et al. (2015). 

                                                           
63 Os outros materiais didáticos encontrados disponíveis na internet foram: Recomeçar: Língua e 
Cultura Brasileira para Refugiados (ROCHA; CANDIDO; REINOLDES, 2015), Ann Pale Potigé 
(AUGUSTIN; SPEZIA; TRAVIESO, 2011) e  Português para estrangeiros I (WEISS, 2015). 
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Tendo em vista a necessidade de comunicação vivenciada por imigrantes e 

refugiados, cujos números só cresciam no país, o Curso Popular Mafalda, o Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e a Caritas Arquidiocese 

de São Paulo (CASP) se uniram para produzir o referido material em estudo. Na 

sequência, apresentamos as entidades mencionadas que fazem parte da produção 

do material didático. 

 

 O Curso Popular Mafalda é uma ONG que conta com uma equipe de 

voluntários composta por professores de diferentes universidades. Essa ONG 

tem sede em São Paulo e atua desde 2011 como um movimento social que 

busca ampliar a possibilidade de estudantes da rede pública de educação 

ingressarem no ensino superior. Dentre os cursos oferecidos, está o de 

Português para Refugiados(as). 

 O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados é um órgão das 

Nações Unidas que tem como principal missão a proteção de refugiados e 

deslocados por guerra, conflitos e perseguições. 

 Caritas Arquidiocese de São Paulo é uma ONG da Igreja Católica e organismo 

da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Seu princípio é 

contribuir para um mundo mais digno e justo. 

 

Pode Entrar – Português do Brasil para Refugiadas e Refugiados está na sua 

1ª edição (2015), foi lançado em 27 de novembro de 2015 e foi produzido pelas 

autoras Jaqueline Feitosa, Juliana Marra, Karina Fasson, Nayara Moreira, Renata 

Pereira e Talita Amaro de Oliveira, sendo esta última também a editora responsável. 

A obra é apresentada no site do ACNUR como uma cartilha. As autoras são 

profissionais de diferentes áreas, conforme se pode observar nas apresentações 

retiradas da parte inicial do material didático. 

 

 Jaqueline Feitosa: Advogada, graduada em Direito pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC/SP). Foi professora de inglês para refugiados e 

estagiária na Unidade de Proteção no ACNUR. Pesquisadora no Projeto de 

Pesquisa e Conteúdo do Programa de Advocacy do Instituto de Reintegração 

do Refugiado/Brasil (ADUS). 
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 Juliana de Almeida Reis Marra: Graduada em Relações Internacionais pela 

Universidade Católica de Brasília (UCB), mestranda em Relações 

Internacionais pela Universidade de São Paulo (USP), certificada pela 

Universidade de Cambrigde em Ensino de Inglês. 

 Karina Fasson: Bacharel – licenciada em Ciências Sociais pela Universidade 

de São Paulo (USP), especialista em Gestão Pública pela Fundação Escola de 

Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), mestranda em Sociologia pela 

Universidade de São Paulo (USP). 

 Nayara Moreira Santos: Graduada e licenciada em Letras pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) e mestranda em Linguística 

Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 

 Renata Cristina Pereira: Graduada e licenciada em Letras pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) e graduanda de Filosofia pela 

Universidade São Judas Tadeu. Coordenadora de Linguagens, educadora de 

Literatura no Curso Mafalda e arte-educadora. 

 Talita Amaro de Oliveira: Graduanda em Medicina pela Universidade Cidade 

de São Paulo (UNICID) Coordenadora do Projeto Mafalda em São Paulo. 

 

O referido material tem o propósito de auxiliar refugiadas e refugiados “a darem 

os primeiros passos linguísticos para sua integração ao nosso país” (FEITOSA et al., 

2015, p. 3). 

No que diz respeito à sua constituição, o material didático tem 139 páginas e 

apresenta 12 capítulos. É formado pela capa (Figura 6) com título, autoras, editora 

responsável e logotipo das instituições que participaram desse projeto. Na página 

seguinte, são apresentadas as autoras e os responsáveis por edição, projeto gráfico, 

fotografia, diagramação, produção do glossário, revisão textual e consultoria jurídica. 

A seguir, há uma Apresentação. Na sequência, aparece o Sumário, apresentando os 

12 capítulos que compõem o material. Posteriormente, começa o capítulo 1 

sucessivamente até o capítulo 12. Após esses, é apresentado um glossário em 

português, espanhol, francês, inglês e árabe. O material didático finaliza com a seção 

Complementação Pedagógica, dirigida às educadoras e educadores. 

Antes de iniciar o primeiro capítulo, são apresentadas algumas informações 

relacionadas a uma análise estatística do Refúgio no Brasil no período de janeiro de 
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2010 a outubro de 2014. Na página seguinte, há um mapa do Brasil e algumas fotos 

de cidades brasileiras. Na seção Apresentação (p.3), as autoras se referem ao 

significado das palavras refugiados e refugiadas, explicando o sentido dessas e 

mostrando que o Brasil possui uma lei específica de acolhida aos refugiados. Após 

isso, expõem o papel fundamental da língua para o desenvolvimento das relações e 

para as trocas culturais. A seguir, apresentam as instituições responsáveis pela 

criação do material didático e informam que esse contou com a colaboração de 

profissionais de diferentes áreas, bem como destacam a participação de refugiados 

na elaboração desse material, que foi construído a partir de um levantamento prévio 

realizado com esse público-alvo em relação às principais dificuldades enfrentadas por 

eles quanto aos aspectos linguísticos. Para finalizar, expressam que estão felizes com 

a adesão dos alunos ao curso e que esperam sugestões e críticas ao material a fim 

de melhorá-lo. 

Em relação à estrutura dos capítulos, todos iniciam com um diálogo (fabricado) 

contextualizando a temática que será abordada no decorrer de cada capítulo. Exemplo 

disso é a Figura 7, retirada do primeiro capítulo do material didático em estudo, que 

reproduz a cena de um atendimento a uma refugiada que solicita o Registro Nacional 

de Estrangeiro (RNE)64 no posto da Polícia Federal. 

 

                                                           
64 O Registro Nacional de Estrangeiros é o documento que, aqui no Brasil, atesta a identidade de 
estrangeiros com residência temporária ou permanente no território nacional. 
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Figura 7 – Exemplo da seção Diálogo constituinte dos capítulos 

 
 
Fonte: Feitosa et al. (2015, p. 9). 

 

Após o diálogo, os capítulos apresentam sequências diferenciadas. Dentre 

essas, exercícios envolvendo vocabulário, parte gramatical numa seção separada 

intitulada Gramática, seguida dos exercícios numa outra seção – Aplicando a 

gramática. Quanto à extensão dos textos, esses, inicialmente, são pequenos e vão 

aumentando um pouco no decorrer dos capítulos. Dos textos que compõem o corpus, 

apenas um apresenta fonte de pesquisa na íntegra (P12#6). 

A Figura 8 apresenta um exemplo da seção Gramática, e a Figura 9 exemplifica 

a seção Aplicando a gramática. Ambos os exemplos foram retirados do 3º capítulo, 

cuja temática é sociedade e educação. 
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Figura 8 – Exemplo da seção Gramática constituinte dos capítulos 

 
 
Fonte: Feitosa et al. (2015, p. 29). 

 

Figura 9 – Exemplo da seção Aplicando a gramática constituinte dos capítulos 

 
 
Fonte: Feitosa et al. (2015, p. 30). 

 

Há também, na maioria dos capítulos (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12), a seção Você 

sabia?, que traz informações e orientações aos refugiados, tais como a importância 

de ter o CPF e como fazer para adquiri-lo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

igualdade de gênero no Brasil, a Lei Maria da Penha e como fazer uma denúncia se 

for vítima de violência, o direito à Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e 

o atendimento de saúde público e gratuito no Brasil. A Figura 10 apresenta um 
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exemplo da seção Você sabia? retirado do capítulo 5, cuja temática é igualdade de 

gênero. 

 

Figura 10 – Exemplo da seção Você sabia? constituinte dos capítulos 

 

 
Fonte: Feitosa et al. (2015, p. 47). 

 

O material didático contém atividades para orientar imigrantes e refugiados nas 

práticas sociais presentes no seu dia a dia. Dentre essas, apresenta um modelo de 

formulário para solicitação de RNE, adaptado do Ministério da Justiça (capítulo 1), o 

qual os alunos preenchem com as informações pedidas. No capítulo 6, há um modelo 

de currículo para ser completado pelos alunos. A Figura 11 traz, como exemplo dessas 

ocorrências, o formulário para solicitação de RNE presente no material didático. 
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Figura 11 – Exemplo de atividade direcionada a práticas sociais 

 
 
Fonte: Feitosa et al. (2015, p. 15). 

 

Além disso, no material, há textos que trazem dicas de comportamento aos 

imigrantes e refugiados em diferentes circunstâncias (no transporte público, em 

bancos, restaurantes, ao andar pela cidade). A Figura 12 é um exemplo, retirado do 

capítulo 7, que traz dicas de como manter a segurança em lugares públicos. 
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Figura 12 – Exemplo de texto que apresenta instruções aos imigrantes e refugiados 

 
 
Fonte: Feitosa et al. (2015, p. 58). 

 

Ao final de cada capítulo (com exceção dos capítulos 1, 6 e 12), há uma seção 

intitulada Memória, que relaciona o assunto abordado na aula às experiências vividas 

pelo aluno em seu país. A Figura 13 exemplifica essa parte. Foi retirada do capítulo 

9, que apresenta a temática transportes públicos. 

 

Figura 13 – Exemplo da seção Memória constituinte dos capítulos 

 
 
Fonte: Feitosa et al. (2015, p. 79). 

 

Em relação às temáticas abordadas nos capítulos, destacam-se os temas 

transversais, como igualdade de gênero, doenças sexualmente transmissíveis, novos 

modelos de constituição familiar, discriminação ou preconceito religioso. Além disso, 

são abordadas questões relacionadas aos direitos humanos de modo geral e também 

aos direitos que refugiados têm no Brasil. 

A seguir, apresentamos a Figura 14, elaborada a partir do Sumário do material 

didático em estudo. Nela, estão listados os 12 capítulos, organizados a partir da 
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temática, dos tópicos linguísticos trabalhados e de uma questão final relacionada ao 

capítulo. 

 

Figura 14 – Constituição dos 12 capítulos do universo de análise 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora com base no sumário (p. 4 e 5) do material didático em estudo – Pode 
Entrar – Português do Brasil para Refugiadas e Refugiados (FEITOSA et al., 2015). 
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Na sequência dos capítulos, conforme visto anteriormente, é apresentado um 

glossário em português, espanhol, francês, inglês e árabe, que se estende da página 

105 à 132. 

Para finalizar, as autoras elaboraram uma seção complementar para auxiliar os 

professores na preparação das aulas. Nessa seção, Complementação Pedagógica (p. 

133 a 138), inicialmente, as autoras se dirigem às educadoras e aos educadores 

expondo o objetivo da seção, que é auxiliá-los na preparação das aulas. Sendo 

necessário adequar o material à realidade dos alunos, elas explicam que algumas 

temáticas são polêmicas, mas é essencial que o diálogo seja educativo e aberto. São 

sugeridos materiais complementares em cada capítulo, como textos, músicas, vídeos, 

e alternativas em relação ao estudo de gramática, ao vocabulário e a atividades 

externas. Na maioria dos capítulos, a complementação pedagógica está dividida nos 

seguintes tópicos: Diálogo, Vocabulário de Gramática, Personalização (nessa parte, 

os alunos são incentivados a se expressarem por meio de seus trabalhos e tarefas), 

Atividade Externa, Memória e Textos Complementares.  

 

4.3 CONSTITUIÇÃO DO CORPUS 

 

Dando sequência à descrição do universo de análise, fizemos alguns recortes 

no material didático selecionado e descrito na seção anterior, a fim de constituir o 

corpus deste estudo. No Quadro 40, apresentamos os critérios utilizados para a 

seleção. 

 

Quadro 40 – Critérios de seleção do corpus 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO CORPUS 

1º Abordagem textual 
Seleção de textos que apresentam como 

linguagem constitutiva a linguagem verbal. 

2º Abordagem do propósito 

sociocomunicativo geral de 

gêneros de textos factuais 

Seleção de textos com potencial para instanciar 

gêneros das famílias dos procedimentos, dos 

relatórios e das explicações que fazem parte 

dos gêneros factuais, que compartilham o 

propósito sociocomunicativo de informar. 

Principais marcas linguísticas 
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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO CORPUS 

3º Abordagem das marcas 

linguísticas 

 

São consideradas as marcas 

linguísticas frequentes em textos 

que instanciam gêneros das 

famílias dos procedimentos, dos 

relatórios e das explicações, de 

acordo com o referencial teórico 

de gêneros de texto na 

perspectiva da LSF (MARTIN; 

ROSE, 2008; DEREWIANKA, 

2009; CHRISTIE; DEREWIANKA, 

2008; EMILIA; CHRISTIE, 2013; 

ROSE; MARTIN, 2012). 

Gêneros da família dos procedimentos 

Participantes generalizados; comandos no 

modo imperativo e/ou modalizados (metáfora 

gramatical interpessoal); frequência de 

processos materiais; presença de 

nominalizações. 

Gêneros da família dos relatórios 

Participantes generalizados; predominância de 

processos relacionais; alguns processos 

materiais; linguagem descritiva usada para 

definir, classificar, comparar e contrastar. 

Gêneros da família das explicações 

Participantes não humanos generalizados; 

relação temporal sequencial; relações de causa 

e efeito, predominância de processos materiais; 

em algumas situações verbos na estrutura 

passiva e tempo presente. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na sequência, apresentamos os textos selecionados com potencial para 

instanciar gêneros das famílias dos procedimentos, dos relatórios e das explicações, 

de acordo com os critérios apresentados anteriormente. Os textos estão identificados 

pelo capítulo e respectivo título, pela seção e/ou título que introduz o texto, pela página 

em que aparecem no material didático e por um código de identificação – formado 

pela letra inicial do nome do gênero que o texto potencialmente instancia seguida do 

número do capítulo do livro em que o texto se encontra, do símbolo da cerquilha (#) e 

de um número sequencial a partir do número 1, que contabiliza quantos textos têm 

potencial para instanciar o referido gênero. Em relação à identificação pela 

seção/título, a seção denominada Você sabia? é constituída por um texto sem título, 

o qual é introduzido pela própria expressão e não apresenta numeração para 

identificá-la. Assim, cada texto selecionado que pertence à seção Você sabia? 

aparece com essa denominação, e aquele que tem título é apresentado pelo título e 

pela numeração, com exceção do texto 3, que, por não se enquadrar nos critérios 
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anteriores, foi identificado pela primeira palavra do referido texto. No Quadro 41, 

consta a identificação dos textos que constituem o corpus. 

 

Quadro 41 – Identificação dos textos que constituem o corpus de análise 

Famílias de 
gêneros que o 

texto 
potencialmente 

instancia 

Capítulo/Título do 
capítulo 

Seção/Título Página Codificação 

Procedimentos 

5  Igualdade de 
gênero 

Você sabia? 47 P5#1 

6  Eu quero trabalhar Você sabia? 54 P6#2 

7  Respeitar os 
diferentes 

7.4 Dicas 
importantes na 

cidade! 
58 P7#3 

8  Saúde e o SUS Você sabia? 70 P8#4 

9  Transportes 
públicos 

Você sabia? 78 P9#5 

12  Todos(as) por 
um(a) 

Você sabia? 101 P12#6 

Relatórios 

1  Cheguei ao Brasil 
1.1 Diálogo 9 R1#1 

Formulários 15 R1#2 

4  Direitos das 
crianças 

Você sabia? 38 R4#3 

7  Respeitar as 
diferenças 

Você sabia? 59 R7#4 

9  Transportes 
públicos 

9.5 No ônibus 76 R9#5 

10  Liberdade de 
crença 

10.3 Leitura 82 R10#6 

11  História do Brasil 
11.5 O direito 

ao voto no 
Brasil 

92 R11#7 

12  Todos(as) por 
um(a) 

12.3 Direitos 
Humanos 

98 R12#8 

Explicações 1  Cheguei ao Brasil Você sabia? 14 E1#1 

 
Fonte: Organizado pela autora. 

 

4.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

Para a análise dos textos selecionados, foram adotados os seguintes 

procedimentos: 
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 descrição das variáveis de registro campo, relações e modo (HALLIDAY, 

1989; HALLIDAY, 1994; HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004) em cada um 

dos textos selecionados com potencial para instanciar gêneros das 

famílias dos procedimentos, dos relatórios e das explicações, para 

identificação das pistas do propósito sociocomunicativo; 

 descrição e análise, em cada texto do corpus, das ocorrências 

linguísticas que caracterizam os gêneros das famílias dos 

procedimentos, dos relatórios e das explicações, tendo como foco o 

sistema de transitividade, as funções de fala e o sistema de modalidade 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014); 

 identificação da Estrutura Esquemática de Gênero (EEG) dos textos 

selecionados para confirmar o propósito sociocomunicativo dos gêneros 

e, assim, confirmar qual gênero está instanciado em cada texto (MARTIN; 

ROSE, 2008; CHRISTIE; DEREWIANKA, 2008; ROSE; MARTIN, 2012; 

EMILIA; CHRISTIE, 2013); 

 reflexão e discussão sobre a finalidade dos gêneros encontrados, tendo-

se em vista políticas públicas inclusivas no contexto de língua de 

acolhimento. 

 

Em relação aos passos dos procedimentos analíticos, quanto à descrição das 

variáveis contextuais e à análise linguística (realizadas simultaneamente), a princípio, 

na variável campo, são observados os seguintes passos: identificação e 

categorização das práticas sociais realizadas por meio da linguagem; levantamento 

dos tipos de orações de cada texto selecionado. Na variável relações, realizam-se 

identificação e classificação dos participantes como participantes na interação e/ou 

participantes no texto (THOMPSON; THETELA, 1995), participantes específicos e 

generalizados; levantamento da função que os participantes desempenham nas 

orações; levantamento dos recursos interpessoais que evidenciam as relações de 

proximidade e distanciamento entre os participantes na interação; levantamento das 

ocorrências das funções de fala, dos valores trocados na oração e dos recursos de 

modalidade e polaridade. Por fim, quanto à variável modo, faz-se identificação da 

linguagem constitutiva dos textos e de como esse está organizado. 

A partir das análises e da identificação da EEG, das etapas e das fases dos 

gêneros, é possível confirmar o propósito sociocomunicativo específico de cada texto 
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e, assim, identificar o gênero de texto instanciado. Por fim, após a identificação dos 

gêneros de texto, há reflexão e discussão acerca da finalidade desses gêneros, tendo-

se em vista políticas públicas inclusivas no contexto de língua de acolhimento. 

Nas análises, os excertos foram transcritos exatamente como no original. Nos 

casos em que se verificaram inadequações na escrita quanto à norma-padrão da 

língua portuguesa, utilizou-se a expressão latina “[sic]” logo após a inadequação. 

Foram utilizados colchetes simples para demarcar elipses e colchetes duplos para 

demarcar orações encaixadas. Oração encaixada, segundo Halliday e Matthiessen 

(2014), é um mecanismo pelo qual uma oração ou frase funciona como um constituinte 

dentro da estrutura de um grupo. Essas orações não serão classificadas no sistema 

de transitividade, pois apresentam status de grupo, e por isso não serão analisadas 

como oração. Quanto à EEG, as etapas são grafadas com letra inicial maiúscula, 

enquanto as fases, com letra inicial minúscula. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

“O meu país é a terra 
O meu país somos todos nós” 

 

Neste capítulo, apresentamos e discutimos o resultado da análise do corpus de 

pesquisa deste estudo, o qual é constituído por 15 textos selecionados do material 

didático Pode Entrar – Português do Brasil para Refugiadas e Refugiados (FEITOSA 

et al., 2015) direcionado ao ensino e à aprendizagem de PLAc. A partir das análises, 

conforme procedimentos descritos no capítulo da Metodologia, das variáveis de 

registro (campo, relações e modo) e a partir da análise linguística tendo como base 

significados ideacionais experienciais (sistema de transitividade) e interpessoais 

(funções de fala e sistema de modalidade), buscamos determinar, por meio da EEG, 

os padrões textuais instanciados nos textos selecionados para confirmar seu propósito 

sociocomunicativo e, dessa forma, identificar o gênero. Assim, neste capítulo 

apresentamos as evidências linguísticas encontradas nas análises que nos 

possibilitam responder à questão de pesquisa a que nos propusemos neste estudo: 

quais gêneros das famílias dos procedimentos, dos relatórios e das 

explicações, com base na análise de significados ideacionais e interpessoais, 

estão instanciados em material didático de PLAc? 

Considerando que o foco deste estudo recai em significados ideacionais 

experienciais que constroem o campo e em significados interpessoais que constroem 

as relações, os resultados dessas análises estão descritos detalhadamente nas 

seções 5.1 e 5.2 respectivamente. 

Em relação ao modo, identificamos qual o papel da linguagem (constitutiva ou 

auxiliar), o canal utilizado (gráfico ou fônico), o meio (oral, escrito e/ou não verbal) 

empregado pela linguagem e como essa está organizada nos textos. As análises 

evidenciaram que os 15 textos constituintes do corpus de análise apresentam 

linguagem constitutiva e meio verbal escrito. Quanto ao modo de organização, apenas 

um texto (R1#1) é construído no formato de diálogo, e um texto (R1#2) apresenta, 

inicialmente, um modelo de formulário do Ministério da Justiça (adaptado pelas 

autoras) para que os alunos o completem com seus dados, e, após esse formulário, 

há dois blocos contendo informações sobre o assunto tratado. Sete textos (R1#2, 

P6#2, P7#3, R7#4, P9#5, R12#8 e P12#6) são constituídos por tópicos, e três desses 

são introduzidos por perguntas diretas (R1#2, P6#2 e P5#1). 
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Este capítulo está organizado em seis seções. Na primeira seção, 5.1, 

apresentamos os resultados da análise dos significados ideacionais experienciais que 

constroem o campo. Na seção 5.2, expomos os resultados dos significados 

interpessoais que constroem as relações. Na seção 5.3, apresentamos as 

instanciações de gêneros de texto identificadas no corpus. Nas seções subsequentes, 

exibimos as instanciações de gêneros da família dos procedimentos (seção 5.4) e as 

instanciações de gêneros da família dos relatórios (seção 5.5) presentes no corpus, 

com a identificação do padrão textual, ou seja, a EEG de um exemplar de cada gênero 

encontrado das respectivas famílias mencionadas. Por fim, expomos, na seção 5.6, 

uma reflexão acerca da finalidade desses gêneros identificados, tendo em vista 

políticas públicas inclusivas no contexto de língua de acolhimento. 

 

5.1 SIGNIFICADOS IDEACIONAIS EXPERIENCIAIS QUE CONSTROEM O CAMPO 

 

Em relação aos significados ideacionais experienciais que constroem o campo, 

identificamos as atividades sociais realizadas por meio da linguagem, categorizadas 

neste estudo como “práticas sociais”, a natureza dessas ações e os objetivos os quais 

a linguagem se propõe a cumprir nos textos do corpus. Os resultados evidenciaram 

que todos os 15 textos que constituem o corpus de análise deste estudo caracterizam-

se por apresentar informações que são dirigidas às refugiadas e aos refugiados, 

público-alvo do material didático (conforme o título do próprio material: Pode Entrar – 

Português do Brasil para Refugiadas e Refugiados). Tais informações estão 

relacionadas a práticas sociais relevantes no processo de interação sociocultural pelo 

qual imigrantes e refugiados passam ao chegar ao país e ao estabelecer-se nele. 

Dessa forma, categorizamos os textos selecionados de acordo com as práticas 

sociais instanciadas neles, a saber, documentação para acessar direitos e serviços, 

legislação, segurança, alimentação, saúde pública, transporte público e direitos 

humanos. Para a referida categorização, utilizamos como critério a identificação da 

prática social que se destaca no texto, visto que, em alguns casos, há o cruzamento 

dessas práticas. O texto P5#1, por exemplo, apresenta como prática social a 

segurança e não a legislação, pois aborda majoritariamente a questão da violência 

contra as mulheres e apenas menciona a existência da Lei Maria da Penha. Embora, 

no referido texto, haja um cruzamento das práticas sociais segurança e legislação, o 

enfoque é dado à segurança da mulher. O Quadro 42 apresenta a categorização das 
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práticas sociais, quais aspectos relativos a essas são abordados e em qual(ais) 

texto(s) está(ão) presente(s). 

 

Quadro 42 – Categorização das práticas sociais representadas nos textos 

Práticas sociais / 

Campo 
Aspectos abordados Texto 

Documentação 

para acessar 

direitos e serviços 

RNE  R1#1 

CPF E1#1 

RNE e CPF R1#2 

Legislação 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) R4#3 

Questões relativas ao trabalho no Brasil 

Direito à CTPS 

Proibição do trabalho infantil, trabalho 

escravo e da exploração sexual  

P6#2 

Direito à liberdade de crença no Brasil 

Lei que considera crime a prática de 

discriminação ou preconceito contra as 

religiões 

R10#6 

Direito ao voto no Brasil 

(imigrantes e refugiados somente após 

naturalização) 

R11#7 

Direitos Humanos 

Características mais importantes da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 
R12#8 

Segurança 

Cuidados com a segurança em lugares 

públicos 
P7#3 

Segurança da mulher P5#1 

Alimentação 
Categorias de alimentos: in natura, 

processados e ultraprocessados 
R7#4 

Saúde pública Atendimento de saúde público e gratuito P8#4 

Transporte público 

Atos que incomodam os passageiros dentro 

de um veículo público 
R9#5 

O uso do Bilhete Único P9#5 

Direitos humanos Disque Direitos Humanos P12#6 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quanto às informações contidas no Quadro 42, destacamos os seguintes 

aspectos relacionados às práticas sociais evidenciadas: 

 Documentação para acessar direitos e serviços é abordada nos 

textos R1#1, E1#1 e R1#2, que trazem informações sobre documentos 
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fundamentais no processo de interação sociocultural de imigrantes e 

refugiados, os quais são o RNE e o CPF. O texto R1#1 trata do RNE, o 

texto E1#1, do CPF, e o R1#2, de ambos os documentos. 

 Legislação está presente nos textos R4#3, P6#2, R10#6, R11#7 e 

R12#8. O texto R4#3 apresenta um trecho do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). No texto P6#2, há referência à legislação trabalhista 

no Brasil, que assegura a todos imigrantes e refugiados os mesmos 

direitos trabalhistas de qualquer cidadão brasileiro, sendo abordado, em 

especial, o direito à CTPS. No texto R10#6, é citada a Constituição 

Federal de 1988, referindo-se à lei que estabelece crime a prática de 

discriminação ou preconceito contra as religiões. A Constituição Federal 

também é citada no texto R11#7, que discorre sobre o direito ao voto no 

Brasil. Nesse texto, há a ressalva de que só poderão exercer esse direito 

imigrantes e refugiados que obtiverem a naturalização brasileira. O texto 

R12#8 traz um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

destacando suas características mais importantes. 

 Segurança é tratada nos textos P5#1 e P7#3. O texto P5#1 aborda a 

questão dos direitos das mulheres em relação a qualquer tipo de 

violência da qual podem ser vítimas. O texto P7#3 traz instruções de 

como agir em segurança em lugares públicos. Nesse texto, os 

procedimentos recomendados não incluem a intervenção de agentes 

públicos; trata-se apenas de ações que os próprios indivíduos precisam 

adotar para manter sua segurança em lugares públicos. 

 Alimentação é referida no texto R7#4, no qual são diferenciados três 

grupos de alimentos: in natura, processados e ultraprocessados. 

 Saúde pública está presente no texto P8#4, que discorre sobre o 

atendimento de saúde público e gratuito, apresentando esclarecimentos 

sobre documentos que se precisa levar e o que se deve fazer em caso 

de dúvidas no atendimento. 

 Transporte público presente nos textos R9#5 e P9#5. O texto R9#5 

traz depoimentos de uma passageira (Tamires) sobre atitudes que 

incomodam dentro do ônibus; já o texto P9#5 trata do uso de Bilhete 

Único em ônibus na cidade de São Paulo. 
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 Direitos humanos são abordados no texto P12#6, que contém 

informações relacionadas, mais especificamente, ao Disque 100 – 

Disque Direitos Humanos. 

O Gráfico 2 mostra as práticas sociais categorizadas e o número de ocorrências 

dessas nos textos que compõem o corpus de análise. 

 

Gráfico 2 – Práticas sociais e ocorrências nos textos em análise 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A partir da categorização das atividades realizadas por meio da linguagem em 

práticas sociais, podemos declarar que, dentre os 15 textos que têm potencial para 

fazer parte dos gêneros factuais, cujo propósito geral é informar, a preocupação recai, 

principalmente, nos campos da legislação e da documentação para acessar direitos e 

serviços. Os aspectos jurídicos instanciados em cinco desses 15 textos (1/3) têm 

como objetivo informar e inteirar os imigrantes e refugiados acerca da legislação 

brasileira e dos direitos humanos universais, possibilitando esclarecimentos a esse 

público, para o qual informações relativas às leis vigentes no país que os recebe são 

de fundamental importância. Na posição subsequente, o destaque está no campo da 

documentação para acessar direitos e serviços, uma vez que, após a regularização 

em território nacional, a documentação é prioritária no processo de interação social 

de imigrantes e refugiados. A recorrência dessas práticas sociais evidencia a estreita 

relação que existe entre elas. Por exemplo, imigrantes e refugiados que chegam ao 

país precisam ter conhecimento das leis trabalhistas vigentes no Brasil (Legislação) 

para providenciarem a CTPS (Documentação) e, sem documentação, não podem ter 
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acesso a direitos básicos e serviços. A preocupação com o transporte público e a 

segurança (individual) aparecem na sequência, estando cada uma dessas práticas 

sociais presentes em dois textos. Por fim, com menos frequência nos textos, 

aparecem alimentação, saúde pública e direitos humanos, cada uma em apenas um 

texto. 

Sobre as práticas sociais presentes no corpus, cabe ainda mencionarmos que, 

segundo Talita Amaro, uma das autoras e editora responsável pelo material didático, 

foi feito um levantamento prévio com imigrantes e refugiados para identificar quais as 

principais dificuldades que eles encontravam no processo de interação social. A partir 

desse levantamento, as autoras construíram o material didático com as temáticas 

propostas e categorizadas em práticas sociais neste estudo65. Assim, percebe-se a 

preocupação das autoras em identificar previamente quais eram as necessidades mais 

urgentes desse público e contemplá-las nas temáticas. “A gente fez uma avaliação com 

refugiados e refugiadas antes, para levantar quais eram as principais demandas deles, as 

principais dificuldades deles no Brasil [...]”, diz Amaro (MORENO, 2015). 

Outro aspecto que se destaca entre os 15 textos em análise é que oito desses 

aparecem no material em um box66 que apresenta como chamada a expressão Você 

sabia?. Essa chamada é o início de uma pergunta cujos complementos (assunto do 

que se trata e a resposta ao questionamento) aparecem na sequência, trazendo 

informações que o leitor deveria saber sobre o assunto tratado no capítulo do material 

didático. 

Ainda em relação à variável campo, no que diz respeito ao tipo de experiência 

realizada por meio da linguagem, a seguir, na Tabela 1, apresentamos a 

sistematização dos resultados da análise do sistema de transitividade (Apêndice B), 

tendo como foco os processos em cada texto analisado, sua(s) ocorrência(s) e 

respectivo percentual.  

                                                           
65 Para este estudo, foram categorizadas em práticas sociais as temáticas presentes no corpus de 
análise, e essas representam praticamente a totalidade de temáticas abordadas no material didático. 
66 Um espaço graficamente delimitado que normalmente inclui um texto explicativo ou um texto sobre 
assunto relacionado à matéria principal. 



 

 

Tabela 1 – Sistematização dos tipos de processos no corpus 

TEXTO 1 2 3 4 5 

Processo Ocorrência(s) % Ocorrência(s) % Ocorrência(s) % Ocorrência(s) % Ocorrência(s) % 

Material 2 10 Não ocorre 0 5 42 Não ocorre 0 2 18 

Mental 2 10 Não ocorre 0 1 8 Não ocorre 0 1 9 

Relacional 17 80 2 67 5 42 3 100 5 45 

Verbal Não ocorre  0 1 33 1 8 Não ocorre 0 1 9 

Comportamental Não ocorre 0 Não ocorre 0 Não ocorre 0 Não ocorre 0 Não ocorre 0 

Existencial Não ocorre 0 Não ocorre 0 Não ocorre 0 Não ocorre 0 2 18 

TEXTO 6 7 8 9 10 

Processo Ocorrência(s) % Ocorrência(s) % Ocorrência(s) % Ocorrência(s) % Ocorrência(s) % 

Material 7 39 11 65 1 14 7 54 7 50 

Mental Não ocorre 0 1 6 2 29 Não ocorre 0 2 14 

Relacional 7 39 2 12 4 57 4 31 2 14 

Verbal 4 22 Não ocorre 0 Não ocorre 0 2 15 1 7 

Comportamental Não ocorre 0 3 18 Não ocorre 0 Não ocorre 0 2 14 

Existencial Não ocorre  0 Não ocorre 0 Não ocorre 0 Não ocorre 0 Não ocorre 0 

TEXTO 11 12 13 14 15 

Processo Ocorrência(s) % Ocorrência(s) % Ocorrência(s) % Ocorrência(s) % Ocorrência(s) % 

Material 14 67 8 32 3 38 4 20 3 25 

Mental Não ocorre 0 1 4 Não ocorre 0 1 5 1 8 

Relacional 7 33 11 44 3 38 14 70 5 42 

Verbal Não ocorre 0 3 12 1 13 1 5 3 25 

Comportamental Não ocorre 0 Não ocorre 0 Não ocorre 0 Não ocorre 0 Não ocorre 0 

Existencial Não ocorre 0 2 8 1 13 Não ocorre 0 Não ocorre 0 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Conforme podemos verificar na Tabela 1, quanto à recorrência dos processos, 

a análise do sistema de transitividade evidenciou que o tipo de processo mais 

recorrente no corpus é o relacional (44%). Na sequência, aparecem os seguintes 

processos: material (36%), verbal e mental (ambos com 8%) e comportamental e 

existencial (ambos com 2%). No corpus analisado, predominam os processos 

relacionais em oito textos (textos R1#1, E1#1, R4#3, P5#1, R7#4, R10#6, R12#8 e 

P12#6) e os processos materiais em quatro (P7#3, P8#4, R9#5 e P9#5). Os processos 

relacionais e materiais também são os mais frequentes, com o mesmo número de 

ocorrências, em três textos (R1#2, P6#2 e R11#7), como ilustra o Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Tipos de processos mais frequentes no corpus de pesquisa 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Esse resultado da predominância de processos relacionais e materiais nos 

textos que constituem o corpus já dá pistas do propósito sociocomunicativo dos 

gêneros de textos factuais, cujo propósito geral é informar. Segundo Emilia e Christie 

(2013), os gêneros factuais são usados quando as pessoas precisam relatar ou 

descrever informações ou instruir na realização de tarefas ou, ainda, para explicar por 

que ou como as coisas acontecem. Assim, o predomínio de processos relacionais, os 

quais são usados para representar as relações – definir, classificar e comparar duas 

entidades diferentes –, bem como a prevalência de processos materiais, que servem 

para representar a experiência externa – processos do fazer, construir, acontecer – 
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são marcas linguísticas características das famílias de gêneros analisadas neste 

estudo. 

Após a apresentação e discussões dos resultados em relação à variável 

campo, a seção seguinte trata dos resultados da análise da variável contextual 

relações, cuja função é estabelecer vínculo entre os participantes (HALLIDAY, 1989), 

e suas realizações linguísticas no corpus. 

 

5.2 SIGNIFICADOS INTERPESSOAIS QUE CONSTROEM AS RELAÇÕES 

 

A análise da variável relações, por sua vez, evidenciou quem são os 

participantes e a função que esses desempenham nos textos. A análise dos recursos 

interpessoais presentes nos textos selecionados, como as funções de fala e o sistema 

de modalidade, possibilitam identificar o tom do discurso, se de proximidade ou 

afastamento, ou seja, como a interação entre os participantes na interação 

(THOMPSON; THETELA, 1995) é realizada por meio da linguagem. 

A princípio, apresentamos quem são os participantes e como são classificados. 

Com base em Thompson e Thetela (1995), participantes na interação são aqueles que 

evidenciam uma interação entre quem produz o texto (enunciador/escritor/autor) e a 

quem o texto se dirige (leitor/destinatário); são chamados pelos autores de “escritor-

no-texto” e leitor-no-texto”. Dessa forma, no que tange à autoria, 14 dos 15 textos do 

corpus de análise deste estudo não apresentam fonte de pesquisa, o que nos leva a 

pressupor que as autoras do material didático (FEITOSA et al., 2015) sejam as 

responsáveis pela elaboração desses textos, constituindo-se como participantes na 

interação. Cabe mencionar que os textos R1#2, R4#3 e R12#8 contêm trechos de 

documentos oficiais com suas respectivas fontes (endereços eletrônicos). Faz parte 

do texto R1#2 um formulário para agendamento de estrangeiro para solicitar o RNE 

do Ministério da Justiça, adaptado pelas autoras; do texto R4#3, um trecho do ECA; 

do texto R12#8, um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O texto 

P12#6 é o único que apresenta fonte na íntegra, de modo que é participante na 

interação o site da secretaria dos Direitos Humanos do Governo Federal, de onde o 

texto foi extraído. Do mesmo modo, são participantes na interação os refugiados a 

quem todos os 15 textos são dirigidos. 

Segundo Thompson e Thetela (1995), além dos participantes na interação, há 

os participantes no texto. Os participantes no texto, por sua vez, coincidem com os 



146 
 

participantes da oração e sempre desempenham uma função, seja Ator, 

Experienciador, Portador, Atributo e outros que compõem a figura descrita por Halliday 

e Matthiessen (2014), que se constitui de processo e participantes, também podendo 

haver circunstâncias. Os participantes na interação podem aparecer ou não no texto. 

No caso de aparecem, são classificados também como participantes no texto. O 

Quadro 43 traz exemplos de orações cujos participantes na interação são igualmente 

participantes no texto. 

 
Quadro 43 – Exemplos de participantes na interação e no texto simultaneamente 

Participantes na interação e no texto simultaneamente Texto 

Você sabe preencher seus dados? Coloque [você] seus dados. R1#2 

Os refugiados e solicitantes de refúgio têm direito à carteira de 

trabalho [...] 
P6#2 

[...] preste atenção [você] e tenha cuidado [você] para proteger sua 

segurança.  
P7#3 

Esta é Tamires. [...] ela nos diz quais atos mais incomodam dentro do 

veículo público e que [nós] devemos estar atentos para não reproduzir.  
R9#5 

Para usar o transporte público em São Paulo, você pode adquirir o 

Bilhete único. 
P9#5 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Conforme visto anteriormente, são participantes na interação as autoras do 

material didático (exceto no texto P12#6, que apresenta fonte de pesquisa) e os 

refugiados. Nos exemplos (selecionados dos textos R1#2, P6#2, P7#3 e P9#5), os 

participantes na interação leitores/destinatários são também participantes no texto e 

estão expressos nos textos por meio do pronome de tratamento você explícito e 

implícito (na forma implícita, identificável pelo modo oracional imperativo), dos 

pronomes sua e seus e dos próprios termos refugiado(s) e solicitante de refúgio. Essas 

marcas linguísticas estabelecem uma relação de proximidade entre os interlocutores. 

O pronome você, marca linguística frequente nos textos, se refere a quem o 

participante que produz o texto está se dirigindo: a você – imigrante e refugiado, 

estabelecendo uma interação direta entre as autoras do material didático e o 

respectivo público-alvo. Também os pronomes sua, seus e os termos refugiado(s), 

solicitante de refúgio estabelecem essa relação de proximidade. As autoras do 

material didático, participantes na interação, aparecem também como participantes no 

texto. Essas estão expressas por meio dos pronomes nós e nos, que evidenciam a 
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inclusão delas no texto, conforme exemplo (extraído do texto R9#5) presente no 

Quadro 43. 

Tais marcas linguísticas indicam que as autoras estão buscando uma interação 

mais próxima com o público-alvo. Por meio dessas escolhas linguísticas, que trazem 

os interlocutores (participantes na interação) para dentro da situação comunicativa, as 

autoras dão ao discurso um tom menos distante e formal e mais próximo, amigável e 

dialógico. Essa inclusão dos participantes na interação como participantes no texto 

corrobora a relação de proximidade por meio do engajamento desses participantes no 

discurso. 

Ainda em relação aos participantes na interação e participantes no texto, cabe 

classificá-los em específicos e generalizados, visto que os participantes generalizados 

são uma marca linguística presente nas famílias de gêneros analisadas neste estudo. 

O Quadro 44 apresenta exemplos desses participantes. 

 
Quadro 44 – Exemplos de participantes específicos e generalizados no corpus 

Participante específico Participante generalizado Texto 

Alice aguarda 
atendimento [...] 
A atendente (Joana) 
chama sua senha.  

Não ocorre.  R1#1 

O CPF (Cadastro de 
Pessoa Física)  

[...] cidadãos residentes no Brasil 
Qualquer pessoa física, nacional ou 
estrangeira [...] 

E1#1 

Formulários estão em 
todos os lugares [...] 
O solicitante de refúgio 
[...] 

Formulários estão em todos os lugares, 
você sabe preencher seus dados? [...] 

R1#2 

O Brasil tem uma lei 
especial para proteger 
crianças e adolescentes 
[...] 

 [...] pelos pais, pelos integrantes da família 
ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes 
públicos executores de medidas 
socioeducativas ou por qualquer pessoa 
encarregada [...] 

R4#3 

[...] a Lei Maria da 
Penha que torna 
violência doméstica 
crime. 

No Brasil homens e mulheres [...] 
Qualquer mulher [...]  
Para qualquer (sic) informações [...] 

P5#1 

A Carteira de Trabalho 
e Previdência Social 
[...] 

[...] direitos inerentes a qualquer outro (a) 
trabalhador (a) [...] 
[...] com os mesmos direitos de qualquer 
outro trabalhador brasileiro. 
[...] pode ser solicitada por qualquer pessoa 
maior de 14 anos, nacional ou estrangeira [...] 

P6#2 
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Sempre confira o troco. 
[...] preste atenção [você] e tenha cuidado 
[você] 

P7#3 

[...] o consumo alimentar 
deve ser pensado com 
as três categorias de 
alimentos. 

Alimentos in natura 
Alimentos processados  
Alimentos ultra processados  

R7#4 

No Brasil o atendimento 
de saúde público é 
gratuito. 

Procure [você] hospitais e farmácias públicas 
Sempre [você] tenha seus documentos  
Peça para o médico escrever todas as 
instruções de tratamento. 

P8#4 

Esta é a Tamires. Ela 
usa o ônibus todos os 
dias [...] 

Você já presenciou alguns desses atos?  
Pessoas que deixam mochilas nas costas [...] 
[...] quando pessoas comuns sentam no 
assento preferencial. 
Incomoda a todos quando a pessoa [...] 
Homens sentados que abrem demais as 
pernas [...] 

R9#5 

[...] É prático porque 
você recarrega o Bilhete 
Único em lotérica, 
terminal de ônibus ou 
estação de metrô [...] 

Para usar o transporte público em São Paulo, 
você [...] 
É prático porque você recarrega [...] 
E você pode economizar [...]  

P9#5 

O Brasil é um país laico. 
A Constituição 
estabelece [...]  
A pena prevista é a 
prisão por um a três 
anos e multa. 

Ninguém pode ser discriminado [...] R10#6 

A Constituição de 1988 
determinou o sufrágio 
universal [...] 

[...] homens e mulheres a partir de 16 anos 
Até o período do Império, só homens [...] 
Você pode votar [...] 

R11#7 

Os direitos humanos 
são direitos inerentes a 
todos os seres humanos, 
independentemente de 
raça, sexo, 
nacionalidade, etnia, 
idioma, religião, 
identidade de gênero, 
orientação sexual ou 
qualquer outra condição. 

Os direitos humanos são direitos inerentes a 
todos os seres humanos. 
Todos merecem estes direitos. 
Todos os direitos humanos devem [...] 

R12#8 

O Disque Direitos 
Humanos - Disque 100 
funciona diariamente, 24 
horas [...]  

O que você precisa informar para registrar 
uma denúncia no Disque 100 [...] 

P12#6 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Conforme visto no Quadro 44, há ocorrência no corpus tanto de participantes 

específicos quanto de participantes generalizados, com exceção do primeiro texto, em 

que não há ocorrência de participante generalizado. Esse texto consiste em um 

diálogo que simula uma situação comunicativa entre duas personagens, únicas 

participantes no texto, Joana e Alice, que são nomeadas e, portanto, não são 

participantes generalizadas. Na referida situação comunicativa, as orações têm a 

forma de proposição cujas participantes solicitam e dão informações por meio das 

funções de fala declaração e pergunta. 

Nos demais textos, as marcas linguísticas que evidenciam os participantes 

generalizados são o uso dos pronomes indefinidos qualquer, todos, todas e ninguém, 

assim como o uso de substantivos no plural sem determinantes e do pronome de 

tratamento você. Dentre essas marcas linguísticas, destaca-se a recorrência do 

pronome você, participante na interação e no texto. 

 Em relação aos participantes no texto, quanto à função que desempenham na 

oração, a análise do sistema de transitividade (Apêndice B) evidenciou que as funções 

mais recorrentes são Ator (19%), Atributo e Portador (18%), Identificado e Identificador 

(8%), em consonância com os processos com maior número de ocorrências (materiais 

e relacionais). Na função de Ator, aparecem de forma explícita ou implícita os 

imigrantes e refugiados, conforme exemplos no Quadro 45. 

 

Quadro 45 – Imigrantes e refugiados na função de Ator no corpus 

Texto Exemplos 

R1#1 
Pronto! A senhora deve retirar o seu RNE aqui mesmo neste posto em 
10 dias úteis.  

R1#2 Onde [eu] posso renovar ou solicitar pela primeira vez o RNE? 

P5#1 
Para qualquer [sic] informações sobre questões de violência contra as 
mulheres e para [você] saber como agir, LIGUE [você] 180. 

P6#2 
Os refugiados e solicitantes de refúgio podem trabalhar formalmente e 
são titulares dos mesmos direitos inerentes a qualquer outro (a) 
trabalhador (a) no Brasil. 

P7#3 Evite fazer [você] transações com dinheiro em bancos sozinho (a). 

P8#4 Sempre chegue [você] no horário. 

R9#5 Esta é a Tamires. Ela usa o ônibus todos os dias. 

P9#5 
Para usar o transporte público em São Paulo, você pode adquirir o Bilhete 
Único, que é mais prático e pode ser também mais econômico. 

R11#7 Você pode votar assim que obtiver a naturalização brasileira!  

P12#6 
As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem direta 
e gratuita, de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel, bastando [você] 
discar 100. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A partir dessa análise, podemos perceber que as ações recomendadas têm 

como principal agente o público-alvo, os próprios alunos a quem são repassadas as 

informações e instruções. 

Após enfocarmos os tipos de participantes e as respectivas funções, 

apresentamos, a partir das análises desenvolvidas, como as relações entre os 

participantes na interação se realizam por meio da linguagem (análise das ocorrências 

no Apêndice C). A princípio, expomos os resultados da análise das ocorrências das 

funções de fala – declaração, pergunta, oferta e comando – e da forma como são 

apresentadas – na forma de proposição, em que a linguagem serve à troca de 

informações, ou de proposta, quando a linguagem é usada para a troca de bens e 

serviços. A Tabela 2 traz os resultados dessas ocorrências nos 15 textos analisados. 

 

Tabela 2 – Sistematização das ocorrências de funções de fala no corpus 

Texto 
Proposições  Propostas 

Declaração Pergunta Oferta Comando 

R1#1 15 8 Não ocorre 1 (metáfora gramatical)  
E1#1 2 Não ocorre Não ocorre Não ocorre 
R1#2 6 2 Não ocorre 2 
R4#3 2 Não ocorre Não ocorre Não ocorre 
P5#1 7 Não ocorre Não ocorre 1 
P6#2 11 3 Não ocorre 2 (metáforas gramaticais)  
P7#3 1 Não ocorre Não ocorre 10 
R7#4 3 Não ocorre Não ocorre 1 (metáfora gramatical)  
P8#4 2 Não ocorre Não ocorre 5 
R9#5 8 1 Não ocorre 2 (1 metáfora gramatical) 
P9#5 3 Não ocorre Não ocorre 4 (metáforas gramaticais) 

R10#6 17 Não ocorre Não ocorre Não ocorre 
R11#7 6 Não ocorre Não ocorre 1 (metáfora gramatical) 
R12#8 12 Não ocorre Não ocorre Não ocorre 
P12#6 4 3 Não ocorre Não ocorre 

Total 99 17 0 29 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

De acordo com a Tabela 2, as orações do corpus de análise são apresentadas 

majoritariamente como proposições, que predominam em 13 dos 15 textos. A partir 

dessa evidência linguística, podemos perceber que as autoras do material didático 

utilizam a língua mais para a troca de informações com os imigrantes e refugiados do 

que para a troca de bens e serviços. Nessa troca de informações, em relação às 
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funções de fala, são dadas mais declarações do que são solicitadas perguntas ao 

público-alvo. Com exceção do texto R1#1, explanado anteriormente, nos textos R1#2, 

P6#2, R9#5 e P12#6, a função de fala pergunta é utilizada como um recurso retórico, 

pois as questões são feitas e respondidas pelas mesmas autoras, como neste 

exemplo, extraído do R1#2: “Onde posso renovar ou solicitar pela primeira vez o RNE? 

O solicitante de refúgio que teve a sua condição de refugiado reconhecida pelo Comitê 

Nacional para Refugiados (CONARE) tem o direito de obter o Registro Nacional de 

Estrangeiros (RNE), documento de identidade dos estrangeiros no Brasil. A emissão 

e a renovação do RNE são feitas em qualquer unidade da Polícia Federal” (FEITOSA 

et al., 2015, p. 15, grifos do original). Quanto às propostas, em que a língua é utilizada 

para a troca de bens e serviços, não há ocorrência da função de fala oferta. Já a 

função comando está explicitamente presente nos textos R1#2, P5#1, P7#3, P8#4, e 

há comandos modalizados nos textos R1#1, P6#2, R7#4, R9#5, P9#5, R11#7. Nos 

textos P7#3 e P8#4, as orações apresentam a forma de propostas; nessas os 

comandos são diretos. Há, também, a presença de modalização evidenciando uma 

tentativa de proximidade com o leitor, suavizando o tom do discurso. 

Quanto às marcas linguísticas que evidenciam proximidade com o leitor, dentre 

os textos analisados, conforme visto anteriormente, os textos E1#1, R4#3, P5#1, 

P6#2, R7#4, P8#4, P9#5 e P12#6 iniciam com a chamada Você sabia?. Essa 

chamada, utilizada para criar expectativa no leitor, pode ser considerada como uma 

estratégia de interação que estabelece proximidade entre as autoras e o público-alvo. 

As marcas linguísticas que evidenciam essa proximidade são o uso do modo oracional 

interrogativo, que realiza a função de fala pergunta, por meio de uma proposição, na 

qual há troca de informações ou conhecimentos, e também pela utilização do pronome 

você, que evidencia que as autoras se dirigem diretamente aos imigrantes e 

refugiados, interagindo com o leitor/destinatário. 

Cabe ainda destacar, no que se refere à variável relações, que há variação entre 

o tipo de relação entre os participantes. Em alguns textos, há ocorrências de proximidade 

e, em outros, de distanciamento entre os participantes na interação. Selecionamos dois 

exemplos do mesmo texto (texto R11#7) para explicar essa variação. No exemplo 

“Você pode votar assim que [você] obtiver a naturalização brasileira” (FEITOSA et al., 

2015, p. 92), as marcas linguísticas – uso do pronome você explícito e implícito e o 

uso da modalidade pode – evidenciam uma interação direta com o público-alvo. Por 

meio do pronome você, as autoras incluem imigrantes e refugiados numa pauta 
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reivindicada por atores sociais que trabalham com questões migratórias, nesse caso, 

o direito ao voto. Já o uso da modalidade (modalização) aponta a possibilidade de 

exercerem esse direito (embora somente após a naturalização). Essas marcas 

linguísticas evidenciam proximidade entre os participantes da interação. 

Já no exemplo “Até o período do Império, só homens com um determinado nível 

de renda poderiam votar” (FEITOSA et al., 2015, p. 92), também do texto R11#7, não 

há marcas linguísticas diretas de interação com o leitor. Nesse caso, os verbos estão 

na 3ª pessoa do plural (poderiam votar), o participante no texto Ator (homens com um 

determinado nível de renda) é um participante generalizado, e as autoras expõem um 

fato histórico que está organizado numa linha de tempo que explica a evolução do 

direito ao voto no Brasil para conhecimento do destinatário, trazendo informações que 

não dizem respeito diretamente ao leitor. Nesse exemplo, evidenciamos um 

distanciamento entre os participantes. 

Nos textos R1#2, P5#1, P6#2, P7#3, P8#4 e P12#6, percebemos uma posição 

de superioridade das autoras, detentoras do conhecimento contextual, quando 

prescrevem orientações aos imigrantes e refugiados de como agir em determinadas 

situações. Em relação ao público-alvo, imigrantes e refugiados, por sua vez, podemos 

presumir que desconheça esse contexto social e precise dessas orientações, estando, 

dessa forma, numa posição de “receber essas instruções” passivamente, sem 

questioná-las. Podemos identificar as evidências linguísticas dessa relação de 

superioridade por meio da construção de orações no modo oracional imperativo, 

realizando a função de fala comando para solicitar bens e serviços. Na troca de bens 

e serviços, a oração tem a forma de uma proposta, e a linguagem é usada para 

influenciar o comportamento e como instrumento de ação. Assim, espera-se que o 

interlocutor faça o que se solicita. Esses comandos realizados pelos processos no 

modo oracional imperativo demarcam que a atividade se direciona ao interlocutor, que 

está em elipse na oração, mas presente no contexto (você/o próprio leitor/imigrantes 

e refugiados). São exemplos dessas ocorrências: “Preencha [você] os dados 

corretamente” (texto R1#2); “Ligue [você] 180” (texto P5#1); “preste atenção [você] e 

tenha cuidado [você], caso [você] use cartão” (texto P7#3); “procure [você] hospitais, 

tenha [você] seus documentos, peça [você] ao médico” (texto P8#4); “disque [você] 

100” (texto P12#6). 

Em contrapartida, percebemos, também, que as autoras utilizam os recursos 

interpessoais de proximidade para amenizar esse tom mais impositivo dado pelos 
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comandos diretos, buscando uma relação mais dialógica com os imigrantes e 

refugiados. Dentre esses recursos, destacamos a ocorrência de comandos 

modalizados. Segundo Halliday e Matthiessen (2014), há basicamente duas maneiras 

de indicar comando: pode ser de forma direta, quando realizado no modo oracional 

imperativo, e pode ser por meio de comandos modalizados, quando realizados no 

modo oracional declarativo ou interrogativo. Nesse segundo caso, tem-se uma 

metáfora gramatical interpessoal. Exemplos são apresentados no Quadro 46. 

 

Quadro 46 – Comando explícito e metáfora gramatical interpessoal 

Comando 
Modo 

Oracional 
Exemplo 

Explícito Imperativo  Procure hospitais e farmácias públicas. (texto P8#4) 

Modalizado  

Declarativo 
 
Metáfora 
gramatical 
interpessoal  

O interessado em tirar a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social deverá dirigir-se à 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 
(SRTE) ou à Gerência Regional mais próxima da sua 
residência, com todos os documentos necessários 
em mãos. (texto P6#2) 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No primeiro exemplo (texto P8#4), o comando está explícito por meio do modo 

oracional imperativo. No segundo exemplo (texto P6#2), o comando está modalizado, 

constituindo uma metáfora gramatical interpessoal. Neste último caso, a oração está 

no modo oracional declarativo, que serve tipicamente para responder e oferecer 

informações, porém essa oração não apresenta apenas uma dessas funções, 

servindo também para expressar um comando. No lugar de usar o comando no 

imperativo (explícito), foi usado o recurso da modulação, na qual há um comando 

(implícito). Assim, em vez de dizer “Dirija-se [você – interessado em tirar a Carteira de 

Trabalho e Previdência Social] à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 

[...]”, foi optado por “O interessado em tirar a Carteira de Trabalho e Previdência Social 

deverá dirigir-se à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego [...]”. De acordo 

com Halliday e Matthiessen (2014), temos aqui uma variação congruente de uma 

proposta do tipo comando, indicando a conexão entre orações imperativas e 

modulação. Os autores pontuam que, em discursos burocráticos, como regulamentos, 

normas e leis, são comuns comandos realizados metaforicamente por orações 

declarativas moduladas. 
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Além da modulação, que ocorre em propostas na troca de bens e serviços (eixo 

das necessidades: obrigação, inclinação), há casos no corpus de modalização, que 

ocorre em proposições na troca de informações (eixo das possibilidades: 

probabilidade, usualidade). Na Tabela 3, apresentamos as ocorrências de 

modulações e modalizações nos textos do corpus de análise (análise das ocorrências 

no Apêndice C).  

 

Tabela 3 – Sistematização das ocorrências de modalidade no corpus 

Ocorrências do sistema de modalidade no corpus Modulação Modalização 

Texto R1#1 
Pronto! A senhora deve retirar o seu RNE aqui mesmo 
neste posto em 10 dias. 

1  

Texto E1#1 
[...]. Qualquer pessoa física, nacional ou estrangeira, pode 
solicitar a inscrição do CPF.  

 1 

Texto R1#2 
Onde posso renovar ou solicitar pela primeira vez o RNE? 

1  

Texto P6#2 
Os refugiados e solicitantes de refúgio têm direito à carteira 
de trabalho, podem trabalhar formalmente e são titulares 
dos mesmos direitos inerentes a qualquer outro (a) 
trabalhador (a) no Brasil.  

1  

No Brasil, os solicitantes de refúgio e refugiados têm direito 
à Carteira de Trabalho (CTPS) e com ela podem trabalhar 
legalmente no país, com os mesmos direitos de qualquer 
outro cidadão brasileiro.  

1  

Os solicitantes de refúgio e refugiados que queiram obter 
maiores informações [...] devem procurar um Centro de 
Atendimento ao Trabalhador (CAT) na cidade onde vivem.  

1  

Nos locais onde existam organizações parceiras do 
ACNUR, os solicitantes de refúgio e refugiados também 
podem buscar informações sobre convênios especiais [...]  

 1 

O que é a CTPS e quem pode solicitá-la?  1 
A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é um 
documento que comprova toda a vida funcional do 
trabalhador. Este documento é obrigatório para o exercício 
de atividades profissionais e pode ser solicitado por 
qualquer pessoa maior de 14 anos, nacional ou estrangeira, 
com residência regular no Brasil.  

 1 

Onde posso solicitar a CTPS?  1 
O interessado em tirar a Carteira de Trabalho e Previdência 
Social deverá dirigir-se à Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego [...]  

1  

Informações sobre a localização dos postos de atendimento 
podem ser obtidas pelo telefone 158 na Central de 
Atendimento Alô Trabalho.  

1  

Quem já for reconhecido como refugiado deverá apresentar 
também uma cópia da notificação ou certidão do CONARE 
que comprove o reconhecimento da condição de refugiado.  

1  
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Ocorrências do sistema de modalidade no corpus Modulação Modalização 

Texto R7#4 
Segundo o Guia Alimentar para a população Brasileira, o 
consumo alimentar deve ser pensado com as três 
categorias de alimentos.  

1  

Texto P8#4 
Se tiver dúvidas depois, outras pessoas poderão ajudá-lo, 
lendo o que o médico escreveu 

1  

Texto R9#5 
Esta é a Tamires. Ela usa o ônibus todos os dias para ir e 
voltar do trabalho. Abaixo, ela nos diz quais atos mais 
incomodam dentro do veículo público e que devemos estar 
atentos para não reproduzir. 

1  

Texto P9#5 
Para usar o transporte público em São Paulo, você pode 
adquirir o Bilhete Único [...]  

1  

[...] você pode adquirir o Bilhete Único, que é mais prático e 
pode ser também mais econômico.  

1  

E você pode economizar porque é possível utilizar um 
ônibus, pagar o valor da tarifa e, usando o mesmo Bilhete 
Único, embarcar em até outros três ônibus por 3 horas.  

 1 

E você pode economizar porque é possível utilizar um 
ônibus, pagar o valor da tarifa e, usando o mesmo Bilhete 
Único, embarcar em até outros três ônibus por 3 horas.  

 1 

Afinal, além de trabalhar e estudar, é bom poder se divertir 
também. 

 1 

Para conseguir seu Bilhete Único Comum você pode ir às 
estações de metrô e CPTM. 

1  

Na primeira compra é necessário inserir no mínimo 5 
passagens para a primeira compra. 

1  

Texto R10#6 
O Brasil é um país laico. Isso significa que não há uma 
religião oficial e que o Estado deve manter-se imparcial no 
que diz respeito às religiões.  

1  

Ninguém pode ser discriminado em razão do credo 
religioso.  

1  

O crime de discriminação religiosa é inafiançável (o 
acusado não pode pagar fiança para responder em 
liberdade) [...]  

1  

[...] e imprescritível (o acusado pode ser punido a qualquer 
tempo).  

1  

Texto R11#7 
Até o período do Império, só homens com um determinado 
nível de renda poderiam votar. 

1  

[...] Em 1932, com as novas leis eleitorais, as mulheres 
puderam votar.  

1  

Você pode votar assim que obtiver a naturalização 
brasileira.  

1  

Texto R12#8 
Os direitos humanos são inalienáveis e ninguém pode ser 
privado de seus direitos humanos [...]  

1  

[...] eles [os direitos humanos] podem ser limitados em 
situações específicas.  

1  
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Ocorrências do sistema de modalidade no corpus Modulação Modalização 

Por exemplo, o direito à liberdade pode ser restringido se 
uma pessoa é considerada culpada de um crime diante de 
um tribunal e com o devido processo legal [...]  

1  

Todos os direitos humanos devem, portanto, ser vistos 
como de igual importância, sendo igualmente essencial 
respeitar a dignidade e o valor de cada pessoa.  

1  

Texto P12#6 
As ligações podem ser feitas de todo o Brasil meio de 
discagem direta e gratuita, de qualquer terminal telefônico 
fixo ou móvel, bastando discar 100. 

 1 

As denúncias podem ser anônimas, e o sigilo das 
informações é garantido, quando solicitado pelo 
demandante. 

 1 

Total de ocorrências 26 10 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme apresentado na Tabela 3, quanto à incidência de modulações e 

modalizações, a análise desses recursos no corpus de pesquisa evidenciou que há 

mais ocorrências do tipo modulação do que do tipo modalização. Das 36 ocorrências 

do sistema de modalidade encontradas, 26 são do tipo modulação, e 10 são do tipo 

modalização, conforme mostra o Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Frequência de modulação e modalização no corpus 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As ocorrências de modulação presentes em nove textos do corpus (R1#1, 

R1#2, P6#2, R7#4, P8#4, P9#5, R10#6, R11#7 e R12#8) evidenciam que as 

orientações direcionadas aos imigrantes e refugiados são majoritariamente 

Modulação
72%

Modalização
28%



157 

 

apresentadas como necessidades, obrigações. Nesses textos, as atividades 

recomendadas aos imigrantes e refugiados a fazer ou a buscar estão relacionadas às 

seguintes práticas sociais: Documentação para acessar direitos e serviços, 

Alimentação, Saúde Pública, Transporte Público e Legislação. Quanto à 

Documentação para acessar direitos e serviços, os textos R1#1, R1#2 e P6#2 trazem 

instruções de como imigrantes e refugiados devem agir para providenciarem os 

seguintes documentos: RNE, CPF e CTPS (oito modulações). O texto R7#4, que trata 

da prática social da Alimentação, descreve como as categorias de alimentos devem 

ser pensadas (uma modulação). Sobre a Saúde Pública, o texto P8#4 apresenta uma 

orientação no caso de dúvida nas instruções de tratamento médico (uma modulação). 

O texto P9#5 traz instruções sobre como utilizar o Transporte Público em São Paulo 

e como se deve proceder para adquirir o Bilhete Único (quatro modulações). Por fim, 

os textos R10#6, R11#7 e R12#8 se referem à prática social da Legislação (11 

modulações), como normas e regulamentos relacionados aos direitos inerentes aos 

cidadãos, como direito à liberdade de crença, direito ao voto e direitos humanos. O 

Gráfico 5 apresenta o percentual de modulações de acordo com as práticas sociais. 

 

Gráfico 5 – Percentual de modulações de acordo com as práticas sociais 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme o Gráfico 5, identificamos que a ocorrência de modulações no corpus 

está concentrada em três práticas sociais: Legislação, Documentação e Transporte 

Público. Essas modulações indicam quais são os deveres e as obrigações de 

imigrantes e refugiados no Brasil. Esses deveres se referem majoritariamente a dois 

campos: Legislação (44%) e Documentação (32%). Esses dois campos correspondem 

Legislação
44%

Documentação
32%

Transporte 
Público

16%

Saúde 
Pública
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a 76% das modulações. O maior número de ocorrências de modulação situa-se no 

campo da Legislação (11 de 24 ocorrências), o qual expressa leis e regulamentos que 

precisam ser seguidos e constituem deveres de todo cidadão. Em segundo lugar, as 

modulações estão no campo da Documentação (8 das 24 ocorrências), indicando 

quais são as obrigações e os deveres quanto à documentação que assegura aos 

imigrantes e refugiados o acesso a outros direitos. 

A modalização, por sua vez, apresenta um número bem menor de ocorrências 

– 10 em um total de 36 (28%). Dessas 10 ocorrências, seis estão inseridas na prática 

social da Legislação (textos E1#1 e P6#2) e estão relacionadas literalmente à troca 

de informações sobre a CTPS. Outras três ocorrências estão relacionadas à prática 

social do Transporte Público (texto P9#5) e se referem à possibilidade “de economizar 

utilizando o transporte público”, ou seja, uma possibilidade e não uma obrigação, e há 

uma ocorrência no campo da Documentação (texto E2#1). 

A análise linguística do sistema de modalidade evidenciou que as informações 

direcionadas aos imigrantes e refugiados são apresentadas principalmente como 

deveres, que precisam ser seguidos e cumpridos por eles. São leis, regulamentos e 

obrigações que se encontram no eixo das necessidades. Quanto às escolhas 

possíveis, são poucas as possibilidades oferecidas aos imigrantes e refugiados, 

estando essas relacionadas à busca de informações (verbal) e à opção de economizar 

utilizando o Bilhete Único. 

Em relação à polaridade negativa, há ocorrências esporádicas e isoladas desse 

recurso interpessoal. Esse recurso está presente nos textos P7#3, P8#4, R9#5, P9#5, 

R10#6, R11#7 e R12#8, e suas ocorrências são apresentadas na Tabela 4. 

 
Tabela 4 – Ocorrências de polaridade negativa no corpus 

Polaridade negativa no corpus Texto Ocorrências 

Caso use cartão para fazer pagamentos, evite que alguém 

veja o número da senha. Também tome cuidado para não 

guardar o número da senha junto com o cartão. 

P7#3 1 

Não saia da fila para não perder seu lugar. P8#4 2 

Esta é a Tamires. Ela usa o ônibus todos os dias para ir e 

voltar do trabalho. Abaixo, ela nos diz quais atos mais 

incomodam dentro do veículo público e que devemos estar 

atentos para não reproduzir. 
R9#5 2 

É desrespeitoso quando pessoas comuns sentam no 

assento preferencial e fingem não perceber quando um 
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Polaridade negativa no corpus Texto Ocorrências 

idoso, uma gestante, uma pessoa com deficiência ou uma 

criança de colo chega! 

É prático porque você carrega o Bilhete Único em lotérica, 

terminal de ônibus ou estação de metrô com determinada 

quantia de dinheiro e não precisa ficar comprando 

passagem a cada vez que utiliza o transporte, basta 

passar o Bilhete Único. 

P9#5 1 

O Brasil é um país laico. Isso significa que não há uma 

religião oficial e que o Estado deve manter-se imparcial no 

que diz respeito às religiões. 
R10#6 2 

Ninguém pode ser discriminado em razão de credo 

religioso. O crime de discriminação religiosa é inafiançável 

(o acusado não pode pagar fiança) [...] 

A Constituição de 1988 determinou o sufrágio universal 

(voto universal) para homens e mulheres a partir dos 16 

anos, alfabetizados ou não.  

R11#7 1 

Os direitos humanos são indivisíveis inter-relacionados e 

interdependentes, já que é insuficiente respeitar alguns 

direitos humanos e outros não. 

R12#8 1 

Total de ocorrências de polaridade negativa no corpus                  10 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Nas seções seguintes, são apresentados os resultados que se referem às 

instanciações de gêneros que foram identificadas neste estudo. A seção 5.3 apresenta 

as instanciações de gêneros de texto identificadas no corpus, previstas e não 

previstas. A princípio, são apresentadas as instanciações de gêneros previstas com 

potencial para instanciar procedimentos, relatórios e explicações. Na sequência, são 

apresentadas as instanciações identificadas que não eram previstas. Na seção 5.4, 

são apresentadas as instanciações de gêneros da família dos procedimentos, 

enquanto, na seção 5.5, são apresentadas as instanciações de gêneros da família dos 

relatórios. A partir dos resultados apresentados, a seção 5.6 apresenta uma reflexão 

sobre a finalidade dos gêneros identificados no contexto de PLAc. 

 

5.3 INSTANCIAÇÕES DE GÊNEROS DE TEXTO IDENTIFICADAS NO CORPUS 

 
Tendo como base as análises das variáveis contextuais campo e relações e 

suas realizações linguísticas (análises na íntegra estão nos Apêndices B e C) para a 

identificação da EEG (Apêndices D, E, F e G) e a confirmação do propósito social de 
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cada um dos textos que compõem o corpus, foram identificados os seguintes gêneros 

de texto, a princípio, dos previstos (textos com potencial para instanciar gêneros da 

família dos procedimentos, dos relatórios e das explicações, que são constituintes dos 

gêneros factuais): dois Protocolos da família dos procedimentos (textos P7#3 e P8#4), 

nove Relatórios descritivos (textos R1#1, E1#1, R1#2, R4#3, P5#1, P6#2, R10#6, 

R12#8 e P12#6) e dois Relatórios classificatórios (textos R7#4 e R9#5) da família dos 

relatórios. Também foi identificado o gênero Relato histórico encaixado em um 

Relatório descritivo. Não houve ocorrência dos gêneros Instrução e Relato de 

procedimento da família dos procedimentos e nenhuma ocorrência dos gêneros 

Explicação sequencial, Explicação condicional, Explicação fatorial e Explicação 

consequencial da família das explicações.  

Além das instanciações de gêneros que já eram previstas, foram identificadas 

instanciações de gêneros não previstas, a saber, um Relato histórico da família das 

histórias (texto R11#7) e uma Exposição da família dos argumentos (texto P9#5). 

Esses gêneros, identificados após a análise linguística, foram retirados das 

discussões, por não fazerem parte das famílias de gêneros focalizadas neste estudo. 

Esses resultados reforçam a importância da análise gramatical para a confirmação do 

gênero. Na Tabela 5, sistematizamos essa análise. 

 
Tabela 5 – Sistematização das instanciações de gêneros de texto identificadas no 

corpus 

Instanciações de gêneros de texto previstas identificadas no corpus 

Família Gênero Ocorrência Percentual 

Procedimentos 

Instrução Não ocorre 0 

Protocolo 2 13,4 

Relato de Procedimento Não ocorre 0 

Relatórios 

Relatório descritivo 9 60 

Relatório classificatório 2 13,4 

Relatório composicional Não ocorre 0 

Explicações  

Explicação sequencial Não ocorre 0 

Explicação condicional Não ocorre 0 

Explicação fatorial Não ocorre 0 

Explicação consequencial Não ocorre 0 

Instanciações de gêneros de texto não previstas identificadas no corpus 

Família Gênero Ocorrência Percentual 

Histórias Relato histórico 1 6,6 

Argumentos Exposição 1 6,6 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A partir dessa sistematização das instanciações de gêneros de texto 

identificadas no corpus, apresentada na Tabela 5, as seções 5.4 e 5.5 têm como foco 

as instanciações de gêneros identificadas que eram previstas para este estudo – a 

saber, procedimentos e relatórios respectivamente. 

 

5.4 INSTANCIAÇÕES DE GÊNEROS DA FAMÍLIA DOS PROCEDIMENTOS 

 

Os gêneros de texto da família dos procedimentos têm como propósito geral 

apresentar informações. Tais gêneros apresentam instruções de como fazer algo 

(gênero instrução), mostram como realizar ações em uma sequência ou lista de regras 

(gênero protocolo) e relatam como algo foi realizado por meio de uma série de ações 

ou passos (relato de procedimento) (EMILIA; CHRISTIE, 2013). Quanto às 

ocorrências de instanciações de gêneros da família dos procedimentos no corpus, há 

duas ocorrências do gênero Protocolo, uma frequência de 13,4%. Não há ocorrências 

dos demais gêneros da família dos procedimentos (Instrução e Relato de 

Procedimentos), como ilustra a Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Ocorrência(s) de instanciações de gêneros da família dos procedimentos 
no corpus de análise 

Família de 
gêneros  

Gênero Textos 
Frequência 
no corpus 

Percentual 

Procedimentos 

Protocolo P7#3, P8#4 2 13,4% 

Instrução  Não ocorre - - 

Relato de 
procedimento 

Não ocorre  - - 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gênero Protocolo, cujo propósito social é instruir quanto ao que fazer e ao 

que não fazer (normas, regras), apresenta a seguinte estrutura esquemática: 

Objetivos^Regras. A seguir (Quadro 47), apresentamos a análise da EEG de um 

exemplar do gênero Protocolo presente no corpus, assim como destacamos as 

marcas linguísticas características das respectivas etapas e fases para confirmar o 

propósito sociocomunicativo e a identificação do referido gênero. No Apêndice D, 

encontra-se a identificação da EEG e das marcas linguísticas características do outro 

exemplar. 
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Quadro 47 – Texto P7#3 instanciado como Protocolo 

TEXTO 7 

DICAS IMPORTANTES NA CIDADE 
FASE ETAPA 

Ao circular pela cidade, seja para [você] ir a um 

restaurante ou [você] usufruir de seus direitos 

como cidadã(o) e consumidor (a), 

cenário 

Objetivo 

 preste atenção [você]e tenha cuidado 

[você] para preservar a segurança. 
regra geral 

 Evite fazer[você] transações com 

dinheiro em bancos sozinho (a). Prefira ir 

[você]acompanhado (a). 

(lista de regras) 

regra 1 

Regras  

 Evite[você] auxílio de pessoas 

completamente desconhecidas para 

manusear seu dinheiro. Em caso de 

dúvidas, procure [você]sempre um 

funcionário do local. 

regra 2 

 Caso [você]use cartão para fazer 

pagamentos, evite [você] que alguém 

veja o número da senha. Também tome 

cuidado [você] para não guardar o 

número da senha junto com o cartão. 

regra 3 

 Sempre confira [você]o troco. regra 4 

Legenda para destaques 

Destaque em vermelho – Orações materiais; em Negrito - Processo 

Realce em amarelo – Orações relacionais; em Negrito – Processo 

Itálico – sentenças imperativas (comandos diretos) 

Sublinhado – Participantes generalizados 

Realce em rosa – Metáfora gramaticais – nominalizações 

Realce verde – informação detalhada em como, onde, quando 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

A etapa Objetivo apresenta duas fases: cenário e regra geral. Os processos 

materiais “circular”, “ir” e “usufruir” descrevem as ações que constituem a fase cenário, 

e as circunstâncias de lugar “pela cidade” e “a um restaurante” auxiliam na descrição 

dessa fase. A seguir, na fase regra geral, há comandos no modo oracional imperativo 

– “preste atenção” e “tenha cuidado para preservar a segurança”, alertando imigrantes 

e refugiados para preservarem sua segurança em lugares públicos. Nessa etapa, 

além dos processos materiais e das circunstâncias, outra marca linguística 

característica da família dos procedimentos é a presença de participante generalizado, 
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não nomeado – nesse caso, você, o imigrante e refugiado a quem as instruções são 

direcionadas, que é referido de maneira geral. 

A etapa Regras é constituída de quatro fases, a saber, regra 1, regra 2, regra 3 

e regra 4, que constituem uma lista de regras típica do gênero Protocolo. Cada fase 

se refere a uma regra para manter a segurança. As marcas linguísticas dessa etapa 

são o predomínio dos processos materiais (“evite fazer”, “manusear”, “procure”, “use”, 

“fazer”, “evite”, “guardar”, “confira”), que indicam as ações que podem auxiliar os 

imigrantes e refugiados na preservação da sua segurança e que auxiliam na 

identificação de cada fase, demarcando cada ação. Essas instruções são 

apresentadas por comandos diretos – “Evite fazer”, “prefira ir”, “evite auxílio”, 

“procure”, “evite que alguém veja o número da senha”, “tome cuidado”, “confira o troco” 

–, direcionados ao público-alvo, o participante generalizado você. Na fase regra 2, há 

ocorrência de metáfora gramatical, nominalização – na oração “Evite auxílio de 

pessoas completamente desconhecidas” = evite que pessoas desconhecidas auxiliem 

você –, que também é uma marca linguística da família dos procedimentos. 

De um modo geral, nas etapas que constituem o gênero, prevalecem os 

processos materiais e a função do participante Ator. As ações (processos do fazer) 

têm como agente o imigrante e refugiado a quem são repassadas as orientações. 

Em relação ao gênero Protocolo, que se propõe a prescrever e proscrever 

ações, cabe destacar outro recurso linguístico evidenciado no texto P7#3, que é a 

oposição entre processos que apresentam sentido negativo (o que não fazer) e o de 

polaridade positiva (o que fazer) ou vice-versa. Na sequência (Figura 15), 

apresentamos exemplos de ocorrências desse recurso importante para a identificação 

do gênero Protocolo e para a confirmação do propósito geral desse gênero. 
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Figura 15 – Processos com sentido negativo e polaridade positiva 

 

Evite fazer transações com dinheiro em bancos sozinho (a).  

Prefira ir acompanhado (a).  

Evite auxílio de pessoas completamente desconhecidas para manusear seu  

dinheiro. 
 

Em caso de dúvidas, procure sempre um funcionário do local. 

 

Caso use cartão para fazer pagamentos, evite que alguém veja o número da senha. 

Também tome cuidado para não guardar o número da senha junto com o cartão. 

Sempre confira o troco. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Por conseguinte, as ocorrências das marcas típicas da família dos 

procedimentos e também as que são específicas do gênero Protocolo, apresentadas 

nas análises, auxiliaram na identificação da EEG e na confirmação do gênero 

Protocolo, assim como do propósito social geral desse gênero, que é orientar o que 

fazer e o que não fazer por meio de uma lista de atividades. 

A seguir, na seção 5.4, apresentamos os resultados de instanciações de 

gêneros da família dos relatórios identificadas no corpus deste estudo. 

 

5.5 INSTANCIAÇÕES DE GÊNEROS DA FAMÍLIA DOS RELATÓRIOS 

 

Os gêneros de texto da família dos relatórios têm como objetivo geral 

descrever, classificar e apresentar a composição de uma entidade ou fenômeno. 

Relatórios podem conter informações que classificam entidades em diferentes tipos 

(subclasses), examinam os componentes e olham para vários aspectos 

(DEREWIANKA, 1990). Essa família é constituída dos gêneros Relatório descritivo, 

Relatório classificatório e Relatório composicional. Quanto à incidência de 

instanciações de gêneros da família dos relatórios no corpus, essa é a família que 

aparece com maior frequência: são 11 ocorrências (73,4%). Desse total, o gênero 

o que não fazer 

o que não fazer 

o que fazer 

o que fazer 

o que fazer 

o que não fazer 
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mais frequente é o Relatório descritivo, com nove ocorrências (60%), seguido do 

Relatório classificatório, com duas ocorrências (1,34%). Não houve ocorrência do 

Relatório composicional, conforme mostra a Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Ocorrência(s) de instanciações de gêneros da família dos relatórios no 
corpus de análise 

Família de 
gêneros  

Gênero Texto 
Frequência 
no corpus 

Percentual  

Relatórios 

Relatório 
descritivo 

R1#1, E1#1, R1#2, 
R4#3, P5#1, P6#2, 

R10#6, R12#8, 
P12#6 

9 60% 

Relatório 
classificatório 

R7#4 e R9#5 2 13,4% 

Relatório 
composicional 

Não ocorre Não ocorre 0% 

Observação: no texto 12, há um Relato histórico encaixado no Relatório descritivo. 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A seguir, a priori, apresentamos os resultados da identificação da EEG e das 

respectivas marcas linguísticas de um exemplar do gênero Relatório descritivo, e, na 

sequência, apresentamos os resultados de um exemplar do gênero Relatório 

classificatório para assim confirmar o propósito sociocomunicativo de cada um desses 

gêneros. A identificação da EEG e das marcas linguísticas das demais ocorrências de 

instanciações de gêneros da família dos relatórios encontra-se no Apêndice E.  

O Relatório descritivo tem como propósito sociocomunicativo geral classificar e 

descrever entidades e apresenta a seguinte EEG: Classificação^Descrição. O Quadro 

48 ilustra um exemplo desse gênero. 

 

Quadro 48 – Texto P5#1 instanciado como Relatório descritivo 

TEXTO 5 

VOCÊ SABIA? 
FASE ETAPA 

No Brasil homens e mulheres têm os mesmos 

direitos  
cenário 

Classificação 
e toda forma de violência contra as mulheres é 

crime. 
definição 

Qualquer mulher que tenha sido vítima de 

violência, seja ela física, psicológica, sexual, 

patrimonial ou moral tem o direito a receber 

assistência psicossocial e formalizar sua denúncia 

direitos Descrição 
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em delegacias de polícia especializadas em 

atendimento à mulher. 

Para qualquer [sic] informações sobre questões de 

violência contra as mulheres e para saber como 

agir, LIGUE 180. Número [é] gratuito e a ligação é 

anônima”. 

Para dar respaldo às vítimas, existe a Lei Maria da 

Penha que torna violência doméstica crime.  

Existem delegacias especializadas em todo o 

Brasil. Aqui alguns endereços de Delegacias de 

Defesa da Mulher. 

informações 

Legenda para destaques 

Destaque em vermelho – Orações materiais; em Negrito – Processo 

Realce amarelo – Orações relacionais; em Negrito – Processo 

Itálico – Tempo presente 

Sublinhado – Participantes generalizados 

Sublinhado duplo – Linguagem descritiva 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quanto à EEG, a etapa Classificação apresenta duas fases: cenário e 

definição. Na fase cenário, a circunstância de lugar “no Brasil” destaca e delimita o 

contexto brasileiro, cenário em que é abordada a questão da igualdade de direitos 

entre homens e mulheres. Esse recurso linguístico é recorrente quando se objetiva 

mostrar a realidade no Brasil para pessoas de outras nacionalidades. Nessa fase, o 

processo relacional possessivo atributivo “tem” concede ao Portador “homens e 

mulheres” o Atributo “os mesmos direitos”. Na etapa Classificação, é atribuída ao 

Portador “toda forma de violência contra as mulheres” a característica “crime”. O 

processo relacional intensivo atributivo “ser” estabelece uma relação de classificação 

entre Portador e Atributo, uma vez que classifica toda forma de violência como crime 

em nível nacional. Destacam-se, na etapa Classificação, os processos relacionais 

“têm”, “é”, a linguagem descritiva que serve para caracterizar “os mesmos direitos”, 

“de violência”, “crime”, e também os participantes generalizados “homens e mulheres”. 

A etapa Descrição é constituída de duas fases: direitos e informações. Na fase 

direitos, o processo relacional possessivo identificativo “tem” estabelece uma relação 

de posse entre o Identificado “Qualquer mulher que tenha sido vítima de violência, 

seja ela física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral” e o Identificador “o direito a 

receber assistência psicossocial”. Esses processos apresentam uma relação entre 
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duas entidades, identificando-as; uma entidade é usada para definir a outra. Assim, o 

direito de receber assistência psicossocial (Identificador) é definido como um direito 

assegurado a qualquer mulher que tenha sofrido algum tipo de violência (Identificado). 

Destacam-se, nessa fase, os processos relacionais “tenha sido” e “têm”; a linguagem 

usada para descrever, caracterizando os diferentes tipos de violência cometidas 

contra as mulheres (“física”, “psicológica”, “sexual”, “patrimonial”, “moral”), o tipo de 

assistência (“psicossocial”) e as delegacias de polícia (“especializadas”); a presença 

de participante generalizado “qualquer mulher”. 

Na fase informações, são descritas informações sobre como as mulheres 

devem agir em caso de serem vítimas de violência. Nessa fase, destacam-se os 

processos materiais “Ligue” e “dar respaldo”, que indicam quais as ações 

recomendadas, e os processos relacionais “é” e “torna”, que estabelecem relação 

entre os participantes. Por meio do processo relacional identificativo atributivo “é”, 

implícito e explícito, é atribuída uma característica ao Portador “número” por meio do 

Atributo “gratuito” e ao Portador “ligação” pelo Atributo “anônima”. Além disso, na 

mesma fase, o Atributo “crime” caracteriza o Portador “violência doméstica”, e o 

material, além de descrever como obter mais informações e como agir e de mencionar 

a existência da Lei Maria da Penha, oferece, também, informações sobre a existência 

de Delegacias de Defesa da Mulher e respectivos endereços. 

A partir das evidências linguísticas destacadas – as quais são prevalência de 

processos relacionais e materiais; linguagem usada para descrever; participantes 

generalizados que ocupam a função, principalmente, de Portador, Atributo e Ator; 

tempo presente (é, têm, torna) –, foi possível identificar a EEG do gênero Relatório 

descritivo instanciado no texto em análise, assim como o propósito social desse 

gênero, que é classificar e descrever entidades. Na sequência, apresentamos as 

análises referentes a um exemplar da instanciação do gênero Relatório classificatório. 

O gênero Relatório descritivo da família dos relatórios apresenta como 

propósito sociocomunicativo descrever tipos de entidades. Segundo Martin e Rose 

(2008), os relatórios de classificação subclassificam os membros de uma classe, 

sendo fundamentais os critérios de classificação, já que os mesmos fenômenos 

podem ser classificados de diferentes maneiras. O Relatório classificatório tem como 

EEG: Classificação^Descrição: tipos, conforme ilustra o Quadro 49. 
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Quadro 49 – Texto R9#8 instanciado como Relatório classificatório 

TEXTO 10 

NO ÔNIBUS 
FASE ETAPA 

Esta é a Tamires. Ela usa o ônibus todos os dias para 

ir e voltar do trabalho. Abaixo, ela nos diz quais atos 

mais incomodam dentro do veículo público e que 

devemos estar atentos para não reproduzir. 

cenário Classificação 

Você já presenciou algum desses atos? Converse 

[você] com seus colegas sobre essas ações.  
interação 

Descrição: 

tipos 

 Pessoas que deixam mochilas nas costas no 

corredor atrapalham quem está tentando 

passar! 

ato 1 

 É desrespeitoso quando pessoas comuns 

sentam no assento preferencial e fingem não 

perceber quando um idoso, uma gestante, 

uma pessoa com deficiência ou uma criança 

de colo chega! 

ato 2 

 Incomoda a todos quando a pessoa escuta 

música sem fones de ouvido! 
ato 3 

 As pessoas que ainda estão longe de seu 

destino, mas, ainda assim, ficam na região da 

porta atrapalham os demais usuários que 

precisam descer! 

ato 4 

 Homens sentados que abrem demais as 

pernas atrapalham quem está sentado ao seu 

lado e quem passa pelo corredor! 

ato 5 

Legenda para destaques 

Destaque em vermelho – Orações materiais; em Negrito – Processo 

Realce amarelo – Orações relacionais; em Negrito – Processo 

Itálico – Tempo presente 

Sublinhado – Participantes generalizados 

Sublinhado duplo – Linguagem descritiva 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em relação às fases e etapas do texto acima, instanciado como Relatório 

classificatório, evidenciam-se duas etapas: Classificação e Descrição: tipos. A etapa 

classificação apresenta uma única fase, cenário, e a etapa Descrição: tipos apresenta 

seis fases, a saber, interação, ato 1, ato 2, ato 3, ato 4 e ato 5. 

Na etapa Classificação, a participante no texto Tamires tem sua identidade 

determinada. No caso, Tamires (Identificador) é identificada pelo demonstrativo “esta” 

(Identificado), o que representa a identidade única da referida participante. Nessa 
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etapa, os processos materiais “usa”, “ir”, “voltar” e “reproduzir” constituem uma 

sequência de atividades que se desenvolvem na fase cenário, ambiente onde as 

ações acontecem, o qual é representado pelas circunstâncias de localização – lugar 

“ônibus” e “dentro do veículo público”. Para a descrição de quando as ações 

acontecem, é utilizado o elemento circunstancial “todos os dias”, que auxilia na 

descrição detalhada das ações. Os atos descritos pela participante Tamires na fase 

Descrição: tipos são classificados como atos incomodativos na etapa Classificação, o 

que é intensificado por meio do advérbio “mais” antes do processo mental emotivo 

“incomodar” (mais incomodam). 

Na etapa Descrição: tipos, a fase interação inicia por meio da função de fala 

pergunta, tendo como objetivo estabelecer conexão/interação entre os participantes. 

Na sequência, há a ocorrência da função de fala comando, no modo oracional 

imperativo. Ambas funções de fala são direcionadas ao público-alvo do material 

didático, o participante generalizado (você). Após a fase interação, nas fases ato 1, 

ato 2, ato 3, ato 4 e ato 5, são listados por Tamires os tipos de atos que mais 

incomodam dentro do transporte público. Cada ato descrito representa uma fase da 

etapa Descrição: tipos, ou seja, os tipos de atos compõem essa etapa. Destaca-se 

como uma marca linguística frequente na etapa Descrição: tipos a presença de 

orações encaixadas: “(Pessoas [[que deixam mochilas nas costas]] no corredor 

atrapalham quem está tentando passar!”; “As pessoas [[que ainda estão longe de seu 

destino, mas, ainda assim, ficam na região da porta]]”; “Homens sentados [[que abrem 

demais as pernas]] atrapalham quem está sentado ao seu lado e quem passa pelo 

corredor!)”. Segundo Halliday e Matthiessen (2014), as orações encaixadas podem 

ser usadas para definir, delimitar ou especificar o elemento a que se referem. Outras 

marcas linguísticas recorrentes na etapa Descrição: tipos são o predomínio de 

processos materiais (“atrapalham”, “abrem”, “passa”) e processos relacionais (“é”, 

“estão”, “ficam”); a presença de elementos que atribuem valor, como o Atributo 

“desrespeitoso”, que é atribuído ao Portador “quando pessoas comuns sentam no 

assento preferencial e fingem não perceber quando um idoso, uma gestante, uma 

pessoa com deficiência ou uma criança de colo chega!”, e o Atributo “comuns”, que 

caracteriza “pessoas”; linguagem descritiva rica em detalhes – “um idoso, uma 

gestante, uma pessoa com deficiência ou uma criança de colo”; e presença de 

circunstâncias (“sem fones de ouvido”, “longe de seu destino”, “na região da porta”, 

“ao seu lado” e “pelo corredor”), que auxiliam na descrição dos atos que mais 
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incomodam. As marcas linguísticas apresentadas auxiliaram na identificação das 

etapas e fases do gênero Relatório classificatório, confirmando seu propósito 

sociocomunicativo, que é descrever tipos de entidades. A seguir, na seção 5.6, 

apresentamos uma reflexão sobre a finalidade das instanciações de gêneros 

identificadas. 

 

5.6 REFLEXÃO SOBRE A FINALIDADE DOS GÊNEROS DE TEXTO 

IDENTIFICADOS NO CORPUS EM RELAÇÃO AO PORTUGUÊS COMO 

LÍNGUA DE ACOLHIMENTO 

 

Após a confirmação dos gêneros de texto identificados no corpus, coletado no 

material didático Pode Entrar – Português do Brasil para Refugiadas e Refugiados 

(FEITOSA et al., 2015), apresentamos reflexões sobre esses resultados, tendo em 

vista políticas linguísticas que possibilitem que a língua portuguesa seja efetivamente 

acolhedora para imigrantes e refugiados. 

A princípio, apresentamos as reflexões sobre as instanciações de gêneros 

encontradas no corpus analisado neste estudo, as quais são Protocolo da família dos 

procedimentos e Relatório descritivo e Relatório classificatório da família dos 

relatórios. Em síntese, a partir das ocorrências desses gêneros no corpus, evidenciou-

se que a linguagem está sendo usada principalmente para descrever e classificar as 

informações que são repassadas aos imigrantes e refugiados e, em escala bem 

menor, para orientá-los a como agir. As descrições e orientações transmitidas estão 

relacionadas às práticas sociais identificadas e categorizadas neste estudo. Conforme 

visto anteriormente, as instanciações identificadas e não previstas no corpus (uma 

instanciação do gênero Relato histórico da família das histórias e uma instanciação 

do gênero Exposição da família dos argumentos) não farão parte dessas reflexões, 

visto que essas famílias não são focalizadas neste estudo. A Tabela 8 apresenta as 

instanciações de gêneros encontradas e a respectiva frequência delas no corpus de 

análise. 
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Tabela 8 – Instanciações de gêneros encontradas no corpus 
Instanciações de gêneros encontradas no corpus 

Família Gênero Ocorrência Percentual 

Procedimentos Protocolo 2 13,4 

Relatórios 

Relatório descritivo 9 60 

Relatório 

classificatório 
2 13,4 

Histórias Relato histórico 1 6,6 

Argumentos Exposição 1 6,6 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quanto às instanciações de gêneros da família dos procedimentos encontradas 

no corpus, foram identificadas duas instanciações do gênero Protocolo e nenhuma 

instanciação dos demais gêneros dessa família, os quais são Instrução e Relato de 

procedimento. 

Em relação às práticas sociais abordadas pelo gênero, os Protocolos 

identificados estão relacionados à segurança e à saúde pública. Nas duas 

ocorrências, o objetivo é instruir imigrantes e refugiados a como agirem nesses 

campos. Quanto à segurança, são repassadas dicas para preservar a segurança 

(individual) em lugares públicos, orientando o que fazer e o que não fazer; quanto à 

saúde pública, são repassadas orientações no caso de necessidade de atendimento 

em hospitais e farmácias públicas no Brasil. Assim, as duas instanciações do gênero 

Protocolo identificadas nos campos da segurança e da saúde pública contribuem 

informando e instruindo os imigrantes e refugiados a como agir nas referidas 

situações. Além dessas ocorrências, o gênero Protocolo poderia estar relacionado a 

outras práticas sociais, por exemplo, à prática trabalho, orientando o que fazer e o que 

não fazer em uma entrevista de emprego (como agir) ou, ainda, o que colocar e o que 

não colocar em um currículo. 

Em relação à prática social segurança, mencionada anteriormente, ela aparece 

restrita à segurança individual do cidadão. As ações recomendadas para garantir a 

segurança em lugares públicos apresentam como agente o próprio indivíduo 

(imigrantes e refugiados), e não há atribuição dessa responsabilidade aos agentes 

públicos. Assim, fica subjacente a ideia de que no Brasil a segurança pública não é 

eficiente, visto que a responsabilidade pela integridade física e de seus bens é 

unicamente dos indivíduos. Além de cuidados em nível individual, essa prática social 
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poderia contemplar informações a respeito da segurança pública e sobre os agentes 

públicos que são responsáveis pela segurança de todo cidadão e que deveriam 

proteger a todos sem discriminação. 

Ademais, informações como exemplos de ações que representam violações de 

direitos humanos de imigrantes e refugiados; quais as associações e serviços de 

apoio que existem (e se existem) com a finalidade de assegurar esses direitos; e quais 

os canais de comunicação para obter mais informações e ajuda em situações que 

colocam sua segurança em risco poderiam contribuir para que esse público se 

sentisse mais seguro no Brasil. Por exemplo, no caso de serem vítimas de 

discriminação e/ou xenofobia, seja por meio de violência física, seja por meio de 

violência moral, humilhação e constrangimento, imigrantes e refugiados possuem 

amparo legal para denunciar a situação, pois existe no Brasil a Lei nº 7.716 (BRASIL, 

1989), que considera a xenofobia crime de ódio e prevê punições ao agressor. Para 

isso, é preciso fazer uma denúncia em uma delegacia de polícia. Nesse sentido, é 

importante que as informações e instruções sobre a prática social segurança também 

contemplem o contexto de imigrantes e refugiados. 

Quanto às instanciações de gêneros da família dos relatórios no corpus, foram 

identificados nove Relatórios descritivos, dois Relatórios classificatórios e nenhum 

Relatório composicional. Essa é a família de gêneros com maior frequência no corpus. 

Dessa maneira, é possível afirmar que a linguagem, em nove dos 15 textos, está 

sendo usada para descrever (Relatório descritivo) e, em dois desses textos, para 

descrever e classificar (Relatório classificatório), totalizando 11 relatórios, 73% dos 

gêneros identificados – um percentual significativo. 

Os Relatórios descritivos identificados referem-se às seguintes práticas sociais: 

documentação para acessar direitos e serviços, legislação, segurança e direitos 

humanos. Quanto à prática social documentação para acessar direitos e serviços, a 

linguagem é usada para descrever informações relacionadas a dois documentos: o 

RNE e o CPF. Na prática social legislação, a linguagem é usada para descrever 

fragmentos de leis, regulamentos e estatutos da legislação brasileira. Na prática social 

segurança, a linguagem descreve o direito de assistência à mulher vítima de qualquer 

tipo de violência, assim como descreve informações sobre a Central de Atendimento 

à Mulher (DISQUE 180). Por fim, na prática social direitos humanos, a linguagem é 

usada para descrever o Disque Direitos Humanos e informações sobre esse serviço 

da Secretaria de Direitos Humanos. 
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Em suma, os Relatórios descritivos estão concentrados em duas práticas 

sociais: legislação (4 ocorrências) e documentação para acessar direitos e serviços 

(três ocorrências). Esse resultado, que evidencia uma concentração de Relatórios 

descritivos nessas duas práticas sociais, vem ao encontro de uma necessidade do 

público-alvo, uma vez que informações detalhadas por meio de descrições dessas 

práticas auxiliam no processo de interação à sociedade. Esses Relatórios descritivos 

possibilitam o conhecimento de características próprias dessas práticas sociais, que 

apresentam variações de lugar para lugar, visto que cada país tem legislação e 

documentação peculiares, o que reforça a importância de conhecimentos linguísticos 

desses gêneros associados a esses campos. Ademais, pode-se dizer que as práticas 

sociais segurança (uma ocorrência) e direitos humanos (uma ocorrência) descrevem 

serviços de proteção oferecidos de acordo com a legislação brasileira, o que significa 

que há o cruzamento da legislação com essas práticas sociais descritas. 

Quanto aos Relatórios classificatórios, as atividades sociais contempladas 

estão nos campos da alimentação e do transporte público, nos quais são descritos e 

classificados os tipos de alimentos e algumas atitudes consideradas incomodativas 

dentro do transporte público. 

Dando seguimento às considerações sobre as instanciações de gêneros 

encontradas no corpus, destacamos, em relação à finalidade desses gêneros 

(Protocolo, Relatório descritivo e Relatório classificatório) no contexto de língua de 

acolhimento, que eles podem contribuir para o ensino e a aprendizagem de PLAc, 

visto que o ensino proficiente de uma língua é desenvolvido visando atender às 

necessidades do público-alvo, respeitando aspectos culturais e particularidades. Por 

conseguinte, os conhecimentos linguísticos acerca dos gêneros identificados podem 

auxiliar imigrantes e refugiados informando-os; proscrevendo e prescrevendo ações; 

descrevendo documentos importantes (RNE e CPF), trechos de leis, regulamentos, 

estatutos e serviços; e descrevendo e classificando tipos de alimentos e atitudes no 

interior de um ônibus que incomodam passageiros. Esses conhecimentos facilitam o 

acesso às práticas sociais, especialmente documentação para acessar direitos e 

serviços e legislação, duas práticas prioritárias para o exercício da cidadania. 

Após essas discussões em relação às instanciações de gêneros encontradas 

no corpus, apresentamos reflexões sobre as instanciações que eram previstas, porém 

não apresentaram ocorrências, as quais são Instrução e Relato de procedimento 

(família dos procedimentos), Relatório composicional (família dos relatórios) e 
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Explicação sequencial, Explicação condicional, Explicação fatorial e Explicação 

consequencial (família das explicações). 

Quanto às instanciações de gêneros da família dos procedimentos, não houve 

ocorrências dos gêneros Instrução e Relato de procedimento. Esses gêneros são 

relevantes para o ensino e a aprendizagem de PLAc, levando em consideração as 

várias dificuldades que surgem, especialmente no processo inicial de integração de 

imigrantes e refugiados a uma nova sociedade, dentre essas as dúvidas de como 

proceder em determinadas situações, como realizar ações diárias. Assim, 

conhecimentos linguísticos sobre gêneros de texto que têm o propósito de instruir 

como fazer uma atividade e relatar como um procedimento foi realizado ocupam um 

espaço importante no contexto de língua de acolhimento, contribuindo para atender 

às necessidades mais urgentes desse público. Os gêneros Instrução e Relato de 

procedimento estão presentes em diferentes práticas sociais e podem atender a 

demandas que fazem parte do cotidiano de imigrantes e refugiados, por exemplo, 

informar como criar uma conta no banco, como usar o caixa eletrônico, como usar 

recursos tecnológicos como smartphone (imigrantes e refugiados utilizam muito esses 

recursos para se comunicarem com os familiares que ficaram no país de origem), 

como fazer um prato a partir da leitura de uma receita, como entender as instruções 

de uso de algum eletrodoméstico (manual de instruções), como ler prescrições 

médicas (receita médica, bula de remédio) e como relatar um prato típico do seu país. 

Em relação às instanciações de gêneros da família dos relatórios, não houve 

ocorrência do gênero Relatório composicional, cujo propósito é descrever as partes 

de um todo. Para os imigrantes e refugiados, os relatórios composicionais podem 

contribuir para diferentes práticas sociais, por exemplo, ajudando-os a se localizar em 

espaços públicos descrevendo as partes de uma instituição, como quais os setores 

que compõem o INSS; no transporte público, a partir de um mapa que mostre onde 

estão localizadas as paradas de ônibus ou metrô e quais as linhas do transporte 

público da cidade; na prática social educação, descrevendo a divisão do sistema 

educacional brasileiro. 

Por fim, quanto às instanciações de gêneros da família das explicações, cabe 

destacar que não houve ocorrência desses gêneros de texto. Além de descrever, 

classificar e instruir por meio de instanciações de gêneros da família dos 

procedimentos e da família dos relatórios, a linguagem poderia ter sido usada para 

explicar. Diante do contexto migratório, em que imigrantes e refugiados estão 
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inseridos em uma realidade diferente, com suas regras e normas, a família de gêneros 

das explicações poderia auxiliar nas dúvidas em relação às práticas sociais e no uso 

da língua portuguesa em que necessitam estabelecer relações semânticas de causa, 

consequência e condição próprias desses gêneros. As explicações poderiam estar 

relacionadas a diferentes campos presentes no material didático, como, por exemplo, 

na prática social saúde pública, por meio de explicações sobre a importância da 

vacinação para proteção contra doenças, apontando condições, causas e 

consequências, e sobre doação de sangue, indicando quais os efeitos dessa atitude 

para a sociedade; no trabalho, em relação a direitos e deveres, quais as condições 

para solicitar refúgio, as condições que envolvem o trabalho formal e outras formas 

de trabalho. Em contrapartida, a ausência de explicações pode estar associada ao 

tipo de material didático disponibilizado que é descrito no site do ACNUR como 

“cartilha que ensina português a refugiados sob a perspectiva dos direitos humanos. 

” O termo cartilha no dicionário Houaiss significa livro que ensina e, também, livro que 

contém os fundamentos básicos sobre um assunto. Relacionando os resultados 

encontrados com essas acepções, podemos dizer que os fundamentos básicos 

apresentam como propósito descrever, classificar, orientar e não explicar.  

Em suma, quanto à não ocorrência dos gêneros mencionados anteriormente, 

destacamos a importância de conhecimentos linguísticos sobre tais gêneros, os quais, 

juntamente com os demais identificados, fazem parte dos gêneros factuais, que 

compartilham o propósito sociocomunicativo de informar. 

Após as considerações sobre as instanciações de gêneros de texto no corpus, 

cabem algumas considerações sobre as práticas sociais categorizas neste estudo. 

Em relação à prática social trabalho, são abordadas questões mais relacionadas à 

legislação, especificamente, à CTPS. A inserção laboral é uma das principais 

preocupações de imigrantes e refugiados e representa, na grande maioria das vezes, 

o primeiro passo para sua autonomia e o sentimento de pertencimento à sociedade. 

Por conseguinte, pela sua relevância, essa temática poderia ser ampliada, abordando 

outras possibilidades de trabalho no Brasil, além do trabalho formal, assim como 

direitos trabalhistas. Além disso, não há, no material didático analisado, textos que se 

referem à pratica social da moradia, que também é uma prioridade no contexto 

migratório. 

Por fim, associando minha experiência como professora de PLAc à consciência 

que desenvolvi a partir dos resultados desta pesquisa, destaco dois aspectos 
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importantes deste estudo. Um deles diz respeito à existência de lacunas em relação 

às políticas linguísticas para o ensino e a aprendizagem de PLAc, como a regulação 

e a promoção de PLAc por meio da capacitação para a formação de professores para 

atuarem nessa área; incentivo à pesquisa e à produção de conhecimento científico; 

produção de materiais didáticos específicos para o público-alvo; oferta de cursos de 

PLAc; espaços para debate e reflexões sobre a temática. Outro aspecto a ser 

considerado é a contribuição de estudos linguísticos acerca de gêneros textuais que 

compartilham o propósito geral de informar em material didático de PLAc. Uma 

proposta de material didático que contemple tais conhecimentos linguísticos pode 

tornar o processo de interação mais acessível aos imigrantes e refugiados e se 

constitui uma política linguística efetiva, pois envolve práticas sociais cotidianas que 

buscam a inserção linguística que dá ao imigrante e ao refugiado autonomia e 

pertencimento à sociedade que os recebe. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

“Somos todos imigrantes. Ninguém tem moradia fixa 
nessa terra. ” 
 

Papa Francisco 

 

Este estudo se propôs a analisar instanciações de gêneros de texto das famílias 

dos procedimentos, dos relatórios e das explicações que fazem parte dos gêneros 

factuais, os quais compartilham o propósito geral de informar, presentes no material 

didático de PLAc Pode Entrar – Português do Brasil para Refugiadas e Refugiados 

(FEITOSA et al., 2015). Com o intuito de alcançar esse objetivo geral, foram 

estabelecidos objetivos específicos que o contemplassem e que auxiliassem nos 

passos para a sua realização. Assim, o objetivo geral se desdobrou nos seguintes 

objetivos específicos: I) descrever as variáveis campo, relações e modo nos textos 

que têm potencial para instanciar gêneros das famílias dos procedimentos, dos 

relatórios e das explicações; II) descrever e analisar as ocorrências linguísticas tendo 

como foco o sistema de transitividade, as funções de fala e a modalidade nos textos 

selecionados; III) identificar a Estrutura Esquemática de Gênero (EEG) dos textos 

selecionados e confirmar o propósito sociocomunicativo e, consequentemente, o 

gênero instanciado em cada texto; IV) a partir dos resultados, refletir sobre a finalidade 

dos gêneros encontrados, tendo-se em vista a contribuição desses para políticas 

públicas inclusivas no contexto de língua de acolhimento. 

No que se refere à variável contextual modo, não foram analisadas as suas 

realizações linguísticas, pois as análises deste estudo têm como base os significados 

ideacionais experienciais e os significados interpessoais. Por conseguinte, quanto à 

descrição contextual da variável modo, as análises evidenciaram que os 15 textos 

constituintes do corpus apresentam linguagem constitutiva e meio verbal escrito. As 

informações aparecem organizadas majoritariamente em forma de tópicos (sete dos 

15 textos), um dos textos é construído em forma de diálogo, e os demais, em 

parágrafos. 

Quanto às variáveis contextuais campo e relações, os resultados são 

apresentados como campo e seus significados ideacionais experienciais e relações e 

seus significados interpessoais. Assim, os resultados apresentados agrupam o 
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primeiro e o segundo objetivos específicos, os quais não se realizam separadamente 

na prática. 

Na descrição da variável campo e seus significados ideacionais experienciais, 

foi identificada qual a prática social mais evidente em cada texto que constitui o 

corpus, e, dessa forma, os textos foram categorizados pelas práticas sociais. A partir 

dessa categorização, foi possível constatar em que campos se concentram as 

informações apresentadas aos imigrantes e refugiados no referido material didático, 

no qual se destacaram documentação para acessar direitos e serviços e legislação, 

práticas sociais inerentes ao contexto migratório e que estão inter-relacionadas, visto 

que a documentação de que imigrantes e refugiados precisam para regularizar sua 

situação no país e, assim, acessar direitos e serviços está em consonância com a 

legislação brasileira. As demais práticas sociais identificadas foram segurança, 

transporte público, saúde pública, alimentação e direitos humanos. 

Quanto a essas práticas sociais mencionadas anteriormente, destaca-se o 

levantamento prévio realizado pelas autoras do material didático Pode Entrar – 

Português do Brasil para Refugiadas e Refugiados (FEITOSA et al., 2015) com 

imigrantes e refugiados para identificar quais eram as principais demandas desse 

público para contemplá-las no material em estudo. Assim, essas práticas sociais 

identificadas refletem as preocupações de imigrantes e refugiados, trazendo 

informações e dando instruções relevantes para a inserção desses na sociedade. 

Dessa forma, promove-se uma política linguística inclusiva que dá ao imigrante e ao 

refugiado o papel de agente, por meio de “atos e ações que buscam dar voz” (LOPEZ, 

2016). 

Em relação à descrição da variável relações e seus significados interpessoais, 

os participantes foram classificados em participantes na interação e participantes no 

texto (THOMPSON; THETELA, 1995). As ocorrências em que os participantes na 

interação (autoras do material didático; imigrantes e refugiados) também são 

participantes no texto evidenciaram uma interação entre os interlocutores mediante o 

engajamento desses participantes no texto. Quanto às funções de fala, aspecto 

importante no contexto de língua de acolhimento, pois evidencia o tom do discurso, 

mais dialógico ou mais autoritário, nos 15 textos prevaleceram declarações. As 

orações foram apresentadas majoritariamente como proposições (em 13 textos), nas 

quais a linguagem foi utilizada para a troca de informações, ou seja, dar a conhecer 

sobre as práticas sociais identificadas no corpus de análise, as quais são 
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documentação para acessar direitos e serviços, legislação, segurança (em relação à 

violência contra a mulher), alimentação, transporte público e direitos humanos. Em 

dois textos, as orações apresentaram a forma de propostas, nas quais a linguagem 

foi utilizada para a troca de bens e serviços. As propostas estão relacionadas às 

práticas sociais da segurança e da saúde pública. 

Evidenciaram-se, também, ocorrências de comandos explícitos (no modo 

oracional imperativo), de comandos modalizados (metáfora gramatical interpessoal) e 

do modo oracional interrogativo para estabelecer interação com o público-alvo. A 

utilização desses recursos interpessoais objetiva uma aproximação com os 

interlocutores, como tentativa de suavizar o tom autoritário determinado pelos 

comandos. 

Em relação às ocorrências de modalidade no corpus, percebeu-se a 

prevalência das modulações em detrimento das modalizações, o que pode ser 

justificado por aquelas se concentrarem nas práticas sociais da documentação para 

acessar direitos e serviços e da legislação, práticas essas que estão relacionadas ao 

eixo das necessidades: obrigação, inclinação. 

Quanto aos resultados que se referem ao terceiro objetivo específico, a partir 

das análises, foi identificada a EEG de cada texto do corpus e as marcas linguísticas 

características das famílias de gêneros em foco, para confirmar o propósito 

sociocomunicativo e a identificação do gênero. A confirmação dos gêneros de texto 

identificados possibilitou que se fosse respondida a questão de pesquisa proposta 

neste estudo: quais gêneros das famílias dos procedimentos, dos relatórios e das 

explicações, com base na análise de significados ideacionais e interpessoais, estão 

instanciados em material didático de PLAc? 

Como resposta à questão de pesquisa, foram identificados com maior 

frequência gêneros da família dos relatórios, da qual são nove instanciações do 

gênero Relatório descritivo, duas instanciações do gênero Relatório classificatório, 

além de uma instanciação do gênero Relato histórico (não previsto neste estudo) 

encaixado em um Relatório descritivo. Com frequência bem menor, foram 

identificados gêneros da família dos procedimentos, da qual são duas instanciações 

do gênero Protocolo. Não foi identificada nenhuma instanciação de gêneros da família 

das explicações. 

A identificação dos gêneros de texto da família dos relatórios e da família dos 

procedimentos evidenciou que a linguagem no corpus analisado está sendo usada 
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principalmente para descrever. São descritos documentos como o Registro Nacional 

de Estrangeiro (RNE) e o Cadastro de Pessoa Física (CPF); aspectos da legislação 

brasileira trabalhista relacionados à Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 

um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); o direito ao voto segundo 

a Constituição Federal de 1988; o direito à liberdade de crença; características 

importantes dos direitos humanos de acordo com a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e os direitos das mulheres em relação a qualquer tipo de violência. Além de 

descrever, a linguagem no corpus está sendo usada para classificar, sendo 

classificados tipos de alimentos e tipos de atitudes incomodativas dentro de um 

ônibus. Ademais, a linguagem é utilizada para instruir o que fazer e o que não fazer e 

para repassar orientações de como agir em segurança em lugares públicos e também 

como agir caso seja necessário atendimento médico. 

Por fim, quanto ao quarto objetivo específico, este estudo se propôs a refletir 

sobre os gêneros identificados tendo em vista políticas públicas no contexto de língua 

de acolhimento. Nesse sentido, as famílias de gêneros de texto identificadas que 

compartilham o propósito sociocomunicativo geral de informar podem auxiliar no 

processo de interação à sociedade, descrevendo e classificando as informações 

(relatórios) e instruindo na realização de tarefas (procedimentos). 

Em relação aos gêneros que eram previstos nesta pesquisa, mas não 

apresentaram nenhuma ocorrência (Instrução e Relato de procedimento da família 

dos procedimentos; Relatório composicional da família dos relatórios e Explicação 

sequencial, Explicação condicional, Explicação fatorial e Explicação consequencial da 

família das explicações), é necessário destacar que conhecimentos linguísticos 

acerca desses gêneros são importantes no contexto de língua de acolhimento, 

principalmente em se tratando de instruções e explicações, pois há muitas questões 

que requerem explicações; imigrantes e refugiados apresentam muitas dúvidas de 

como realizar ações ou explicar como algo acontece. Tanto o gênero Instrução como 

os gêneros da família das explicações são necessários em materiais didáticos de 

língua portuguesa para imigrantes e refugiados, uma vez que podem facilitar o acesso 

às práticas sociais presentes no dia a dia desse público. 

No que tange às contribuições desta dissertação para o avanço dos estudos 

acadêmicos na área de Linguística Aplicada, em termos de Linguística Sistêmico-

Funcional (LSF), de acordo com os estudos prévios (Introdução, seção 1.2), não há 

registro de estudos de gêneros de texto na perspectiva da LSF que apresentem como 
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universo de análise material didático direcionado à área de PLAc. As pesquisas sobre 

estudo de gênero na perspectiva da LSF no contexto nacional apresentam como 

universo de análise livros didáticos utilizados no contexto de ensino brasileiro, as quais 

estão categorizadas no levantamento prévio deste estudo segundo as áreas de 

conhecimento como Linguagens, Ciências da Natureza e Ciências Humanas, além de 

outras pesquisas que investigam diferentes textos. Levando em consideração o 

universo de pesquisa deste estudo, que é um material didático voltado para o ensino 

de PLAc, evidencia-se que o presente estudo apresenta um aspecto inédito, que se 

refere ao contexto de língua de acolhimento. Assim, esta pesquisa ajuda na ampliação 

do contexto de atuação do arcabouço teórico da LSF. Aplicar a perspectiva da LSF no 

contexto de língua de acolhimento vem ao encontro de um pressuposto dessa 

perspectiva: ela se caracteriza pela orientação social da linguagem, referente à 

interação entre os interlocutores. 

Os estudos prévios evidenciaram também que as pesquisas relacionadas à 

área de PLAc são recentes. O próprio termo língua de acolhimento passou a ser 

utilizado no país após o intenso fluxo migratório brasileiro nas duas últimas décadas, 

tendo em vista as particularidades inerentes ao contexto de deslocamentos forçados, 

que o termo Português como Língua Adicional não contemplava. Assim, este estudo 

vem se somar aos estudos relacionados à área de ensino e de aprendizagem de 

língua portuguesa para imigrantes e refugiados. Em relação ao ensino, busca-se 

fornecer aos professores subsídios que possam auxiliá-los na preparação de aulas e 

na elaboração de materiais didáticos por meio do estudo de gêneros de texto cujo 

propósito sociocomunicativo é informar, buscando conhecer e atender às 

necessidades do público-alvo, que precisa de informações por meio de descrições, 

instruções e explicações, objetivando facilitar e garantir o acesso às práticas sociais 

do país onde buscam acolhimento. 

Além disso, este estudo busca contribuir com reflexões sobre a importância de 

conhecer as especificidades da área de PLAc, inserida em um contexto particular que 

são os deslocamentos forçados, no qual essas especificidades não podem ser 

preteridas, e sim devem ser consideradas como ponto de partida para o ensino de 

PLAc, valorizando os aspectos subjetivos e culturais de cada grupo. 

Ademais, este estudo espera contribuir também no âmbito da extensão. Nesse 

sentido, buscou-se refletir sobre o PLAc a partir dos avanços e das lacunas dessa 

área apresentadas nesta dissertação (Capítulo 2, A língua portuguesa para o 
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acolhimento de imigrantes e refugiados). O estudo da língua portuguesa desenvolvido 

a partir do estudo de gêneros de texto na abordagem da LSF constitui-se uma política 

linguística inclusiva, pois facilita o acesso às práticas sociais por meio do 

conhecimento da linguagem empregada nas referidas práticas sociais, desenvolvendo 

a consciência linguística dos recursos utilizados e de como empregá-los para a leitura 

e a escrita desses gêneros. Esta dissertação pode também resultar em estudos e 

reflexões futuras acerca da relevância de se construir políticas públicas de Estado que 

viabilizem ações de promoção e fortalecimento da área de PLAc, como formação de 

professores, incentivo à pesquisa e orientação para a elaboração de materiais 

didáticos; em suma, ações que possibilitem reconhecer que o ensino de língua 

portuguesa está sendo desenvolvido realmente “para” o acolhimento de imigrantes e 

refugiados. 

Por fim, como desdobramento desta pesquisa e estudos futuros, tem-se a 

consciência de que ainda há muito a ser estudado e explorado na área de PLAc. Como 

sugestão, este estudo pode ser expandido por meio da elaboração de materiais 

didáticos nos quais os estudos linguísticos sejam alicerçados na perspectiva de 

gênero da LSF, tendo como base os gêneros factuais que compartilham o propósito 

sociocomunicativo de informar. Para isso, são observados alguns pontos no intuito de 

aprimorar esse trabalho futuro. Dentre esses, quanto às temáticas que foram 

categorizadas como práticas sociais neste estudo, são temáticas relevantes que 

representam as necessidades dos próprios imigrantes e refugiados, visto que partiram 

de um levantamento dessas necessidades com os próprios imigrantes e refugiados, 

como documentação para acessar direitos e serviços, legislação, segurança, 

alimentação, saúde pública, transporte público e direitos humanos. Essas temáticas 

poderiam também ser exploradas para os estudos linguísticos, de modo que se 

propõe a criação de um material didático com atividades que desenvolvam 

consciência linguística de como a língua está sendo empregada e de quais recursos 

linguísticos estão sendo usados para descrever, classificar, instruir, explicar e relatar. 

Assim, trabalha-se articulando as temáticas relevantes para o público-alvo com a 

consciência linguística a partir dos padrões de linguagem utilizados para o alcance de 

determinado propósito comunicativo, considerando o texto como objeto de 

aprendizagem, mostrando os recursos da língua para alcançar propósitos específicos 

e disponibilizando conhecimento linguístico para utilizar esses recursos na produção 
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de diferentes textos no dia a dia, quando será solicitado ao imigrante e refugiado que 

produza ou que compreenda esses textos. 
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APÊNDICE A – ESTUDOS PRÉVIOS QUE APRESENTAM COMO CORPUS DE 
ANÁLISE DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS 

 

Farencena (2015) analisou as relações lógico-semânticas na organização do 

texto em artigos de opinião sobre a temática do Novo Código Florestal Brasileiro 

publicados no Observatório da Imprensa. O estudo demonstrou que os artigos de 

opinião analisados se constituem como macrogêneros, em que o gênero dominante é 

a exposição de opinião, no qual que podem ser encaixados microgêneros de outras 

famílias (estórias, relatórios, reações a textos). Além disso, os textos têm sua Estrutura 

Esquemática de Gênero organizada por meio de relações lógico-semânticas de 

extensão, intensificação e elaboração. 

Oliveira (2017), em seu estudo, propôs na produção de relatos autobiográficos 

de alunos do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) a 

adaptação de uma proposta de trabalho com gênero à luz da Escola de Sydney, por 

meio do Ciclo de Ensino e Aprendizagem, adaptada à realidade e às especificidades 

de uma turma de Educação de Jovens e Adultos. 

Outro estudo selecionado neste levantamento é o de Ribeiro (2018), que 

analisou as relações lógico-semânticas entre as etapas de gêneros de texto em 

boletins de ocorrência de crimes de linguagem contra a honra, registrados pela Polícia 

Civil do estado do Rio Grande do Sul. O estudo concluiu que houve a instanciação de 

um gênero denominado relato de ofensa, integrante da família das estórias, e que as 

relações lógico-semânticas e as relações coesivas reveladas vão além dos limites da 

constituição oracional. Nesse sentido, não são apenas relações lógicas entre orações, 

mas também relações entre as etapas do gênero e suas fases, fato sociossemiótico 

que demonstra que os gêneros são instanciações de culturas. 

Em outro estudo, Cavalcante (2016) buscou a inserção da Pedagogia de 

Gêneros da Escola de Sydney nas aulas de Inglês para Fins Específicos (IFE), a fim 

de identificar os gêneros escolares relevantes nessa modalidade. Foram identificadas 

instanciações de gêneros de texto da família dos procedimentos em manuais e 

tutoriais. 

Sousa (2016) fez um estudo do uso dos processos em estórias escritas por 

alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, buscando analisar o uso das escolhas 

léxico-gramaticais de transitividade e sua relação com o contexto social – de situação 
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e de cultura. Buscou-se demonstrar a relevância do tratamento do uso do gênero 

textual no âmbito da sala de aula, centrado num Ciclo de Ensino e Aprendizagem. 

Destacamos também o estudo de Troian (2018), que, em seu TCC, focalizou a 

organização do gênero Memorial em sala de aula, detalhando-o por meio de suas 

etapas e fases. A contribuição dessa monografia é na proposição para a escrita de 

futuros Memoriais. 

Para finalizar este levantamento de estudos de gêneros na perspectiva da 

Linguística Sistêmico-Funcional em materiais didáticos, mencionamos Serra (2017), 

que analisou textos argumentativos utilizados em aulas, exercícios e provas do Ensino 

Médio do Colégio Militar de Brasília. Os resultados evidenciaram a predominância de 

textos do gênero Exposição, e a análise da Estrutura Esquemática de Gênero revelou 

a predominância de fases declarativas, responsáveis pelo início da maioria das etapas 

e pelo estabelecimento dos tópicos frasais, mostrando-se como um recurso 

importante para auxiliar os alunos na produção textual. 

Cabe ainda destacar artigos científicos encontrados que analisam gêneros de 

texto na Linguística Sistêmico-Funcional em materiais didáticos. Lopez (2016) 

analisou textos produzidos em contexto acadêmico para identificar o propósito social 

e os objetivos sociocomunicativos, o gênero que opera cada texto e as etapas de seu 

desenvolvimento. Os resultados indicam que a escolha dos gêneros em cada tarefa é 

motivada por propósitos sociais e objetivos sociocomunicativos comuns, mas alguns 

textos apresentam gêneros mistos. 

Fuzer, Gerhardt e Weber (2016) buscam identificar, no conto “O Pequeno 

Polegar”, o propósito sociocomunicativo e sua organização em etapas e fases a partir 

das marcas linguísticas encontradas. Os resultados mostram que, nas etapas 

orientação, complicação, resolução e avaliação, o uso de determinadas funções 

léxico-gramaticais e semântico-discursivas contribuem para evidenciar as fases 

cenário, descrição, evento, efeito, reação, problema, comentário e solução. 

Bader Khun e Fuzer (2017), em seu estudo, revelam gêneros da família das 

estórias instanciados em fábulas presentes em livros didáticos dos anos finais do 

ensino fundamental. Os resultados evidenciaram a instanciação do gênero exemplum 

em maior frequência, seguido dos gêneros de texto narrativa e relato. 

Rossi e Farencena (2017) verificaram de que maneira as relações lógico-

semânticas contribuem para a organização da Estrutura Esquemática do Gênero 

instanciado em um exemplar de artigo de opinião. Os resultados dessa análise 
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evidenciaram que o artigo de opinião analisado instancia como dominante o gênero 

discussão, da família do argumentar. Entre as etapas, ocorrem relações lógicas que 

organizam o texto em termos composicionais e semânticos. 

Fuzer (2018) delineou um roteiro de leitura guiado por aspectos importantes da 

Linguística Sistêmico-Funcional analisando as realizações linguísticas e a 

instanciação de gêneros da família das estórias em fábulas. Concluiu que uma fábula 

pode instanciar narrativa, ou exemplum, ou outros gêneros, dependendo das escolhas 

linguísticas realizadas para expressar o propósito pretendido. 

Barbosa (2018) discutiu a construção de gêneros de texto da família das 

estórias, mais especificamente o relato e a narrativa, no contexto escolar urbano e 

rural, tendo como foco suas etapas e escolhas linguísticas. Os resultados 

demonstraram que as etapas de gêneros da família das estórias variam de acordo 

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

linguísticas, lexicais e gramaticais.  
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APÊNDICE B – ANÁLISE DO SISTEMA DE TRANSITIVIDADE 
 
 
Análise do sistema de transitividade: 

Legenda dos Processos: MATERIAL - EXISTENCIAL - RELACIONAL - VERBAL - 

MENTAL – COMPORTAMENTAL 

 

 

 
 

 

Texto R1#1 
No posto da Polícia Federal, Alice aguarda atendimento para solicitar a emissão de seu RNE 
(Registro Nacional de Estrangeiros). 

No posto da Polícia Federal, Alice aguarda  atendimento 

    

para solicitar a emissão de seu RNE (Registro Nacional de Estrangeiros). 

para solicitar a emissão de seu RNE (Registro Nacional de Estrangeiros). 

   

A atendente chama a sua senha.  

A atendente chama a sua senha. 

   

(A) Senha 247. Olá, tudo bem com a senhora? 

(A) Senha 247 Olá, tudo bem com a senhora? 

 Olá [está] 
tudo 
bem  

com 
a 
senhora? 

 
Elem. interp.-
(Vocativo) 

Processo relacional 
intensivo atributivo 

Atribut
o 

Elem. 
textua
l 

Portador 

Tudo bem. E com você?  

[Está] Tudo bem. E com você? 
[está 
tudo 
bem?] 

Processo 
relacional 
intensivo 
atributivo 

Atributo Elem. textual 
Elem. 
textual 

Porta
-dor 
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(A) Qual seu nome? 

Qual  [é] seu nome? 

Elem. interp. 
Processo relacional intensivo 
identificativo 

Identificador  

(B) Meu nome é Alice. Tenho o número do Formulário de Solicitação do meu RNE. 

Meu nome é Alice. 

Identificador  Processo relacional intensivo identificativo  Identificado  

Tenho o número do Formulário de Solicitação do meu RNE. 

[Eu] tenho 
o número do Formulário de Solicitação 
do meu RNE. 

Portador  
Processo relacional possessivo 
atributivo  

Atributo  

(A) Comigo está tudo bem também! Para iniciar a solicitação de seu RNE, qual seu nome 
completo?  

Comigo está tudo bem  também! 

Portador  
Processo relacional intensivo 
atributivo 

Atributo Elem. textual  

(B) Meu nome completo é Alice Schaim. 

Meu nome completo é Alice Schaim. 

Identificador  

Processo 
relacional 
intensivo 
identificativo  

Identificado  

(A) Como se escreve seu sobrenome? 

Como  se  escreve seu sobrenome? 

Elem. intert.  Elem. textual Processo material Escopo-entidade 

(B) Meu sobrenome se escreve S-C-H-A-I-M. 

Meu sobrenome se  escreve S-C-H-A-I-M 

 Elem. textual 
Processo 
material 

 

(A) Qual é a data e o local de seu nascimento? 

Qual é a data e o local de seu nascimento? 

Elem. interp.  
Processo relacional intensivo 
identificativo 

Identificador  

Eu nasci em 27 de janeiro de 1968, na cidade de Homs, na Síria. 

Identificado  

(A) Quantos anos você tem? 

Quantos anos  você tem?  

Elem. intert.  Portador 
Processo relacional possessivo 
atributivo 

(B) Eu tenho 47 anos de idade. 

Eu  tenho 47 anos de idade. 

Portador  
Processo relacional possessivo 
atributivo  

Atributo 

(A) Qual nome da sua mãe? 

Qual  [é] nome da sua mãe? 

Elem. interp. 
Processo relacional intensivo 
atributivo  

Atributo 

(B) O nome da minha mãe é Kamila Schaim. 

O nome da minha 
mãe 

é Kamila Schaim. 

Identificador  
Processo relacional intensivo 
identificativo  

Identificado  

(A) Agora eu preciso de informações sobre o local em que a senhora mora. 

Agora eu preciso 
de informações sobre o 
local em que a senhora 
mora 
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Circunstância de 
localização – 
tempo 

Experienciador  
Processo 
mental 
desiderativo 

Meta 

Qual CEP de sua residência e endereço? 

Qual [é]  
CEP de sua residência e [qual] 
o endereço? 

Elem. interp. 
Processo relacional intensivo 
identificativo 

Identificador 

(B) O CEP de minha residência é 01348-050. Rua São Judas Tadeu, número 31, apartamento 122, 
no bairro Vila das Primaveras, São Paulo. 

O CEP de minha 
residência 

é 01348-050. 

Identificador  
Processo relacional intensivo 
identificativo 

Identificado  

[o endereço é] Rua São Judas Tadeu, número 31, apartamento 122, no bairro Vila das Primaveras, 
São Paulo. 

[o endereço]  é 

Rua São Judas Tadeu, 
número 31, apartamento 122, 
no bairro Vila das 
Primaveras, São Paulo 

Identificador 
Processo relacional intensivo 
identificativo 

Identificado 

(A) Para finalizar, preciso do número de seu telefone residencial e telefone celular 

Para  [eu] finalizar, [eu] preciso 
do número de seu telefone 
residencial e telefone celular 

Elem. 
textua
l 

Ator 
Process
o 
material 

Experienciado
r  

Processo mental 
desiderativo 

Escopo-entidade 

(B) Meu telefone residencial é 2356-8956 e meu celular é 95869-4587. 

Meu telefone residencial é 2356-8956 e 

Identificador  

Processo 
relacional 
intensivo 
identificativo  

Identificado  Elem. textual  

meu celular é 95869-4587. 

meu celular é 95869-4587. 

Identificador 

Processo 
relacional 
intensivo 
identificativo 

Identificado 
 

(A) Pronto! A senhora deve retirar o seu RNE aqui mesmo neste posto em 10 dias úteis. 

Pronto! 
A 
senhor
a 

deve retirar 
o 
seu 
RNE 

aqui mesmo 
neste posto  

em 10 dias 

Elem. 
interp. 

Ator 
Elem. interp. –verbo 
modal 

Process
o 
material 

Met
a 

Circunst. de 
lugar 

Circunst. de tempo 

(B) Muito obrigada, Joana! 

Elem. interp.  

 

Texto E1#1 
O CPF (Cadastro de Pessoa Física) é um dos principais documentos para cidadãos residentes no 
Brasil, 

O CPF (Cadastro de 
Pessoa Física) 

é 
um dos principais documentos para cidadãos 
residentes no Brasil, 

Portador 
Processo relacional 
intensivo atributivo 

Atributo 
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pois permite o acesso a uma série de facilidades, como o Sistema Público de Saúde (SUS), o registro 
em instituições públicas de educação, a abertura de contas em bancos e outras operações 
financeiras. 

pois  [o CPF] permite 

o acesso a uma série de facilidades como o 
Sistema Público de Saúde (SUS), o registro em 
instituições públicas de educação, a abertura de 
contas em bancos e outras operações financeiras. 

Elemento 
textual 

Portador 
 

Processo relacional 
possessivo atributivo 

Atributo 

Qualquer pessoa física, nacional ou estrangeira, pode solicitar a inscrição no CPF.  

Qualquer pessoa física, nacional ou 
estrangeira 

pode  solicitar a inscrição no CPF. 

Dizente 

Elemento 
interpessoal 
- verbo 
modal  

Processo 
verbal 

Verbiagem  

 

 o acesso – Nominalização 

 

Texto R1#2 
Formulários estão em todos os lugares, você sabe preencher seus dados?  

Formulários estão  em todos os lugares, 

Portador  
Processo relacional  
circunstancial atributivo  

Atributo circunstancial de lugar 

você sabe preencher seus dados? 

Experienciador  
Processo mental 
cognitivo 

Fenômeno 

Preencher seus dados = Oração projetada 

[você]  preencher  seus dados 

Ator  Processo material Escopo-entidade 

Coloque seus dados. 

Coloque  [você] seus dados  

Processo material Ator Escopo-entidade 

Preencha seus dados corretamente [sic] 

Preencha  [você] seus dados corretamente [sic] 

Processo material  Ator  Escopo-entidade Circunstância de modo  

Documentação necessária para ter o CPF sendo estrangeiro ou estrangeira: 

Documentação necessária (A documentação necessária) = Metáfora gramatical ideacional 

Para ter o CPF  

Para  [você] ter o CPF 

Elem. textual  Portador 
Processo relacional 
possessivo atributivo 

Atributo 

sendo estrangeiro ou estrangeira: [é] 

sendo   [você]  estrangeiro ou estrangeira: 

Processo Relacional intensivo 
atributiva  

Portador  Atributo 

o CPF  [é] 

Identificado [Processo relacional possessivo identificativo] 

- documento de identificação válido no seu país de origem, ou: 
a) RNE/CIE (Registro Nacional de Estrangeiro/Cédula de Identidade de Estrangeiro); 
b) Passaporte; 
c) Protocolo provisório. 

Identificador 
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Onde posso renovar ou solicitar pela primeira vez o RNE? 

Onde [eu] posso renovar [o RNE?] 

Elem. interpessoal Ator 
Elemento interpessoal - 
verbo modal 

Processo material  Meta 

ou solicitar pela primeira vez o RNE? 
ou [eu] solicitar pela primeira vez o RNE? 

Elem. textual Dizente  
Processo 
verbal  

Circunstância de 
extensão – frequência  

Verbiagem 

O solicitante de refúgio [[que teve a sua condição de refugiado reconhecida pelo Comitê Nacional 
para Refugiados (Conare)]]67 tem o direito de obter o Registro Nacional de Estrangeiros (RNE), 
documento de identidade dos estrangeiros no Brasil. 

O solicitante de refúgio 
[[que teve a sua condição 
de refugiado reconhecida 
pelo Comitê Nacional 
para Refugiados 
(Conare)]] 

tem 
o direito de obter o Registro Nacional de 
Estrangeiros (RNE), documento de identidade 
dos estrangeiros no Brasil. 

Portador  
Processo relacional 
possessivo 
atributivo 

Atributo 

A emissão e a renovação do RNE são feitas em qualquer unidade da Polícia Federal.  

A emissão e a 
renovação do RNE 

são feitas 
em qualquer unidade da 
Polícia Federal 

[pelos atendentes da 
Polícia Federal]68 

Meta 
Processo 
material  

Circunstância de localização 
- lugar 

Ator  

 

 Documentação – Nominalização  

 necessária – Modulação  

 

Texto R4#3 
O Brasil tem uma lei especial [[para proteger crianças e adolescentes]], chamada de Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA)  

O Brasil  tem  
uma lei especial [[para proteger crianças e 
adolescentes]],  

Portador  
Processo relacional 
possessivo atributivo  

Atributo 
  

chamada de Estatuto da Criança e do Adolescente 

[lei] chamada  de Estatuto da Criança e do Adolescente 

Identificador  
Processo relacional 
intensivo identificativo  

Identificado  

“A criança e o adolescente têm o direito [[de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou 
de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer 
pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes 
públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar 
deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los.]]” 

A criança e o adolescente têm 

o direito [[de ser educados e cuidados 
sem o uso de castigo físico ou de 
tratamento cruel ou degradante, como 
formas de correção, disciplina, educação 
ou qualquer pretexto, pelos pais, pelos 
integrantes da família ampliada, pelos 
responsáveis, pelos agentes públicos 

                                                           
67 Segundo convenção da GSF, foram utilizados colchetes duplos para demarcar a oração encaixada, 
conforme indicado no Capítulo 4, que se refere à Metodologia da Pesquisa. 
68 Observação: Nesta oração, há um apagamento do agente da passiva – participante Ator pelos 
atendentes da polícia federal. 
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executores de medidas socioeducativas 
ou por qualquer pessoa encarregada de 
cuidar deles, tratá-los, educá-los ou 
protegê-los.]]” 

Identificado  

Processo 
relacional 
possessivo 
identificativo 

Identificador (núcleo o direito) 

 

Texto P5#1 
No Brasil homens e mulheres têm os mesmos direitos  

No Brasil  
homens e 
mulheres 

têm  os mesmos direitos 

Circunstância de lugar  Portador  
Processo relacional 
possessivo atributivo 

Atributo 

e toda forma de violência contra as mulheres é crime. 

e 
toda forma de 
violência contra as 
mulheres  

é  crime. 

Elemento textual  Portador  

Processo 
relacional 
intensivo 
atributivo 

Atributo  

Qualquer mulher [[que tenha sido vítima de violência, seja ela física, psicológica, sexual, patrimonial 
ou moral]] tem o direito a receber assistência psicossocial 

Qualquer mulher [[que tenha 
sido vítima de violência, seja 
ela física, psicológica, sexual, 
patrimonial ou moral]] 

tem 
o direito a receber assistência 
psicossocial 

Identificado  
Processo relacional possessivo 
identificativo 

Identificador 

e formalizar sua denúncia em delegacias de polícia especializadas em atendimento à mulher. 

e formalizar sua denúncia  
em delegacias de polícia especializadas em 
atendimento à mulher 

Elem. textual  
Processo 
verbal 

Verbiagem  Circunstância de lugar 

Para qualquer [sic] informações sobre questões de violência contra as mulheres 

Circunstância de finalidade (para quê)  

e para saber como agir, LIGUE 180. 

e  para [você] saber  como agir LIGUE [você] 180. 

Elem. 
textual 

Elem. 
textual 

Experien-
ciador 

Processo mental 
cognitivo 

Oração 
projeta- 
da 

Processo 
material 

  Ator 
  Escopo-

entidade 

Número gratuito e a ligação é anônima”[sic]. 

Número [é] gratuito e a ligação  é anônima. 

Portador  

Processo 
relacional 
intensivo 
atributivo 

Atributo  
Elem. 
textual  

Portador  

Processo 
relacional 
intensivo 
atributivo 

Atributo 

Para dar respaldo às vítimas, existe a Lei Maria da Penha [[que torna violência doméstica crime]].  

Para dar respaldo às vítimas  

para dar  respaldo  às vítimas  

Elem. textual Processo material  
Escopo-
processo  

Beneficiário 

existe a Lei Maria da Penha [[que torna violência doméstica crime]]. 

Processo 
Existencial  

Existente 
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Existem delegacias especializadas em todo o Brasil.  

Existem  delegacias especializadas em todo o Brasil. 

Processo 
Existencial 

Existente Circunstância de lugar 

Aqui alguns endereços de Delegacias de Defesa da Mulher. 

Aqui alguns endereços de Delegacias de Defesa da Mulher. 

Circunstância de lugar  

 
Formalizar sua denúncia (denunciar) – nominalização 
 

Texto P6#2 
Os refugiados e solicitantes de refúgio têm direito à carteira de trabalho,  

Os refugiados e solicitantes de refúgio têm  
direito à carteira de 
trabalho, 

Portador  
Processo relacional 
possessivo 
atributiva  

Atributo  

[Os refugiados e solicitantes de refúgio] podem trabalhar formalmente e  

[Os refugiados e 
solicitantes de 
refúgio] 

podem  trabalhar  formalmente e 

Ator  
Elem. interpessoal – 
verbo modal  

Processo material 
Circunstância 
de modo  

Elem. 
textual 

são titulares dos mesmos direitos inerentes a qualquer outro (a) trabalhador(a) no Brasil. 

[Os refugiados e 
solicitantes de 
refúgio] 

são  
titulares dos mesmos direitos inerentes a 
qualquer outro (a) trabalhador(a) 

no Brasil  

Portador  

Processo 
relacional 
intensivo 
atributivo 

Atributo  
Circunstância 
de lugar 

O Brasil proíbe o trabalho de menores de 14 anos, o trabalho em condições análogas à escravidão 
e a exploração sexual.  

O Brasil  proíbe  
o trabalho de menores de 14 anos, o trabalho em condições 
análogas à escravidão e a exploração sexual. 

Ator  
Processo 
material  

Meta 

No Brasil, os solicitantes de refúgio e refugiados têm direito à Carteira de Trabalho (CTPS) e com 
ela podem trabalhar legalmente no país, com os mesmos direitos de qualquer outro trabalhador 
brasileiro. 

No Brasil,  

os 
solicitantes 
de refúgio e 
refugiados 

têm 
direito à Carteira  
de Trabalho (CTPS) 

e 

Circunstância de 
lugar 

Portador  

Processo 
relacional 
possessivo 
atributivo 

Atributo Elem. textual 

com ela podem trabalhar legalmente no país, 

com ela [Carteira 
de Trabalho] 

[os 
solicitantes 
de refúgio e 
refugiados] 

podem  trabalhar legalmente  no país, 

Circunstância de 
modo – meio 

Ator  
Elemento 
interpessoal - 
verbo modal  

Processo 
material 

Circunstância 
de modo 

Circunstância de 
lugar 

com os mesmos direitos de qualquer outro trabalhador brasileiro. 
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Circunstância de modo - comparação 

Os solicitantes de refúgio e refugiados [[que queiram obter maiores informações sobre o mercado de 
trabalho, cursos profissionalizantes, seguro-desemprego e vagas disponíveis]] devem procurar um 
Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) na cidade onde vivem 

Os solicitantes de refúgio e refugiados [[que 
queiram obter maiores informações sobre o 
mercado de trabalho, cursos profissionalizantes, 
seguro-desemprego e vagas disponíveis]] 

devem procurar 

um Centro de 
Atendimento 
ao 
Trabalhador 
(CAT)  

na 
cidade 
onde 
vivem 

Ator 

Elem. 
interp. 
– verbo 
modal  

Processo 
material 

Escopo- 
entidade 

Circunst. 
de locali-
zação – 
lugar 

Nos locais onde existam organizações parceiras do ACNUR, os solicitantes de refúgio e refugiados 
também podem buscar informações sobre convênios especiais existentes com [sic] 

Nos locais onde 
existam 
organizações 
parceiras do 

ACNUR, 

os solicitantes 
de refúgio e 
refugiados  

também podem buscar 

informações  
sobre convênios 
especiais existentes 
com [sic] 

Circ. de localização 
– lugar  

Ator  
Elem. 
textual 

Elem. 
intert. –
verbo 
modal 

Processo 
material 

Meta  

 

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS) 
O que é a CTPS e  

O que  é  a CTPS  e 

Elem. interpessoal  
Processo relacional 

intensivo identificativo 
Identificador  Elemento textual  

quem pode solicitá-la? 

quem  pode  solicitá- lá? [ a CTPS] 

 
Elem. interp. - verbo 
modal  

Processo verbal  Verbiagem  

A Carteira de Trabalho e Previdência Social é um documento [[que comprova toda a vida funcional 
do trabalhador]]. 

A Carteira de Trabalho e Previdência 
Social 

 é 
um documento [[que comprova toda a 
vida funcional do trabalhador]]. 

Portador  

Processo 
relacional 
intensivo 
atributivo  

Atributo  

Este documento é obrigatório para o exercício de atividades profissionais e 

Este documento  é  
obrigatório para o exercício de 
atividades profissionais  

e 

Portador  
Processo relacional 
intensivo atributivo 

Atributo  Elem. textual 

pode ser solicitado por qualquer pessoa maior de 14 anos, nacional ou estrangeira, com residência 
regular no Brasil 

[este documento] pode  ser solicitado 
por qualquer pessoa maior de 14 anos, nacional 
ou estrangeira, com residência regular no Brasil 

Verbiagem  

Elem. 
interp. 
– 
verbo 
modal 

Processo 
verbal  

Dizente 
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Onde posso solicitar a CTPS? 

Onde  [eu] posso  solicitar a CTPS? 

Elem. 
interp. 

Dizente 
Elem. interp. 
– verbo 
modal  

Processo 
verbal  

Verbiagem 

O interessado em tirar a Carteira de Trabalho e Previdência Social deverá dirigir-se à 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) ou à Gerência Regional mais próxima 
da sua residência, com todos os documentos em mãos. 

O interessado 
em tirar a 
Carteira de 
Trabalho e 
Previdência 
Social 

deverá dirigir-se 

à Superintendência 
Regional do Trabalho e 
Emprego (SRTE) ou à 
Gerência Regional mais 
próxima da sua residência, 

com todos os 
documentos em mãos.  

Ator  

Elemento 
interp. 
verbo 
modal 

Processo 
material  

Circunstância de lugar  
Circunstância de 
acompanhamento  

Informações sobre a localização dos postos de atendimento podem ser obtidas pelo telefone 158 na 
Central de Atendimento Alô Trabalho. 

Informações 
sobre a localização 
dos postos de 
atendimento 

podem ser obtidas 

[pelos 
interessados 
em tirar a 
CTPS] 

pelo telefone 
158 

na Central de 
Atendimento Alô 
Trabalho 

Verbiagem 
Elem. interp. 
– verbo 
modal 

Processo 
verbal  

Dizente  
Circunstância 
de modo – 
meio 

Circunstância de 
lugar  

 

Quais os documentos necessários para a CTPS?  

Quais  [são] 
os documentos  
necessários para a CTPS/  

Elem. interpessoal  
[Processo relacional possessivo 
identificativo] 

Identificado  

 Duas fotos em tamanho 3cmX4cm, com fundo branco, coloridas ou em preto-e-branco, 
iguais e recentes; 

 Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) original acompanhada de cópia (frente e verso) ou 
Protocolo de Solicitação do RNE (original e cópia); 

 Protocolo provisório de solicitação de refúgio; 

Identificador 

Quem for reconhecido como refugiado deverá apresentar também uma cópia da notificação ou 
certidão do CONARE [[que comprove o reconhecimento da condição de refugiado]]. 

Quem for 
reconhecido 

como 
refugiado  

 

deverá apresentar  também  

uma cópia da notificação 
ou certidão do CONARE 

[[que comprove o 
reconhecimento da 

condição de refugiado]] 

Ator  
Elemento interp. - 

Verbo modal –  
Processo 
material  

Elem. textual  Escopo-entidade  
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Texto P7#3 

 

 

Evite fazer [você] transações com dinheiro em bancos sozinho (a).  

Evite fazer 
 

[você] 
 

transações com dinheiro em bancos sozinho (a). 

Processo Material Ator  Meta 
Circunstância 
de meio 

Circunstância 
de lugar 

Atributo 
descritivo 

 

Evite auxílio de pessoas completamente desconhecidas  

Evite auxílio de 

pessoas 
 [você] completamente  desconhecidas 

 Metáfora Gramatical 
– que pessoas 
desconhecidas 
auxiliem você – 
Processo material 

Ator  
Circunstância de 
modo 

Atributo descritivo 

para manusear seu dinheiro. 

para manusear seu dinheiro. 

Elem. textual Processo material Meta 

Dicas importantes na cidade! 

Dicas  [que são]  importantes  na cidade! 

Portador  
Processo relacional 
intensivo atributivo 

Atributo  Circunstância de lugar 

Ao circular pela cidade 

Ao  [você]  circular  pela cidade  

Elem. textual  Ator  Processo material  Circunstância de lugar  

seja para ir a um restaurante  

seja (ou) para [você] ir a um restaurante  

 Elem. textual  Elem. textual  Ator Processo material Circunstância de lugar 

ou usufruir de seus direitos como cidadã (o) e consumidor (a) 

ou  [você] usufruir 
de seus direitos como cidadã 
(o) e consumidor (a) 

Elem. textual  Ator  Processo material Atributo descritivo  

preste atenção e tenha cuidado para preservar sua segurança 

preste atenção  [você] e  

= ficar atento, atentar 
Processo comportamental  

Comportante  Elemento textual  

tenha cuidado [você]  

tenha cuidado = 
cuidar-se 

[você] 

Processo 
comportamental  

Comportante  

para preservar a segurança 

para [você] preservar (ter)  sua segurança 

Elem. textual  Portador  
Processo relacional 
possessivo atributivo 

Atributo 

Prefira ir acompanhado (a). 

Prefira  [você] ir acompanhado (a). = Oração projetada 

Processo 
mental 
desiderativo  

Experienciador  Fenômeno 
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Em caso de dúvidas, procure sempre um funcionário do local. 

Em caso de dúvidas procure [você] sempre um funcionário do local. 

Circunstância de 
contingência 

Processo 
material 

Ator 
Circunstância 
de extensão 

Meta 

 

Caso use cartão para fazer pagamentos,  

Caso [você] use 
cartão para fazer 
pagamentos 

Elem. textual  Ator Processo material Meta 

evite que alguém veja o número da senha. 

evite [você] 
que alguém veja o número da 
senha.  

Processo Material Ator Meta 

Também tome cuidado para não guardar o número da senha junto com o cartão. 

Também tome cuidado [você] 

Elem. textual  Processo comportamental  Comportante  

para não guardar o número da senha junto com o cartão. 

para não guardar 
o número da 
senha  

junto com o cartão 

Elem. textual  

Elemento 
interpessoal – 
polaridade 
negativa 

Processo 
Material 

Meta 
Circunstância de 
lugar 

 

 

Texto R7#4 
Segundo o Guia Alimentar para a população Brasileira, o consumo alimentar deve ser pensado com 
as três categorias de alimentos: 

Segundo o Guia 
Alimentar para a 
população 
Brasileira,  

o consumo 
alimentar 

deve 
ser 
pensado 

[por todos 
brasileiros]69 

com as três 
categorias de 
alimentos: 

Circunstância 
de ângulo  

Fenômeno  
Verbo 
modal  

Processo 
mental 
cognitivo 

Experienciador 
Circunstância de 
modo  

 

 Alimentos in natura (produtos naturais, conforme vimos no “Vocabulário” desta unidade, ou 
também alimentos minimamente processados, como o arroz cozido);  

 
Alimentos in 
natura 

[são]70  produtos naturais,  

Identificador  
Processo relacional intensivo 
identificativo 

Identificado  

conforme vimos no “Vocabulário” desta unidade ou também alimentos minimamente processados, 
como o arroz cozido); 
conforme [nós] vimos no “Vocabulário” desta unidade 

                                                           
69 Apagamento do agente da passiva participante Experienciador por todos brasileiros.  
70 Inferimos que há o processo ser nas duas primeiras categorias de alimentos devido à presença do 
processo são na terceira categoria de alimentos apresentada.  

Sempre confira o troco.  

Sempre  confira [você] o troco 

Circunstância de Frequência  Processo Material  Ator  Meta 
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Elem. textual  Experienciador 
Processo 
mental 
perceptivo 

Circunstância de lugar 

ou também [Alimentos in natura]  [são] 
alimentos minimamente processados, 
como o arroz cozido); 

Elem. textuais Identificador 

Processo 
relacional 
intensivo 
identificativo 

Identificado 

 

 Alimentos Processados (fabricados pela indústria [[adicionados de sal, açúcar ou outros 
ingredientes]] para torná-lo [sic] mais saboroso); 

Alimentos Processados [[adicionados de 
sal, açúcar ou outros ingredientes ]] 

[são] fabricados pela indústria 

Meta Processo material  Ator  

para torná-lo mais saboroso 

para  torná- 
lo [sic] [os alimentos 
processados]  

mais saboroso [sic] 

Elem. textual  
Processo relacional 
intensivo atributivo  

Portador  Atributo  

 

 Alimentos Ultraprocessados (são formulações industriais [[feitas exclusiva ou 
majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos ou até sintetizadas em laboratório]]). 

Alimentos 
Ultraprocessados 

são 
formulações industriais [[feitas exclusiva ou majoritariamente 
de substâncias extraídas de alimentos ou até sintetizadas em 
laboratório)]]. 

Identificador  

Processo 
relacional 
intensivo 
identificativa 

Identificado  

 

Texto P8#4 
PROCURE HOSPITAIS E FARMÁCIAS PÚBLICAS 

Procure  [você] hospitais e farmácias públicas  

Processo 
material 

Ator Escopo-entidade  

No Brasil, o atendimento de saúde público é gratuito 

No Brasil, o atendimento de saúde público é gratuito 

Circunstância de 
lugar  

Portador 
Processo relacional 
intensivo atributivo 

Atributo 

Sempre tenha seus documentos: RNE, protocolo provisório de solicitação de refúgio, CPF, 
passaporte, endereço e telefone de contato em mãos quando for ao médico. 

Sempre tenha [você] 

seus documentos: RNE, protocolo 
provisório de solicitação de refúgio, CPF, 
passaporte, endereço e telefone de contato 
em mãos quando for ao médico. 

Elem. interp. -  
Modalidade por 
frequência  

Processo 
relacional 
possessivo 
atributivo  

Portador   Atributo  

seus documentos: RNE, protocolo provisório de solicitação de refúgio, CPF, passaporte, endereço e 
telefone de contato em mãos quando for ao médico. 

= seus documentos que são RNE, protocolo provisório de solicitação de refúgio, CPF, passaporte, 

endereço e telefone de contato em mãos quando for ao médico.  
(verbo ser substituído por dois-pontos, uma forma de nominalização) 
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que = seus documentos  são  

RNE, protocolo provisório de 
solicitação de refúgio, CPF, 
passaporte, endereço e telefone 
de contato em mãos quando for 
ao médico.  

Identificado  
Processo relacional intensivo 
identificativo  

Identificador  

 

Peça para o médico escrever TODAS as instruções de tratamento.  

Peça  [você] para o médico 
escrever TODAS as 
instruções de tratamento. 

Processo verbal  Dizente  Receptor  Verbiagem  

O médico escrever TODAS as instruções de tratamento 
O médico escrever TODAS as instruções de tratamento. 

Ator  
Processo 
material  

Meta 

 

Se tiver dúvidas depois 

Se  [você] 
tiver (ficar 
com) 

dúvidas  depois 

Elem. textual  Portador  

Processo 
relacional 
possessivo 
atributivo  

Atributo  
Circunstância de 
tempo  

outras pessoas poderão ajudá-lo, lendo o que o médico escreveu. 

outras pessoas  poderão  ajudá- 
lo,  
 

Ator  

Elem. 
interp. - 
Verbo 
modal  

Processo 
material  

você – Beneficiário  

lendo o que o médico escreveu ( as outras pessoas lerão o que o médico escreveu) 

[outras 
pessoas ] 

lendo o que o médico escreveu  

Dizente  Processo verbal Verbiagem  

Sempre chegue no horário, 

Sempre  [você]  chegue  no horário.  

Circunstância de extensão Ator  
Processo 
material 

Circunstância de tempo  

mesmo que precise esperar na fila. 

mesmo 
que  

[você] precise esperar  na fila 

Elem. 
textual  

Ator  Processo material Circunstância de lugar  

Não saia da fila para não perder seu lugar. 

Não  saia  [você] da fila  

Polaridade 
negativa  

Processo 
material 

Ator  Circunstância de lugar  

para não perder seu lugar. 

para  [você] não perder  seu lugar 

Elem. 
textual  

Ator  
Elem. interpessoal - 
Polaridade negativa 

Processo 
material 

Meta 
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Texto R9#5 
Esta é a Tamires 

Esta é  a Tamires.  

Identificado  
Processo relacional 
intensivo identificativo 

Identificador 

Ela usa o ônibus todos os dias 

Ela  usa [utiliza] o ônibus  todos os dias  

Ator  
Processo 
material  

Escopo-
entidade 

Circunstância de extensão (frequência) 

para ir e voltar do trabalho. 

para  [ela] ir e [para] [ela] 
voltar do 
trabalho. 

Elem. textual  Ator  
Processo 
material  

Elemento 
textual  

Elem. 
textual 

Ator 
Processo 
material  

Abaixo, ela nos diz quais atos mais incomodam dentro do veículo público 

Abaixo  ela  nos diz 
quais atos mais 
incomodam 

dentro do 
veículo público 

Circunstância 
de lugar  

Dizente  Receptor  
Processo 
verbal 

Verbiagem 
Circunstância de 
lugar 

e que devemos estar atentos  

e que [nós] devemos 
estar atentos 
 

Elem. textual Elem. textual  Comportante  

Elem. 
interp. - 
Verbo 
modal  

Processo comportamental  

para não reproduzir 

para [nós] não  reproduzir [sic].  

Elem. textual  Ator 
Elem. interp. 
Polaridade 
negativa 

Processo material 

Você já presenciou algum desses atos? 

Você já 
presenciou 
[viu] 

algum desses atos? 

Experienciador Elem. interp.  
Processo 
mental 
perceptivo 

Fenômeno 
 

Converse com seus colegas sobre essas ações.  

Converse  [você] com seus colegas sobre essas ações. 

Processo comportamental  Comportante  
Circunstância de 
acompanhamento  

Circunstância de 
Assunto  

  

 Pessoas [[que deixam mochilas nas costas]] no corredor atrapalham quem está tentando 
passar! 

Pessoas [[que 
deixam mochilas 
nas costas]] 

no corredor  atrapalham quem está tentando passar! 

Ator  
Circunstância 
de lugar  

Processo 
material 

Beneficiário 
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 É desrespeitoso quando pessoas comuns sentam no assento preferencial e fingem não 

perceber quando um idoso, uma gestante, uma pessoa com deficiência ou uma criança de 

colo chega! 

É desrespeitoso quando pessoas comuns sentam no assento preferencial e fingem não perceber 
quando um idoso, uma gestante, uma pessoa com deficiência ou uma criança de colo chega! 

É  desrespeitoso 
quando pessoas comuns sentam no assento preferencial e fingem não 
perceber quando um idoso, uma gestante, uma pessoa com deficiência 
ou uma criança de colo chega! 

Processo 
relacional 
intensiva 
atributiva  

Atributo  Portador  

 

 Incomoda a todos quando a pessoa escuta música sem fones de ouvido! 

Incomoda  a todos quando a pessoa escuta música sem fones de ouvido!  

Processo 
mental emotivo  

Experienciador  Fenômeno  

 

 As pessoas [[que ainda estão longe de seu destino, mas, ainda assim, ficam na região da 

porta ]] atrapalham os demais usuários [[que precisam descer!]] 

As pessoas [[que ainda estão 
longe de seu destino, mas, 
ainda assim, ficam na região da 
porta]] 

atrapalham  
os demais usuários 
[[que precisam descer!]] 

Ator  Processo material  Beneficiário  

 

Homens sentados [[que abrem demais as pernas]] atrapalham quem está sentado ao seu lado e 
quem passa pelo corredor! 

Homens sentados [[que 
abrem demais as pernas]] 

atrapalham 
quem está sentado ao seu lado e 
quem passa pelo corredor! 

Ator  Processo material Beneficiário  

 

Texto P9#5 
Para usar o transporte público em São Paulo, você pode adquirir o Bilhete Único, que é mais prático 
e pode ser também mais econômico.  

Para usar o transporte público em São Paulo, 

Para [você] usar  
o transporte 
único  

em São Paulo  

Elem. 
textual  

Ator  Processo material  
Escopo-
entidade 

Circunstância de 
localização - lugar 

você  pode  adquirir [ter] o Bilhete Único 

Portador  
Elem. interpessoal – verbo 
modal 

Processo 
relacional 
possessivo 
atributivo 

Atributo  

que é mais prático. 
que = o Bilhete Único é mais prático 
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Portador  
Processo 
relacional 
intensivo atributivo 

Atributo  

e pode ser também mais econômico 

e 
[o Bilhete 
Único] 

pode  ser também  
mais 
econômico 

Elem. 
textual  

Portador  
Elem. interp. – 
verbo modal  

Processo 
relacional 
intensivo atributivo 

Elem. textual  Atributo  

É prático porque você recarrega o Bilhete Único em lotérica, terminal de ônibus ou estação de 
metrô com determinada quantia de dinheiro  

[O Bilhete Único]  é prático 

Portador  

Processo 
relacional 
intensivo 
atributivo 

Atributo  

porque você recarrega o Bilhete Único 

em lotérica, 
terminal de 
ônibus ou 
estação de 
metrô 

com determinada 
quantia de dinheiro 

Elem. 
textual  

Ator  
Processo 
material 

Meta 
Circunstância 
de lugar  

Circunstância de 
modo - meio 

e não precisa ficar comprando passagem a cada vez a cada vez que utiliza o transporte, basta 
passar o Bilhete Único. 

e não  precisa [você] 
ficar 
comprando 

passagem  

Elem. 
textual  

Elem. 
interpessoal 
– 
polaridade 
negativa 

Elem. 
interpessoal-  
modalidade  

Ator  
Processo 
material  

Meta  

a cada vez que [você] utiliza o transporte  

a cada 
vez que  

[você]  
utiliza  
 

o transporte 

Elem. 
textual  

Ator Processo material Escopo- entidade 

Basta [você] passar o Bilhete Único 

Basta  [você] passar o Bilhete Único 

Elem. 
interp.  

Ator  
Processo 
material  

Escopo-entidade 

E você pode economizar porque é possível utilizar um ônibus, pagar o valor da tarifa e, usando o 
mesmo Bilhete Único, embarcar em até outros três ônibus por 3 horas. Aos domingos e feriados, 
esse recurso se estende por 8 horas! Afinal, além de trabalhar e estudar, é bom poder se divertir 
também. 

E você pode economizar 
E  você pode  economizar  

Elem. 
textual 

Ator 
Elem. Interp. 

Verbo modal – 
Processo material  

porque é possível utilizar um ônibus 
porque é possível [você]  utilizar um ônibus, 

Elem. 
textual  

Elem. interpessoal – 
modalidade  

Ator 
Processo 
material 

Escopo-entidade  

pagar o valor da tarifa e, 

[você]  pagar o valor da tarifa  e, 

Ator  Processo material  Escopo-entidade Elem. textual  

 usando o mesmo Bilhete Único, 

[você] usando o mesmo Bilhete Único, 
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Ator  Processo material Escopo-entidade 

embarcar em até outros três ônibus por 3 horas. 

[você] embarcar 
em até outros  

três ônibus 
por 3 horas. 

Ator  Processo material  
Circunstância de 

lugar  
Circunstância de extensão – 

duração  

Aos domingos e feriados, esse recurso se estende por 8 horas! 

Aos domingos e feriados, esse recurso 
se estende = 
permanece 

por 8 horas! 

Circunstância de localização – 
tempo  

Portador  

Processo 
relacional 

circunstancial 
atributivo  

Atributo 
circunstancial de 

extensão – 
duração 

Afinal, além de trabalhar e estudar, 

Afinal  além de [você] trabalhar 

Elem. 
interpessoal 

Elem. textual  Ator Processo material  

e 
 

[você] estudar 

Elem. textual  Ator Processo material 

é bom poder se divertir também. 

é  bom poder se divertir também. 

Processo relacional 
intensivo atributivo 

Atributo  Portador  

 

Para conseguir seu Bilhete Único Comum você pode ir às estações de metrô e CTPM. Na primeira 
compra é necessário inserir no mínimo 5 passagens para a primeira compra [sic]. 

Para conseguir seu Bilhete Único Comum 
Para  [você] conseguir seu Bilhete Único Comum 

Elem. 
textual 

Portador  Processo 
relacional 

possessivo 
atributivo 

Atributo 

você pode ir às estações de metrô e CTPM. 
você pode ir às estações de metrô e CTPM. 

Ator Elem. 
interpessoal 

Verbo 
modal- 

Processo 
material 

Circunstância de lugar 

Na primeira compra é necessário inserir no mínimo 5 passagens para a primeira compra. 
Na primeira compra é necessário [você] inserir no mínimo 5 passagens para a 

primeira compra. 
Circunstância de 

contingência  
Elem. 

interpessoal – 
modalidade 

Ator Processo 
material 

Meta 

 

Texto R10#6 
O Brasil é um país laico. 

O Brasil é um país laico. 

Portador Processo relacional intensivo atributivo  Atributo  

Isso significa que não há uma religião oficial 

Isso 
(Empacotamento 
de de ideias) 

significa  
que não há uma religião oficial e que o Estado deve  
manter-se imparcial no que diz respeito às religiões  
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Identificador  
Processo relacional 
intensivo  
identificativo  

Identificado  

Mas nem sempre foi assim... 

Mas 
nem  
 

sempre [isso] foi assim... 

Elem. textual  
Elem. interp. -  
polaridade 
negativa 

Elem. interp.-  
modalidade 
frequência 
 

Portador  
Processo relacional 
intensivo atributivo  

Atributo  

 

 Em 1832, os escravos eram obrigados a se converterem à religião oficial. 

Em 1832,  os escravos eram  
obrigados [[a se converterem à religião  
oficial]] 

Circunstância 
de tempo  

Portador 
Processo relacional 
intensivo atributivo 

Atributo  

 

 Quem era acusado de feitiçaria era castigado71 com pena de morte  

Quem era acusado de feitiçaria era castigado  [pelo Estado] com pena de morte  

Meta 
Processo  
material  

Ator Circunstância de modo - meio  

 

 Havia punição com penas corporais para quem discordasse da religião imposta pelos 
escravizadores. 

Havia punição  
com  
penas 
corporais 

para  quem  discordasse 
da religião imposta 
pelos 
escravizadores. 

Processo 
existencial  

Existente  
Circunst.  
de  
modo 

Elem. 
textual 

Experienciador  
 Processo 
mental 
desiderativo  

Fenômeno  

 

Imposta pelos escravizadores – nominalização  

 Em 1889 foi abolida72 a religião oficial, mas era [sic] crime o espiritismo e o curandeirismo  
 

Em 1889 foi abolida a religião oficial, 

Em 1889 foi abolida  [pelo Estado] a religião oficial, 

Circunstância 
de tempo  

Processo material  Ator Meta 

mas era [sic] crime o espiritismo e o curandeirismo  

mas era crime o espiritismo e o curandeirismo. 

Elem. textual  
Processo relacional 
intensivo identificativo 

Identificado  Identificador  

 

 Até 1976 havia uma lei na Bahia [[que obrigava templos de matriz afro a se cadastrarem na 
delegacia]] 

Até 1976 havia 
uma lei na Bahia [[que obrigava templos de matriz afro a se 
cadastrarem na delegacia]] 

Circunstância 
de tempo 

Processo 
existencial  

Existente  

                                                           
71 Há o apagamento do agente da passiva Ator pelo Estado. 
72 Há o apagamento do agente da passiva Ator pelo Estado. 
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 Em 1966, na Paraíba, lei obrigava sacerdotes de religiões afro [sic] se submeterem a 
exame de sanidade mental, com laudo psiquiátrico 

Em 1966, na Paraíba lei obrigava 
sacerdotes 
de religiões 
afro  

[sic] [[se 
submeterem a 
exame de 
sanidade mental,  
com laudo 
psiquiátrico]] 

Circunstância 
de tempo 

Circunstância 
de lugar 

Ator Processo material 
Beneficiário 
cliente 

 

 

 A lei penal atual, aprovada em 1940, manteve os crimes de charlatanismo e curandeirismo  

 
A lei penal 
atual, aprovada 
em 1940, 

manteve (= continuar 
considerando) 

os crimes de charlatanismo e curandeirismo 

Identificado  
 Processo relacional 
possessivo identificativo  

Identificador  

 

 As religiões de matriz africana foram perseguidas pelas delegacias de costumes até a 
década de 1960 

As religiões de 
matriz africana 

foram perseguidas 
pelas delegacias de 
costumes 

até a década de 1960 

Meta Processo material  Ator  
Circunstância de 
tempo 

 

 Em 1988 a Constituição Federal garantiu o tratamento igualitário a todos os seres 
humanos, independente da crença!  

Em 1988 
a Constituição 
Federal 

garantiu 
o tratamento igualitário a todos os seres 
humanos, independente da crença! 

Circunstância de 
tempo 

Dizente  
Processo verbal 
 
[assegurou] 

Verbiagem  

A Constituição estabelece que a liberdade de crença é inviolável, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos, e os locais de culto e as liturgias são protegidos por lei. 

A Constituição estabelece que a liberdade de crença é inviolável 
A Constituição estabelece que a liberdade de crença é inviolável = Oração projetada 

Dizente  
Processo 
verbal  

Oração projetada  

sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, 

sendo  assegurado 
o livre exercício dos cultos 
religiosos, 

Processo relacional 
intensivo atributiva 

Atributo Portador  

e os locais de culto e as liturgias são protegidos por lei. 
e os locais de culto e as liturgias são protegidos por lei. 
Beneficiário  Processo material  Ator 

 

 

A Lei 9.459/1997 considera crime a prática de discriminação ou preconceito contra religiões. 
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A Lei 9.459/1997 considera  
crime a prática de discriminação 
ou preconceito contra religiões. 

 
Dizente  Processo verbal  Verbiagem  

 

Ninguém pode ser discriminado em razão de credo religioso. O crime de discriminação religiosa é 
inafiançável (o acusado não pode pagar fiança para responder em liberdade) e imprescritível (o 
acusado pode ser punido a qualquer tempo). A pena prevista é a prisão por um a três anos e multa. 

Ninguém pode ser discriminado em razão de credo religioso. 
Ninguém pode ser discriminado em razão de credo religioso 

Portador 
Elem. interp. – 
verbo modal  

Processo 
relacional 
intensivo 
atributivo 

Atributo  Circunstância de causa – razão  

O crime de discriminação religiosa é inafiançável 
O crime de 
discriminação 
religiosa 

é 
inafiançável (o acusado não pode pagar fiança 
para responder em liberdade) 

Portador  
Processo relacional intensivo 
atributivo 

Atributo 

(o acusado não pode pagar fiança para responder em liberdade) 
o acusado não pode pagar fiança  

Ator 
Elem. interp. 
Polaridade 
negativa 

Elem. 
interp. 
Verbo 
modal  

Processo 
material  

Meta 

para responder em liberdade) 

para [o acusado] responder  em liberdade 

Elem. textual  Ator  
Processo 
material  

Circunstância de modo 

e imprescritível (o acusado pode ser punido a qualquer tempo). 

e 
[ o crime de 
discriminação 
religiosa] 

é 
imprescritível (o acusado pode ser punido a 
qualquer tempo). 

Elem. textual  Portador 

Processo 
relacional 
intensivo 
atributivo 

Atributo 

(o acusado pode ser punido a qualquer tempo). 
o acusado pode ser punido a qualquer tempo). 

Beneficiário  
Elem. interp. 
Verbo modal 

Processo material  
Circunstância de extensão – 
frequência  

A pena prevista é a prisão por um a três anos e multa. 

A pena prevista é a prisão por um a três anos e multa. 

Identificador  

Processo 
relacional 
intensivo 
identificativo 

Identificado 
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Texto R11#7 
A Constituição de 1988 determinou o sufrágio universal (voto universal) para homens e mulheres a 
partir dos 16 anos, alfabetizados ou não. 

A Constituição 
de 1988 

determinou 

o sufrágio 
universal 
(voto 
universal)  

para homens e mulheres a partir 
dos 16 anos, alfabetizados ou não. 

Dizente  Processo verbal  Verbiagem  Receptor 

Mas nem sempre foi assim ao longo da história... 

Mas nem sempre [isso] foi assim  
ao longo da 
história... 

Elem. textual  
Elem. 
interpessoais 

Portador  

Processo 
relacional 
intensivo 
atributivo 

Atributo 
Circunstância de 
localização - tempo 

 

Até o período do Império, só homens com um determinado nível de renda poderiam votar. 

Até o período do 
Império, 

só 
homens com um 
determinado 
nível de renda 

poderiam votar 

Circunstância de 
extensão - 
duração 

Elem. 
interpessoal 

Ator 
Elem. 
interpessoal – 
verbo modal  

Processo material  

Após a Proclamação da República, começaram a ocorrer pela primeira vez eleições diretas para 
presidente. 

Após a 
Proclamação da 
República, 

começaram a 
ocorrer [= 
aconteceram]  

pela primeira vez eleições diretas para presidente. 

Circunstância de 
localização - 
tempo 

Processo 
existencial  

Circunstância de 
extensão – 
frequência  

Existente 

O voto era restrito a homens maiores de 21 anos e alfabetizados. 

O voto era  restrito a homens maiores de 21 anos e alfabetizados. 

Portador  

Processo 
relacional 
intensivo 
atributivo  

Atributo  

Em 1932, com as novas leis eleitorais, as mulheres puderam votar. 

Em 1932, 
com as novas 
leis eleitorais 

as mulheres puderam votar. 

Circunstância de 
localização - 
tempo 

Circunstância de 
modo – meio  

Ator 
Elem. 
interpessoal – 
verbo modal  

Processo material  

Você pode votar assim que obtiver a naturalização brasileira! 

Você pode votar 

Ator  Elem. interpessoal – verbo modal Processo material 

assim que obtiver a naturalização brasileira! 

Assim que [você] obtiver a naturalização brasileira! 

Circunstância de 
localização - 
tempo 

Portador 

Processo 
relacional 
possessivo 
atributivo 

Atributo 
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Texto R12#8 
Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, 
sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião, identidade de gênero, orientação sexual ou qualquer 
outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, à liberdade de opinião e 
de expressão, o direito ao trabalho e a educação, entre muitos outros. Todos merecem estes direitos, 
sem discriminação. 

Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de 
raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião, identidade de gênero, orientação sexual ou 
qualquer outra condição. 

Os direitos 
humanos 

são 

direitos inerentes a todos os seres humanos, 
independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, 
idioma, religião, identidade de gênero, orientação sexual ou 
qualquer outra condição 

Identificador  

Processo 
relacional 
intensivo 
identificativo  

Identificado  

Os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, o 
direito ao trabalho e a educação, entre muitos outros 

Os direitos 
humanos 

incluem 
(possuem – 
têm) 

o direito à vida e à liberdade, à liberdade de opinião e de 
expressão, o direito ao trabalho e a educação, entre muitos 
outros. 

Portador  

Processo 
relacional 
possessivo 
atributivo 

Atributo  

Todos merecem estes direitos, sem discriminação. 

Todos 
merecem (ter 
direito à)  

estes direitos, sem discriminação. 

Identificado 

Processo 
relacional 
possessivo 
identificativo 

Identificador Circunstância de modo - qualidade  

 

O Direito Internacional dos Direitos Humanos estabelece as obrigações dos governos de agirem de 
determinadas maneiras ou de se absterem de certos atos, a fim de promover e proteger os direitos 
humanos e as liberdades de grupos ou indivíduos.  

O Direito 
Internacional 
dos Direitos 
Humanos 

estabelece  
as obrigações dos governos de agirem de determinadas maneiras ou 
de se absterem de certos atos,  

Dizente 
Processo 
verbal  

Verbiagem  

a fim de promover e proteger os direitos humanos e as liberdades de grupos ou indivíduos. 

a fim de promover 
[os direitos humanos e as 
liberdades de grupos ou 
indivíduos]. 

Elem. textual  Processo material Meta 

e proteger os direitos humanos e as liberdades de grupos ou indivíduos. 

e proteger os direitos humanos e as liberdades de grupos ou indivíduos. 

Elem. textual  
Processo 
material  

Beneficiário  

 

Algumas das características mais importantes dos direitos humanos são: Os direitos humanos [...] 
dignidade e o valor de cada pessoa. 

Algumas das 
características 

são: 
Os direitos humanos são fundados sobre o respeito pela dignidade 
e o valor de cada pessoa; 
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mais 
importantes 
dos direitos 
humanos 

Os direitos humanos são universais, o que quer dizer que são 
aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas; 
Os direitos humanos são inalienáveis, e ninguém pode ser privado 
de seus direitos humanos; eles podem ser limitados em situações 
específicas. Por exemplo, o direito à liberdade pode ser restringido 
se uma pessoa é considerada culpada de um crime diante de um 
tribunal e com o devido processo legal;  
Os direitos humanos são indivisíveis inter-relacionados e 
interdependentes, já que é insuficiente respeitar alguns direitos 
humanos e outros não. Na prática, a violação de um direito vai 
afetar o respeito por muitos outros; 
Todos os direitos humanos devem, portanto, ser vistos como de 
igual importância, sendo igualmente essencial respeitas a 
dignidade e o valor de cada pessoa.  

Identificado 

Processo 
relacional 
intensivo 
identificativo 

Identificador 

 

Os direitos humanos são fundados sobre o respeito pela dignidade e o valor de cada pessoa; 

Os direitos 
humanos 

são fundados (construídos) 
sobre o respeito pela dignidade e o valor de 
cada pessoa; 

Meta  Processo material  Circunstância de benefício/ representação 

 

Os direitos humanos são universais, o que quer dizer que são aplicados de forma igual e sem 

discriminação a todas as pessoas; 

Os direitos 
humanos 

são 

universais, o que quer dizer que 
são aplicados de forma igual e 
sem discriminação a todas as 
pessoas; 

Portador  Processo relacional intensivo atributivo Atributo  

o que quer dizer que são aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas; 

o que  
quer dizer que = ou seja 

[os direitos 
humanos 
universais] 

são 
aplicados 

de forma igual e sem discriminação 
a todas as pessoas; 

Elem. textual Meta 
Processo 
material 

Circunstância de modo - qualidade 

 

Os direitos humanos são inalienáveis, e ninguém pode ser privado de seus direitos humanos; eles 
podem ser limitados em situações específicas. Por exemplo, o direito à liberdade pode ser restringido 
se uma pessoa é considerada culpada de um crime diante de um tribunal e com o devido processo 
legal;  

Os direitos humanos são inalienáveis 

Os direitos 
humanos 

são inalienáveis, 

Portador  
Processo relacional intensivo 
atributivo 

Atributo  

e ninguém pode ser privado de seus direitos humanos; 

e ninguém  pode ser  privado de seus direitos humanos; 

Elem. 
textual 

Portador 

Elem. 
interp.- 
verbo 
modal  

Processo relacional 
intensivo atributivo 

Atributo  

eles podem ser limitados em situações específicas 
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Eles [Os direitos 
humanos] 

podem  ser limitados em situações específicas 

Portador  

Elem. 
interp. -
verbo 
modal  

Processo relacional 
intensivo atributivo 

Atributo 

Por exemplo, o direito à liberdade pode ser restringido se uma pessoa é considerada culpada de um 
crime diante de um tribunal e com o devido processo legal; 

Por exemplo, 
o direito à 
liberdade 

pode ser  restringido 

Elem. interpessoal Portador 
Elem. interp. 
-verbo modal 

Processo relacional 
intensivo atributivo 

Atributo 

se uma pessoa é considerada culpada de um crime diante de um tribunal e com o devido processo 
legal; 

se 
uma 
pessoa  

é considerada 
[torna-se] 

culpada de um 
crime  

diante de um 
tribunal  

 
 
e 

com o 
devido 
processo 
legal; 

Elem. 
textual  

Portador  

Processo 
relacional 
intensivo 
atributivo 

Atributo 
Circunstância 
de lugar 

Elem. 
textual 

Circunst. 
de modo 

 

Os direitos humanos são indivisíveis, inter-relacionados e interdependentes, já que é insuficiente 
respeitar alguns direitos humanos e outros não. Na prática, a violação de um direito vai afetar o 
respeito por muitos outros; 

Os direitos humanos são 
indivisíveis, inter-relacionados e 
interdependentes, 

Portador 
Processo relacional 
intensivo atributivo 

Atributo 

já que é insuficiente respeitar alguns direitos humanos e outros não. 

já que  é insuficiente 
respeitar alguns direitos 
humanos e outros não 
[respeitar] 

Elem. textual  
Processo 
relacional 
circunstancial 

Atributo Portador 

Na prática, a violação de um direito vai afetar o respeito por muitos outros; 

Na prática,  
a violação de 
um direito 

vai afetar (causa)  o respeito por muitos outros; 

Elem. 
interpessoal 

Portador  
Processo relacional 
circunstancial atributiva 

Atributo circunstancial de causa 

 

Todos os direitos humanos devem, portanto, ser vistos73 como de igual importância, sendo 
igualmente essencial respeitar a dignidade e o valor de cada pessoa.  

Todos os 
direitos 
humanos 

devem, portanto 
ser vistos  
[compreen- 
didos] 

[por todos] 

como de igual 
importância, sendo 
igualmente essencial 
respeitar a dignidade e 
o valor de cada 
pessoa. 

Fenômeno  
Elem. interp. – 
verbo modal 

Elem. 
textual  

Mental 
cognitivo 

Experien- 
ciador 

Circunstância de 
modo 

sendo igualmente essencial respeitar a dignidade e o valor de cada pessoa. 

                                                           
73 Há o apagamento do agente da passiva, o participante Experienciador por todos. 
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sendo igualmente essencial  
respeitar a dignidade e o 
valor de cada pessoa. 

Processo 
relacional 
intensivo 
atributivo 

Circunstância 
de modo - 
grau  

Atributo  Portador 

 

Texto P12#6 
Você sabia? O que é? Disque Direitos Humanos. É um serviço da Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República destinado a receber demandas relativas a violações de Direitos 
Humanos, em especial as que atingem populações com vulnerabilidade acrescida, como: Crianças 
e Adolescentes, Pessoas Idosas, Pessoas com Deficiência, LGBT, Pessoas em Situação de Rua e 
Outros, como quilombolas, ciganos, índios, pessoas em privação de liberdade. 

Você sabia? O que  é? 

Experienciador  
Processo mental 
cognitivo  

Elem. interpessoal  
Processo relacional 
intensivo identificativo  

Disque Direitos Humanos é 

um serviço da Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República [[destinado a 
receber demandas relativas a violações de 
Direitos Humanos, em especial as que atingem 
populações com vulnerabilidade acrescida, 
como: Crianças e Adolescentes, Pessoas 
Idosas, Pessoas com Deficiência, LGBT, 
Pessoas em Situação de Rua e Outros, como 
quilombolas, ciganos, índios, pessoas em 
privação de liberdade]]. 

Portador 
Processo relacional 
intensivo atributivo  

Atributo  

 

Qual o horário de funcionamento? O Disque Direitos Humanos – Disque 100 funciona diariamente, 
24 horas, por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o 
Brasil por meio de discagem direta e gratuita, de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel, bastando 
discar 100. As denúncias podem ser anônimas, e o sigilo das informações é garantido, quando 
solicitado pelo demandante. 

Qual o horário de funcionamento? 

Qual  [é] o horário de funcionamento? 

Elem. 
interpessoal  

Processo 
relacional 
intensivo 
identificativo 

Identificador 

O Disque Direitos Humanos – Disque 100 funciona diariamente, 24 horas, por dia, incluindo 
sábados, domingos e feriados. 
O Disque Direitos Humanos – 
Disque 100 

funciona 
diariamente, 24 horas, por dia, incluindo 
sábados, domingos e feriados. 

Ator Processo material Circunstância de localização - tempo  

As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem direta e gratuita, de qualquer 
terminal telefônico fixo ou móvel, bastando discar 100. 

As ligações podem ser feitas 
[por 
você] 

de todo o 
Brasil 

por meio de discagem direta e 
gratuita, de qualquer terminal 
telefônico fixo ou móvel, 
bastando discar 100 

Meta 
Elem. interp. 
– verbo 
modal 

Processo 
material 

Ator 
Circunst. de 
localização 
- lugar 

Circunstância de modo – meio 

bastando discar 100 
bastando  [você] discar  100 
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 Ator 
Processo 
material  

Meta 

As denúncias podem ser anônimas, 

As denúncias podem ser anônimas, 

Portador 
Elem. interp. – 
verbo modal  

Processo 
relacional 
intensivo 
atributivo  

Atributo 

e o sigilo das informações é garantido 

e 
o sigilo das 
informações 

é  garantido 

Elemento textual  Portador 

Processo 
relacional 
intensivo 
atributivo 

Atributo 

quando [o sigilo das informações é] solicitado pelo demandante. 

quando 
[o sigilo das 
informações]  

é solicitado pelo demandante. 

Elem. textual Verbiagem Processo verbal  Dizente 

 

O que você precisa informar para registrar uma denúncia no Disque 100 ou diretamente na 
Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos? 

 Quem sofre a violência? (Vítima) 

 Qual tipo de violência? (violência física, psicológica, maus tratos, abandono etc.) 

 Quem pratica a violência? (Suspeito) 

 Como chegar ou localizar a Vítima/Suspeito 

 Endereço (Estado, Município, Zona, Rua, Quadra, Bairro, Número da casa e ao menos um 
ponto de Referência, concreto e que define um lugar específico) 

 Há quanto tempo? (frequência) 

 Qual o horário? 

 Em qual local? 

 Como a violência é praticada? 

 Qual a situação atual da vítima? 

 Algum órgão foi acionado? 

O que você precisa informar para registrar uma denúncia no Disque 100 ou diretamente na 
Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos? 

O que  você precisa informar 

Elem. 
interp. 

Dizente 
Elem. 
interp. 
modalidade 

Processo verbal  

 Quem sofre a violência? (Vítima) 

 Qual tipo de violência? (violência física, psicológica, maus tratos, abandono etc.) 

 Quem pratica a violência? (Suspeito) 

 Como chegar ou localizar a Vítima/Suspeito 

 Endereço (Estado, Município, Zona, Rua, Quadra, Bairro, Número da casa e ao menos um 
ponto de Referência, concreto e que define um lugar específico) 

 Há quanto tempo? (frequência) 

 Qual o horário? 

 Em qual local? 

 Como a violência é praticada? 

 Qual a situação atual da vítima? 

 Algum órgão foi acionado? 
Verbiagem 

para [você] registrar uma denúncia no Disque 100 ou diretamente na Ouvidoria Nacional de Direitos 
Humanos? 

para [você] registrar 
uma 
denúncia 

no Disque 
100  

ou  
diretamente na 
Ouvidoria 
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Nacional de 
Direitos 
Humanos? 

Elem. textual Dizente 
Processo 
verbal  

Verbiagem  
Circunst. de 
meio  

Elem. 
textual 

Circunst. de 
lugar 
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APÊNDICE C – ANÁLISE DAS OCORRÊNCIAS DAS FUNÇÕES DE FALA E DOS 
SISTEMAS DE MODALIDADE E POLARIDADE 

 
 
 

1. Análise das ocorrências das Funções de fala no corpus.  

Legenda 

 

 

 

 

 

 

 

2. Análise das ocorrências do sistema de modalidade (modalizações e 

modulações), comandos diretos e polaridade negativa presentes no 

corpus.  

Legenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto R1#1 
 

No posto da Polícia Federal, Alice aguarda atendimento para solicitar a emissão de 

seu RNE (Registro Nacional de Estrangeiros). A atendente chama a sua senha.  

 

                                                                                  
Joana (A)                                                                      Alice (B) 
 

 

Declaração 

Pergunta 

Oferta 

Comando 

Modalização 

Modulação 

Comandos diretos 

Polaridade negativa 
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Senha 247. 
Olá, tudo bem com a senhora? Qual seu nome? 
(B) Tudo bem. E com você? Meu nome é Alice. Tenho o número do Formulário de 
solicitação do meu RNE. 
(A) Comigo está tudo bem também! Para iniciar a solicitação de seu RNE, qual seu 
nome completo?  
(B) Meu nome completo é Alice Schaim. 
(A) Como se escreve seu sobrenome? 
(B) Meu sobrenome se escreve S-C-H-A-I-M. 
(A) Qual é a data e o local de seu nascimento? 
(B) Eu nasci em 27 de janeiro de 1968, na cidade de Homs, na Síria. 
(A) Quantos anos você tem? 
(B) Eu tenho 47 anos de idade. 
(A) Qual nome da sua mãe? 
(B) O nome da minha mãe é Kamila Schaim. 
(A) Agora eu preciso de informações sobre o local em que a senhora mora. Qual CEP 
de sua residência e endereço? 
(B) O CEP de minha residência é 01348-050. Rua São Judas Tadeu, número 31, 
apartamento 122, no bairro Vila das Primaveras, São Paulo. 
(A) Para finalizar, preciso do número de seu telefone residencial e telefone celular. 
(B) Meu telefone residencial é 2356-8956 e meu celular é 95869-4587.  
(A) Pronto! A senhora deve retirar o seu RNE aqui mesmo neste posto em 10 dias 
úteis.  
(B) Muito obrigada, Joana! 
 

 

Texto E1#1 
 
Você sabia? 
 

 
 

 

Texto R1#2 
 

Formulários estão em todos os lugares, você sabe preencher seus dados? 

Coloque seus dados.  

Preencha seus dados corretamente.  

O CPF (Cadastro de Pessoa Física) é um dos principais documentos para 

cidadãos residentes no Brasil, pois permite o acesso a uma série de 

facilidades, como o Sistema Público de Saúde (SUS), o registro em 

instituições públicas de educação, a abertura de contas em bancos e 

outras operações financeiras. Qualquer pessoa física, nacional ou 

estrangeira, pode solicitar a inscrição no CPF.  
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Documentação necessária para ter o CPF sendo estrangeiro ou estrangeira:  

- documento de identificação válido no seu país de origem, ou: 

a) RNE/CIE (Registro Nacional de Estrangeiro/Cédula de Identidade de Estrangeiro); 

b) Passaporte; 

c) Protocolo provisório. 

Onde posso renovar ou solicitar pela primeira vez o RNE? 

O solicitante de refúgio que teve a sua condição de refugiado reconhecida pelo Comitê 

Nacional para Refugiados (Conare) tem o direito de obter o Registro Nacional de 

Estrangeiros (RNE), documento de identidade dos estrangeiros no Brasil. A emissão 

e a renovação do RNE são feitas em qualquer unidade da Polícia Federal 
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Texto R4#3 
 
Você sabia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Texto P5#1 
 
Você sabia? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O Brasil tem uma lei especial para proteger crianças e adolescentes, 

chamada de Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

“A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados 

sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, 

como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro 

pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos 

responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas 

socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, 

tratá-los, educá-los ou protegê-los. ” 

Trecho da Lei nº 13.010, de 26 de junho de 2014. 

 

/L13010.htm 

 

No Brasil homens e mulheres têm os mesmos direitos e toda forma de 

violência contra as mulheres é crime. Qualquer mulher que tenha sido 

vítima de violência, seja ela física, psicológica, sexual, patrimonial ou 

moral tem o direito a receber assistência psicossocial e formalizar sua 

denúncia em delegacias de polícia especializadas em atendimento à 

mulher. Para qualquer [sic] informações sobre questões de violência 

contra as mulheres e para saber como agir, LIGUE 180. Número gratuito 

e a ligação é anônima”. 

Para dar respaldo às vítimas, existe a Lei Maria da Penha que torna 

violência doméstica crime.  

Existem delegacias especializadas em todo o Brasil. Aqui alguns 

endereços de Delegacias de Defesa da Mulher. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei
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Texto P6#2 
 
Você sabia?  
 

 

 

 

 

 

 

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS) 
 

 

 

 

 

 

O que é a CTPS e quem pode solicitá-la? 

A Carteira de Trabalho e Previdência Social é um documento que comprova toda a 

vida funcional do trabalhador. Este documento é obrigatório para o exercício de 

atividades profissionais e pode ser solicitado por qualquer pessoa maior de 14 anos, 

nacional ou estrangeira, com residência regular no Brasil. 

 
Onde posso solicitar a CTPS? 

O interessado em tirar a Carteira de Trabalho e Previdência Social deverá dirigir-

se à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) ou à Gerência 

Regional mais próxima da sua residência, com todos os documentos 

necessários em mãos. Informações sobre a localização dos postos de atendimento 

podem ser obtidas pelo telefone 158 na Central de Atendimento Alô Trabalho. 

 
Quais os documentos necessários para a CTPS?  

Duas fotos em tamanho 3cmX4cm, com fundo branco, coloridas ou em preto-e-

branco, iguais e recentes; 

Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) original acompanhada de cópia (frente e 

verso) ou Protocolo de Solicitação do RNE (original e cópia); 

Protocolo provisório de solicitação de refúgio; 

Os refugiados e solicitantes de refúgio têm direito à carteira de trabalho, 

podem trabalhar formalmente e são titulares dos mesmos direitos 

inerentes a qualquer outro (a) trabalhador (a) no Brasil. O Brasil proíbe o 

trabalho de menores de 14 anos, o trabalho em condições análogas à 

escravidão e a exploração sexual. No Brasil, os solicitantes de refúgio e 

refugiados têm direito à Carteira de Trabalho (CTPS) e com ela podem 

trabalhar legalmente no país, com os mesmos direitos de qualquer outro 

trabalhador brasileiro. Os solicitantes de refúgio e refugiados que queiram 

obter maiores informações sobre o mercado de trabalho, cursos 

profissionalizantes, seguro-desemprego e vagas disponíveis devem 

procurar um Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) na cidade onde 

vivem. Nos locais onde existam organizações parceiras do ACNUR, os 

solicitantes de refúgio e refugiados também podem buscar informações 

sobre convênios especiais existentes com [sic] 
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Quem for reconhecido como refugiado deverá apresentar também uma cópia da 

notificação ou certidão do CONARE que comprove o reconhecimento da 

condição de refugiado.  

 

 

Texto P7#3 
 
Dicas importantes na cidade! 
 
Ao circular pela cidade, seja para ir a um restaurante ou usufruir de seus direitos como 

cidadã (o) e consumidor (a), preste atenção e tenha cuidado para preservar a 

segurança: 

 Evite fazer transações com dinheiro em bancos sozinho (a). 

Prefira ir acompanhado (a). 

 Evite auxílio de pessoas completamente desconhecidas para 

manusear seu dinheiro. Em caso de dúvidas, procure sempre 

um funcionário do local. 

 Caso use cartão para fazer pagamentos, evite que alguém veja 

o número da senha. Também tome cuidado para não guardar o 

número da senha junto com o cartão. 

 Sempre confira o troco. 

 

 

Texto R7#4 

 

Você sabia?  

 

 
 

 

 

 

Segundo o Guia Alimentar para a população Brasileira, o 
consumo alimentar deve ser pensado com as três categorias de 
alimentos 

 Alimentos in natura (produtos naturais, conforme vimos no 
“Vocabulário” desta unidade, ou também alimentos 
minimamente processados, como o arroz cozido);  

 Alimentos Processados (fabricados pela indústria adicionados 
de sal, açúcar ou outros ingredientes para torná-lo mais 
saboroso); 

 Alimentos Ultraprocessados (são formulações industriais feitas 
exclusiva ou majoritariamente de substâncias extraídas de 
alimentos ou até sintetizadas em laboratório). 
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Texto P8#4 

 

Você sabia?  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto R9#5 
 
NO ÔNIBUS 

Esta é a Tamires. Ela usa o ônibus todos os dias para ir e voltar do trabalho. Abaixo, 

ela nos diz quais atos mais incomodam dentro do veículo público e que devemos 

estar atentos para não reproduzir. Você já presenciou algum desses atos? 

Converse com seus colegas sobre essas ações.  

 Pessoas que deixam mochilas nas costas no corredor atrapalham quem está 

tentando passar! 

PROCURE HOSPITAIS E FARMÁCIAS 

PÚBLICAS 

No Brasil, o atendimento de saúde público 

é gratuito. Sempre tenha seus 

documentos: RNE, protocolo provisório 

de solicitação de refúgio, CPF, 

passaporte, endereço e telefone de 

contato em mãos quando for ao médico. 

Peça para o médico escrever TODAS as 

instruções de tratamento.  

Se tiver dúvidas depois, outras pessoas 

poderão ajudá-lo, lendo o que o médico 

escreveu. Sempre chegue no horário, 

mesmo que precise esperar na fila. Não 

saia da fila para não perder seu lugar. 
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 É desrespeitoso quando pessoas comuns sentam no assento preferencial e 

fingem não perceber quando um idoso, uma gestante, uma pessoa com 

deficiência ou uma criança de colo chega! 

 Incomoda a todos quando a pessoa escuta música sem fones de ouvido! 

 As pessoas que ainda estão longe de seu destino, mas, ainda assim, ficam na 

região da porta atrapalham os demais usuários que precisam descer! 

 Homens sentados que abrem demais as pernas atrapalham quem está sentado 

ao seu lado e quem passa pelo corredor! 

 

 

Texto P9#5 
 
Você sabia? 

 Para usar o transporte público em São Paulo, você pode adquirir o Bilhete 

Único, que é mais prático e pode ser também mais econômico. É prático porque 

você carrega o Bilhete Único em lotérica, terminal de ônibus ou estação de metrô com 

determinada quantia de dinheiro e não precisa ficar comprando passagem a cada vez 

que utiliza o transporte, basta passar o Bilhete Único. 

 E você pode economizar porque é possível utilizar um ônibus, pagar o valor 

da tarifa e, usando o mesmo Bilhete Único, embarcar em até outros três ônibus por 3 

horas. Aos domingos e feriados, esse recurso se estende por 8 horas! Afinal, além de 

trabalhar e estudar, é bom poder se divertir também. 

 Para conseguir seu Bilhete Único Comum você pode ir às estações de 

metrô e CTPM. Na primeira compra é necessário inserir no mínimo 5 passagens 

para a primeira compra. 

 

 

Texto R10#6 
 
O Brasil é um país laico. Isso significa que não há uma religião oficial e que o Estado 

deve manter-se imparcial no que diz respeito às religiões. Mas nem sempre foi assim... 

 Em 1832, os escravos eram obrigados a se converterem à religião 

oficial 

 Quem era acusado de feitiçaria era castigado com pena de morte 
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 Havia punição com penas corporais para quem discordasse da religião 

imposta pelos escravizadores 

 Em 1889 foi abolida a religião oficial, mas era crime o espiritismo e o 

curandeirismo 

 Até 1976 havia uma lei na Bahia que obrigava templos de matriz afro a 

se cadastrarem na delegacia 

 Em 1966, na Paraíba, lei obrigava sacerdotes de religiões afro se 

submeterem a exame de sanidade mental, com laudo psiquiátrico 

 A lei penal atual, aprovada em 1940, manteve os crimes de 

charlatanismo e curandeirismo  

 As religiões de matriz africana foram perseguidas pelas delegacias de 

costumes até a década de 1960 

 Em 1988 a Constituição Federal garantiu o tratamento igualitário a 

todos os seres humanos, independente da crença!  

 

 A Constituição estabelece que a liberdade de crença é inviolável, sendo assegurado 

o livre exercício dos cultos religiosos, e os locais de culto e as liturgias são protegidos por 

lei. 

 A Lei 9.459/1997 considera crime a prática de discriminação ou preconceito contra 

religiões. 

 Ninguém pode ser discriminado em razão de credo religioso. O crime de 

discriminação religiosa é inafiançável (o acusado não pode pagar fiança para responder 

em liberdade) e imprescritível (o acusado pode ser punido a qualquer tempo). A pena 

prevista é a prisão por um a três anos e multa. 

 

 

Texto R11#7 
 

O DIREITO AO VOTO NO BRASIL 

A Constituição de 1988 determinou o sufrágio universal (voto universal) para 

homens e mulheres a partir dos 16 anos, alfabetizados ou não. Mas nem sempre foi 

assim ao longo da história... 

Até o período do Império, só homens com um determinado nível de renda 

poderiam votar. Após a Proclamação da República, começaram a ocorrer pela 
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primeira vez eleições diretas para presidente. O voto era restrito a homens maiores 

de 21 anos e alfabetizados. Em 1932, com as novas leis eleitorais, as mulheres 

puderam votar. Você pode votar assim que obtiver a naturalização brasileira! 

 

 

 

Texto R12#8 
 
DIREITOS HUMANOS 

Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, 

independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião, identidade 

de gênero, orientação sexual ou qualquer outra condição. Os direitos humanos 

incluem o direito à vida e à liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, o direito 

ao trabalho e a educação, entre muitos outros. Todos merecem estes direitos, sem 

discriminação. 

O Direito Internacional dos Direitos Humanos estabelece as obrigações dos 

governos de agirem de determinadas maneiras ou de se absterem de certos atos, a 

fim de promover e proteger os direitos humanos e as liberdades de grupos ou 

indivíduos.  

Algumas das características mais importantes dos direitos humanos são: 

 Os direitos humanos são fundados sobre o respeito pela dignidade e o valor de 

cada pessoa; 

 Os direitos humanos são universais, o que quer dizer que são aplicados de 

forma igual e sem discriminação a todas as pessoas; 

 Os direitos humanos são inalienáveis, e ninguém pode ser privado de seus 

direitos humanos; eles podem ser limitados em situações específicas. Por 

exemplo, o direito à liberdade pode ser restringido se uma pessoa é 

considerada culpada de um crime diante de um tribunal e com o devido 

processo legal;  

 Os direitos humanos são indivisíveis inter-relacionados e interdependentes, já 

que é insuficiente respeitar alguns direitos humanos e outros não. Na prática, 

a violação de um direito vai afetar o respeito por muitos outros; 
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 Todos os direitos humanos devem, portanto, ser vistos como de igual 

importância, sendo igualmente essencial respeitas a dignidade e o valor de 

cada pessoa. 

Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

Disponível em: http://www.dudh.org.br/definicao/ 

 

 

Texto P12#6 
 

Você sabia? 

 O que é? 

 É um serviço da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 

destinado a receber demandas relativas a violações de Direitos Humanos, em 

especial as que atingem populações com vulnerabilidade acrescida, como: Crianças 

e Adolescentes, Pessoas Idosas, Pessoas com Deficiência, LGBT, Pessoas em 

Situação de Rua e Outros, como quilombolas, ciganos, índios, pessoas em privação 

de liberdade. 

 

Qual o horário de funcionamento? 

O Disque Direitos Humanos – Disque 100 funciona diariamente, 24 horas, por dia, 

incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o 

Brasil por meio de discagem direta e gratuita, de qualquer terminal telefônico fixo ou 

móvel, bastando discar 100. As denúncias podem ser anônimas, e o sigilo das 

informações é garantido, quando solicitado pelo demandante. 

 

O que você precisa informar para registrar uma denúncia no Disque 100 ou 

diretamente na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos? 

1. Quem sofre a violência? (Vítima) 

2. Qual tipo de violência? (violência física, psicológica, maus tratos, abandono 

etc.) 

3. Quem pratica a violência? (Suspeito) 

4.  Como chegar ou localizar a Vítima/Suspeito 

http://www.dudh.org.br/definicao/
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5. Endereço (Estado, Município, Zona, Rua, Quadra, Bairro, Número da casa e 

ao menos um ponto de Referência, concreto e que define um lugar 

específico) 

6. Há quanto tempo? (frequência)  

7. Qual o horário?  

8. Em qual local? 

9. Como a violência é praticada? 

10. Qual a situação atual da vítima? 

11. Algum órgão foi acionado? 

Fonte: http://www.sdh.gov.br/disque-direitos-humanos/disque-direitos-humanos  

 

 

http://www.sdh.gov.br/disque-direitos-humanos/disque-direitos-humanos
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APÊNDICE D – INSTANCIAÇÕES DE GÊNEROS DA FAMÍLIA DOS 
PROCEDIMENTOS 

 
III. Instanciações de gêneros da família dos procedimentos no corpus 

de análise  
 

Principais marcas linguísticas  

(DEREWIANKA, 1990) 

(MARTIN; ROSE, 2008) 

 Participantes generalizados – o leitor ou a pessoa que segue as 

instruções é referida de maneira geral ou nem é mencionada; 

 Predomínio de processos materiais; 

 Uso do tempo presente; 

 Sentenças imperativas; 

 O padrão imperativo pode mudar para o padrão declarativo, por 

meio de comandos modalizados. 

 

 

 

 

 

Ocorrência (s) de instanciações de gêneros da família dos procedimentos no corpus 

de análise. 

 

Família de gêneros  Gênero Textos 
Frequência no 

corpus 

Procedimentos  Protocolo 7 e 9  2 

 

 

 

 

 

 

Legenda para destaques 

Destaque em vermelho – Processos materiais 

Itálico – sentenças imperativas (comandos 

diretos)  

Sublinhado – Participantes generalizados 
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GÊNERO PROTOCOLO 

Estrutura Esquemática de Gênero (EEG) 

 

TEXTO P7#3 

DICAS IMPORTANTES NA CIDADE 
FASE ETAPA 

Ao circular pela cidade, seja para [você] ir a um 

restaurante ou [você] usufruir de seus direitos 

como cidadã(o) e consumidor (a),  

cenário 

Objetivo 

 preste atenção [você]e tenha cuidado 
[você] para preservar a segurança. 

norma geral 

 Evite fazer[você] transações com 
dinheiro em bancos sozinho (a). Prefira ir 
[você]acompanhado (a). 

norma 1 

Lista de 

normas 

 Evite[você] auxílio de pessoas 
completamente desconhecidas para 
manusear seu dinheiro. Em caso de 
dúvidas, procure [você]sempre um 
funcionário do local. 

norma 2 

 Caso [você]use cartão para fazer 
pagamentos, evite [você] que alguém 
veja o número da senha. Também tome 
cuidado [você] para não guardar o 
número da senha junto com o cartão. 

norma 3 

 Sempre confira [você]o troco.  norma 4 

PROTOCOLO 

 

 

 

TEXTO P8#4 

VOCÊ SABIA? 
FASE ETAPA 

PROCURE [você] HOSPITAIS E FARMÁCIAS 

PÚBLICAS 
norma geral 

Objetivo 

No Brasil, o atendimento de saúde público é gratuito cenário 

 Sempre tenha [você] seus documentos: RNE, 

protocolo provisório de solicitação de refúgio, 

CPF, passaporte, endereço e telefone de 

contato em mãos quando for ao médico. 

norma 1 

Lista de 

normas 
 Peça [você] para o médico escrever TODAS as 

instruções de tratamento. 
norma 2 

 Se [você] tiver dúvidas depois, outras pessoas 

poderão ajudá-lo, lendo o que o médico 

escreveu. 

norma 3 
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TEXTO P8#4 

VOCÊ SABIA? 
FASE ETAPA 

 Sempre [você] chegue no horário, mesmo que 

[você] precise esperar na fila. 
norma 4 

 Não saia [você] da fila para [você] não perder 

seu lugar. 
norma 5 

PROTOCOLO 
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APÊNDICE E – INSTANCIAÇÕES DE GÊNEROS DA FAMÍLIA DOS RELATÓRIOS 
 

II. Instanciações de gêneros da família dos relatórios no corpus de 
análise 

 
Principais marcas linguísticas de gêneros da família dos relatórios 
(DEREWIANKA, 1990) 

 Participantes generalizados em vez de participantes específicos; 

 alguns processos materiais; 

 muitos processos relacionais; 

 geralmente tempo presente;  

 linguagem descritiva, factual e precisa; 

 linguagem usada para definir, classificar, comparar e contrastar. 

 

 

 

 

 

 

Ocorrência(s) de instanciações de gêneros da família dos relatórios no corpus de 

análise. 

 

Família de 

gêneros  
Gênero Textos 

Frequência 

no corpus  

Relatórios 

Relatório 

descritivo 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 15  9 

Relatório 

classificatório 
8 e 10 2 

Observação: no texto 12 (R10#6), há um Relato histórico encaixado no Relatório 

descritivo. 

 

 

 

 

 

 

Legenda para destaques 

Destaque em vermelho – Processos materiais 

Realce amarelo – Processos relacionais 

Itálico – Tempo presente 

Sublinhado – Participantes generalizados 
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GÊNERO 

RELATÓRIO DESCRITIVO  

Estrutura Esquemática de gênero (EEG) 

 

TEXTO R1#1 

DIÁLOGO 
FASE ETAPA 

No posto da Polícia Federal, Alice aguarda 

atendimento para solicitar a emissão de seu RNE 

(Registro Nacional de Estrangeiros).  

cenário 

Descrição 

A atendente chama a sua senha.  

Olá, [está] tudo bem com a senhora? Qual [é] seu 

nome? 

(B) [Está]Tudo bem. E com você [está]? 

saudação 

Meu nome é Alice. Tenho o número do Formulário 

de solicitação do meu RNE. 

(A) Comigo está tudo bem também! Para iniciar a 

solicitação de seu RNE, qual [é] seu nome 

completo?  

(B) Meu nome completo é Alice Schaim. 

(A) Como se escreve seu sobrenome? 

(B) Meu sobrenome se escreve S-C-H-A-I-M. 

(A) Qual é a data e o local de seu nascimento? 

(B) Eu nasci em 27 de janeiro de 1968, na cidade 

de Homs, na Síria. 

(A) Quantos anos você tem? 

(B) Eu tenho 47 anos de idade. 

(A) Qual [é] nome da sua mãe? 

(B) O nome da minha mãe é Kamila Schaim. 

(A) Agora eu preciso de informações sobre o local 

em que a senhora mora. Qual [é] CEP de sua 

residência e endereço? 

(B) O CEP de minha residência é 01348-050. Rua 

São Judas Tadeu, número 31, apartamento 122, 

no bairro Vila das Primaveras, São Paulo. 

(A) Para finalizar, preciso do número de seu 

telefone residencial e telefone celular. 

(B) Meu telefone residencial é 2356-8956 e meu 

celular é 95869-4587. 

(A) Pronto! A senhora deve retirar o seu RNE aqui 

mesmo neste posto em 10 dias úteis.  

(B) Muito obrigada, Joana! 

identificação 

RELATÓRIO DESCRITIVO 
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TEXTO E1#1 

VOCÊ SABIA? 
FASE ETAPA 

O CPF (Cadastro de Pessoa Física) é um dos 

principais documentos para cidadãos residentes no 

Brasil, 
definição Classificação 

pois permite o acesso a uma série de facilidades, 

como o Sistema Público de Saúde (SUS), o registro 

em instituições públicas de educação, a abertura de 

contas em bancos e outras operações financeiras. 

finalidade 

Descrição 

Qualquer pessoa física, nacional ou estrangeira, 

pode solicitar a inscrição no CPF. solicitante 

RELATÓRIO DESCRITIVO 

 

 

 

TEXTO R1#2 FASE ETAPA 

Formulários estão em todos os lugares, você 

sabe preencher seus dados? 
apresentação 

Descrição 

Coloque [você]seus dados.  

Preencha [você]seus dados corretamente 
atividade  

Documentação necessária para ter o CPF 

sendo estrangeiro ou estrangeira:  

- documento de identificação válido no seu país 

de origem, ou: 

a) RNE/CIE (Registro Nacional de 

Estrangeiro/Cédula de Identidade de 

Estrangeiro); 

b) Passaporte; 

c) Protocolo provisório. 

informações 

(CPF) 

Onde posso renovar ou solicitar pela primeira 

vez o RNE? 

O solicitante de refúgio que teve a sua condição 

de refugiado reconhecida pelo Comitê Nacional 

para Refugiados (Conare) tem o direito de obter 

o Registro Nacional de Estrangeiros (RNE), 

documento de identidade dos estrangeiros no 

Brasil. A emissão e a renovação do RNE são 

feitas em qualquer unidade da Polícia Federal.  

informações 

(RNE) 

RELATÓRIO DESCRITIVO 
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TEXTO R4#3 

VOCÊ SABIA? 
FASE ETAPA 

O Brasil tem uma lei especial para proteger 

crianças e adolescentes, chamada de Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). 

apresentação Classificação  

“A criança e o adolescente têm o direito de ser 

educados e cuidados sem o uso de castigo físico 

ou de tratamento cruel ou degradante, como 

formas de correção, disciplina, educação ou 

qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos 

integrantes da família ampliada, pelos 

responsáveis, pelos agentes públicos executores 

de medidas socioeducativas ou por qualquer 

pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, 

educá-los ou protegê-los.” 

citação Descrição 

RELATÓRIO DESCRITIVO 

 

 

 

TEXTO P5#1 

VOCÊ SABIA? 
FASE ETAPA 

No Brasil homens e mulheres têm os mesmos 

direitos  
cenário 

Classificação 
e toda forma de violência contra as mulheres é 

crime. 
definição 

Qualquer mulher que tenha sido vítima de 

violência, seja ela física, psicológica, sexual, 

patrimonial ou moral tem o direito a receber 

assistência psicossocial e formalizar sua 

denúncia em delegacias de polícia 

especializadas em atendimento à mulher. 

direitos 

Descrição 

Para qualquer [sic] informações sobre questões 

de violência contra as mulheres e para saber 

como agir, LIGUE 180. Número gratuito e a 

ligação é anônima”. 

Para dar respaldo às vítimas, existe a Lei Maria 

da Penha que torna violência doméstica crime.  

Existem delegacias especializadas em todo o 

Brasil. Aqui alguns endereços de Delegacias de 

Defesa da Mulher. 

informações 

RELATÓRIO DESCRITIVO 
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TEXTO P6#2 

VOCÊ SABIA? 
FASE ETAPA 

Os refugiados e solicitantes de refúgio têm direito 

à carteira de trabalho, podem trabalhar 

formalmente e são titulares dos mesmos direitos 

inerentes a qualquer outro (a) trabalhador (a) no 

Brasil. O Brasil proíbe o trabalho de menores de 14 

anos, o trabalho em condições análogas à 

escravidão e a exploração sexual. No Brasil, os 

solicitantes de refúgio e refugiados têm direito à 

Carteira de Trabalho (CTPS) e com ela podem 

trabalhar legalmente no país, com os mesmos 

direitos de qualquer outro trabalhador brasileiro. 

apresentação 

Descrição 

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA 
SOCIAL (CTPS) 
O que é a CTPS e quem pode solicitá-la? 
A Carteira de Trabalho e Previdência Social é um 

documento que comprova toda a vida funcional do 

trabalhador. Este documento é obrigatório para o 

exercício de atividades profissionais e pode ser 

solicitado por qualquer pessoa maior de 14 anos, 

nacional ou estrangeira, com residência regular no 

Brasil. 

definição 

Onde posso solicitar a CTPS? 
O interessado em tirar a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social deverá dirigir-se à 
Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego (SRTE) ou à Gerência Regional mais 
próxima da sua residência, com todos os 
documentos necessários em mãos. Informações 
sobre a localização dos postos de atendimento 
podem ser obtidas pelo telefone 158 na Central de 
Atendimento Alô Trabalho 

providências 

Quais [são] os documentos necessários para a 
CTPS?  

 Duas fotos em tamanho 3cmX4cm, com 
fundo branco, coloridas ou em preto-e-
branco, iguais e recentes; 

 Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) 
original acompanhada de cópia (frente e 
verso) ou Protocolo de Solicitação do RNE 
(original e cópia); 

 Protocolo provisório de solicitação de 
refúgio; 

documentos 

RELATÓRIO DESCRITIVO 
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TEXTO R12#8 

DIREITOS HUMANOS 
FASE ETAPA 

Os direitos humanos são direitos inerentes a todos 

os seres humanos, independentemente de raça, 

sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião, 

identidade de gênero, orientação sexual ou 

qualquer outra condição. Os direitos humanos 

incluem o direito à vida e à liberdade, à liberdade 

de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e a 

educação, entre muitos outros. Todos merecem 

estes direitos, sem discriminação. 

O Direito Internacional dos Direitos Humanos 

estabelece as obrigações dos governos de agirem 

de determinadas maneiras ou de se absterem de 

certos atos, a fim de promover e proteger os 

direitos humanos e as liberdades de grupos ou 

indivíduos.  

definição 

Descrição 

Algumas das características mais importantes dos 

direitos humanos são: 

Os direitos humanos são fundados sobre o respeito 

pela dignidade e o valor de cada pessoa; 

característica 1 

Os direitos humanos são universais, o que quer 

dizer que são aplicados de forma igual e sem 

discriminação a todas as pessoas; 

característica 2 

Os direitos humanos são inalienáveis, e ninguém 

pode ser privado de seus direitos humanos; eles 

podem ser limitados em situações específicas. Por 

exemplo, o direito à liberdade pode ser restringido 

se uma pessoa é considerada culpada de um crime 

diante de um tribunal e com o devido processo 

legal;  

característica 3 

Os direitos humanos são indivisíveis inter-

relacionados e interdependentes, já que é 

insuficiente respeitar alguns direitos humanos e 

outros não. Na prática, a violação de um direito vai 

afetar o respeito por muitos outros; 

característica 4 

Todos os direitos humanos devem, portanto, ser 

vistos como de igual importância, sendo 

igualmente essencial respeitar a dignidade e o 

valor de cada pessoa.  

característica 5 

RELATÓRIO DESCRITIVO 
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TEXTO P12#6 

VOCÊ SABIA? 
FASE ETAPA 

Disque Direitos Humanos – o que é? É um 

serviço da Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República, destinado a receber 

demandas relativas a violações de Direitos 

Humanos, em especial as que atingem 

populações com vulnerabilidade acrescida, 

como: Crianças e Adolescentes, Pessoas 

Idosas, Pessoas com Deficiência, LGBT, 

Pessoas em Situação de Rua e Outros, como 

quilombolas, ciganos, índios, pessoas em 

privação de liberdade. 

definição Classificação 

Qual [é] o horário de funcionamento? 

O Disque Direitos Humanos – Disque 100 

funciona diariamente, 24 horas, por dia, 

incluindo sábados, domingos e feriados. As 

ligações podem ser feitas de todo o Brasil por 

meio de discagem direta e gratuita, de 

qualquer terminal telefônico fixo ou móvel, 

bastando discar 100. As denúncias podem ser 

anônimas, e o sigilo das informações é 

garantido, quando solicitado pelo 

demandante. 

funcionamento 

Descrição 

O que você precisa informar para registrar 
uma denúncia no Disque 100 ou diretamente 
na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos? 

1. Quem sofre a violência? (Vítima) 
2. Qual tipo de violência? (violência 

física, psicológica, maus tratos, 
abandono etc.) 

3. Quem pratica a violência? (Suspeito) 
4. Como chegar ou localizar a 

Vítima/Suspeito 
5. Endereço (Estado, Município, Zona, 

Rua, Quadra, Bairro, Número da casa 
e ao menos um ponto de Referência, 
concreto e que define um lugar 
específico) 

6. Há quanto tempo? (frequência)  
7. Qual o horário?  
8. Em qual local? 
9. Como a violência é praticada? 
10. Qual a situação atual da vítima? 
11. Algum órgão foi acionado? 

informações 

RELATÓRIO DESCRITIVO 
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TEXTO R10#6 FASE ETAPA 

O Brasil é um país laico. Isso significa que não há 

uma religião oficial e que o Estado deve manter-se 

imparcial no que diz respeito às religiões. 

definição Descrição 

RELATO HISTÓRICO ENCAIXADO  

Mas nem sempre foi assim... 

 Em 1832, os escravos eram obrigados a se 
converterem à religião oficial. 

 Quem era acusado de feitiçaria era castigado 
com pena de morte. 

 Havia punição com penas corporais para 
quem discordasse da religião imposta pelos 
escravizadores. 

evento 1 

Registro de 

eventos 

 Em 1889 foi abolida a religião oficial, mas era 
crime o espiritismo e o curandeirismo. 

evento 2 

 Até 1976 havia uma lei na Bahia que obrigava 
templos de matriz afro a se cadastrarem na 
delegacia. 

evento 3 

 Em 1966, na Paraíba, lei obrigava sacerdotes 
de religiões afro se submeterem a exame de 
sanidade mental, com laudo psiquiátrico. 

evento 4 

 A lei penal atual, aprovada em 1940, manteve 
os crimes de charlatanismo e curandeirismo. 

evento 5 

 As religiões de matriz africana foram 
perseguidas pelas delegacias de costumes 
até a década de 1960. 

evento 6 

 Em 1988 a Constituição Federal garantiu o 
tratamento igualitário a todos os seres 
humanos, independente da crença! 

evento 7 

A Constituição estabelece que a liberdade de crença 

é inviolável, sendo assegurado o livre exercício dos 

cultos religiosos, e os locais de culto e as liturgias 

são protegidos por lei. 

legitimação 

1 

Descrição 

A Lei 9.459/1997 considera crime a prática de 

discriminação ou preconceito contra religiões. 

Ninguém pode ser discriminado em razão de credo 

religioso. O crime de discriminação religiosa é 

inafiançável (o acusado não pode pagar fiança para 

responder em liberdade) e [é] imprescritível (o 

acusado pode ser punido a qualquer tempo). A pena 

prevista é a prisão por um a três anos e multa. 

legitimação 

2 

RELATO HISTÓRICO ENCAIXADO EM UM RELATÓRIO DESCRITIVO 
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GÊNERO RELATÓRIO CLASSIFICATÓRIO 

TEXTO R7#4 
ALIMENTOS PROCESSADOS E 

ULTRAPROCESSADOS 
VOCÊ SABIA? 

FASE ETAPA 

Segundo o Guia Alimentar para a população 
Brasileira, o consumo alimentar deve ser pensado 
com as três categorias de alimentos. 

apresentação  Classificação 

 Alimentos in natura [são] (produtos 
naturais, conforme vimos no “Vocabulário” 
desta unidade, ou também [são] alimentos 
minimamente processados, como o arroz 
cozido);  

 Alimentos Processados [são] (fabricados 
pela indústria adicionados de sal, açúcar ou 
outros ingredientes para torná-lo mais 
saboroso); 

 Alimentos Ultraprocessados (são 
formulações industriais feitas exclusiva ou 
majoritariamente de substâncias extraídas 
de alimentos ou até sintetizadas em 
laboratório). 

categoria 1 

Descrição: 
tipos 

categoria 2 

categoria 3 

RELATÓRIO CLASSIFICATÓRIO 

 

TEXTO R9#5 

NO ÔNIBUS 
FASE ETAPA 

Esta é a Tamires. Ela usa o ônibus todos os dias 

para ir e voltar do trabalho. Abaixo, ela nos diz 

quais atos mais incomodam dentro do veículo 

público e que devemos estar atentos para não 

reproduzir. 

cenário Classificação 

Você já presenciou algum desses atos? Converse 

[você] com seus colegas sobre essas ações.  interação 

Descrição: 

tipos 

 Pessoas que deixam mochilas nas costas 

no corredor atrapalham quem está tentando 

passar! 
ato 1 

 É desrespeitoso quando pessoas comuns 

sentam no assento preferencial e fingem 

não perceber quando um idoso, uma 

gestante, uma pessoa com deficiência ou 

uma criança de colo chega! 

ato 2 
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 Incomoda a todos quando a pessoa escuta 

música sem fones de ouvido! ato 3 

 As pessoas que ainda estão longe de seu 

destino, mas, ainda assim, ficam na região 

da porta atrapalham os demais usuários que 

precisam descer! 

ato 4 

 Homens sentados que abrem demais as 

pernas atrapalham quem está sentado ao 

seu lado e quem passa pelo corredor! 
ato 5 

RELATÓRIO CLASSIFICATÓRIO 
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APÊNDICE F – INSTANCIAÇÕES DE GÊNEROS DA FAMÍLIA DAS HISTÓRIAS 
 

I. Instanciações de gêneros da família das histórias no corpus de análise 

 
Principais marcas linguísticas 

 Circunstância de tempo que indicam simultaneidade ou sequência; 

 tempo passado; 

 predomínio de processos relacionais e materiais. 

 

 

 

Ocorrência(s) de instanciações de gêneros da família dos procedimentos no corpus 

de análise. 

 

Família de 
gêneros 

Gênero  Textos 
Frequência no 

corpus  

Histórias  Relato histórico  13 1 

 

GÊNERO RELATO HISTÓRICO 

Estrutura Esquemática de Gênero (EEG)  

TEXTO R11#7 
O DIREITO AO VOTO NO BRASIL 

FASE ETAPA 

A Constituição de 1988 determinou o sufrágio 
universal (voto universal) para homens e mulheres a 
partir dos 16 anos, alfabetizados ou não. 
Mas nem sempre foi assim ao longo da história... 

 
Plano de 

fundo 

Até o período do Império, só homens com um 
determinado nível de renda poderiam votar. 

evento 1 

Registro de 
eventos 

Após a Proclamação da República, começaram a 
ocorrer pela primeira vez eleições diretas para 
presidente. O voto era restrito a homens maiores de 
21 anos e alfabetizados. 

evento 2 

Em 1932, com as novas leis eleitorais, as mulheres 
puderam votar. 

evento 3 

Você pode votar assim que obtiver a naturalização 
brasileira! 

atualidade 

RELATO HISTÓRICO  

Legenda para destaques 

Destaque em vermelho – Processos materiais 

Realce amarelo – Processos relacionais 

Itálico – Tempo passado 

Negrito – circunstâncias de tempo 
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APÊNDICE G – INSTANCIAÇÃO DE GÊNERO DA FAMÍLIA DOS ARGUMENTOS 
 

II. Instanciação de gênero da família dos argumentos no corpus de 

análise. Uma ocorrência do gênero Exposição, inicialmente não 

previsto neste estudo. 

 

GÊNERO EXPOSIÇÃO 
Estrutura Esquemática de Gênero (EEG) 

Observação: Nos destaques, usamos negrito para as marcas avaliativas. 

TEXTO P9#5 
VOCÊ SABIA? 

FASE ETAPA 

Para usar o transporte público em São 
Paulo, você pode adquirir o Bilhete 
Único, que é mais prático e pode ser 
também mais econômico. 

apresentação Tese 

É prático porque você carrega o 
Bilhete Único em lotérica, terminal de 
ônibus ou estação de metrô com 
determinada quantia de dinheiro e 
não precisa ficar comprando 
passagem a cada vez que utiliza o 
transporte, basta passar o Bilhete 
Único. 

argumento 1 

Argumentos E você pode economizar porque é 
possível utilizar um ônibus, pagar o 
valor da tarifa e, usando o mesmo 
Bilhete Único, embarcar em até outros 
três ônibus por 3 horas. Aos 
domingos e feriados, esse recurso se 
estende por 8 horas! 

argumento 2 

Afinal, além de trabalhar e estudar, é 
bom poder se divertir também. 

argumento 3 

Para conseguir seu Bilhete Único 
Comum você pode ir às estações de 
metrô e CTPM. Na primeira compra é 
necessário inserir no mínimo 5 
passagens para a primeira compra [sic]. 

providência 
Reiteração da 

tese 

EXPOSIÇÃO 
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ANEXO A – CORPUS DE ANÁLISE 
 

Texto R1#1 
 

 
 

 

Texto E1#1 
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Texto R1#2 
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Texto R4#3 
 

 
 

 

Texto P5#1 
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Texto P6#2 
 

 



261 

 

 
 
 
 

Texto P7#3 
 

 
 

 

 

 

Texto R7#4 
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Texto P8#4 
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Texto R9#5 
 

 
 

 

Texto P9#5 
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Texto R10#6 
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Texto R11#7 
 

 
 

 

 

Texto R12#8 
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Texto P12#6 
 

 
 


