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RESUMO
Este estudo qualiquantitativo se propõe a analisar escolhas léxico-gramaticais
realizadas em 18 textos escritos do gênero Discussion produzidos por nove alunos de um
instituto de idiomas pertencente a uma universidade federal no nordeste do Brasil. Os textos
foram gerados em uma turma de inglês nível IV e em uma turma de conversação em dois
momentos no decorrer de 2015.2 e submetidos à análise qualitativa por meio do sistema de
transitividade proposto pela linguística sistêmico-funcional (HALLIDAY, 1994; EGGINS,
2004; HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). Na análise quantitativa, utilizou-se a ferramenta
Wordsmith Tools 5.0 (SCOTT, 2010) para identificar e quantificar os processos e os
participantes das orações. Os resultados mostram que os processos mais usados na turma de
nível IV foram is/are, like e have enquanto os processos mais recorrentes na turma de
conversação foram is/are, think e do. Na primeira turma, o processo like sugere que os alunos
concebem os assuntos tratados como questões de preferência pessoal enquanto, na segunda
turma, o processo think revela a interpretação dos temas como questões de crenças pessoais.
Quanto aos participantes nas orações, as maiores recorrências da turma de nível IV foram
people, weekend, I e we, enquanto we, waste, problem, garbage, you e women foram mais
recorrentes na turma de conversação. O uso recorrente de I na primeira turma mostra a estratégia
dos alunos de se revelarem como autores a fim de expressarem sua opinião. Por outro lado, na
segunda turma, o uso de you consiste numa estratégia para chamar a atenção do leitor
diretamente. Tais resultados mostram que a identificação e a análise dos participantes e dos
processos nas orações por meio da transitividade são feedback útil para os alunos, seja na
reescrita ou na produção de novos textos.

Palavras-chave: Transitividade; Escolhas Léxico-Gramaticais; Discussions; Linguística
Sistêmico-Funcional.

ABSTRACT

This qualiquantitative study analyzes lexicogrammatical choices realized in 18 written
texts from the Discussion genre produced by nine students of a language institute at a federal
university in Northeastern Brazil. The texts were generated in a Level IV English class and in
a conversation class in two moments in 2015.2 and submitted to a qualitative analysis by using
the transitivity system proposed by systemic-functional linguistics (HALLIDAY, 1994;
EGGINS, 2004; HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). In the quantitative analysis, we used
the Wordsmith Tools 5.0 (SCOTT, 2010) program to identify and quantify the processes and
the participants of the clauses. The results show that the most frequent processes in the level IV
class were is/are, like and have whereas the most frequent processes in the conversation class
were is/are, think, and do. In the first class, the process like suggests that the students conceive
the subjects in question as matters of personal preference while, in the second class, the process
think reveals the interpretation of the themes as matters of personal beliefs. Regarding the
participants in the clauses, the more frequent recurrences in the level IV class were people,
weekend, I and we, while we, waste, problem, garbage, you and women were more recurrent in
the conversation class. The recurrent use of I in the first class shows the strategy of the students
in revealing themselves as authors to express their opinions. On the other hand, in the second
class, the use of you consists of a strategy to call the reader’s attention directly. These results
show that the identification and the analysis of participants and processes in the clauses by
means of transitivity are useful feedback for the students when rewriting or producing new
texts.
Keywords: Transitivity; Lexicogrammatical Choices; Discussions; SystemicFunctional Linguistics.
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INTRODUÇÃO

A linguística sistêmico-funcional (doravante LSF) é uma das abordagens do
ramo funcionalista da Linguística Aplicada que vem sendo desenvolvida e ampliada por
Halliday (1978; 1994), Halliday e Hasan (1989), Eggins (2004), Halliday e Matthiessen
(2014), dentre outros, desde a última metade do século XX.
No Brasil, a teoria hallidayana ganhou evidência no final da década de 1980 e
continua sendo difundida por meio de trabalhos desenvolvidos em diferentes áreas dos
estudos da linguagem: na descrição linguística, na análise do discurso, no ensino de língua
materna (L1) e de segunda língua (L2)1 e nos estudos de semióticas visuais, por exemplo
(BARBARA; MACÊDO, 2009; MEURER; BALOCCO, 2009). Ainda, segundo Barbara
e Macêdo (2009), as pesquisas sistêmicas realizadas no país estão, em sua maioria,
centradas nos contextos de cultura e de situação, ou seja, estão focadas em gêneros e/ou
em situações específicas. Tal enfoque encontra amparo na Teoria de Gênero e Registro
(doravante TGR).
Derivada e, ao mesmo tempo, complementar à teoria sistêmico-funcional, a TGR
teve início a partir dos programas de letramento na Austrália conhecidos como Sydney
School (MARTIN; ROSE, 2008; ROSE, 2011, 2015; ROSE; MARTIN, 2012).
Atualmente, a teoria de gênero da escola australiana é amplamente divulgada no Brasil,
juntamente com as teorias das escolas de Genebra, dos Estados Unidos (REINALDO;
BEZERRA, 2012) e a teoria do círculo de Bakhtin, dentre outros.
No caso deste estudo, nos ancoramos na TGR e, principalmente, na gramática
sistêmico-funcional (GSF) para analisar produções de alunos pela ótica da transitividade.
Dessa maneira, o objetivo principal da pesquisa é identificar e analisar as escolhas léxicogramaticais referentes à transitividade em exemplares do gênero Discussion2 produzidos
por alunos do curso de inglês do Instituto Ágora da Universidade do Rio Grande do Norte

1

De acordo com Spinassé (2006), uma L2 é uma língua que não é a materna e que é aprendida quando
existe uma necessidade de comunicação e de integração no contexto social em que o aluno está envolvido.
Por outro lado, a LE não tem um papel essencial na integração social do aprendiz como a L2. Visto que tais
diferenciações conceituais e categorizações não fazem parte do escopo deste trabalho, decidiu-se, portanto,
utilizar segunda língua (L2) como sinônimo de língua estrangeira (LE) neste estudo em conformidade com
Vasconcelos (2013).
2
Visto que a TGR concebe o gênero como produto social de uma determinada cultura (MARTIN; ROSE,
2008), entende-se que uma discussão em português pode possuir características distintas de uma discussão
em inglês. Portanto, optou-se pela não-tradução do termo Discussion.
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(UFRN)3. O Instituto Ágora oferece cursos básicos de idiomas para a comunidade
acadêmica com o intuito de promover a internacionalização da universidade.
Como ex-aluna e ex-professora do Instituto Ágora, percebo a importância dos
cursos de idiomas direcionados à comunidade acadêmica, uma vez que a necessidade de
internacionalização da academia brasileira como um todo começa pelos indivíduos que a
compõem. Por essa razão, vejo como válido todo esforço que contribua para a melhoria
do ensino-aprendizagem de línguas, facilitando, assim, o acesso ao conhecimento.
Tendo em vista essas considerações, minha motivação para o estudo do tema
proposto se deu por duas vias: pela prática docente e pela iniciação científica.
No que diz respeito à minha prática como professora do Ágora, tive a
oportunidade de atuar no curso básico de inglês e no curso de inglês para fins acadêmicos
(IFA). Em relação à IFA, observei, dentre outras questões, uma maior preocupação do
livro didático do curso com respeito aos gêneros textuais, ao passo que os livros do curso
básico de inglês focavam na aquisição de vocabulário e em conteúdos de ordem
gramatical. Embora houvesse seções de escrita e de compreensão textual, os livros
especificavam os gêneros dos textos apenas ocasionalmente, sem explorar quaisquer
características dos gêneros. No entanto, depois da minha saída do instituto, a professora
Dra. Jennifer Sarah Cooper, orientadora desta pesquisa, assumiu a coordenação dos
cursos de inglês do Ágora e passou a orientar os professores sobre o ensino explícito de
gêneros à luz da TGR. Sendo assim, a realização deste estudo é, também, uma forma de
reforçar esse modelo de ensino na instituição.
Em relação à minha introdução na pesquisa acadêmica, fiz parte de um projeto
de iniciação científica na graduação desenvolvido pelo professor Dr. Orlando Vian Jr.
que culminou na escrita do artigo intitulado Processos Mentais em Portfolios de
Professores de Inglês em Formação Inicial (RAMALHO; VIAN JR., no prelo). O estudo
de cunho sistêmico-funcional consistia numa análise transitiva com enfoque nos
processos mentais utilizados nos portfolios de alunos da graduação em língua inglesa.
Dessa maneira, a partir das leituras realizadas para o desenvolvimento da pesquisa, tive
meu primeiro contato com a LSF seguido da aplicação prática dos conhecimentos
aprendidos. Tal oportunidade foi essencial para o meu despertar científico e,
consequentemente, para a definição do tema deste estudo.

3

Foi dada permissão para divulgação do nome do instituto e para exibição dos dados coletados por meio
do termo de consentimento que se encontra no Apêndice B deste trabalho.
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No referente à escolha do gênero, optou-se pela análise do gênero argumentativo
Discussion, primeiramente, porque consideramos os gêneros argumentativos como
determinantes para o sucesso acadêmico, uma vez que possibilitam o desenvolvimento
da consciência crítica e da habilidade de persuasão (EMILIA, 2005). Além disso, a
produção de um gênero desse tipo se constitui num desafio necessário para o aprendiz de
L2, dada a necessidade de não apenas se fazer entender, mas, também, de convencer por
argumentos. Outro motivo para a escolha do gênero está relacionado ao objetivo
específico da Discussion de tratar de um determinado assunto sob diferentes perspectivas:
tal exercício ajuda a promover a conscientização do aluno sobre a existência do outro.
Vale ressaltar, também, que o gênero Discussion pode ser encontrado em artigos
de jornais, editoriais, ensaios escolares, estudos de viabilidade, comissões de caráter
investigativo, dentre outros (NEW SOUTH WALES, 1989). No entanto, o contexto de
uso mais relevante do gênero Discussion para o público-alvo dos cursos de inglês do
Ágora são, provavelmente, as provas de proficiência, como o TOEFL iBT e IELTS, por
exemplo (COFFIN, 2004; DICKINSON, 2013). Exames desse tipo são requisitos
obrigatórios para a obtenção de títulos na pós-graduação e também para a concessão de
bolsas de estudos em grande parte das universidades no exterior.
No que se refere a pesquisas que abordam a transitividade em gêneros textuais
produzidos na língua inglesa, alguns exemplos são os estudos de Shanshan e Libo (2008),
Jenkins e Pico (2006) e Emília (2005). Enquanto Shanshan e Libo (2008) estudam a
transitividade em narrativas produzidas por alunos em Singapura, Jenkins e Pico (2006)
analisam textos da família de gêneros argumentativos produzidos por alunos estrangeiros
na Austrália e alunos de inglês na Argentina. No caso da pesquisa de Emília (2005), ela
investiga a eficiência de um programa baseado no ensino de gêneros críticos (incluindo o
gênero Discussion) na Indonésia. No caso do presente estudo, esperamos que ele
contribua para as pesquisas e para o ensino de língua estrangeira no contexto brasileiro
de forma que a transitividade seja vista como um recurso útil para o ensino de gênero.
Nesse sentido, o uso do sistema de transitividade como instrumento de análise
de textos do gênero Discussion contribui para uma verificação mais concreta (no estrato
da língua4) de como os alunos empregam seus recursos linguísticos em L2 e,
4

Para a LSF, é impossível dissociar língua e contexto, uma vez que se compreende a língua como um
sistema sociossemiótico (HALLIDAY; HASAN, 1989). Sendo assim, neste estudo, o termo língua é
utilizado para designar esse sistema sociolinguístico, não se distanciando, portanto, do significado
comumente atribuído à linguagem como “língua em uso”. Dessa maneira, ambos os termos devem ser
tratados como próximos neste trabalho.
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consequentemente, pode colaborar para o aprimoramento das técnicas de ensino explícito
da língua à luz da TGR.
Portanto, para esse fim, busca-se responder às seguintes perguntas de pesquisa:

1.

Quais são os processos e os participantes mais recorrentes nos textos

analisados?
2.

De que modo as escolhas transitivas realizadas nos textos se comportam

em relação ao gênero Discussion?
3.

De que maneira podemos relacionar as escolhas transitivas realizadas nas

duas Discussions produzidas em cada curso?

No intuito de responder a tais indagações, analisou-se um corpus composto por
um total de 18 Discussions produzidas por nove alunos dos cursos de Inglês Nível IV e
de Conversação em Inglês do Instituto Ágora da UFRN entre os meses de setembro e
novembro de 20155. Cada aluno produziu dois exemplares do gênero os quais foram
armazenados na ferramenta online Dropbox6.
Como instrumento de análise de dados, utilizou-se o pacote de ferramentas
Wordsmith Tools 5.0 (SCOTT, 2010) para quantificar e listar as ocorrências dos
participantes e de cada tipo de processo.

Ainda, para efeitos de visualização dos

participantes e dos processos mais recorrentes nos textos, utilizou-se o serviço online
Wordle (FEINBERG, 2014) que gerou nuvens de palavras com esses dados.
Esta dissertação encontra-se dividida em três capítulos: o primeiro deles trata da
ancoragem teórica utilizada no estudo; logo após, o segundo capítulo apresenta a
metodologia de pesquisa; em seguida, o último capítulo expõe os resultados da análise e
a discussão dos dados para que, ao fim, sejam apresentadas as considerações finais a
respeito da pesquisa.

5
6

Os textos analisados nesta pesquisa se encontram nos Anexos deste trabalho.
Dropbox. Disponível em: <https://www.dropbox.com/>. Acesso em 28 de nov. de 2015.
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo encontra-se dividido em seis seções. A primeira seção apresenta
alguns conceitos-chave da linguística sistêmico-funcional. A segunda seção trata das
metafunções e seus respectivos sistemas e está subdividida em: metafunção interpessoal,
metafunção textual e metafunção ideacional. A terceira seção trata particularmente do
sistema de transitividade e está subdividida em: processos materiais, processos mentais,
processos relacionais, processos verbais, processos comportamentais e, por fim,
processos existenciais. A quarta seção apresenta a Teoria de Gênero e Registro. A quinta
seção trata do gênero Discussion. Finalmente, a sexta seção expõe, de forma resumida,
três pesquisas relacionadas ao tema deste trabalho que constituem o Estado da Arte.

1.1

CONCEITOS-CHAVE DA LINGUÍSTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL

De acordo com Eggins (2004), a concepção de língua da LSF está fundada em
quatro asserções teóricas principais:
[...] que o uso da língua é funcional; que sua função é criar sentidos;
que esses sentidos são influenciados pelo contexto social e cultural no
qual eles são negociados; e que o processo de uso da língua é um
processo semiótico, um processo de criação de sentidos por meio de
escolhas (2004, p.3). 7

Pode-se, então, compreender que esta perspectiva é sistêmica, pois concebe a
língua como um sistema de escolhas e, além disso, sistematiza essas escolhas em
diferentes estratos linguísticos para fins de análise. A perspectiva também é funcional
porque entende que toda escolha, em qualquer estrato da linguagem, serve a, pelo menos,
uma função comunicativa.

7

Todas as citações originalmente em língua inglesa foram traduzidas pela autora deste trabalho e terão suas
versões originais indicadas em notas de rodapé. Trecho original: “[...] that language use is functional; that
its function is to make meanings; that these meanings are influenced by the social and cultural context in
which they are exchanged; and that the process of using language is a semiotic process, a process of making
meanings by choosing.”
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No que diz respeito à funcionalidade, Cunha e Souza (2011, p.18) afirmam que
a língua é funcional, pois ela cumpre um propósito externo ao sistema linguístico
enquanto é, ao mesmo tempo, organizada internamente pelas funções que exerce. Isto
significa dizer que toda construção linguística está orientada para uma ou mais finalidades
as quais envolvem a criação de significados.
É importante, também, explanar a ideia da língua como um sistema semiótico de
escolhas. Eggins (2004) aponta que a língua não é somente um sistema semiótico, mas,
sim, um sistema semiótico social, o que significa que as escolhas léxico-gramaticais feitas
pelos interlocutores são circunscritas pelas convenções sociais. Dessa maneira, entendese que determinado texto possuirá tanto marcas de escolhas pessoais quanto marcas da
expressão social.
Ainda, percebe-se que a inclusão do contexto situacional e cultural é
indispensável para a compreensão e para o estudo do sistema linguístico nessa
perspectiva, uma vez que a língua é continuamente transformada e reorganizada em um
e para um determinado contexto. Concomitantemente, a própria língua também atua na
transformação e reorganização dos contextos situacional e sociocultural. Isso significa
que o contexto situacional e o contexto cultural são, ao mesmo tempo, realizados8 pela
língua (VIAN JR.; LIMA-LOPES, 2005).
Em relação ao contexto cultural, importa notar que cada cultura específica é
dotada de convenções próprias que influenciam o uso e a configuração interna da língua.
Sendo assim, para atingir certa finalidade numa determinada prática social, as escolhas
linguísticas necessitam ser feitas levando em consideração as convenções daquela prática
conforme a cultura em que ela está inserida. Nesse sentido, dá-se início à discussão sobre
gênero, que, segundo Ikeda e Vian Jr. (2006, p.3), “[...] representa os processos sociais
em etapas orientadas para um objetivo comunicativo em uma dada cultura”. Em outras
palavras, toda prática social que se utiliza da língua para atingir determinado objetivo se
constitui num gênero (a conversa de elevador, a pichação num muro, os insultos no
trânsito, por exemplo).
Outro nível de contexto seria o contexto situacional, referente aos diferentes
eventos nos quais figura a linguagem. O produto linguístico dessa interação é o registro,
que, segundo Halliday (1978, p.110), “[...] pode ser definido como a configuração dos

8

O conceito de realização é uma das características constitutivas da LSF, visto que trata da relação entreestratos (MATTHIESSEN; TERUYA; LAM, 2010; VIAN JR., 2012;), ou seja, trata da ligação entre os
níveis da linguagem (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014).
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recursos semânticos que o membro de uma cultura normalmente associa a um tipo de
situação. É o potencial do significado que é acessível num dado contexto social”.9
O registro, por sua vez, é constituído por três variáveis: campo, relações e
modo, como mostra a Figura 1:

Figura 1 - Gênero e registro em relação à língua.

Fonte: Traduzido e adaptado de EGGINS (2004, p. 111).

Halliday e Matthiessen (2014) explicam que campo refere-se ao assunto de
determinada situação e as relações referem-se aos envolvidos nessa situação. Por fim,
modo seria o papel da língua e de outros sistemas semióticos na situação. Martin e Rose
(2008, p.11) afirmam, ainda, que:
Como a linguagem realiza os seus contextos sociais, então cada
dimensão de um contexto social é realizada por uma dimensão
funcional específica da linguagem. Halliday define essas dimensões
funcionais como as ‘metafunções’ da linguagem: a de promover
relações como a metafunção interpessoal, a de construir experiência
como a metafunção ideacional e a de organizar o discurso como a
metafunção textual.10

Sendo assim, as variáveis do registro que ditam e, ao mesmo tempo, realizam o
evento linguístico estão intimamente ligadas às próprias funções da linguagem. De acordo
com Halliday e Matthiessen (2014, p.34), “[...] valores do campo ressoam aos
Trecho original: “[…] can be defined as the configuration of semantic resources that the member of a
culture typically associates with a situation type. It is the meaning potential that is accessible in a given
social context”.
10
Trecho original: “As language realises its social contexts, so each dimension of a social context is realised
by a particular functional dimension of language. Halliday defines these functional dimensions as the
‘metafunctions’ of language: enacting relationships as the interpersonal metafunction, construing
experience as the ideational metafunction, and organizing discourse as the textual metafunction.”
9
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significados ideacionais, valores de relações ressoam aos significados interpessoais e
valores de modo ressoam aos significados textuais” 11.
Além disso, é importante enfatizar que as três metafunções ocorrem
concomitantemente no texto. Desse modo, Halliday (1994) explica que a léxicogramática seria, então, a responsável pela construção simultânea destes três significados
por meio das orações presentes no texto. Por essa razão, o autor argumenta que a análise
gramatical é indispensável à análise textual assim como à análise semântica.
No referente à oração, que é a unidade de análise das metafunções no texto,
Eggins (2004, p.206) afirma que “[...] quase todo constituinte numa oração está
interpretando mais de um papel funcional ao mesmo tempo.” 12 Isto significa que muitos
dos elementos oracionais realizam os significados interpessoal, experiencial e textual
simultaneamente.

1.2 AS METAFUNÇÕES E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS

Tendo em vista que os elementos da oração podem realizar mais de um papel
funcional ao mesmo tempo, Eggins (2004) aponta para a necessidade de uma análise que
seja desenvolvida, a nível léxico-gramatical, a partir de três sistemas diferenciados a fim
de que cada metafunção seja verificada e detalhada separadamente. Os sistemas
evidenciam, de pontos de vista distintos, a construção dos três significados na oração e,
consequentemente, no texto.
Em seguida, serão apresentadas as três metafunções, os seus respectivos sistemas
e como eles atuam.

1.2.1 Metafunção Interpessoal

Segundo Ikeda e Vian Jr. (2006), a metafunção interpessoal encontra-se
intimamente ligada às relações de troca de significados entre falantes e dá indícios do tipo
de relacionamento que eles têm: uma relação puramente formal, por exemplo, é expressa,

Trecho original: “[...] resonate with ideational meanings, tenor values resonate with interpersonal
meanings, and mode values resonate with textual meanings”.
12
Trecho original: “[...] nearly every constituent in a clause is playing more than one functional role at a
time”.
11
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geralmente, por um maior uso dos modais, enquanto, em uma relação mais íntima, aquilo
que se diz é declarado de forma mais direta (EGGINS, 2004).
Nesse sentido, Eggins (2004) afirma que a linguagem tem a função de
estabelecer relações entre as pessoas que estão interagindo entre si: “a fim de estabelecer
esse relacionamento, nós alternamos ao falar. Ao alternarmos, nós assumimos diferentes
papéis discursivos na troca”

13

(2004, p.149). De acordo com a autora, os papéis

discursivos básicos são dar e pedir, uma vez que eles resumem as necessidades
comunicativas que geram o evento linguístico.
Além disso, Gouveia (2009) aponta que os interlocutores podem dar ou pedir
bens e serviços ou informações. Ele explica que “[...] a distinção entre uma e a outra
coisa é uma distinção entre trocas não-verbais (em que a linguagem é o meio, mas não o
fim da troca), e trocas verbais (em que a linguagem é o meio e o fim da troca)” (2009,
p.34). Embora essa distinção sintetize, na maioria das vezes, a diferença entre esses
produtos de troca, pode-se questionar a ideia de que, na troca de bens e serviços, a língua
é utilizada apenas como meio da negociação e não como fim dela. Dada uma situação
hipotética em que o filho pede “a benção” aos pais, por exemplo, o papel discursivo
consiste em pedir bens e serviços, porém o resultado da troca, nesse caso, também ocorre
através da linguagem, quando os pais proferem a benção.
Por fim, em relação à análise da metafunção interpessoal, Halliday (1994),
Gouveia (2009), Ikeda e Vian Jr. (2006) afirmam que o sistema léxico-gramatical que
avalia a construção dos significados interpessoais é o de Modo. Os principais
componentes do sistema de Modo são o MODO da oração (que difere do sistema de
Modo e da variável modo do registro e que, para ser diferenciada dos outros, apresentase com todas as letras maiúsculas aqui) e o resíduo. No inglês, o MODO é composto por
Sujeito (que é parte do grupo nominal) e Finito (que faz parte do grupo verbal) enquanto
o resíduo pode ser composto por Predicador, Complemento e Adjunto.

1.2.2 Metafunção Textual

Segundo Thompson (2014) e Halliday e Matthiessen (2014), a metafunção
textual está relacionada à organização da língua e à sua formação coesiva ao longo do
texto. Sendo assim, a metafunção textual corrobora, principalmente, para a adequação
Trecho original: “To establish this relationship we take turns at speaking. As we take turns, we take on
diferente speech roles in the exchange.”
13
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daquilo que é dito a um contexto específico de modo que o objetivo do falante seja
alcançado.
Portanto, para analisar os significados textuais, utiliza-se o sistema de tema, que
possui como componentes principais Tema e Rema. De acordo com Lima-Lopes (2001,
p.8), o Tema é “[...] o ponto de partida da mensagem, [...] enquanto o Rema é elemento
onde o Tema é desenvolvido”. Dessa maneira, o Tema geralmente é identificado no início
da oração ao passo em que o Rema seria o restante dela. Todavia, Eggins (2004) esclarece
que essa ordem não é uma regra para todas as línguas, mas apenas para aquelas (como o
inglês, por exemplo) em que a ordem dos elementos na oração tem um papel relevante
para a análise léxico-gramatical.

1.2.3 Metafunção Ideacional

A metafunção ideacional, por sua vez, está ligada à expressão das concepções
de mundo dos falantes. A respeito desssa função, Halliday e Matthiessen (2014)
explicam:

Em outras palavras, a linguagem proporciona uma teoria da
experiência humana, e certos recursos da léxico-gramática de toda
língua são dedicados a essa função. Nós a chamamos de metafunção
ideacional, e a distinguimos em dois componentes, o experiencial e o
lógico [...]. (2014, p.30) 14

Sobre esses dois componentes, Gouveia (2009) explica que a subfunção
experiencial, por vezes, é adotada como sinônimo da metafunção ideacional, ou seja, está
relacionada às experiências e a pontos de vista transmitidos pelo interlocutor enquanto o
componente lógico “[...] corresponde à organização lógica dos conteúdos, ao modo como
estruturamos a nossa experiência do mundo” (2009, p.16).
Bloor e Bloor (2004) ainda afirmam que a metafunção ideacional ou experiencial
concebe a oração (e o texto, consequentemente) como representação do mundo. Em
relação a essa concepção, vale ressaltar que a própria língua é “[...] também parte da
realidade que ela diz representar”15 (2004, p.107). Ou seja, tendo a língua como

Trecho original: “In other words, language provides a theory of human experience, and certain of the
resources of the lexicogrammar of every language are dedicated to that function. We call it the ideational
metafunction, and distinguish it into two components, the experiential and the logical […]”.
15
Trecho original: “[…] it is also part of the reality which it is said to represent.”
14
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representação do mundo, ela é tanto o meio pela qual essas visões são expressas e
negociadas entre os interlocutores como, também, a própria mensagem que está sendo
compilada e negociada na situação de interação, o que mostra a forte interdependência
das metafunções ideacional, interpessoal e textual que sempre são realizadas
simultaneamente na oração e no texto.
Diante disso, o sistema que analisa as escolhas léxico-gramaticais realizadoras
dos significados ideacionais é o de transitividade, que será tratado separadamente devido
à sua importância nesta pesquisa. Segue uma explanação deste sistema.

1.3 TRANSITIVIDADE
Cunha e Souza (2011, p.31) explicam que a transitividade, “[...] em seu sentido
original, denota a transferência de uma atividade de um agente para um paciente”. No
entanto, percebeu-se que a transitividade, diferentemente da concepção tradicional que se
tinha, não é um fenômeno que ocorre apenas no verbo, mas na oração inteira
(THOMPSON, 2014).
Segundo a perspectiva sistêmico-funcional, a transitividade vai mais além: ela é
“[...] a gramática da experiência [...]” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p.312)16.
Ou seja, o sistema de transitividade revela, de forma observável, as percepções de mundo
provenientes da mente do falante. Obviamente, pode-se questionar de que mundo essas
percepções fazem parte, uma vez que a realidade é relativa. Porém, apesar dessas
discussões de cunho filosófico serem muito ricas para a compreensão dos significados
ideacionais, elas não serão tratadas aqui. O importante, nesse caso, é a noção de que o
sistema de transitividade permite a análise dos significados que representam os pontos de
vista dos falantes.
Os elementos que compõe o sistema de transitividade, de acordo com Halliday
(1994), Eggins (2004), Thompson (2014), Halliday e Matthiessen (2014) são: os
processos, os participantes e as circunstâncias. Os processos estão relacionados ao
grupo verbal oracional e denotam a atividade ou comportamento que ocorre; os
participantes estão relacionados ao grupo nominal oracional e estão envolvidos nessa
atividade ou comportamento; finalmente, as circunstâncias estão relacionadas ao grupo
adverbial ou frases proposicionais oracionais e dão detalhes sobre o processo na oração.

16

Trecho original: “[…] the grammar of experience [...]”.
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No entanto, vale salientar que os processos continuam sendo os mais importantes nesse
sistema, uma vez que eles determinam os papéis dos participantes na oração
(THOMPSON, 2014).
Em relação aos processos, os principais tipos são classificados em: materiais,
mentais, relacionais, verbais, comportamentais e existenciais. Embora alguns
apareçam mais frequentemente do que outros, Halliday (1994) assevera que ambos têm a
mesma importância e por isso devem ser apresentados em círculo, como mostra a Figura
2:

Figura 2 - Tipos de processos e seus significados experienciais.

Fonte: Traduzido e adaptado de Halliday e Matthiessen (2014, p.216).

Convém salientar, ainda, que cada tipo de processo possui participantes e
circunstâncias diferentes, apresentando, desse modo, características específicas.
Entretanto, devido à complexidade semântica da linguagem, essas especificidades, por
vezes, tornam-se menos visíveis, dificultando, assim, a classificação dos processos. Segue
uma descrição detalhada de cada tipo de processo.
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1.3.1 Processos Materiais

Os processos materiais envolvem verbos que representam ações físicas que são
realizadas por um Ator. O Ator, que é o único elemento obrigatório na oração material,
pode ser um ser vivo, inanimado ou, até mesmo, uma entidade abstrata e pode, algumas
vezes, estar elíptico na oração (THOMPSON, 2014). Em He was murdered (Ele foi
assassinado), por exemplo, o Ator da ação não é identificado. Por outro lado, existem
elementos que são opcionais na oração material. O mais comum deles é a Meta. A Meta
é o participante que é afetado pela ação. Na oração John killed Jimmy (John matou
Jimmy), por exemplo, John é o Ator, pois é o praticante da ação, ao passo que Jimmy é a
Meta, pois é o participante que sofre a ação.
Ao observar uma construção como essa, é importante notar que, na maioria das
vezes, o processo exige a presença de outro participante na oração a fim de que o sentido
experiencial seja completo. Nesses casos, o grau de transitividade da oração é maior se
comparado com uma oração em que há somente um participante.
Nesse sentido, outros participantes opcionais podem ocorrer na oração material
como, por exemplo, a Extensão. Eggins (2004) aponta que a Extensão é uma continuação
do processo, ou seja, uma extensão dele, como em John ran the race (John correu a
corrida), por exemplo, em que the race é a Extensão.
Existe, também, outro tipo de participante semelhante à Extensão chamado
Escopo, sendo que o último não é uma extensão do processo em si e também não é afetado
por ele, como em I will walk this line forever (Eu vou andar nesta linha para sempre), no
qual line é o escopo da oração.
Outro elemento opcional é o Beneficiário, que, como o nome denuncia, é o
beneficiado da ação, conforme é possível visualizar no Quadro 1.
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Quadro 1 - Exemplo de Processo Material com Beneficiário. (Exemplo fictício) 17

Ator

Processo Material

Meta

Beneficiário

I

‘ll cook

some potatoes

for you

Eu

vou cozinhar

algumas batatas

para você

No caso das orações materiais, Eggins (2004), Halliday e Matthiessen (2014)
observam que o tempo mais comum nesse tipo de oração é o presente contínuo. Portanto,
esse seria o tempo não-marcado da oração material, isto é, seria o tempo que não
adiciona um sentido extra à oração. Por outro lado, o presente simples torna-se o tempo
marcado desse tipo de oração, pois carrega o sentido adicional de que o processo material
se constitui num hábito. I am drinking wine (Eu estou bebendo vinho), que denota uma
ação em um determinado momento, por exemplo, torna-se um hábito, I drink wine (Eu
bebo vinho), no presente simples.
Por fim, outro elemento que pode aparecer não somente nas orações materiais,
mas em qualquer tipo de oração são as circunstâncias. Eggins (2004) apresenta uma
esquematização dos diferentes tipos de circunstâncias que podem ocorrer em qualquer
oração, conforme se pode observar na Figura 3:

Figura 3 - Tipos de Circunstância.

Fonte: Traduzido e adaptado de Eggins (2004, p.223).

17

Embora os dados da pesquisa não contenham todos os tipos de oração aqui apresentados, consideramos
a identificação dos diferentes processos e participantes uma etapa fundamental para análises de
transitividade na perspectiva da LSF. Por essa razão, optamos pelo uso de exemplos fictícios para uma
melhor visualização desses tipos de oração.
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Tendo isso em vista, pode-se considerar que, em relação às circunstâncias de
extensão, sua utilização ocorre para denotar uma duração ou distância determinada, como
mostra o Quadro 2:

Quadro 2 - Exemplo de Circunstância de Extensão. (Exemplo fictício)

Ator

Processo Material

Cir: extensão

She

Wandered

for six hours

Ela

Vagou

por seis horas

Em relação às circunstâncias de causa, Cunha e Souza (2011) apontam que elas
denotam uma razão para o processo principal da oração, como, por exemplo:
Quadro 3 - Exemplo de Circunstância de Causa. (Exemplo fictício)

Ator

Processo Material

Cir: causa

Mr. Walter

Survived

only because of me

O sr. Walter

Sobreviveu

apenas por minha causa

No caso das circunstâncias de localização, elas denotam uma localização
temporal ou espacial, como exemplificado no Quadro 4:

Quadro 4 - Exemplo de Circunstância de Localização. (Exemplo fictício)

Ator

Processo Material

Cir:localização

Only rich people

travel

everywhere

Apenas pessoas ricas

viajam

para todo lugar

As circunstâncias de assunto, por sua vez, introduzem o foco daquilo de que
trata a oração, como mostra o Quadro 5:
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Quadro 5 - Exemplo de Circunstância de Assunto. (Exemplo fictício)

Cir: assunto

Ator

Processo Mental

Fenômeno

As for me,

I

adore

Van Gogh

Quanto a mim,

(eu)

adoro

Van Gogh

Em relação às circunstâncias de modo, Cunha e Souza (2011) descrevem-nas
como significando “[...] a maneira pela qual o processo é atualizado”, como
exemplificado no Quadro 6:

Quadro 6 - Exemplo de Circunstância de Modo. (Exemplo fictício)

Ator

Processo Material

Meta

Cir: modo

She

refused

the invitation

gently

Ela

recusou

o convite

gentilmente

No caso das circunstâncias de papel, elas fornecem um papel diferente a um ou
mais participantes na oração, por exemplo:

Quadro 7 - Exemplo de Circunstância de Papel. (Exemplo fictício)

Ator

Processo Material

Escopo

Cir: papel

The terrorists

entered

the country

as tourists

Os terroristas

entraram

no país

como turistas

Por fim, as circunstâncias de acompanhamento adicionam ou subtraem
sujeitos, coisas ou animais relacionados ao processo, como mostra o Quadro 8:
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Quadro 8 - Exemplo de Circunstância de Acompanhamento. (Exemplo fictício)

Ator

Processo Material

Cir: acompanhamento

Grace

went out

without her boyfriend

Graça

saiu

sem seu namorado

Embora a classificação detalhada dos tipos de circunstâncias seja muito rica para
uma compreensão aprofundada do significado experiencial oracional, as circunstâncias
dos dados da pesquisa serão classificadas de forma geral, uma vez que o foco aqui está
nos tipos de processos utilizados e nos tipos de participantes que os acompanham.

1.3.2 Processos Mentais
De acordo com Halliday e Matthiessen (2014, p.245), “enquanto orações
‘materiais’ tratam da nossa experiência do mundo material, orações ‘mentais’ tratam da
nossa experiência do mundo da nossa própria consciência.”18 Isso significa dizer que os
processos mentais estão relacionados às manifestações cognitivas e às sensações
tipicamente humanas. Dessa maneira, os processos mentais podem ser subdivididos em:
processos perceptivos, processos cognitivos, processos desiderativos e processos
afetivos.
De acordo com Halliday e Matthiessen (2014), os processos perceptivos estão
relacionados aos sentidos humanos, como hear (ouvir) e see (ver). Os processos
cognitivos, por sua vez, são realizados por verbos como think (achar) e believe
(acreditar), por exemplo. Por outro lado, os processos desiderativos representam,
principalmente, vontades e desejos, como yearn for (anseiar por) e wish (desejar). Por
último, os processos afetivos estão relacionados às emoções, como os verbos despise
(desprezar) e adore (adorar).
Em relação aos participantes das orações mentais, Halliday (1994), Eggins
(2004), Thompson (2014) e Halliday e Matthiessen (2014) apresentam o Experienciador
e o Fenômeno como os papéis principais nesse tipo de oração.

Trecho original: “While ‘material’ clauses are concerned with our experience of the material world,
‘mental’ clauses are concerned with our experience of the world of our own consciousness.”
18
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Quadro 9 - Exemplo de Experienciador Humano. (Exemplo fictício)

Experienciador

Pr. Mental Cognitivo

Cir: modo

I

think

too much

Eu

penso

demais

O primeiro participante é obrigatório na oração e representa o ser consciente que
sente, pensa ou percebe. Portanto, o Experienciador precisa ser humano ou humanizado,
assim como mostram os exemplos nos Quadros 9 e 10, respectivamente:

Quadro 10 - Exemplo de Experienciador Humanizado. (Exemplo fictício)

Experienciador

Pr. Mental Afetivo

Fenômeno

His dog

hates

strangers

O cachorro dele

odeia

estranhos

Por outro lado, o segundo participante, o Fenômeno, denota algo ou alguém que
é sentido, pensado ou percebido, como é possível observar no Quadro 10.
Em relação ao tempo da oração mental, Halliday (1994) aponta que, enquanto o
tempo não-marcado da oração material é o presente contínuo, o tempo não-marcado da
oração mental é o presente simples e vice-versa para os tempos marcados. I think about
you (Eu penso em você), por exemplo, que revela o pensamento do participante I no tempo
não-marcado, torna-se um pensamento que está tomando forma no momento da elocução
no tempo marcado: I am thinking about you (Eu estou pensando em você) .
Eggins (2004) trata, ainda, de um fenômeno recorrente nas orações mentais e
que não ocorre nas orações materiais: a projeção. Esse fenômeno trata da intersecção
entre duas orações, sendo a primeira uma oração mental que projeta uma segunda oração
qualquer. O Quadro 11 mostra um caso de projeção com uma oração mental:
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Quadro 11 - Exemplo de Projeção Mental. (Exemplo fictício)

Oração projetora
Experienciador Pr. Mental Cognitivo

Oração projetada
Ator

Pr. Comportamental

I

thought

you

were going to cry

Eu

pensei

(que) você

fosse chorar

Em relação à projeção, Halliday e Matthiessen (2014) observam que a oração
projetada geralmente representa um pensamento ou uma sensação, sendo, desse modo,
chamada de “[...] oração-ideia.” (2014, p.254)19

1.3.3 Processos Relacionais
Os processos relacionais, segundo Halliday e Matthiessen (2014, p.259), “[...]
servem para caracterizar e para identificar”.20 O processo mais recorrente e característico
das orações relacionais é o verbo to be uma vez que ele realiza os significados de ser e
estar referentes não somente a seres vivos, mas, também, a coisas, ideias e conceitos.
Portanto, de forma geral, os participantes das orações relacionais são muito menos
restritos do que os dos processos anteriores.
Os autores ainda apontam para a característica dos processos relacionais de
realizarem significados tanto da experiência com o mundo externo quanto do mundo
interno do indivíduo. I am in Natal (Estou em Natal), por exemplo, trata de uma relação
externa ao passo que, em I am afraid (Estou com medo), o mesmo processo é utilizado
para expressar uma sensação pertencente ao consciente do indivíduo.
Nesse tipo de oração, o presente simples é o tempo não-marcado enquanto o
presente contínuo é o mais marcado. Andie is a cold person (Andie é uma pessoa fria),
por exemplo, apresenta uma característica do participante Andie, ao passo que Andie is
being a cold person (Andie está sendo uma pessoa fria) parece uma observação sobre
uma mudança de comportamento.
Segundo Cunha e Souza (2011), as orações relacionais podem realizar
significados: de intensidade, quando uma qualidade é dada a um participante, por

19
20

Trecho original: “[...] idea clause.”
Trecho original: “[...] serve to characterize and to identify.”
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exemplo, em It is all clear to me now (Está tudo claro para mim agora), em que all clear
seria a qualidade; de circunstância, “[...] quando uma circunstância de tempo ou lugar é
atribuída a uma entidade” (CUNHA; SOUZA, 2011, p.74), como, por exemplo, em
Angela is in L.A. (Angela está em L.A.), em que in L.A. seria a entidade circunstancial; e
possessividade, quando um participante cria uma relação de posse com outro, como, por
exemplo, em You have all my love (Você tem todo o meu amor), em que o participante
You é possuidor do elemento all my love.
Ainda, as orações relacionais são divididas em dois tipos: orações
identificadoras e orações atributivas (HALLIDAY, 1994; EGGINS, 2004; CUNHA;
SOUZA, 2011; THOMPSON, 2014). Como os próprios nomes já revelam, as orações
identificadoras são aquelas em que há uma relação de identificação entre dois elementos,
com em Peter is that boy with the plaid shirt (Peter é aquele garoto de camisa xadrez).
Por outro lado, as orações atributivas são aquelas em que é atribuída uma característica a
um participante, como em She has beautiful brown eyes (Ela tem lindos olhos castanhos).
A combinação dos significados relacionais de intensidade, circunstância e
possessividade com os processos identificadores e atributivos revelam seis tipos
principais de orações relacionais que estão exemplificados no Quadro 12:

Quadro 12 - Tipos de Orações Relacionais.

(1) Intensiva
‘x é/está a’
(2) Possessiva
‘x é/está a’
(3) Circunstancial
‘x é/está em a’

(i) Atributiva
‘a é um atributo de x’
Sarah é sensata
Peter tem um piano
a feira é numa terça-feira

(ii) Identificadora
‘a é a identidade de x’
Sarah é a líder;
A líder é Sarah
O piano é de Pedro;
de Pedro é o piano
amanhã é dia 10;
dia 10 é amanhã

Fonte: Traduzido e adaptado de Halliday e Matthiessen (2014, p.265).

Em relação aos participantes desse tipo de processo, nas orações atributivas,
existem o Portador, aquele que recebe o atributo e o Atributo em si, ambos obrigatórios,
como se pode observar no Quadro 13:
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Quadro 13 - Exemplo de Participantes em Orações Atributivas. (Exemplo fictício)

Portador

Pr. Rel. Atributivo

Atributo

Lana and I

are

good friends

Lana e eu

somos

bons amigos

As orações identificadoras, por sua vez, apresentam como participantes
obrigatórios a Característica, que é o participante identificado, e o Valor, que é o
participante identificador, conforme mostra o Quadro 14:

Quadro 14 - Exemplo de Participantes em Orações Identificadoras. (Exemplo fictício)

Característica

Pr. Rel. Identificador

Valor

Rachel

is

my mother

Rachel

é

minha mãe

De acordo com Halliday e Matthiessen (2014), os processos relacionais estão entre
os tipos de processos mais frequentes em textos, uma vez que servem para introduzir e
caracterizar assuntos e ideias.

1.3.4 Processos Verbais

Gouveia (2009) define os processos verbais como aqueles ligados à elocução,
embora também façam parte processos que não estão necessariamente ligados à fala,
como show (mostrar) e indicate (indicar), por exemplo.
O tempo desse tipo de oração está, segundo Halliday e Matthiessen (2014), entre
os tempos das orações materiais e os tempos das orações relacionais. Dessa maneira,
quando o Dizente não é um ser humano, o tempo não-marcado, nessa situação, se
assemelha ao da oração relacional, pois se trata do presente simples, como em The
research mentions the decay of the international economy (A pesquisa menciona a
derrocada da economia internacional), por exemplo. Nesse caso, is mentioning (está
mencionando) consistiria num uso menos provável. Por outro lado, quando o Dizente é
humano, o tempo se assemelha ao da oração material, na qual o presente simples se
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constitui num hábito ou numa generalização. O presente contínuo, por sua vez, trata de
algo que ocorre num espaço de tempo mais restrito. Patricia says you’re amazing
(Patricia diz que você é incrível), por exemplo, é mais comum do que Patrícia is saying
you’re amazing (Patricia está dizendo que você é incrível). Ainda, segundo os autores, o
passado simples da oração verbal sugere simultaneidade, da mesma forma que ocorre na
oração material.

Quadro 15 - Exemplo de Projeção Verbal Direta. (Exemplo fictício)

Dizente

Processo Verbal

Projeção direta

Claire

said

“I like you”

Claire

disse

“eu gosto de você”

Halliday e Matthiessen (2014) observam, ainda, que a projeção também é
comum nas orações verbais, ocorrendo direta ou indiretamente. O Quadro 15 e o Quadro
16 exemplificam as duas formas de projeção:

Quadro 16 - Exemplo de Projeção Verbal Indireta. (Exemplo fictício)

Dizente

Processo Verbal

Projeção indireta

Claire

said

(that) she likes me

Claire

disse

que ela gosta de mim

A partir da observação dos dois quadros, pode-se perceber que, dependendo do
tipo de projeção, a oração projetada é alterada, nesse caso, pela mudança dos participantes
envolvidos.
Quanto aos participantes das orações verbais, Thompson (2014) define o Dizente
como o agente do processo verbal. Outro participante recorrente nessas orações é o
Receptor, que é aquele “[...] a quem a mensagem é dirigida” (2014, p.106)21. No Quadro
17, é possível observar um exemplo em que ambos os participantes aparecem.

21

Trecho original: “[...] to whom the saying is addressed”.
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Quadro 17 - Exemplo de Oração Verbal com Dizente e Receptor. (Exemplo fictício)

Dizente

Processo Verbal

Receptor

Projeção indireta

I

told

you

not to move

Eu

disse

a você

para não se mover

Há, também, o Alvo, que, diferentemente do Receptor, é o participante afetado
pelo processo verbal, como mostra o Quadro 18:

Quadro 18 - Exemplo de Oração Verbal com Alvo. (Exemplo fictício)

Dizente

Processo Verbal

Alvo

The gods

cursed

Oedipus

Os deuses

amaldiçoaram

Édipo

Outro participante opcional nas orações verbais é a Verbiagem, como mostra o
exemplo no Quadro 19:

Quadro 19 - Exemplo de Oração Verbal com Verbiagem. (Exemplo fictício)

Dizente

Processo Verbal

Verbiagem

You

are not telling

the truth!

Você

não está dizendo

a verdade!

Nesse sentido, a verbiagem realiza aquilo que é dito, ou seja, é a mensagem em
si numa oração verbal.

1.3.5 Processos Comportamentais
De acordo com Lima-Lopes (2001, p.19), os processos comportamentais “[...]
são ações que englobam comportamentos físicos e psicológicos realizados de forma
simultânea.” Dessa forma, pelo menos um participante precisa ter características de um
ser vivo para que possa reproduzir algum tipo de comportamento.
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Halliday

e

Matthiessen

(2014)

ainda

observam

que

os

processos

comportamentais são os menos definidos dentre os tipos de processos, uma vez que se
confundem com processos materiais e, principalmente, com processos mentais. Alguns
exemplos disso são os processos comportamentais stare (olhar fixamente), dream
(sonhar) e worry (preocupar-se), que podem ser confundidos com os processos mentais.
Os autores também acrescentam que o tempo não-marcado dos processos
comportamentais é, geralmente, o presente contínuo. Porém, também é possível ter o
presente simples como tempo não-marcado: Why do you laugh? (Por que você ri?) e Why
are you laughing? (Por que você está rindo?), por exemplo, têm pouca diferença entre si
(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014).
O participante principal desse tipo de oração é o Comportante, que é aquele que
tem (ou não) o comportamento realizado pelo processo.
Quadro 20 - Exemplo de Oração Comportamental com Behaviour. (Exemplo fictício)

Comportante

Pr. Comportamental

Behaviour

The blue bird

sang

a sad song

O pássaro azul

cantou

uma música triste

Cunha e Souza (2011) e Halliday e Matthiessen (2014) ainda apontam um outro
participante que pode aparecer nas orações comportamentais: o Behaviour22, que
funciona como uma extensão do processo, conforme mostra o exemplo no Quadro 20.

1.3.6 Processos Existenciais

Os processos existenciais realizam um acontecimento ou a existência de algo ou
alguém. Por esse motivo, o processo mais recorrente desse tipo de oração em inglês é o
there + verb to be (conjugado), lembrando que there não é participante da oração, sendo,
portanto, um elemento sem valor transitivo (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014).

22

Cunha e Souza (2011) mantiveram o termo em inglês.
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Quadro 21 - Exemplo de Oração Existencial. (Exemplo fictício)

There

Pr. Existencial

Existente

Circ: localização

is

someone

at the door

Há

alguém

na porta

Dessa maneira, as orações existenciais possuem apenas um participante: o
Existente, que seria a entidade que existe ou que acontece, conforme é possível observar
no Quadro 21.
Nesta seção, descrevemos o comportamento de cada tipo de oração de acordo
com o sistema de transitividade proposto por Halliday (1994) e Halliday e Matthiessen
(2014). Na próxima seção, tratamos da teoria de gênero e registro conforme Martin e Rose
(2008).

1.4 TEORIA DE GÊNERO E REGISTRO

A TGR foi projetada a fim de atender às necessidades teórico-conceituais e
práticas dos programas de alfabetização mais conhecidos como Sydney School, na
Austrália, dentre os quais foi desenvolvido o programa Reading to Learn: Accelerating
learning and closing the gap, por Rose (2015).
De acordo com Rose e Martin (2012), o objetivo inicial do projeto era fazer com
que os alunos conseguissem atender às demandas de escrita do currículo escolar. Para
esse fim, foram realizadas pesquisas sobre os tipos de escrita ensinados na escola
primária. Segundo Martin e Rose (2008), os pesquisadores constataram que os textos
produzidos pelos alunos costumavam ser chamados de história e eram avaliados como
tal. Ainda, após analisarem textos de alunos concluintes da escola primária, eles
observaram que a maior parte do que se escrevia na escola não passava de
observações/comentários e relatos23. Sendo assim, foi desenvolvida uma pedagogia
baseada em gêneros a qual envolve estratégias de ensino explicito que auxiliam os alunos

23

O termo original, recount, foi traduzido para o seu equivalente em português uma vez que, segundo
Rodrigues Jr. (2008), o termo narrativas é, por sua vez, concebido como “[...] um sub-gênero por teóricos
como Swales (1993) e Fairclough (2003).”
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a se familiarizarem e a terem um bom domínio sobre os gêneros do currículo escolar de
uma forma rápida e acessível, partindo do mapeamento dos gêneros e de tipologias e
topologias.
Nesse sentido, o ponto central do projeto é “[...] o princípio de que o ensino
efetivo envolve fornecer aos aprendizes conhecimento explícito sobre a língua na qual o
currículo é escrito e negociado na sala de aula”

24

(ROSE; MARTIN, 2012, p.2). Isso

significa dizer que a pedagogia desenvolvida pelos educadores da Sidney School trata o
ensino de gênero como sendo indissociável do ensino da língua. Sendo assim, o ensino
explícito de ambos se torna necessário a fim de que o aluno seja capaz de compreender,
distinguir e criar exemplares de diferentes gêneros utilizando conscientemente os recursos
linguísticos de acordo com sua necessidade.
Foi a partir desse trabalho com gênero que nasceu a TGR. A teoria se baseou na
linguística sistêmica-funcional de Halliday (1978; 1994) e também contribuiu para a
mesma, principalmente pela ideia de Joan Rothery e Guenter Plum de distinguir gênero
de registro entre 1980 e 1981 (MARTIN; ROSE, 2008). Segue, então, a concepção de
gênero para a TGR:

Como definição prática, nós caracterizamos gêneros como processos
sociais que se dividem em estágios e são orientados a um objetivo.
Divididos em estágios porque geralmente precisamos de mais de um
passo para atingir nossos objetivos; orientados a um objetivo porque
nos sentimos frustrados se não alcançamos os passos finais [...]; sociais
porque escritores moldam seus textos para leitores de determinados
tipos.
Em termos linguístico-funcionais, o que isso significa é que gêneros são
definidos como uma configuração recorrente de significados e que essas
configurações recorrentes de significado possibilitam as práticas sociais
de uma dada cultura. Isso significa que temos de pensar além de gêneros
individuais; precisamos considerar como eles se relacionam entre si.
(MARTIN; ROSE, 2008, p.6)25

Percebe-se, portanto, que as concepções de gênero da TGR e da LSF encontramse em harmonia, uma vez que o gênero é concebido como a realização do contexto de
Trecho original: “[...] is 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.”
25
Trecho original: “As a working definition we characterised genre as staged, goal oriented social
processes. Staged, because it usually takes us more than one step to reach our goals; goal oriented because
we feel frustrated if we don’t accomplish the final steps […]; social because writers shape their texts for
readers of particular kinds. In functional linguistics terms what this means is that genres are defined as a
recurrent configuration of meanings and that these recurrent configuration of meaning enact the social
practices of a given culture. This means we have to think about more than individual genres; we need to
consider how they relate to one another.”
24
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cultura. No caso da definição de Martin e Rose (2008) sobre gênero, estende-se o foco
para questões como o relacionamento entre gêneros e a sua configuração em estágios e
fases.
De acordo com Rose (2015), a TGR agrupa os gêneros em famílias, de acordo
com seu propósito social. As famílias principais de gênero são organizadas em: estórias,
histórias, explicações, relatórios, procedimentos, respostas e argumentos. Em relação à
sua configuração, Rose e Martin (2012) apresentam os estágios e fases como as partes
sequenciadas específicas de cada gênero, tendo cada uma um propósito na construção
genérico-textual. Os autores tratam os estágios de um gênero como passos obrigatórios
que o gênero precisa ter. Por sua vez, as fases se encontram dentro dos estágios e são mais
variáveis. No entanto, cada uma coopera para o propósito do estágio. Em suma, “cada
estágio e fase de um gênero tem uma função especializada que contribui para o propósito
social do gênero como um todo” (ROSE; MARTIN, 2012, p.54)26. Nesse sentido, os
estágios e fases de um gênero compõem a sua estrutura esquemática (ROSE; MARTIN,
2012).
Em relação ao registro, esse é concebido como a realização do contexto de
situação, portanto, quando o registro (ou uma situação) varia, os padrões de significados
que se encontram num texto também vão variar (MARTIN; ROSE, 2008). Tal variação
na linguagem e, consequentemente, no registro, influencia também no gênero do texto,
uma vez que ambos são realizados concomitantemente. Por essa razão, a TGR prega a
importância do ensino explícito de gêneros tendo em vista a linguagem a ser utilizada e o
contexto de situação em que o gênero é produzido.
Nesta seção, expomos os conceitos-chave da teoria de gênero na qual este estudo
se fundamenta. Na próxima seção, trataremos do gênero Discussion, que é o gênero
analisado nesta pesquisa, e dos elementos que o caracterizam.

1.5 O GÊNERO DISCUSSION

A família de gêneros argumentativos tem como propósito social comum
convencer o leitor/ouvinte por meio de argumentos sobre determinado assunto (NEW
SOUTH WALES, 1989). Dois gêneros pertencentes a essa família são as Expositions e as

Discussions.
Trecho original: “Each stage and phase of a genre has a specialised function that contributes to the social
purpose of the genre as a whole.”
26
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O gênero Exposition tem por objetivo expor um ponto de vista sobre um tema e
apresentar argumentos que fundamentem essa concepção a fim de dissuadir o leitor. O
Gênero Discussion, por outro lado, traz diferentes pontos de vistas em relação a um
tópico. Embora aparente funcionar de maneira mais democrática e impessoal dando voz
às diferentes perspectivas sobre um assunto, a Discussion possui, geralmente, um ponto
de vista que é defendido em detrimento dos outros (MARTIN; ROSE, 2007, 2008; ROSE,
2011).
No referente à estrutura esquemática do gênero, os estágios obrigatórios e as
fases principais da Discussion encontram-se sequenciados a seguir:
Problema ^ Lados (lado1^ lado2 ^ladoN) ^ Resolução27

As palavras com inicial maiúscula constituem os estágios obrigatórios da
Discussion enquanto as palavras com inicial minúscula e dentro dos parênteses são as
fases que pertencem ao estágio Lados, nesse caso. No caso do sinal ‘^’, este significa “é
seguido de”. Ainda, vale apontar que ladoN é o único passo (fase, no caso) opcional no
gênero Discussion, uma vez que é preciso ter no mínimo dois pontos de vista destoantes
sobre um assunto para se ter uma discussão (MARTIN; ROSE, 2008; ROSE, 2015).
É importante salientar, também, que os outros estágios podem apresentar fases
que variam de acordo com a intenção do autor, como revisão, exemplo e recomendação,
por exemplo (WILLIAMS, 2012). No entanto, esta pesquisa preocupa-se em identificar
apenas os estágios e as fases expostas anteriormente, uma vez que o foco do trabalho está
na transitividade dos textos.
Em relação aos objetivos dos estágios, o estágio do Problema trata de uma
introdução ao assunto de modo a expor a problemática impulsionadora da discussão. Os
Lados, por conseguinte, apresentam os diferentes pontos de vista - argumentos contra e a
favor, em geral - em relação ao assunto. Finalmente, a Resolução traz um esclarecimento
do autor em relação ao assunto e aos pontos de vista abordados, além de uma possível

27

Existem algumas discrepâncias em relação ao nome do último estágio: alguns fascículos e folhetos tratam
do último estágio como Recomendação (NEW SOUTH WALES, 1989; SOUTH AUSTRALIA, 2014) ao
passo que trabalhos mais representativos da TGR (ROSE; MARTIN, 2012; ROSE, 2011, 2015) tratam do
estágio como Resolução. Williams (2012), por sua vez, concebe o último estágio como Resolução enquanto
a recomendação seria uma fase possível na Discussion. Preferiu-se, portanto, adotar o termo Resolução,
uma vez que é o termo adotado nas referências de maior peso na área.
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proposta ou recomendação para a resolução do problema (LEWIS; WRAY, 2002; NEW
SOUTH WALES, 1989).
No nível linguístico, o gênero Discussion na modalidade escrita28 apresenta
características relevantes do ponto de vista da transitividade, como: foco em participantes
humanos generalizados (people, mankind, por exemplo) e participantes não-humanos
(pollution, poverty, por exemplo); prevalência do presente simples (como em People
usually think that...); e uso de processos materiais (spend, act, por exemplo), relacionais
(have, are, por exemplo) e mentais (think, believe, por exemplo) (NEW SOUTH WALES,
1989; SOUTH AUSTRALIA, 2014).
Outra característica linguística relevante de todas as produções escritas é a
nominalização. New South Wales (1989, p.6) explica o termo da seguinte forma:

Na língua escrita, existe uma tendência de que as ações e
‘acontecimentos’ no mundo sejam representadas como substantivos.
Por exemplo, uma oração como “Essas peles de canguru podem ser
usadas para...” na língua falada tornam-se “Os usos de peles de canguru
incluem...” Essa tendência da língua escrita de nominalizar processos é
extremamente importante nas Discussões escritas.29

Ainda, de acordo com Eggins (2004), tal prática confere um caráter mais formal
ao texto. Por conseguinte, o texto torna-se mais compacto e objetivo.
Tendo em vista que a pesquisa foca em aspectos da transitividade no gênero
Discussion, serão apresentados, na próxima seção, outros estudos que se encontram
relacionados de alguma forma à transitividade e a gênero.

1.6 ESTADO DA ARTE

É possível encontrar diversos estudos envolvendo gêneros e ferramentas de
análise da LSF na língua inglesa (EMILIA, 2005; JENKINS; PICO, 2006;
KONGPETCH, 2006; SHANSHAN; LIBO, 2008; PAYAPROM, 2012; DARANI, 2014,
dentre outros) como também em outras línguas (SOUZA, 2006; IGNATIEVA, 2008;
MARTÍN-ÚRIZ; MURCIA-BIELSA, 2008; LIMA, 2010, dentre outros).

28

NEW SOUTH WALES (1989) distingue a modalidade escrita do gênero da sua modalidade oral.
Trecho original: “In written language there is a tendency for the actions and ‘goings on’ in the world to
be represented as nouns. For example a clause like “These kangaroo skins can be used for…” in spoken
language becomes “The uses of kangaroo skins include…” This tendency of written language to nominalise
processes is extremely important in written Discussions.”
29
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Nesta seção, foram escolhidos três trabalhos que envolvem, em maior ou menor
grau, a análise da transitividade em gêneros específicos: um estudo da transitividade em
narrativas, de Shanshan e Libo (2008); uma análise de textos argumentativos que inclui a
transitividade, de Jenkins e Pico (2006); e, por fim, um estudo sobre um programa de
ensino de língua inglesa que inclui produções do gênero Discussion e transitividade, de
Emilia (2005).
Em relação ao primeiro estudo, a pesquisa desenvolvida por Shanshan e Libo
(2008) foca na variação dos padrões de transitividade em narrativas produzidas por alunos
do 5º ano do ensino primário e do 3º ano do ensino secundário de escolas da Singapura.
A análise se concentra, principalmente, nos tipos de processos utilizados. Em relação ao
corpus de pesquisa, foram selecionadas trinta e oito (38) narrativas, sendo vinte e sete
(27) do ensino primário e onze (11) do ensino secundário.
Cruzando os dados de ambas as amostras, eles perceberam que o tipo de processo
mais recorrente nos dois casos é o processo material, ao passo que os processos
comportamentais e existenciais são os menos frequentes. Os autores explicam que a
predominância dos processos materiais ocorre pelo fato de que as narrativas tratam,
primariamente, de relatos de eventos e de ações os quais são realizados pelos processos
materiais.
Os autores observaram, também, que os alunos do ensino secundário fizeram
maior uso dos processos relacionais comparados aos outros alunos uma vez que possuem
maior riqueza descritiva e precisão do que os mais novos. Por outro lado, o uso mais
recorrente de processos verbais pelos alunos do ensino primário acontece posto que há
uma incorporação maior de diálogos nos textos.
Resumidamente, pôde-se concluir que (1) a seleção dos tipos de processos varia
do 5º ano do primário para o 3º ano do secundário; (2) os tipos de processos variam de
um estágio para o outro da mesma forma que esses padrões também variam do 5º ano
para o 3º ano; por fim, (3) os alunos do 3º ano do secundário fazem melhor uso dos tipos
de processos em suas narrativas.
O estudo desenvolvido por Jenkins e Pico (2006), por sua vez, teve como
objetivo analisar alguns textos argumentativos por meio dos sistemas de análise
linguística da LSF: tema e rema, transitividade, modalidade e conectividade. A pesquisa
envolveu duas amostras diferentes: uma amostra consistia em textos produzidos por
alunos de vários países que estavam estudando inglês na Austrália para conseguirem
cursar matérias como Comércio Internacional, Hospitalidade e Finanças e Bancos; a outra
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parte da amostra consistia em textos produzidos por alunos na Argentina que estavam se
especializando em inglês na universidade.
No referente à transitividade, o estudo aponta que os processos materiais
(principalmente

intransitivos)

e

relacionais

(principalmente

atributivos)

são

predominantes nas produções. Por outro lado, os processos verbais e mentais foram
usados para expressar o posicionamento dos autores em relação ao assunto proposto, o
que não ocorria, segundo as autoras, nos textos mais fracos (JENKINS; PICO, 2006). Por
sua vez, fenômenos e nominalizações eram os participantes de processos relacionais e de
alguns processos materiais, ao passo que participantes humanos indeterminados eram os
agentes dos processos restantes.
Em suma, as autoras consideram que os alunos demonstraram ter aprendido
parcialmente os requisitos para escrever um texto argumentativo. Contudo, dentre outros
pontos citados, elas recomendam aos professores e alunos das amostras na Argentina um
estudo teórico da linguística sistêmico-funcional ao passo que, para os professores na
Austrália, elas recomendam o uso de insights da SFL sem focar na teoria. Quanto à
transitividade, as autoras observam a pouca variedade dos processos usados por alguns
alunos e também apontam para a necessidade de que os alunos com nível linguístico mais
baixo aprendam a construir orações com participantes não-humanos ao invés de usar
participantes vagos e indeterminados como we e you nos casos estudados.
Em relação ao estudo desenvolvido por Emilia (2005), seu objetivo foi investigar
a eficiência de um programa baseado no ensino crítico de gêneros no desenvolvimento
das habilidades críticas e argumentativas de escrita de alunos de inglês como língua
estrangeira na Indonésia. Sendo assim, a pesquisa focou nos gêneros argumentativos,
particularmente no gênero Discussion.
Como materiais para a pesquisa, foram feitas observações de aulas, entrevistas
com os alunos no início e no fim do programa e também foram analisados os diários dos
alunos depois de cada sessão de ensino. Além disso, alguns exemplares de Discussions
produzidos pelos alunos em diferentes etapas do programa foram coletados e analisados
usando as ferramentas de análise da LSF.
Em relação à transitividade, observou-se que os alunos aprenderam a empregar
diferentes processos de forma bem-sucedida, especialmente os processos mentais e
verbais, o que, para a autora, mostra um progresso na habilidade dos alunos em criar um
texto mais analítico e intertextual. Houve, também, um progresso no que se refere ao uso
da nominalização, que tem um papel importante em textos persuasivos, pois, além de
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tornar os argumentos mais sólidos, mostra uma escrita acadêmica mais madura e
desenvolvida.
Em resumo, os resultados do estudo mostram que o programa foi bem-sucedido,
uma vez que os alunos evoluíram na escrita dos gêneros argumentativos ao saberem
organizar os textos em fases e estágios delimitados de forma clara e ao utilizarem os
recursos linguísticos a fim de construírem argumentos melhor embasados. Os alunos
também progrediram quanto ao seu posicionamento crítico em relação aos assuntos
debatidos, aos papéis do professor e também ao espaço democrático da sala de aula.
Os três estudos apresentados nesta seção tratam, de alguma forma, da análise da
transitividade em um determinado gênero. Sendo assim, essas pesquisas foram essenciais
para orientar a análise dos dados no presente estudo. Entretanto, esses mesmos estudos
dizem respeito a contextos variados que diferem do contexto em que o presente trabalho
se desenvolveu. Sentiu-se, portanto, a carência de pesquisas desenvolvidas no Brasil que
envolvessem transitividade e gênero em produções de alunos de inglês pela perspectiva
da LSF. Nesse sentido, esperamos que este estudo possa auxiliar outros pesquisadores
que pretendam desenvolver trabalhos semelhantes no contexto brasileiro.
No Capítulo 1, revisamos os principais conceitos relacionados à transitividade e
a gênero na perspectiva sistêmico-funcional. Ainda, apresentamos brevemente algumas
pesquisas já existentes na área de LSF que envolvem gênero e transitividade, servindo,
assim, como referência para as investigações realizadas neste estudo. Em seguida, no
Capítulo 2, serão apresentados os aspectos metodológicos da pesquisa: como ela se
caracteriza; quais são os seus objetivos; qual é o contexto da pesquisa e como os dados
foram coletados e analisados.
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2 MÉTODOS

Este capítulo se encontra organizado em sete seções, sendo elas,
respectivamente: Objetivos e Perguntas da Pesquisa, na qual apresentamos os
questionamentos norteadores das investigações; Natureza e Tipo da Pesquisa, na qual
explicamos como a pesquisa está configurada; Contexto da Pesquisa que, por sua vez, se
divide nas subseções Local da Pesquisa e Participantes da Pesquisa, nas quais tratamos
do contexto geral em que os dados analisados foram produzidos; Instrumentos e
Procedimentos de Coleta de Dados, na qual explicamos de que maneira os dados foram
coletados; e, finalmente, Instrumentos e Procedimentos de Análise de Dados, que, por sua
vez, se divide nas subseções Wordsmith Tools e Nuvens de Palavras do Wordle, nas quais
explicamos os mecanismos de análise utilizados no estudo.

2.1 OBJETIVOS E PERGUNTAS DA PESQUISA

Esta pesquisa tem como objetivo principal analisar as escolhas de ordem léxicogramatical presentes nas Discussions produzidas por alunos de cursos de nível IV e de
conversação em inglês por meio do sistema de transitividade. Portanto, para atingir essa
finalidade, é necessário responder primeiramente às seguintes perguntas de pesquisa:

1. Quais são os processos e os participantes mais recorrentes nos textos
analisados?
2. De que modo as escolhas transitivas realizadas nos textos se comportam em
relação ao gênero Discussion?
3. De que maneira podemos relacionar as escolhas transitivas realizadas nas
duas Discussions produzidas em cada curso?

Sendo assim, os objetivos específicos da pesquisa são (1) identificar os processos
e os participantes mais recorrentes nos textos analisados a fim de (2) analisar de que modo
as escolhas transitivas realizadas nos textos se comportam em relação ao gênero
Discussion. Finalmente, o terceiro objetivo consiste em (3) relacionar as escolhas
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transitivas realizadas nas duas Discussions produzidas ao longo de cada curso com o
intuito de verificar recorrências que possam influenciar na adequação ao gênero.
A primeira pergunta está relacionada aos dois tipos principais de escolhas
linguísticas na perspectiva da transitividade: os grupos verbais (processos) e os grupos
nominais (participantes). Embora as circunstâncias também sejam escolhas que
contribuem para o significado oracional, elas não constituem um parâmetro para a análise
proposta neste estudo, uma vez que não são elementos obrigatórios na oração. Por esse
motivo, elas são tratadas de forma periférica no decorrer da análise.
A segunda pergunta, por sua vez, trata da contextualização das escolhas
linguísticas no nível da cultura, dado que a perspectiva que permeia este estudo concebe
a linguagem como indissociável do contexto em que é utilizada. Nesse sentido, as
escolhas feitas pelos participantes da pesquisa são analisadas levando em consideração o
propósito da Discussion e, consequentemente, o propósito de cada estágio e fase do
gênero.
Finalmente, em relação à última pergunta proposta, procura-se avaliar as
diferenças e semelhanças das escolhas realizadas nos segundos textos se comparadas às
do primeiro texto a fim de refletir se há variedade nos recursos linguísticos utilizados e
se essa variedade está em consonância com os requisitos do gênero.

2.2 NATUREZA E TIPO DA PESQUISA

Esta seção encontra-se dividida em Natureza da Pesquisa e Tipo da Pesquisa. A
primeira subseção trata do método qualiquantitativo e das razões pelas quais ele foi
escolhido para configurar a pesquisa. Por fim, a segunda subseção está relacionada ao
caráter da pesquisa como Estudo de Caso.

2.2.1 Natureza da Pesquisa

Com o intuito de avaliar as escolhas transitivas realizadas em exemplares do
gênero Discussion, bem como de quantificar essas escolhas em termos de tipos de
processos e participantes, faz-se necessário utilizar o método qualiquantitativo ou de
métodos mistos, como sugere Dörnyei (2007), para o desenvolvimento da pesquisa.

46

Por um lado, o método qualitativo, amplamente usado nas ciências sociais, parte
do princípio de que há subjetividade em toda produção científica (NUNAN, 1992), logo,
ele trata da análise de textos, fenômenos e indivíduos, os quais possuem informações que
não podem ser quantificadas. Por outro lado, o método quantitativo, tradicionalmente
ligado às ciências exatas, “[...] presume a existência de ‘fatos’ que são de alguma forma
externos e independentes do observador ou pesquisador” (NUNAN, 1992, p.3) 30, logo,
está relacionado a dados numéricos e estatísticas. No entanto, a divisão das áreas
científicas em torno do uso de um método em detrimento do outro tem provado ser uma
discussão supérflua e, até mesmo, inimiga do fazer científico, pois, embora sejam de
naturezas diametralmente opostas, os métodos quantitativo e qualitativo podem dialogar
entre si e se complementar (DÖRNYEI, 2007; GRIFFEE, 2012).
No caso desta pesquisa, a pesquisa qualitativa é imprescindível para a análise
das escolhas subjetivas de cunho transitivo feitas pelos alunos. Contudo, a análise
quantitativa dos dados é fundamental para ampliar a validade dos resultados, uma vez que
apresenta as ocorrências dessas escolhas em forma numérica, facilitando, assim, sua
classificação e comparação com os dados qualitativos. Sendo assim, o benefício da
utilização de métodos mistos, segundo Dörnyei (2007), está na redução das desvantagens
que cada método possui quando utilizado isoladamente.

2.2.2 Tipo da Pesquisa

A presente pesquisa se configura como um Estudo de Caso de caráter semilongitudinal (NUNAN, 1992; MARTINS, 2008; DÖRNYEI, 2007), visto que são
analisadas duas Discussions produzidas com, no máximo, dois meses de diferença nos
cursos de Inglês Nível IV e de Conversação em Inglês durante o segundo semestre de
2015.
Sobre o Estudo de Caso, Nunan (1992, p. 77) aponta que “[...] o pesquisador do
estudo de caso observa tipicamente as características de uma unidade individual – uma
criança, um determinado grupo de pessoas, uma turma, uma escola ou uma
comunidade”31. No entanto, Dörnyei (2007, p.151), por sua vez, esclarece que, “na

Trecho original: “[...] assumes the existence of ‘facts’ which are somehow external to and independent
of the observer or researcher”.
31
Trecho original: "[...] the case study researcher typically observes the characteristics of an individual
unit- a child, a clique, a class, a school, or a community."
30
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verdade, quase tudo pode servir como um caso contanto que se constitua como uma
entidade singular com delimitações claramente definidas”32. Isto significa que casos
múltiplos podem ser definidos como um Estudo de Caso desde que estejam
correlacionados e sejam analisados separadamente.
Portanto, no caso desta pesquisa, as unidades a serem estudadas são, em primeiro
lugar, cada exemplar do gênero Discussion coletado para esta pesquisa e, em segundo
lugar, as produções do gênero a nível das turmas, isto é, a nível da turma de nível IV e da
turma de Conversação, separadamente.
Ainda, Martins (2008, p.24) afirma que “em um Estudo de Caso buscam-se
condições para explicar, demonstrar uma teoria específica sobre o caso a partir dos
resultados obtidos”. Tendo isso em vista, na presente pesquisa, procura-se mostrar a
importância da análise transitiva à luz da teoria sistêmico-funcional em produções
textuais de alunos de L2 a fim de compreender a forma com que estes organizam seus
pensamentos nas orações em língua estrangeira. A partir da identificação das escolhas
realizadas pelos alunos nos textos, é possível, então, avaliar como essas escolhas afetam
os sentidos das orações e, consequentemente, o propósito do gênero a que os textos
pertencem neste caso específico.
Nessa perspectiva, este estudo se enquadra na categoria descritiva do Estudo de
Caso (MARTINS, 2008) a qual está relacionada à descrição das características referentes
ao objeto de estudo. Desse modo, esta pesquisa trata de descrever escolhas transitivas e
de fazer conexões entre variáveis, por exemplo, relacionando tipos de processos e seus
participantes.

2.3 CONTEXTO DA PESQUISA

Esta seção encontra-se subdividida em dois blocos: Local da pesquisa e
Participantes da pesquisa. No primeiro bloco, serão mostrados alguns dados sobre o
ambiente em que a investigação ocorreu. Por fim, no segundo bloco, serão dadas
informações sobre as duas turmas que participaram da pesquisa.

32 Trecho original: “In fact, almost anything can serve as a case as long as it constitutes a single entity
with clearly defined boundaries.”
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2.3.1 Local da pesquisa
A pesquisa foi realizada no Instituto Ágora localizado na UFRN – campus
central no segundo semestre de 201533. Segundo o Departamento de Línguas e Literaturas
Estrangeiras Modernas (DLLEM), o propósito principal do instituto é:
atuar de forma decisiva para a internacionalização da UFRN,
aperfeiçoando os conhecimentos de línguas e culturas estrangeiras dos
seus alunos, docentes e pessoal técnico administrativo e oferecendo o
ensino de língua portuguesa e cultura brasileira ao alunos estrangeiros
da comunidade interna e externa.34

Com esse intuito, o Instituto Ágora oferta cursos básicos de diferentes idiomas
(espanhol, francês, inglês, alemão e português como língua estrangeira), todos com quatro
níveis de sessenta horas (60h) cada. Os cursos de Conversação, por sua vez, funcionam
como o nível V dos cursos básicos, dado que o estudante só pode ingressar na
Conversação depois de ter sido aprovado no nível IV do curso básico ou de ter mostrado
bom desempenho em prova de nivelamento. Outros cursos oferecidos pelo instituto são
os cursos de L2 para fins acadêmicos referentes aos idiomas já mencionados e, também,
o Curso de Plurilinguismo e Interculturalidade que resulta numa combinação entre
francês, espanhol e italiano.
Em relação aos professores dos cursos, um número de bolsistas é selecionado
dentre os estudantes da própria universidade de acordo com as necessidades do instituto.
Os bolsistas devem apresentar um bom domínio do idioma que pretendem ensinar na
prova de seleção que ocorre em duas etapas: entrevista e apresentação de aula prática.
Dá-se prioridade aos estudantes que estão se habilitando ou já possuem habilitação nos
respectivos idiomas, contudo, isso não se constitui numa exigência para a obtenção da
bolsa. No caso dos dois professores que cederam suas turmas para o desenvolvimento da
pesquisa, um já é graduado e o outro está na graduação em língua inglesa.
Ainda, vale ressaltar que os coordenadores dos cursos são professores
universitários nas línguas estudadas. No caso da coordenadora dos cursos de inglês no

33

Vale salientar que tanto a divulgação do nome do instuto quanto a análise dos textos foram autorizadas
pelo coordenador geral do Instituto Ágora assim como pelos alunos que participaram da pesquisa. Os
modelos dos termos de consentimento referidos podem ser encontrados nos Apêndices.
34
DLLEM. Ágora. Disponível em: <http://www.cchla.ufrn.br/dllem/agora.html>. Acesso em 25 de fev. de
2016.
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período de realização da pesquisa, uma de suas primeiras ações na coordenação foi
introduzir a TGR (MARTIN; ROSE, 2008), assim como os gêneros tratados no programa
Reading to Learn (ROSE, 2015), aos professores do Ágora a fim de que esse tipo de
abordagem fosse utilizado na sala de aula. Dentre os gêneros abordados, está o gênero
Discussion, que faz parte deste estudo.

2.3.2 Participantes da Pesquisa

A amostra que compõe a pesquisa é formada por alunos de inglês do Instituto
Ágora – campus central do segundo semestre de 2015. Os alunos são provenientes de
duas turmas distintas: a turma de Nível IV do curso de inglês básico e a turma do curso
de Conversação em Inglês. Segue a Tabela 1 com informações referentes aos alunos dos
cursos:
Tabela 1 - Informações sobre Alunos dos Cursos.

Turmas

Faixa etária

Número de

Número de

mulheres

homens

Total

Nível IV

19-32 anos

7

6

13

Conversação

19-50 anos

4

12

16

(Dados da pesquisa, 2016)

A turma do Nível IV era composta, oficialmente, por 13 alunos, sendo sete do
sexo feminino e seis do sexo masculino, com faixa etária entre 19 e 32 anos. A turma de
Conversação, por sua vez, era composta, oficialmente, por 16 alunos, sendo quatro do
sexo feminino e 12 do sexo masculino, com faixa etária entre 19 e 50 anos. É necessário
relembrar, também, que os alunos desses cursos ocupam diferentes posições na
universidade, uma vez que os cursos são abertos para discentes, docentes e servidores da
Universidade.
Da turma de Nível IV, 11 alunos assinaram o Termo de Consentimento
(Apêndice A). No entanto, por motivos de falta e de evasão do curso, apenas cinco alunos
escreveram as duas Discussions necessárias para o desenvolvimento da pesquisa. Na
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turma de Conversação, a situação foi semelhante: dentre os nove alunos que assinaram o
Termo, apenas quatro produziram os dois textos devido às razões supracitadas35.
Em relação aos textos produzidos, o número de Discussions analisadas na turma
de Nível IV é dez ao passo que o número de Discussions analisadas na turma de
Conversação é oito. Portanto, o total de exemplares do gênero Discussion analisadas nesta
pesquisa é 18, dado que cada um dos participantes efetivos da pesquisa escreveu dois
textos. Para uma melhor visualização desses dados, segue a Tabela 2 com as informações
apresentadas:

Tabela 2 - Informações sobre o número de alunos assinantes do Termo de Compromisso,
participantes da pesquisa e Discussion produzidas.
Turmas
Assinantes do termo de
Participantes
Número de
consentimento
efetivos da pesquisa
discussions
produzidas
Nível IV
11
5
10
Conversação

9

4

8

Total

20

9

18

(Dados da pesquisa, 2016)

É importante ressaltar, também, que não foram levadas em consideração as
produções do gênero que podem ter sido feitas fora das datas selecionadas para a coleta
desta pesquisa.

2.4 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS

Depois de discutir com os professores das turmas e com a orientadora da
pesquisa, decidimos que a produção dos textos deveria ocorrer em laboratório sob a
supervisão do professor e do pesquisador para assegurar a autenticidade dos textos. Dessa
maneira, foram acordadas com o professor de cada turma duas datas distintas para a coleta
de dados. As datas foram estabelecidas pelos professores de acordo com a disponibilidade
deles em relação aos dias em que pretendiam tratar do gênero em questão.
Tendo em vista que os cursos do Ágora no segundo semestre de 2015 tiveram
início na segunda metade de agosto e terminaram na primeira semana de dezembro, as

35

A inconsistência em relação ao número oficial de alunos nos cursos e ao número de alunos que
participaram dos dois momentos da pesquisa será discutida nas Considerações como uma das limitações da
pesquisa.

51

primeiras produções foram feitas entre o final de setembro e o início de outubro, ao passo
que as produções finais foram feitas na segunda semana de novembro. As aulas nas datas
sugeridas ocorreram em laboratórios de computadores a fim de que cada aluno tivesse
acesso a um computador para escrever e salvar o seu texto.
A produção dos textos ocorreu depois de explicações dos professores sobre o
gênero Discussion e depois de discussões entre professor e alunos no referente aos temas
a serem abordados. Assim, os professores instruíram os alunos para que escrevessem pelo
menos quatro parágrafos (número que corresponde aos estágios obrigatórios da
Discussion) e também para que usassem dicionários online e pedissem ajuda ao professor
em caso de dúvidas sobre algum termo. Os alunos tiveram, em média, 50 minutos para
produzir cada texto.
No caso da turma de Nível IV, o tema das primeiras produções foi o casamento
entre pessoas do mesmo sexo (same-sex marriage)36 enquanto o segundo tema abordou
os dois lados do fim de semana (the two sides of the weekend). A turma de Conversação,
por sua vez, elegeu a questão do lixo doméstico (residential waste) como tema das
primeiras produções e a problemática do sexismo (sexism) para as últimas produções.
Depois que as Discussions foram escritas, utilizou-se o Dropbox como
instrumento de coleta desses dados. O Dropbox é um serviço online gratuito de
armazenamento de dados no qual é possível criar pastas e importar arquivos dos mais
variados tipos também para compartilhamento entre pessoas selecionadas pelo usuário,
conforme mostra a Figura 4.

36

Utilizamos o termo same-sex marriage e traduções equivalentes (casamento entre pessoas do mesmo
sexo ou casamento homoafetivo ) na pesquisa pelo fato de que esta foi a expressão empregada pelo professor
para designar o tema das primeiras produções textuais analisadas na turma de Nível IV.
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Figura 4 - Exemplo de Pastas e Arquivos no Dropbox.

(Disponível em: <www.dropbox.com>. Acesso em 12 mar. 2016)

Para organizar o armazenamento de dados, foram criadas pastas designadas para
as entradas de cada aluno. Desse modo, criou-se um código para cada turma, para cada
aluno e para cada entrada a fim de facilitar a análise dos textos. Por exemplo, no código
T1A1E2, T1 diz respeito à turma do nível IV (ao passo que T2 identifica a turma de
Conversação); A1 diz respeito a um aluno dessa turma, portanto, os outros alunos seriam
T1A2, T1A3 etc.; E2, por sua vez, diz respeito à ordem da entrada, ou seja, à ordem dos
textos produzidos, logo, todos os alunos avaliados tem duas entradas, E1 e E2.

2.5 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS

Esta seção está subdividida em Wordsmith Tools e Nuvens de Palavras do
Wordle, as quais correspondem aos dois instrumentos utilizados na análise de dados. Na
parte do Wordsmith Tools, serão apresentadas duas das funções do programa que foram
utilizadas para a identificação e quantificação dos dados: Wordlist e Concord. Por último,
na parte de Nuvens de Palavras do Wordle, o serviço online Wordle será apresentado.

2.5.1 Wordsmith Tools

O instrumento selecionado para a análise de dados foi o pacote de ferramentas
Wordsmith Tools (SCOTT, 2010), versão 5.0, que possibilita a visualização e a
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quantificação das ocorrências de todos os processos e participantes presentes nos textos.
As funções disponibilizadas pelo Wordsmith Tools são: Wordlist (Lista de Palavras),
Concord (Concordar) e KeyWords (Palavras-Chave). Nesta pesquisa, as funções
utilizadas foram Wordlist e Concord.
A função Wordlist tem o objetivo de formar uma lista de todas as palavras do
texto com informações acerca dos parâmetros de ocorrência de cada palavra, exibindo a
quantidade de ocorrências (em números absolutos) e a taxa de ocorrência (em pontos
percentuais), assim como a quantidade de textos em que a palavra foi encontrada. A
Figura 5 mostra uma lista de palavras formadas com essa função.

Figura 5 - Tela da Função Wordlist.

Fonte: Programa Computacional Wordsmith Tools (SCOTT, 2010)

A ferramenta foi válida, principalmente, para a listagem e classificação dos
processos encontrados nos textos de acordo com a quantidade de vezes que eles ocorrem.
Para analisar os participantes que acompanham cada processo, utilizou-se a
função Concord, que permite a busca por palavras e concordâncias no(s) texto(s). As
palavras são exibidas nas orações em que ocorrem, facilitando, assim, a análise da palavra
no seu cotexto (parte do texto em que se encontra a palavra), conforme mostra a Figura
6.
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Figura 6 - Tela da Função Concord.

Fonte: Programa Computacional Wordsmith Tools (SCOTT, 2010)

A título de ilustração, na figura 6, buscaram-se as ocorrências das palavras is e
are em um determinado texto. A lista resultante da busca exibe is e are funcionando como
processos relacionais, com exceção da quarta ocorrência em que are é um processo
existencial. Pode-se observar, então, que as ocorrências de is e de are estão relacionadas
aos participantes weekend, people e suas variantes.
Dessa maneira, a função Concord foi utilizada para buscar os processos
realizados nos textos, facilitando, assim, a verificação e, consequentemente, a avaliação
dos participantes que os acompanham nas orações. Também foi realizada uma triagem
nos resultados para evitar a análise de ocorrências desviantes, como no caso do processo
existencial supracitado.
Em relação aos procedimentos de análise dos dados, primeiramente, utilizou-se
a ferramenta Wordsmith Tools para auxiliar na identificação e classificação dos processos
mais recorrentes, assim como dos participantes mais utilizados nos textos individuais e
nos textos por turma. O serviço Wordle, por sua vez, foi utilizado para exibir esses dados.
Logo depois, utilizando-se do sistema sistêmico-funcional de transitividade como
ferramenta de análise, observou-se o tipo de processo mais recorrente, os participantes e
os processos mais frequentes no texto e os tempos verbais desses processos a fim de
avaliar se as escolhas se adequam às necessidades do gênero Discussion. Por conseguinte,
as principais escolhas feitas em E1 foram comparadas com as escolhas em E2 no intuito
de verificar de que maneira elas mudam em relação à adequação ao gênero. Por fim, foram
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feitas algumas pontuações gerais sobre nominalizações e sobre os estágios obrigatórios
da Discussion presentes nos textos.

2.5.2 Nuvens de Palavras do Wordle

Enquanto os programas do Wordsmith Tools servem ao propósito de listar e
quantificar os processos e participantes utilizados nos textos, a ferramenta Wordle
(FEINBERG, 2014) foi utilizada para transformar essa informação em imagem,
facilitando, assim, a observação dos dados. O Wordle gera nuvens com as palavras mais
encontradas nos textos, exceto preposições, artigos e conjunções. No caso desta pesquisa,
todos os participantes e processos presentes nas Discussions foram inseridos no campo
de entrada de texto do Wordle respeitando a quantidade de vezes em que cada um deles
aparece, como exemplificado na Figura 7:

Figura 7 - Exemplo de inserção de participantes e processos no Wordle.

(Disponível em: <www.wordle.net>. Acesso em 15 mar. 2016)

Pode-se observar que participantes e processos realizados por mais de uma
palavra são concatenados de modo a serem calculados e exibidos como se fossem apenas
uma. Vale salientar, ainda, que variações, como think, thinks, have thought, foram
descritas e contabilizadas no Wordle como sendo repetições do processo think, por
exemplo. Essa generalização também se aplica às variantes dos participantes.
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Depois da inserção desses dados no site, basta clicar no botão Go e a nuvem é
gerada. O termo “nuvem de palavras” está relacionado à maneira com que elas são
exibidas, como pode ser observado na Figura 8:

Figura 8. Exemplo de nuvem de palavras usando Wordle.

(Dados da pesquisa, 2016)

Como é possível presumir, as palavras mais usadas em um texto são aquelas que
possuem tamanho maior, logo, se destacam dentre as outras. Com a ferramenta, também
é possível alterar o modo com que a nuvem se organiza em relação à direção, às cores e
à fonte das palavras para uma exibição mais personalizada.
Neste capítulo, tratamos de caracterizar este estudo em termos metodológicos.
No próximo capítulo, os resultados da pesquisa serão apresentados e discutidos de forma
que cada turma seja tratada separadamente. Após a apresentação dos resultados de cada
turma, serão discutidas formas de como cada professor pode utilizar essa informação em
prol dos seus alunos, facilitando, assim, o aprendizado.
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3

RESULTADOS DA ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Neste capítulo, os resultados da análise serão apresentados e discutidos levando
em consideração o objetivo principal da pesquisa, que é analisar aspectos da transitividade
em textos do gênero Discussion. A análise também está orientada de acordo com os
objetivos específicos da pesquisa. São eles: (1) identificar os processos e os participantes
mais recorrentes nos textos; (2) analisar de que maneira as escolhas transitivas feitas se
comportam em relação ao gênero Discussion; e (3) relacionar as escolhas transitivas
realizadas nas duas Discussions produzidas ao longo de cada curso.
Para essa finalidade, o capítulo encontra-se dividido em três blocos: Turma de
Nível IV (T1), Turma de Conversação (T2) e Implicações Pedagógicas da Análise da
Transitividade em Produções Textuais.
A discussão dos resultados de cada turma está organizada da mesma maneira:
primeiramente, serão apresentados os resultados relacionados aos processos numa seção
específica, depois, serão apresentados os dados sobre os participantes em outra seção e,
por fim, serão apresentados dados referentes à características do gênero numa seção final.
Além da apresentação dos processos e participantes mais utilizados nas
Discussions (objetivo específico 1), serão discutidos, em cada seção, os dados gerais em
relação à primeira (E1) e segunda (E2) entradas referentes aos textos produzidos pelos
alunos (objetivo específico 3). Tais escolhas ainda serão analisadas segundo as
características do gênero Discussion propostas por New South Wales (1989), Martin e
Rose (2007, 2008) e Rose (2011) (objetivo específico 2). Vale salientar, ainda, que os
elementos oracionais que se pretende focar em cada seção específica estão sublinhados
nos exemplos dados. Os exemplos, por sua vez, encontram-se em itálico.
Por fim, o último bloco traz discussões referentes à utilidade do sistema de
transitividade como ferramenta de análise para professores de línguas. Utilizando
resultados provenientes desta pesquisa, discutimos algumas maneiras de utilizar esses
dados em sala de aula de forma que eles possam auxiliar tanto nas aulas como na prática
escrita dos alunos.

3.1

TURMA DE NÍVEL IV (T1)

Em T1, as problemáticas abordadas nas duas entradas (T1E1 e T1E2) são
relacionadas ao casamento homoafetivo e aos dois lados do fim de semana,
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respectivamente. Primeiramente, abordaremos os processos mais usados, depois os
participantes mais recorrentes e, por fim, trataremos de outros elementos ligados ao
gênero Discussion (tempo verbal, nominalizações e estágios da Discussion). Vale
relembrar que as circunstâncias não são discutidas na pesquisa pelo fato de não serem
elementos obrigatórios na oração.

3.1.1 Processos

O número total de processos utilizados nas entradas de T1 foi 252, tendo como
principais tipos de processos: os processos materiais, com 85 ocorrências; os processos
relacionais, com 83 ocorrências, sendo os processos relacionais atributivos os mais
recorrentes com 64 ocorrências; e os processos mentais, com 62 ocorrências, sendo os
processos mentais afetivos os mais recorrentes com 37 ocorrências. A maior ocorrência
desses três tipos principais de processos está em concordância com as afirmações de
Halliday (1994) e Halliday e Matthiessen (2014) sobre o fato de que os processos
materiais, mentais e relacionais são os processos mais frequentes na maioria dos gêneros.
Segue a Tabela 3 com informações sobre a quantidade de cada tipo de processo
utilizado em todas as entradas de T1 em número absoluto e porcentagem:

Tabela 3 - Ocorrências de Tipos de Processo em T1.

(Dados da pesquisa, 2016)

A grande frequência de uso de processos materiais em T1 está relacionada às
atitudes das pessoas no referente ao casamento homoafetivo e às atividades exercidas por
elas ao longo da semana. A alta ocorrência de processos relacionais atributivos nos textos
está, por sua vez, diretamente relacionada à necessidade de mostrar opiniões e juízos de
valor como propósito central da Discussion, segundo Martin e Rose (2008). A grande
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recorrência de processos mentais afetivos, por sua vez, indica que os alunos
compreendem as divergências sobre os assuntos debatidos como questões de gosto.
Em relação a T1E1 e T1E2, a Tabela 4 exibe as diferenças entre as ocorrências
dos processos em cada entrada:

Tabela 4 - Comparativo dos Tipos de Processo em T1E1 e T1E2.

(Dados da pesquisa, 2016)

Nota-se que, em T1E1, os tipos de processos mais recorrentes, em ordem
decrescente, são: os processos relacionais, com 55 ocorrências, sendo 44 relacionais
atributivos; os processos materiais, com 29 ocorrências, e os processos mentais, com 26
ocorrências, sendo 13 mentais desiderativos. T1E2, por outro lado, apresenta os seguintes
tipos de processos, em ordem decrescente: os processos materiais, com 56 ocorrências;
os processos mentais, com 36 ocorrências, sendo 30 mentais afetivos, e os processos
relacionais, com 28 ocorrências, sendo 20 relacionais atributivos.
A predominância dos processos relacionais e, consequentemente, dos processos
relacionais atributivos em T1E1 revela que os alunos apresentam e também fazem
maiores valorações no que diz respeito a aceitar ou não o casamento homoafetivo.
Seguem alguns exemplos do uso desse tipo de processo:

(1)

The case is problematic because is the different for the traditional family.

[T1A2E1]
(2)

But the marriage from the same-sex is an expansion of true and simple

love. Why two people from the same sex can’t be happy together? [T1A4E1]
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No primeiro exemplo, os processos relacionais atributivos foram usados para
apresentar o problema. No segundo exemplo, esses processos ajudam a representar a
opinião do autor do texto. Embora os processos relacionais atributivos sejam utilizados
em todos os estágios das Discussions analisadas, eles são mais frequentes no estágio dos
Lados, pois representam os julgamentos das pessoas em relação ao tema debatido.
A segunda entrada, por outro lado, apresenta uma predominância dos processos
materiais. Nesse caso, o uso desses processos está relacionado às atividades que as
pessoas fazem ou deixam de fazer durante o fim de semana. Seguem alguns exemplos de
orações materiais:

(3) Some people have to work in weekend, like the doctors. There some cases
that the people have to go shopping on Saturday morning, on supermarkets crowded.
[T1A1E2]
(4) The weekend lovers probably are the people who work all the week, get up
early and do a lot of things in the first five days of the week. [T1A5E2]

A maior parte dos processos materiais em T1E2 se encontra no estágio dos
Lados. Assim como nos exemplos 3 e 4, os processos materiais são utilizados nessa
entrada como argumentos que mostram vantagens ou desvantagens do fim de semana.
Em T1E1, os processos materiais representam atitudes tanto dos casais de
pessoas do mesmo sexo quanto do restante da sociedade. Seguem exemplos desses usos:

(5) So many people fight for this cause, fight for equality, love, and justice.
[T1A1E1]
(6) Althought many people likes the themes, defend same-sex couples, that adopt
the children. [T1A3E1]

Os processos materiais em T1E1 também se encontram principalmente na
construção dos Lados a fim de representar atitudes das pessoas que são contra ou a favor
do casamento de pessoas do mesmo sexo, como mostram os exemplos 5 e 6.
No caso de T1E2, os processos mentais, mais especificamente, os mentais
afetivos são o segundo tipo de processo mais recorrente. Isso ocorre pelo fato de que os
alunos tratam o assunto do fim de semana como uma questão de preferência pessoal.
Seguem os exemplos:
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(7) There are people like weekend in other hated. [T1A3E2]
(8) If I had a place where to go, probably I’ll enjoy my weekend. If I didn’t have
anything to do in my weekend, I’ll hate […]. [T1A4E2]

Os processos mentais afetivos ocorrem em todos os estágios de T1E2. Como
ilustração disso, o exemplo 7 mostra tais processos sendo utilizados na introdução do
Problema, ao passo que, no exemplo 8, eles representam a opinião do autor na Resolução.
Por outro lado, os processos mentais mais comuns em T1E1 são os mentais
desiderativos. Eles estão relacionados, principalmente, à aceitação ou não da união
homoafetiva. Seguem os exemplos desse tipo de processo:

(9) Everybody have the right of love and marriage who whatever they want.
[T1A1E1]
(10) [...] we need to support them because we are the same and all we need is
love. [T1A5E1]

Os processos desiderativos de T1E1 podem ser encontrados em todos os estágios
das Discussions. No caso dos exemplos 9 e 10, os processos mentais desiderativos são
utilizados no estágio dos Lados.
Outro dado importante é o uso dos processos verbais na primeira entrada.
Enquanto há ocorrência de apenas dois processos verbais em T1E2, as ocorrências de
T1E1 são maiores pelo fato de que os alunos usam as orações verbais para expressar as
falas das pessoas favoráveis ou contrárias ao casamento homoafetivo. Seguem os
exemplos de orações verbais:

(11) The liberal people, who supports the gay marriage say a famous phrase
“love wins”. [T1A1E1]
(12) Most of the conservator’s people thoughts, basically religion people, talk
about the marriage from de same-sex something like a sin. [T1A4E1]

Os exemplos 11 e 12 fazem parte de argumentos usados na construção de lados
distintos. No primeiro caso, o autor faz uso do discurso direto, ao passo que, no segundo
caso, o autor utiliza o discurso indireto.
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De acordo com os resultados obtidos em sua pesquisa, Emilia (2005) assegura
que a utilização adequada de processos mentais e de processos verbais no gênero
Discussion resultam em textos mais analíticos e intertextuais. Ambas características são
importantes na Discussion pelo fato de que esse gênero trata de expor o diálogo existente
em relação ao assunto abordado, além de fornecer uma avaliação sobre o mesmo tema.
Nesse sentido, a primeira entrada de T1 apresenta de forma mais acentuada os aspectos
analítico e intertextual se comparada à segunda entrada.
Os processos comportamentais e existenciais, por sua vez, ocorrem mais vezes
em T1E2. Tais processos estão aliados aos processos materiais na descrição de atividades
que são realizadas ou não no fim de semana. Seguem os exemplos:

(13) [...] in the weekend they can go to the beach, a parties, they can wake up
later than another days. [T1A4E2]
(14) In my opinion the weekends are amazing, because I can sleep all the day,
go to somewhere, watch a movie in or in a cinema […]. [T1A5E2]

Nos exemplos 13 e 14, os processos comportamentais ajudam a construir
opiniões favoráveis em relação ao fim de semana. No primeiro caso, a oração
comportamental faz parte do estágio dos Lados. No último caso, a oração comportamental
compõe o estágio final da Resolução.
No que diz respeito aos processos existenciais, estes são usados em T1E2 para
apresentar tanto as pessoas que preferem os dias da semana quanto as pessoas que gostam
mais do fim de semana. Seguem exemplos desse uso:
(15) There are people don’t like this break in routine. [T1A2E2]
(16) In other hand, there are people don’t like weekends […]. [TIA3E2]

Enquanto o exemplo 16 corresponde a uma oração do estágio dos Lados, o
exemplo 15 mostra uma oração no estágio da Resolução usada para concluir a Discussion.
Nesse último caso, é possível notar que o sentido dessa oração existencial não se encaixa
no propósito do estágio da Resolução, que consiste no encerramento da discussão com a
opinião do autor sobre o assunto ou numa possível proposta de resolução do problema,
segundo New South Wales (1989) e Lewis e Wray (2002). Dessa maneira, orações
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existenciais não são adequadas para finalizar a Discussion, mas para introduzir
argumentos, ideias etc.
No que concerne os processos mais utilizados em T1, a Figura 9 exibe os nomes
dos processos mais recorrentes nas duas entradas. Os nomes com maior destaque se
referem aos processos mais usados.

Figura 9 - Processos Recorrentes em T1.

(Dados da pesquisa, 2016)

Os processos mais recorrentes em T1, incluindo variantes dos mesmos, foram,
em ordem decrescente: is/are e com 55 ocorrências; like, com dezoito 18 ocorrências;
have, com dez ocorrências; e, por fim, go, com sete ocorrências.
Dentre os processos relacionais, as variantes dos verbos be e have são as mais
frequentes, tanto em T1E1 quanto em T1E2. É importante ressaltar que as orações
relacionais atributivas com tais processos, principalmente is/are, são a maneira mais
utilizada pelos alunos em T1 de revelarem, não somente a opinião das pessoas em geral,
mas a sua própria nas Discussions. Devido à sua funcionalidade e importância, is/are
ocorre em todos os estágios da Discussion. No entanto, quando o processo é usado para
dar uma opinião pessoal ao invés de apresentar a opinião de um lado, ocorre uma
desestabilização na estrutura da Discussion. Segue dois excertos dos textos em que isso
ocorreu:
(17) However the civil right is for all people, when the people mustn’t get
marriage if they have the same, it`s not fair. [T1A2E1]
(18) But the marriage from the same-sex is an expansion of true and simple love.
Why two people from the same sex can’t be happy together? [T1A4E1]
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Os exemplos 17 e 18 mostram o uso do processo be com o intuito de expressar
opiniões pessoais logo após a apresentação do primeiro lado. Visto que o gênero
Discussion trata da exposição de, no mínimo, duas perspectivas diferentes para, então,
haver um fechamento de natureza pessoal (NEW SOUTH WALES, 1989; MARTIN;
ROSE, 2008), os textos T1A2E1 e T1A4E1 não seguem esse princípio, desvirtuando-se,
portanto, do conceito do gênero. Contudo, observa-se, ainda, que o uso inapropriado do
processo be ocorre apenas nessas entradas no primeiro momento de produção, não se
repetindo nas últimas produções.
No caso do processo have, nota-se que ele tem não somente a função de mostrar
um posicionamento, mas também as funções de apresentação e caracterização das pessoas
em T1. Seguem três exemplos que representam esses significados:

(19) Some group don`t want reconsidered the fact that is same civil right for
marriage when the people has the same sex […]. [T1A2E1]
(20) If you like people from your same sex, you don’t have any problem.
[T1A4E1]
(21) […] we have the weekend hatters, people who hates the last two days of the
weeks. In this case we have a person who works for example in restaurants, pubs, night
clubs […]. [T1A5E2]

No exemplo 19, a função de has é de caracterização das pessoas cuja união é
motivo de debate entre os membros da sociedade. Por outro lado, don’t have, no exemplo
20, realiza um posicionamento do autor, assim como is/are. Finalmente, no exemplo 21,
as duas ocorrências de have são utilizadas com a função de apresentar determinado grupo
de pessoas. No entanto, vale salientar que esse tipo de construção é proveniente da L1 do
aluno e não se aplica à L2.
No que diz respeito ao processo mental afetivo like, seu uso é mais frequente em
T1E2, visto que o tema discutido sobre o fim de semana é interpretado como uma questão
de gosto pelos alunos. Seguem exemplos desse uso:

(22) There are two kinds of people, the kind who like de weekend and the kind
who doesn’t like the weekend. [T1A1E2]
(23) In other hand, there are people don’t like weekends, it’s boring, don’t like
stay home, they are prefer occupation. [T1A3E2]
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O processo like está geralmente aliado aos participantes people e weekend, sendo
people o Experienciador e weekend o Fenômeno que está sendo experienciado. O uso do
processo afetivo ocorre em todos os estágios das últimas entradas de T1. No estágio do
Problema, como foi mencionado anteriormente, a divergência em relação ao assunto é
uma questão de preferência pessoal, como mostra o exemplo 22. Nos Lados, é feita a
separação entre as pessoas que gostam do fim de semana e as que não gostam. O exemplo
23 mostra os usos de don’t like na fase dos Lados em que são apresentadas as pessoas que
não gostam do fim de semana. As duas ocorrências realizam os significados de especificar
as pessoas tratadas nessa fase e de fornecer argumentos que justifiquem seu modo de
pensar, respectivamente. Finalmente, na Resolução, os autores utilizam o processo para
expressarem sua opinião pessoal em relação ao fim de semana.
No que diz respeito ao processo material go, seu uso ocorre apenas nas entradas
finais de T1. O processo material go e suas variações realizam, principalmente, atividades
que são realizadas ao longo da semana e também durante o fim de semana. Seguem
exemplos de uso do processo:

(24) I love it the weekends, because I have time for me, to visit my family, go to
the beach very enjoyment. [T1A3E2]
(25) In my opinion, I don’t like the weekend if I don’t have a place or a party to
go. If I had a place where to go, probably I’ll enjoy my weekend. [T1A4E2]

O processo go pode ser encontrado nos estágios dos Lados e na Resolução de
T1E2. Em ambos os casos, go é utilizado como motivo para preferir a semana ou o fim
de semana, como mostram os exemplos 24 e 25.
Por fim, de modo geral, a maior parte dos processos utilizados nas entradas de
T1 são variados e não-recorrentes. Tal variação é comum, dada a diferença entre os
assuntos da primeira e última entradas. No entanto, o fato de que muitos dos processos
usados em E1 não são repetidos em E2, mostra, também, que os alunos de T1 possuem
um vocabulário variado o suficiente para abordar temas distintos de formas diferentes.
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3.1.2 Participantes

Os participantes, assim como os processos, são elementos obrigatórios
constituintes das orações (HALLIDAY, 1994; EGGINS, 2004; HALLIDAY;
MATTHIESSEN, 2014). Tendo em vista os resultados dos tipos de processos mais
recorrentes em T1, pode-se afirmar que os tipos de participante mais utilizados nas
orações foram: Portadores e Atributos, os quais estão presentes nas orações relacionais
atributivas; Atores, que fazem parte das orações materiais; e, por fim, Experienciadores
e Fenômenos, que integram as orações mentais.
Na Figura 10, é possível observar os participantes mais utilizados nas produções
da turma:
Figura 10 - Participantes Recorrentes em T1.

(Dados da pesquisa, 2016)

Conforme apresentado na Figura 10, os participantes mais recorrentes nas
Discussions de T1 foram: people e variações, com 58 ocorrências; weekend e variações,
com 25 ocorrências; I, com 19 ocorrências; e, por fim, we, com dez ocorrências.
O participante people ocorreu em todas as entradas de T1. Visto que se trata de
um dos participantes humanos generalizados mais comumente usados, a alta recorrência
desse participante é uma característica comum das Discussions, segundo New South
Wales (1989). Vale ressaltar, ainda, que people ocorreu de formas variadas nos textos, o
que significa que os alunos atentaram para a alta repetição do participante, logo,
utilizaram pronomes e outros especificadores a fim de distinguirem suas ocorrências nas
Discussions. Seguem exemplos do participante people nas produções:
(26) But actually very people mustn’t enjoy the weekend as day off. [T1A2E2]
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(27) This people decided their sexual choice and we need to support them […].
[T1A5E1]

People funcionou como Ator e Experienciador na maior parte das vezes em T1.
A palavra foi utilizada para representar as pessoas de ambos os lados das Discussions de
T1E1 e de T1E2, além de representar, no caso de T1E1, o grupo específico de pessoas
que é alvo da discussão, ou seja, os casais formados por pessoas do mesmo sexo.
No exemplo 26, as muitas pessoas a quem o autor se refere são as que não gostam
do fim de semana. Nota-se, ainda, que o uso inadequado do modalizador mustn’t junto ao
processo enjoy torna o significado da oração mental confuso, pois adiciona uma ideia de
obrigatoriedade que não faz sentido nesse contexto. O exemplo 27, por sua vez, traz duas
variantes de people que se referem aos casais homossexuais, que são o foco do debate em
T1E1. Sobre people, importa acrescentar que o participante é encontrado em todos os
estágios das Discussions, visto que é usado de forma neutra para representar qualquer
grupo de pessoas nos textos.
No caso do participante weekend, sua utilização constante ocorre pelo fato de
que ele representa o assunto abordado nas últimas entradas de T1. Por essa razão, esse
participante se encontra apenas em T1E2, sendo referenciado em todos os estágios das
Discussions. No entanto, diferentemente de people, as mudanças nas reiterações de
weekend são feitas na própria palavra e não se recorre ao uso de pronomes para substituíla. Seguem exemplos do participante nas produções:

(28) In the end, I think weekends are very good. [T1A1E2]
(29) The weekend is for the most part of the people the best part of the week, but
a growing part of the population are going to hate the weekends. [T1A5E2]

O participante weekend atua, principalmente, como Portador em orações
relacionais atributivas, como é possível verificar nos exemplos 28 e 29. O participante é
utilizado, também, como Fenômeno em orações mentais, como mostra a última oração
do exemplo 29. Além disso, weekend aparece várias vezes desempenhando outra função
que não a de participante da oração. Segue um exemplo disso:
(30) [...] in the weekend the children stay in home and it’s a chaos. [T1A1E2]
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Conforme apresentado no exemplo 30, in the weekend está funcionando na frase
como circunstância de localização. Dessa maneira, nota-se a variabilidade do termo
dentro das Discussions em que ele representa o tema debatido.
No que se refere ao participante I, suas ocorrências se encontram apenas nas
últimas produções de T1. Presume-se, então, que o pronome pessoal é utilizado apenas
em T1E2 pelo fato de que a discussão sobre os dois lados do fim de semana se trata de
um debate sobre preferências pessoais, logo, os autores se revelam como tal para que,
assim, expressem seus posicionamentos. Ainda, no que diz respeito ao assunto da
primeira entrada, o casamento homoafetivo é um tema polêmico que envolve toda a
sociedade e também grupos sociais mais definidos, como as pessoas conservadoras e os
próprios homossexuais, por exemplo. Portanto, nesse sentido, o uso de I para a revelação
do ponto de vista do autor pode ter sido encarada pelos alunos como uma escolha menos
apropriada do ponto de vista argumentativo. Seguem, então, alguns exemplos desse
participante nas orações:
(31) I love it the weekends, because I have time for me, to visit my family […].
[T1A3E2]
(32) But I normally like my weekends, because I’m always going out with my
friends or boyfriend. [T1A4E2]

O uso do participante I ocorre apenas no estágio da Resolução de T1E2. Essa
escolha se mostra coerente com o propósito específico dos estágios do gênero Discussion
(MARTIN; ROSE, 2008; NEW SOUTH WALES, 1989) e, particularmente, com o
estágio da Resolução, que é onde o autor tem a possibilidade de revelar seu
posicionamento ou não.
O participante I é encontrado em orações materiais, mentais e comportamentais.
Há apenas um caso em que ele é realizado numa oração relacional: no exemplo 31, em I
have time for me. No entanto, a maior recorrência do pronome acontece na função de
Experienciador, conforme exibido nos exemplos 31 e 32, que mostram o momento em
que o autor se revela no texto expressando sua opinião.
Em relação ao participante we, sua utilização ocorre apenas nas primeiras
entradas de T1, com exceção de um texto em T1E2. Essa escolha pode ser relacionada ao
uso do participante I: enquanto T1E2 consiste num debate que envolve preferências
pessoais, T1E1 se refere a divergências entre grupos da sociedade, logo, a escolha do
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pronome we pode sugerir a união de um grupo de pessoas que pensam de uma certa forma
ou da sociedade como um grupo único. Seguem exemplos de ocorrências do participante
we:

(33) But prejudice is not the right thing, we leave in modern time, we have to
adapt to modern themes and modern types of family. [T1A1E1]
(34) This people decided their sexual cohice and we need to support them
because we are the same and all we need is love […]. [T1A5E1]

As ocorrências do pronome we estão majoritariamente no estágio da Resolução,
como mostram os exemplos 33 e 34. Vale salientar que a escolha desse pronome na
Resolução funciona como um apelo ao leitor a fim de que ele se sinta parte do grupo ao
qual o autor se refere e, portanto, aceite os posicionamentos e recomendações da
Resolução. Nesse sentido, o uso do pronome we consiste numa estratégia argumentativa
adequada ao propósito da família de gêneros argumentativos, que é convencer o leitor a
aceitar a perspectiva do autor sobre determinado tema (MARTIN; ROSE, 2008; ROSE,
2011; ROSE; MARTIN, 2012).
Em relação à função do participante, os exemplos 33 e 34 mostram que we se
encontra em diferentes tipos de orações. No entanto, sua função principal nos textos é
como Experienciador de orações mentais desiderativas. Tais orações são, precisamente,
aquelas que tratam de fazer apelos ao leitor.
Outros participantes igualmente importantes para a análise de construção das
Discussions são same-sex marriage e you. Assim como o participante weekend nas T1E2,
same-sex marriage representa a problemática debatida nas Discussions de T1E1. Esse
participante pode ser encontrado em todos os estágios das primeiras entradas para fazer
referência ao tema em questão. Seguem alguns exemplos da utilização desse participante:

(35) Today in society we have so many polemic topics, one of this is the samesex marriage. [T1A1E1]
(36) […] basically religion people, talk about the marriage from de same-sex
something like a sin. [T1A4E1]

O participante same-sex marriage assume funções variadas nas orações em que
se encontra. No exemplo 35, o participante funciona como Valor na oração relacional
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atributiva. No caso do exemplo 36, the marriage from de same-sex funciona como
circunstância de assunto na oração verbal.
No que diz respeito ao participante you, sua utilização ocorre em textos de T1E1,
exclusivamente, no estágio da Resolução. Seguem dois exemplos do participante nas
primeiras entradas de T1:

(37) If you are a heterossexual, what a happy same-sex family will do to your
life? If you are not agree at least respect it. [T1A1E1]
(38) If you like people from your same sex, you don’t have any problem. The
society has. [T1A4E1]

Percebe-se que os exemplos 37 e 38 iniciam com orações condicionais. Nesse
sentido, o autor se dirige ao leitor que atenda a essas condições. Nota-se, por meio dos
exemplos, que o pronome pessoal é utilizado em frases relacionais atributivas e em frases
mentais, funcionando como Portador e Fenômeno, respectivamente. Esse tipo de
estratégia argumentativa coloca o leitor como participante ativo no texto, chamando,
assim, a sua atenção para aquilo que é dito sobre ele.
Finalmente, é interessante notar que os participantes mais frequentes em T1 são
humanos, com exceção dos participantes que representam os tópicos abordados na
Discussion. Tais escolhas estão relacionadas ao gênero como um meio de discutir
questões sociais que envolvem pessoas com pontos de vista diferentes sobre o mesmo
assunto.

3.1.3 Características do Gênero Discussion

Alguns outros elementos envolvendo o gênero Discussion estão relacionados a
aspectos da transitividade. De acordo com New South Wales (1989), além de processos
e participantes característicos, uma Discussion está configurada, principalmente, no
presente simples, apresenta nominalizações e também possui Problema, Lados e
Resolução como estágios obrigatórios, dentre outras características.
O tempo verbal, por exemplo, está relacionado aos processos e,
consequentemente, ao sentido realizado por toda a oração. No caso da Discussion, o
presente simples costuma prevalecer uma vez que o gênero é composto de orações que
expressam posicionamentos, fatos e hábitos em geral relacionados a pessoas que pensam
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tanto a favor como contra o tema em questão. Isso não significa que outros tempos verbais
não sejam possíveis na Discussion: significa que a alteração no tempo verbal
característico do gênero deve ser realizada com uma finalidade clara.
No caso das produções de T1, o tempo verbal mais usado é o presente simples.
No entanto, outros tempos verbais são usados, adequada e inadequadamente. Por
exemplo, as entradas T1A1E1 e T1A4E2 possuem orações com will, realizando
significados no tempo futuro. Seguem exemplos desse uso:

(39) In the same way, they say that the children who will be adopted for this
couple will be turner gay too, or will be excluded in the social life. [T1A1E1]
(40) If I didn’t have anything to do in my weekend, I’ll hate, because I’ll stay at
home […]. [T1A4E2]

Nos exemplos 39 e 40, will é utilizado para representar previsões em relação ao
futuro. No primeiro caso, é feita uma previsão sobre o futuro de filhos adotados por casais
homossexuais e, no segundo caso, é feita uma previsão sobre o fim de semana do autor
caso não haja nada para fazer. Tendo em vista a motivação que leva ao uso do
modalizador, percebe-se que a alteração no tempo verbal não compromete o
desenvolvimento do texto, mas adiciona significados a ele.
No entanto, a utilização do tempo futuro pode estar adequada no contexto da
frase, mas ser inadequada no referente ao propósito do estágio em que ela se encontra.
Em T1A1E1, por exemplo, a Resolução inicia da seguinte maneira:

(41) In the end, this theme will always be polemic, people will not be agreed of
the same thing ever. [T1A1E1]

No exemplo 41, as previsões feitas com ajuda de will são feitas para expressar
opiniões pessoais como se estas fossem inquestionáveis. Asserções desse tipo divergem
da essência do gênero Discussion, que consiste em debater assuntos relacionados ao
presente e tem o intuito de convencer, não de impor.
Ainda, em relação ao exemplo 40, é possível observar o uso inadequado do
passado simples. A alteração do tempo verbal, nesse caso, não serve a um propósito. O
mesmo uso ocorre em outras cinco entradas de T1. Seguem exemplos dessas alterações:
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(42) Normally the people have the free time a weekend loved it. [T1A2E2]
(43) For some people, weekends are boring, depressed, and they had to cook for
their families, and this spends a lot of time. [T1A4E2]

Nos exemplos 41 e 42, percebe-se que a quebra no paralelismo entre as orações
não realiza um novo sentido, mas torna a frase confusa. Sendo assim, os processos que se
encontram no passado em situações como essa deveriam estar também no tempo presente.
Outra ocorrência inadequada em relação ao tempo verbal é o uso do passado
perfeito. Segue a frase em que ocorreu a inadequação:

(44) In some countries sex marriage had been legalized, but in the most countries
had not. So many people fight for this cause, fight for equality, love, and justice.
[T1A1E1]

No caso do exemplo 43, o tempo adequado para as primeiras orações seria o
presente perfeito, a fim de manter o sentido pretendido de que, em alguns países, o
casamento homoafetivo já é aceito enquanto em outros países não é . Entretanto, os casos
em que o tempo verbal não condiz com o sentido pretendido são minoria se comparados
ao restante das orações.
Em relação às nominalizações presentes nos textos de T1, elas ocorrem
eventualmente nas entradas. Seguem alguns exemplos de nominalizações:

(45) But the marriage from the same-sex is an expansion of true and simple love.
[T1A4E1]
(46) […] a growing part of the population are going to hate the weekends.
[T1A4E2]

A nominalização de processos, como mostram os exemplos 45 e 46, confere um
caráter mais formal ao texto escrito, segundo Eggins (2004). Dentre as dez entradas de
T1, seis apresentaram pelo menos algum tipo de nominalização. Contudo, houve,
também, casos de nominalizações confusas, como mostram os exemplos 47 e 48:

(47) For very reasons the peoples using the weekend for work or yet with work
overtime. [T1A2E2]
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(48) The new generation relationship between same-sex marriage. [título de
T1A3E1]

Os exemplos 47 e 48 exibem nominalizações cujo sentido é difícil de recuperar.
No exemplo 47, percebe-se que a nominalização não ocorreu de forma intencional, dado
que a frase se encontra incompleta uma vez que o processo use foi nominalizado. O título
do exemplo 48, por sua vez, também não realiza um sentido experiencial preciso. Tendo
em vista casos como esses, nota-se que, embora as nominalizações ocorram algumas
vezes em T1, parte delas não servem ao propósito da oração e do texto, sendo, portanto,
inadequadas da maneira que foram criadas.
Finalmente, no que concerne os estágios e fases do gênero Discussion, houve
problemas na fase do lado2 em três entradas de T1E1. Ao invés de apresentarem as visões
antagônicas relacionadas ao assunto em questão no estágio dos Lados para depois
apresentarem seu posicionamento, os autores dessas entradas utilizaram o espaço do
lado2 para exporem sua opinião pessoal. Dessa maneira, lado2 e Resolução foram
concatenados, afetando, assim, a estrutura do gênero.
A entrada T1A2E2, por sua vez, não apresenta o estágio do Problema, iniciando,
assim, com a exposição dos Lados. Embora o título da entrada pareça autoexplicativo, a
falta de uma introdução que explique o assunto tratado na Discussion faz com que o texto
careça de um norteador, de um propósito, visto que os dois pontos de vista sobre o fim de
semana são introduzidos sem que se saiba o motivo do debate.
Em suma, nota-se que, embora três primeiras entradas apresentem problemas na
estrutura esquemática do gênero, apenas as entradas de T1A2 se mantêm problemáticas,
ao passo que as últimas entradas se configuram de forma adequada a respeito da estrutura
esquemática. Nesse sentido, pode-se afirmar que o restante dos alunos foi capaz de
corrigir as inadequações correspondentes aos estágios da Discussion em um novo
momento de produção.
Nesta seção, tratamos da análise de aspectos da transitividade e do gênero
Discussion na turma de Nível IV. Na próxima seção, são apresentados os resultados
provenientes da análise dos textos produzidos pelos alunos da turma de Conversação.
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3.2 TURMA DE CONVERSAÇÃO (T2)

Em T2, as problemáticas abordadas nas duas entradas (T2E1 e T2E2) são
relacionadas ao lixo doméstico e ao sexismo, respectivamente. Assim como na seção
sobre T1, abordamos, primeiramente, nesta seção, os processos mais usados, depois os
participantes mais recorrentes e, por fim, tratamos de outros elementos ligados ao gênero
Discussion (tempo verbal, nominalizações e estágios da Discussion).

3.2.1 Processos

O número total de processos utilizados nas entradas de T2 foi 241, tendo como
principais tipos de processos, em ordem decrescente: os processos materiais, com 98
ocorrências; os processos relacionais, com 93 ocorrências, sendo os processos atributivos
os mais recorrentes, com 84 ocorrências; por fim, os processos mentais, com 29
ocorrências, sendo os processos cognitivos os mais recorrentes, com 19 ocorrências.
Segue a Tabela 5 com informações sobre a quantidade de cada tipo de processo
utilizado em todas as entradas de T1 em número absoluto e porcentagem:

Tabela 5 - Ocorrências de Tipos de Processo em T2.

(Dados da pesquisa, 2016)

Assim como os resultados obtidos nos estudos de Shanshan e Libo (2008) em
relação às narrativas, as Discussions analisadas de T1 e T2 também apresentam os
processos materiais como os mais recorrentes. No caso das narrativas, as orações
materiais constroem a sequência de eventos relatados e, no caso da Discussion, essas
orações constituem os fatos em que se baseiam os diferentes posicionamentos tratados no
gênero. Shanshan e Libo (2008) também observaram a pouca frequência de processos
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comportamentais e existenciais nas narrativas da mesma maneira que ocorre com a
Discussion. No entanto, ao passo que os alunos recorrem ao processos verbais para
representar diálogos nas narrativas, nota-se que esse tipo de processo é pouco utilizado
nas Discussions.
No caso dos processos materiais em T2, eles foram utilizados, principalmente,
para representar procedimentos (especialmente em E1, em relação ao lixo) e para gerar
os argumentos que fundamentam os lados e a Resolução. Assim como em T1, os
processos relacionais atributivos foram os mais escolhidos dentres os processos
relacionais, sendo utilizados para expressar opiniões e apresentar informações. Por fim,
diferentemente da primeira turma, os processos mentais mais recorrentes em T2 foram os
processos cognitivos, usados, na maioria dos casos, para tratar de crenças ou de
pensamentos relacionados aos assuntos abordados.
Em relação a T2E1 e T2E2, a Tabela 6 exibe as diferenças entre as ocorrências
dos processos em cada entrada:

Tabela 6 - Comparativo dos Tipos de Processo em T2E1 e T2E2.

(Dados da pesquisa, 2016)

Em T2E1, os tipos de processos mais recorrentes, em ordem decrescente, são:
os processos materiais, com 52 ocorrências; os processos relacionais, com 43 ocorrências,
sendo 39 processos relacionais atributivos; e os processos mentais, com dez ocorrências,
sendo cinco processos mentais cognitivos. Em contrapartida, as recorrências dos tipos de
processo em T2E2, em ordem decrescente, são: os processos relacionais, com 50
ocorrências, sendo 45 processos relacionais atributivos; os processos materiais, com 46
ocorrências; e os processos mentais, com 19 ocorrências, sendo 13 processos mentais
cognitivos.
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Na segunda entrada de T2, os processos relacionais atributivos são mais
frequentes do que em T2E1. No entanto, a diferença entre o número de ocorrências de
processos em cada entrada é pequena, revelando que os alunos recorrem muitas vezes às
orações atributivas a fim de apresentar ideias e fazer julgamentos de valor, seja em relação
ao lixo residencial ou em relação ao problema do sexismo. Seguem exemplos desse tipo
de processo:

[49] The residential waste is a problem both individual and collective, because
it is everyone’s responsibility to make the waste sorting […]. [T2A3E1]
[50] It’s necessary a change in the thinking of society, not only of men, but also
of women that has sexist attitudes without even realizing it. [T2A3E2]

As orações relacionais atributivas se encontram em todos os estágios das
Discussions em T2. No entanto, se comparadas às ocorrências de processos atributivos
em T1, as orações atributivas em T2 são mais frequentes na Resolução, quando o autor
apresenta seu ponto de vista sobre o assunto. No caso dos exemplos 49 e 50, ambos
mostram sequências de orações atributivas no que seria considerado o estágio da
Resolução dos textos.
No caso de T2E1, os processos mais utilizados nos textos são os processos
materiais. Isso ocorre pelo fato de que, em T2E1, os processos são usados frequentemente
para representar procedimentos relacionados ao lixo domiciliar. Seguem alguns exemplos
de orações materiais na primeira entrada:

(51) We have to pass through a lot of problems to get to the ideal manner to treat
our garbage […]. [T2A1E1]
(52) Today, one of the mainly world’s problems is the quantity that people
produce and gives away. But for where this is going to? [T2A2E1]

Ao observar os exemplos 51 e 52, nota-se que, em ambos os casos, se desenvolve
uma cadeia sequenciada de orações materiais cuja função é representar as atitudes das
pessoas em relação ao lixo residencial. No exemplo 51, as orações materiais ocorrem no
estágio da Resolução e revelam o posicionamento do autor sobre o tema discutido. Em
contrapartida, o exemplo 52 exibe orações materiais no estágio do Problema cujas funções
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são representar os hábitos das pessoas em geral no referente ao lixo e promover uma
reflexão sobre esses hábitos por meio de uma pergunta retórica.
No que concerne T2E2, as orações materiais servem, especialmente, para
representar tanto as atitudes das pessoas em relação ao sexismo quanto as conquistas das
mulheres ao longo da história. Seguem exemplos de orações materiais nas últimas
entradas:

(53) It has been a long time since women started to seek for more equality in the
way how they are treated when compared the way men are. [T2A1E2]
(54) She can now vote, has already taken important positions within large
corporations […], but still does not receive the same treatment as a man. [T2A3E2]

Em T2E2, os processos materiais podem ser encontrados em todas as partes do
texto. No exemplo 53, as orações materiais ocorrem sequencialmente no início do estágio
do Problema como forma de situar o leitor em relação ao caminho traçado pelas mulheres
até os dias atuais. Por sua vez, no exemplo 54, os processos materiais são utilizados para
apresentar fatos que servem como base para a argumentação no texto.
Por fim, os processos mentais se encontram em terceiro lugar no que diz respeito
ao número de ocorrências tanto na primeira quanto na última entrada. Em T2E1, os
processos mentais cognitivos são quase a mesma a quantidade dos processos
desiderativos. Em relação aos processos mentais cognitivos, seu uso na primeira entrada
de T2 representa o pensamento das pessoas sobre o que acontece com o lixo. Seguem
exemplos desse tipo de processo em T2E1:

(55) Maybe the big problem we have here is the way we think about our garbage.
[T2A1E1]
(56) It’s a big problem because no one’s wants to have the “bad side” but one’s
thinks about this […]. [T2A2E1]

No exemplo 55, a oração mental cognitiva está subordinada a uma oração
relacional que realiza um posicionamento do autor no estágio do Problema. A oração
cognitiva do exemplo 56 também mostra um posicionamento do autor, mas em outra parte
do texto que se assemelha à Resolução.
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As orações desiderativas em T2E1, por sua vez, representam, principalmente, o
que as pessoas precisam para lidar com o lixo de acordo com perspectivas diferentes.
Seguem exemplos desse uso:
(57) They claim that people have to take care of their own garbage […] but for
this happen they need of ideal ways to do that […]. [T2A1E1]
(58) Is Residential wastes my problem or a city’s problem? One question what
we need time and very discussion for resolve. [T2A4E1]

No exemplo 57, a oração desiderativa se encontra no lado2 e, portanto,
representa a perspectiva das pessoas que se sentem responsáveis pelo lixo que produzem.
No caso do exemplo 58, as orações desiderativas compõem o estágio do Problema e
mostram a opinião pessoal do autor em relação a uma solução para o problema do lixo.
Quanto às ocorrências de orações mentais cognitivas em T2E2, os processos
cognitivos realizam os diferentes pontos de vista existentes na Discussion, inclusive o
ponto de vista do próprio autor do texto. Seguem exemplos de processos cognitivos em
T2E2:

(59) But some people do not think in the same way and women have had a lot of
barriers to break through […]. [T2A1E2]
(60) I really don’t understand the reason of existence of sexism. Think, think,
think and anything. [T2A4E2]

No exemplo 59, a oração mental ocorre no estágio do Problema e serve para
representar a divergência no pensamento das pessoas no que se refere ao sexismo. Por
outro lado, o exemplo 60 mostra uma sequência de processos cognitivos no estágio da
Resolução. A repetição do processo think no final do exemplo confere um tom informal
ao texto, o que não é recomendado na modalidade escrita do gênero Discussion (NEW
SOUTH WALES, 1989).
Em relação aos processos comportamentais, existenciais e verbais, ambas as
entradas de T2 possuem ocorrências dos mesmos. No entanto, as ocorrências desses tipos
de processo em T2E2 são um pouco mais altas do que em T2E1. Observa-se, ainda, que
a quantidade de processos em geral e, por conseguinte, o número de orações em T2E2
são, também, maiores do que em T2E1. Esse fato pode ser atribuído ao tema discutido na
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segunda entrada que pode ter exigido maiores explicações e/ou maiores informações dos
alunos do que o tema da primeira entrada.
No referente aos processos comportamentais em T2, suas ocorrências estão, em
sua maior parte, relacionadas a observações dos autores sobre o comportamento das
pessoas quanto ao lixo residencial e ao sexismo. Seguem exemplos com processos
comportamentais em T2:

(61) We have to do this immediately and in the right way: seeing the human, not
looking to human. [T2A2E2]
(62) The quantities waste grow up in the world actually, particularly the
residential waste with grow up of consume. [T2A4E1]

No exemplo 61, o autor usa processos semelhantes que são de tipos diferentes:
see é um processo mental perceptivo ao passo que look é um processo comportamental
(HALLIDAY, 1994; EGGINS, 2004; HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). Neste
exemplo, o autor usa o processo comportamental de maneira que o significado que ele
realiza adquira um tom negativo se comparado ao processo mental, mostrando, portanto,
que enxergar o ser humano como pessoa é mais importante do que olhar seus traços
físicos. Por outro lado, o exemplo 62 mostra o uso inadequado do processo
comportamental grow up no estágio do Problema. Percebe-se, então, que o significado
pretendido no contexto da frase era material, como no processo increase, por exemplo.
Os processos existenciais, por sua vez, são utilizados em T2 para apresentar
grupos de pessoas que pensam de forma diferente e também para mostrar
posicionamentos tidos como fato para o autor. Seguem exemplos de orações existenciais
em T2:
(63) But to some women, because there are some women who don’t, there’s a lot
of enhances to be done in the manner how society deal with some women’s rights […].
[T2A1E2]
(64) We are in the 21st century, but there’s still discrimination based on a
person’s sex. [T2A3E2]

O exemplo 63 traz orações integrantes da fase do lado2. A primeira oração
existencial se encontra incompleta, visto que não há referência para o uso de don’t no

80

final da oração. Entretanto, na segunda oração existencial, é apresentado o pensamento
das mulheres que buscam a igualdade entre os sexos. No caso do exemplo 64, a oração
existencial se apresenta como um fato na perspectiva do autor do texto sobre o sexismo e
serve como argumento na construção do estágio da Resolução.
Finalmente, os processos verbais em T2 servem, principalmente, para trazer
discursos externos relacionados a perspectivas diferentes sobre um mesmo assunto.
Seguem exemplos de ocorrências de processos verbais em T2:
(65) Some people, mainly men obviously, otherwise say that there’s no such
unevenness of treatment between genders anymore […]. [T2A1E2]
(66) Sexism is a great and dangerous problem of the society, all people know
this. But I ask me always: what the sense this? We are even. [T2A4E2]

O exemplo 65 mostra a ocorrência de um processo verbal no estágio dos Lados.
Nesse caso, a oração verbal realiza o discurso das pessoas que não acreditam que ainda
exista sexismo de modo que ele sirva como fundamento para a construção dos argumentos
na fase do lado2. O exemplo 66, por sua vez, apresenta uma oração verbal no estágio do
Problema que consiste num momento de autorreflexão do autor sobre a problemática
tratada. No que diz respeito aos objetivos do gênero Discussion e dos seus respectivos
estágios, uma autorreflexão não condiz com a proposta do Problema de expor o assunto
debatido (NEW SOUTH WALES, 1989; MARTIN; ROSE, 2008) nem com a proposta
do gênero em si, uma vez que a Discussion não tem caráter introspectivo.
No que concerne os processos mais utilizados em T2, a Figura 11 exibe os nomes
dos processos mais recorrentes nas produções da turma:

Figura 11 - Processos Recorrentes em T2.

(Dados da pesquisa, 2016)
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Os processos com maior recorrência em T2 foram: os processos relacionais
is/are e variantes (como can be, por exemplo), com 72 ocorrências; o processo mental
cognitivo think, com nove ocorrências; e, por fim, o processo material do e variantes
(como can do), com nove ocorrências também.
Is/are são os processos mais recorrentes em todas as entradas das duas turmas
analisadas nesta pesquisa. A importância das orações relacionais em textos do gênero
Discussion está, principalmente, nas funções que elas desempenham de introduzir novos
elementos e aspectos ao texto e de representar as diferentes opiniões que constituem a
base da Discussion. Seguem dois exemplos com os processos is/are nas entradas de T2:

(67) [...] But for many people here in Brazil and in many other countries the
waste material issue is a everyone’s problem […]. [T2A1E1]
(68) In fact, the problem can’t be only a fail by the major or the government. The
big problem is us and our consuming […]. [T2A2E1]

As ocorrências de is/are são encontradas em todos os estágios das Discussions
de T2. No exemplo 67, a oração relacional atributiva ocorre na fase do lado2 e representa
o posicionamento de um determinado grupo de pessoas. No exemplo 68, as orações
relacionais ocorrem no que seria o estágio de Resolução da entrada e sua função é atribuir
a responsabilidade sobre o lixo residencial, principalmente, a cada consumidor.
O processo mental cognitivo think, por sua vez, é o segundo processo mais
recorrente em T2, ocorrendo em metade das entradas de T2E1 e em três das quatro
entradas de T2E2. A função desse processo nas entradas de T2 é representar as opiniões
de cada lado apresentado, além das opiniões pessoais do autor. Seguem exemplos da
ocorrência desse processo em T2:

(69) Most of the Brazilian people usually think that the responsibility of deal
with the garbage […] is all up to the government. [T2A1E1]
(70) A thing to think is: with so many problems, with so much bad things, why to
be worried about your gender? [T2A2E2]

As ocorrências do processo think são encontradas, principalmente, no estágio do
Problema e nos argumentos utilizados para defender o ponto de vista do autor. Nesse
último caso, o estágio em que o processo ocorre não está bem definido, mas se assemelha
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ao estágio da Resolução na Discussion. No exemplo 69, a ocorrência do processo
acontece na fase do lado1 do texto a fim de representar o pensamento da maioria dos
brasileiros sobre o lixo. O exemplo 70, por outro lado, mostra o uso do processo think no
intuito de que o leitor reflita sobre o sexismo.
Em relação ao processo material do e variantes, sua utilização ocorre, na maioria
dos casos, nas primeiras entradas de T2, visto que é necessário representar atitudes em
relação à produção do lixo. Seguem exemplos desse processo em T2E1:

(71) If you do the waste sorting, maybe someone will find a good thing to do with
this and even do his part of it. [T2A2E1]
(72) I need do my part with smaller consume, with separation the waste.
[T2A4E1]

Ambos os exemplos mostram ocorrências do processo do nas partes dos textos
que funcionariam como Resolução. A discussão que envolve os estágios encontrados nas
entradas de T2 será levantada na subseção de características do gênero Discussion de T2.
No que diz respeito aos processos materiais nos exemplos 71 e 72, todos eles
representam recomendações sobre as atitudes que devem ser tomadas em relação ao lixo
residencial. Contudo, no exemplo 71, essa recomendação é explicitamente direcionada ao
leitor por meio do Ator you ao passo que, no exemplo 72, a recomendação é feita de
maneira mais introspectiva, o que parece deixar o leitor de fora da reflexão. Nessa
perspectiva, entende-se que a escolha do participante I nessa oração material é inadequada
dado o objetivo dos gêneros argumentativos de convencer o leitor (MARTIN; ROSE,
2008; ROSE, MARTIN, 2012).
Finalmente, de modo geral, pode-se observar que a maior parte dos processos
utilizados nas produções de T2 são variados e, consequentemente, não-recorrentes. Isso
significa que os alunos de T2 possuem um vocabulário variado que possibilitou diferentes
escolhas de processos de acordo com as necessidades de cada tópico abordado.

3.2.2 Participantes

As categorias de participantes mais frequentes em T2 são as mesmas de T1, visto
que os tipos de processos mais frequentes nos textos são os mesmos. Dessa maneira, a
maior parte dos participantes funcionam como Portadores e Atributos de orações
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atributivas, seguidos por Atores e Metas de orações materiais e, finalmente, por
Experienciadores e Fenômenos de orações mentais. Na Figura 12, são exibidos os
participantes mais utilizados em T2:

Figura 12 - Participantes Recorrentes em T2

. (Dados da pesquisa, 2016)

Conforme apresentado na Figura 12, os participantes mais recorrentes de T2
foram: we, com 31 ocorrências; waste e variações (residential waste, por exemplo), com
25 ocorrências; problem e variações, com 23 ocorrências; garbage e variantes, com 12
ocorrências; you, com 12 ocorrências, e women e variações, com 11 ocorrências.
Diferentemente das entradas de T1, o participante people teve poucas
ocorrências em T2 enquanto o pronome pessoal we foi o participante mais utilizado na
segunda turma. Esse pronome ocorreu em quase todas as entradas de T2 e em todos os
estágios das Discussions. Seguem exemplos de ocorrências do participante we em T2:
(73) Why we are so advanced at technology if we can’t see the person at our side
like a human? [T2A2E2]
(74) Residential waste is the waste we produce every day in our homes […].
[T2A3E1]

Na primeira entrada de T2, o participante we funciona, principalmente, como
Ator nos processos materiais com o propósito de mostrar ações da sociedade em geral em
relação ao lixo, como mostra o exemplo 74. Nesse caso, o participante se encontra no
estágio do Problema numa oração explicativa sobre o assunto abordado.
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Por outro lado, o pronome we é mais recorrente nas orações atributivas das
últimas entradas de T2, visto que elas representam constatações sobre a sociedade em
geral, como mostra a primeira oração do exemplo 73. Nesse exemplo, as ocorrências de
we se encontram numa pergunta retórica que tem como função envolver o leitor com a
temática abordada. Na primeira oração do exemplo 73, o participante we funciona como
Portador ao passo que, na segunda oração, we é o Experienciador de uma oração
perceptiva.
O segundo lugar na lista de processos mais recorrente em T2 pertence a waste e
a suas variantes, os quais são encontrados apenas nas primeiras produções da turma. Esse
participante é utilizado ao longo de cada texto, uma vez que representa o assunto abordado
em T2E1. Seguem exemplos de ocorrências desse participante:

(75) The way we get rid of waste materials is not a easy issue to be solved.
[T2A1E1]
(76) The residential waste is a problem both individual and collective, because
it is everyone’s responsibility to make the waste sorting […]. [T2A3E1]

O participante waste pode ser encontrado nas orações funcionando tanto como
participante obrigatório quanto como participante opcional. Nesse sentido, waste costuma
ocorrer como Meta nas orações materiais, como mostra o exemplo 75. No entanto, esse
participante assume, principalmente, a categoria de Portador nas orações atributivas de
modo que elas representam convicções - de grupos de pessoas ou do próprio autor - a
respeito do lixo, como mostra o exemplo 76. No caso dos exemplos 75 e 76, as variações
do participante waste ocorrem na parte final dos textos, realizando, assim, a opinião do
autor em relação ao tema proposto.
O participante problem, por sua vez, ocorre na maior parte das entradas de T2,
principalmente em T2E1, e é utilizado ao longo dos textos pelo fato de que é uma forma
generalizada de se referir aos dois temas debatidos nas Discussions da turma. Seguem
alguns exemplos com ocorrências desse participante:

(77) [...] we have to find ways of how make people know how important and
essential this problem is and so it’s going to be solved faster. [T2A1E1]
(78) In my opinion, the problem is divided between me and the govern. [T2A4E1]
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O participante problem funciona, principalmente, como Portador de orações
relacionais atributivas a fim de que características ou ideias referentes ao assunto sejam
introduzidas no texto. No caso dos exemplos 77 e 78, problem ocorre no estágio da
Resolução e é utilizado para expressar o ponto de vista do autor em relação à problemática
tratada nos textos. Na primeira oração do exemplo 77, problem ocorre como Portador de
uma oração atributiva ao passo que, na segunda oração do exemplo 77, ele funciona como
Fenômeno de uma oração mental desiderativa. Por último, no exemplo 78, problem é a
Meta da oração material no texto.
Em relação a garbage, este participante funciona de forma semelhante a waste,
ocorrendo apenas nas primeiras entradas de T2 e podendo ser encontrado em todas as
partes dos textos. Embora funcionem como sinônimos nas produções dos alunos, garbage
e waste possuem recorrências próprias e são frequentemente usados em categorias
diferentes. Seguem exemplos de uso do participante garbage:

(79) They claim that people have to take care of their own garbage and looking
for the way to get rid of it. [T2A1E1]
(80) This garbage in most Brazilian cities is destined a landfill, where it’s buried.
[T2A3E1]

Diferentemente de waste, o participante garbage funciona, essencialmente,
como Meta em orações materiais, como mostram os exemplos 79 e 80. No primeiro
exemplo, o participante garbage se encontra na fase do lado2 a fim de mostrar o
posicionamento das pessoas que compõem esse lado em relação aos responsáveis pelo
lixo produzido em casa. No segundo exemplo, as ocorrências de garbage se encontram
numa frase que realiza um significado informativo no parágrafo final do texto. O fato de
que a frase traz uma informação sobre a destinação geral do lixo no Brasil apenas no final
do texto mostra que a informação está deslocada e poderia ter sido utilizada no estágio do
Problema para situar o leitor em relação ao lixo no contexto brasileiro.
No que diz respeito ao participante you, suas ocorrências se encontram,
essencialmente, nas duas produções de T2A2. O aluno fez uso recorrente do participante
nos textos para dar explicações e revelar suas opiniões enquanto autor. Nesse sentido, o
pronome you serve não somente ao propósito de tornar o leitor participante do texto, mas
também funciona como uma estratégia de distanciamento do autor, como se o assunto
discutido envolvesse apenas o leitor e não ele. Seguem exemplos desse uso em T2A2:
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(81) Every day you put kilos and kilos of garbage out of your house and, in
almost all times, you even thinks for where this is going to. [T2A2E1]
(82) Do you treat the other like no one else? Do you think you are better, you
are superior? Everybody is a human. [T2A2E2]

O participante you adquire funções variadas em T2A2. No exemplo 81, ele
funciona como Ator e Experienciador de orações materiais e orações mentais cognitivas,
respectivamente. Nesse caso, o autor utiliza o participante para fazer constatações sobre
as atitudes do leitor em relação ao lixo produzido por ele. Visto que tais constatações são
restringidas às pessoas com esses hábitos, é possível que alguns leitores não se
identifiquem com tais atitudes e, portanto, não estabeleçam uma conexão com o texto.
Nessa perspectiva, a escolha do pronome you pode influenciar negativamente a recepção
do texto por parte do leitor.
No exemplo 82, o autor se utiliza de perguntas retóricas direcionadas ao leitor
cujo propósito pode ser interpretado como uma maneira de provocar uma autorreflexão
por parte do leitor e/ou como um desabafo do autor. Dessa maneira, é possível perceber
que o uso de you nesse contexto pode gerar diferentes reações no leitor de modo que ele
pode se sentir incluído no texto e/ou até mesmo provocado pelo autor.
Em relação ao participante women, suas ocorrências se encontram nas últimas
entradas de T2, dado que o participante representa o grupo social mais afetado pelo
sexismo. Por essa razão, women pode ser encontrado em qualquer estágio de T2E2, uma
vez que está relacionado à problemática discutida. Seguem os exemplos com ocorrências
desse participante:

(83) It has been a long time since women started to seek for more equality in the
way how they are treated when compared the way men are. [T2A1E2]
(84) It’s necessary a change in the thinking of society, not only of men, but also
of women that has sexist attitudes without even realizing it.. [T2A3E2]

O participante women figura em diferentes tipos de orações em T2E2, logo, se
encontra em diferentes categorias de participantes. No exemplo 83, women e sua variante
são Atores nas duas orações materiais apresentadas. Essas orações ocorrem no estágio do
Problema e servem para representar um fato que apresenta a luta feminina por igualdade.
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No exemplo 84, o participante women aparece como Portador em relação ao processo
atributivo has e como Experienciador em relação ao processo mental realizing. Essas
orações ocorrem como recomendação do autor para a resolução do problema abordado.
Finalmente, em relação aos participantes mais recorrentes em geral em T2, notase que, diferentemente de T1, há uma grande recorrência tanto de participantes humanos
(we, you e women), principalmente participantes generalizados, quanto de participantes
abstratos (waste, problem e garbage). A presença dessas duas categorias é prevista no
Gênero Discussion, de acordo com New South Wales (1989), uma vez que os
participantes humanos representam as pessoas e os participantes abstratos representam os
temas sobre os quais elas discutem.

3.2.3 Características do Gênero Discussion

Os elementos da Discussion a serem discutidos nesta subseção são o uso do
presente simples, a ocorrência de nominalizações e os estágios obrigatórios do gênero,
respectivamente.
No que diz respeito ao tempo verbal nas entradas de T2, o simple present é o
tempo dominante, estando em conformidade, portanto, com as características da
Discussion (NEW SOUTH WALES, 1989). Entretanto, a ocorrência de orações em
outros tempos verbais acontece na maioria das entradas T2, por vezes, de forma adequada
e, em outras vezes, de forma inadequada.
O uso do passado simples, por exemplo, ocorre de forma adequada em T2A1E2.
Segue um exemplo desse uso:
(85) It has been a long time since women started to seek for more equality […].
[T2A1E2]

A frase apresentada no exemplo 85 é a frase introdutória de T2A1E2. Levando
isso em consideração, nota-se que o propósito do passado simples na oração é mostrar
que a busca das mulheres por direitos iguais já é antiga. Por esse motivo, a alteração do
tempo verbal faz sentido nesse contexto.
No que diz respeito ao presente perfeito da língua inglesa, três entradas em T2
apresentam processos nesse tempo verbal. Seguem exemplos desses processos:
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(86) For a long time we have discussed about the proper way to get rid of the
waste that we produce in our daily life […]. [T2A1E1]
(87) It’s true that we have evolved a lot in the way we see and deal with some
women’s rights and attitudes […]. [T2A1E2]

Em ambos os casos, o uso do presente perfeito faz sentido no contexto em que
se insere. No entanto, quando os processos se encontram arranjados paralelamente, a
alteração do tempo verbal afeta a organização textual. Segue um exemplo de uma frase
em que isso ocorre:

(88) She can now vote, has already taken important positions within large
corporations, has even become president, but still does not receive the same treatment as
men. [T2A3E2]

No exemplo 88, nota-se que a harmonia entre o tempo verbal dos processos é
quebrada com a inclusão do presente perfeito, o que afeta, também, o sentido experiencial
da frase. Por essas razões, o uso do presente perfeito nesse caso não contribui para a
construção de significados no texto.
O presente contínuo, por sua vez, também é utilizado em três produções de T2.
Seguem exemplos desse uso:
(89) Today, one of the mainly world’s problems is the quantity of that people
produce and gives away. But for where this is going to? [T2A2E1]
(90) If your amount of garbage is bigger than your neighbor’s maybe you are
consuming more and more and only your trash can show this. [T2A2E1]

Nos exemplos 89 e 90, nota-se que o presente contínuo é utilizado com o intuito
de chamar a atenção do leitor para ações que influenciam diretamente no problema do
lixo residencial, acrescentando, assim, sentido às frases em destaque.
De forma geral, as ocorrências de processos no presente contínuo cooperam para
o significado experiencial, com exceção de uma ocorrência em T2A1E2. Segue um
exemplo com essa ocorrência:
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(91) [...] those are just some examples of rights that women are claiming to have
for a long period of time. [T2A1E2]

A circunstância de extensão for a long period of time no exemplo 91 revela que
o tempo verbal mais adequado para a oração seria o presente perfeito contínuo ao invés
do presente contínuo pelo fato de que o presente perfeito contínuo realiza o sentido de
uma ação que começou no passado e que ainda se encontra em progresso. Nesse sentido,
pretende-se dizer que as mulheres iniciaram seus protestos no passado e ainda continuam
protestando por direitos iguais.
Finalmente, são encontrados processos com modalizadores indicando o tempo
futuro em três das quatro entradas de T2E1. Seguem exemplos desse uso:

(92) So firstly we have to find ways of how make people know how important
and essential this problem is and so it’s going to be solved faster. [T2A1E1]
(93) [...] it’s the duty of the municipality to ensure that this waste will have the
correct destination. [T2A3E1]

O significado do processo com o modalizador going to no exemplo 92 está
relacionado a uma solução para o problema do lixo que será concretizada no futuro. O
significado da oração relacional com will no exemplo 93 está, por sua vez, ligado a um
melhor destino para o lixo. Por fim, o uso desses modalizadores nas primeiras produções
de T2 sugere que os alunos enxergam a questão do lixo residencial como um problema
que não afeta somente o presente, mas também o futuro.
Em relação às nominalizações presentes em T2, suas ocorrências são mais
frequentes se comparadas às ocorrências de T1.

Seguem alguns exemplos de

nominalizações:
(94) Some people, mainly men obviously, otherwise say that there’s no such
unevenness of treatment beween genders anymore. [T2A1E2]
(95) But the public power need create laws and public politics for this problem,
mainly in the gathering of the waste. [T2A4E1]

Nota-se que nominalizações como as apresentadas nos exemplos 94 e 95 revelam
escolhas mais avançadas na construção de sentidos, contribuindo assim para a
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caracterização do gênero na sua modalidade escrita (EGGINS, 2004). O uso mais
frequente das nominalizações em T2 sugere que os alunos possuem maior domínio dessa
estratégia se comparados aos alunos do nível anterior (T1).
Por fim, no que se refere à organização interna da Discussion, observa-se que
cinco (T2A2E1, T2A2E2, T2A3E1, T2A3E2 e T2A4E2) das oito entradas de T2 não
apresentam os estágios obrigatórios do gênero, conforme as definições de Martin e Rose
(2008).
No caso de três (T2A2E1, T2A2E2, T2A3E2) dessas cinco entradas, o texto
inicia com o estágio do Problema, no qual a polêmica é apresentada, mas continua com a
exposição de apenas um ponto de vista, que é o do autor. Nessa exposição, também são
apresentados argumentos que fundamentam o pensamento do autor. Tendo em vista essas
características, nota-se que as quatro entradas em questão se enquadram melhor no gênero
Exposition, que também faz parte da família argumentativa, mas consiste na exibição de
uma única perspectiva sobre determinado assunto (MARTIN; ROSE, 2007, 2008; ROSE,
2011).
A entrada de código T2A3E1, por sua vez, apresenta características de um texto
informativo pelo fato de focar nas informações referentes ao lixo enquanto a Discussion
foca nas diferentes opiniões relacionadas ao problema. No caso da entrada T2A4E2,
embora tenha características que se aproximem de uma Exposition, a confusão causada
pela falta de sentido em muitas orações do texto torna difícil a sua classificação. Além
desses casos, T2A4E1 se mostra problemática: embora contenha todas as fases e estágios
obrigatórios de uma Discussion, o texto não apresenta argumentos referentes aos dois
lados. Sendo assim, o propósito do texto pode ser questionado uma vez que os argumentos
são os pilares nos quais a Discussion é construída.
Em resumo, pode-se dizer que a maior parte das produções de T2 não constituem
exemplares do gênero Discussion. Por meio da análise das ocorrências de processos e de
participantes em determinados momentos desses textos, foi possível identificar orações
que não se encaixavam em partes que deveriam corresponder a determinado estágio.
Consequentemente, a falta de uma estruturação sequenciada dos estágios obrigatórios do
gênero impediu que esses textos fossem caracterizados como Discussions.
Até aqui, observamos os resultados da análise de aspectos da transitividade em
termos de processos, participantes e de gênero. Na próxima seção, discutimos sobre a
importância de análises como esta na prática docente. Também mostraremos como os
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resultados da pesquisa podem ser utilizados para incrementar as aulas e para auxiliar na
prática escrita dos alunos.

3.3 IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS DA ANÁLISE DA TRANSITIVIDADE EM
PRODUÇÕES TEXTUAIS

De acordo com Halliday (1994) e Halliday e Matthiessen (2014), os gêneros
textuais são produtos do contexto de cultura. Nessa perspectiva, a linguagem fornece as
ferramentas para que os textos sejam elaborados de acordo com as características relativas
a cada gênero e, também, de acordo com as situações específicas nas quais eles são
produzidos (contexto situacional).
Sendo assim, uma das ferramentas criadas pela linguagem é o sistema de
transitividade que possibilita a construção dos sentidos ideacionais. Esses sentidos estão,
por sua vez, relacionados às representações de mundo do usuário de determinada língua
(HALLIDAY, 1994; EGGINS, 2004; HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). Dessa
maneira, ao analisarmos aspectos da transitividade em textos de um gênero específico, é
possível observar a construção de significados que formam orações no texto e que,
consequentemente, formam as fases e estágios integrantes da estrutura esquemática de
um determinado gênero.
No caso do professor de línguas que trabalha com abordagens que contemplam
o ensino de gêneros, a análise dos exemplares de gêneros trabalhados em sala por meio
de aspectos do sistema de transitividade pode ser uma ferramenta útil no que diz respeito
à escrita e reescrita de textos. Nessa perspectiva, a observação dos processos e
participantes utilizados nas orações constituintes de cada fase e/ou estágio possibilita
interpretações sobre os significados pretendidos pelos alunos na escolha dos elementos
transitivos, facilitando, assim, a identificação de escolhas inadequadas que interferem no
objetivo do gênero em foco.
Antes de identificar as escolhas que precisam ser revistas pelos alunos, o
professor também pode se utilizar do sistema de transitividade para apresentar aos alunos
elementos recorrentes de cada estágio do gênero textual estudado. Vale salientar que a
ênfase a ser dada nas aulas está nos significados que cada um desses elementos pode
realizar a fim de atender ao propósito do gênero, uma vez que o conhecimento dos termos
técnicos é secundário para os alunos, sendo fundamental para o professor.
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Tendo como exemplo a análise realizada nesta pesquisa, os resultados das
escolhas feitas pelos alunos nas produções de exemplares do gênero Discussion permitem
a identificação de algumas dificuldades que os alunos possuem no referente à construção
de sentidos nos textos. Por exemplo, no que diz respeito aos resultados dos processos
utilizados nas entradas, nota-se que alguns alunos confundem processos relacionais com
processos existenciais. Seguem exemplos dessas trocas:
(96) And have the kind of people who doesn’t like to spend time with their family
[...]. [T1A1E2]
(97) The relationship of same-sex marriage there are very polemics […].
[T1A3E1]
(98) It’s many arguments infavor or against in relation to the theme. [T1A3E2]

Os exemplos 96 e 98 exibem processos relacionais atributivos utilizados na
intenção de construir sentidos existenciais. Nesses casos, percebe-se que a inadequação
ocorre pelo fato de que o aluno aplica significados dos processos ter e ser possíveis na
linguagem informal em português na escrita formal de um texto em língua inglesa. Em
outros termos, o aluno utilizou instâncias da interlíngua37 a fim de construir os
significados experienciais pretendidos nesse contexto.
Por outro lado, no exemplo 97, utiliza-se a estrutura típica de orações
existenciais, there are, para realizar um sentido atributivo, o que não faz sentido nem se
os significados possíveis desse processo em português forem resgatados. Depois de
observar ocorrências com problemas desse tipo, o professor pesquisador fica ciente da
necessidade de que sentidos existenciais e sentidos relacionais em inglês sejam estudados
e contrastados na turma que, no caso, seria T1.
Além da dificuldade de diferenciar processos existenciais e relacionais, nota-se,
também, que onze das dezoito entradas observadas na pesquisa apresentam inadequações
relacionadas ao uso do processo is/are de forma geral. Seguem alguns exemplos de
orações com esse problema:

O termo “interlíngua”, de acordo com Crystal (1997), está relacionado a um sistema de regras que sofre
interferência tanto da L1 quanto da L2 do aprendiz de uma determinada língua. Segundo o autor, a
interlíngua também abriga generalizações de regras que o aprendiz faz ao detectar certos padrões na L2.
Embora os dados analisados aqui revelem usos da interlíngua, a discussão sobre esse sistema de regras está
fora do escopo deste trabalho.
37
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(99) If you are not agree at least respect it. [T1A1E1]
(100) The problem in our society is because a lot themes are treated like not so
serious […]. [T1A5E1]
(101) In this side, the problem is me, because I am created the waste […].
[T2A4E1]

Nos exemplos 99 e 100, é possível perceber, novamente, a transposição
inadequada de estruturas linguísticas de L1 para L2. No exemplo 99, o aluno traduz a
expressão não está de acordo como are not agree. No entanto, o termo agree funciona
apenas como processo e não como Atributo em inglês, impossibilitando, assim, a
realização do significado pretendido. No caso do exemplo 100, o aluno aplica a estrutura
informal é porque existente em L1 a um texto formal em L2. Nessa situação, a oração
encontra-se inadequada pelo fato de que essa estrutura linguística não realiza o sentido
esperado na oração.
O exemplo 101, por sua vez, exibe a utilização de um processo material na sua
forma passiva, quando, na verdade, a forma ativa da oração seria mais adequada. Ainda,
houve ocorrências em que o processo nascer foi traduzido apenas como born sem o
processo be. Tendo em vista casos como esses, nota-se que a maior parte dos alunos sente
dificuldades no sentido de compreender as diferentes funções do verbo be na língua
inglesa. Tal observação revela a necessidade de que as diferenças de uso desse processo
em L1 e L2 sejam expostas para que, dessa maneira, os alunos-autores possam determinar
com precisão qual estrutura linguística realiza o significado pretendido em cada oração.
Por fim, outro problema recorrente nas entradas de T1 diz respeito à falta de
paralelismo nas frases. Seguem exemplos desse tipo de ocorrência:

(102) The weekend are importants because the people to relax, organized life,
clean house, go out in your parents, etc. [T1A3E2]
(103) They use this days to get up late, going out with friend, or something to
read a book, or sleep a lot. [T1A5E2]

Os exemplos 102 e 103 revelam que alguns alunos têm dificuldade em saber
quando utilizar determinada estrutura verbal nas orações, além de não estarem
familiarizados com o conceito de paralelismo. Embora as frases apresentadas possam ser
compreendidas, é importante enfatizar que o ensino de gêneros não trata somente da
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transmissão de significados, mas da aplicação dos recursos linguísticos disponíveis de
acordo com os contextos cultural e situacional em que evento comunicativo ocorre. Nessa
perspectiva, ao escrever um texto de caráter relativamente formal como a Discussion, o
aluno precisa estar a par das ferramentas que facilitam a obtenção desse objetivo.
Quanto aos participantes, os problemas mais frequentes se encontram em T1 e
estão relacionados a orações sem participantes ou sem referências claras aos mesmos.
Seguem exemplos de orações com esse tipo de problema:
(104) […] when the people mustn’t get marriage if they have the same, it’s not
fair. [T1A2E1]
(105) […] if their decided to love a person from the same sex, it is their option.
[T1A5E1]

No exemplo 104, além de utilizar o substantivo marriage como processo, o autor
constrói uma oração atributiva de sentido incompleto (if they have the same) por causa da
ausência do Atributo, o que dificulta a compreensão do texto. Por outro lado, no exemplo
105, nota-se que o autor não faz distinção entre as funções do adjetivo possessivo their e
do pronome pessoal they. Dessa forma, ele continua utilizando o termo their em outras
ocorrências no texto como se este pudesse desempenhar o papel de participante também.
Ao descobrir recorrências como essas nos textos de seus alunos por meio da
análise transitiva, o professor pode trabalhar com tais ocorrências na sala de aula e discutir
formas de correção dessas inadequações juntamente com os alunos para, então, sugerir, a
reescrita dos textos.
Ainda em relação aos participantes, Jenkins e Pico (2006), em seu estudo sobre
textos argumentativos pela ótica da LSF, advertem para a utilização constante de
participantes como we e you nos textos, uma vez que eles têm sentido vago. Segundo as
autoras, é necessário que os alunos aprendam a construir orações com participantes nãohumanos, fazendo com que os textos adquiram um tom menos pessoal.
Nesse sentido, pode-se observar que as Discussions analisadas na presente
pesquisa carregam, de fato, um tom mais subjetivo derivado tanto da recorrência dos
participantes we e you em T2 quanto da recorrência do participante I em T1. No entanto,
acreditamos que a subjetividade não deve ser taxada como fator negativo no gênero
Discussion, especialmente pelo fato de que há espaço para o posicionamento pessoal do
autor no estágio da Resolução, se assim o desejar. Portanto, é importante que os alunos
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aprendam a dosar o nível de subjetividade e, consequentemente, de formalidade, levando
em consideração o gênero e a modalidade do texto a ser produzido.
Quanto aos tempos verbais e aos estágios presentes nos textos observados, os
resultados obtidos também indicam questões que podem ser apresentadas em sala e
discutidas conjuntamente, possibilitando, assim, o ensino da língua por meio de uma
pedagogia de gênero (MARTIN; ROSE, 2008; ROSE, 2012).
No caso dos tempos verbais, a transitividade mostra que cada tempo verbal
acrescenta um determinado significado experiencial à oração. Nesse sentido, ao analisar
as alterações verbais presentes nos exemplares das Discussions, o professor pode verificar
se essas alterações contribuem para o sentido da oração e do texto como um todo. Em
relação à estrutura esquemática do gênero, a análise da transitividade auxilia na
identificação de orações cujo significado experiencial não atendem ao objetivo da fase
e/ou do estágio em que elas estão inseridas.
Em suma, a análise de aspectos da transitividade permite ao professor trabalhar
em sala assuntos pertinentes tanto à linguagem estudada quanto ao gênero abordado de
forma simultânea por meio da observação das escolhas linguísticas realizadas pelos
próprios alunos. Além disso, a observação e discussão das próprias escolhas em sala de
aula possibilitam a conscientização do aluno sobre os significados que elas realizam,
dificultando, assim, a repetição dos mesmos problemas em novas produções.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo principal deste Estudo de Caso qualiquantitativo foi analisar aspectos
da transitividade em textos do gênero Discussion produzidos por alunos dos cursos de
nível IV e de conversação em inglês do Instituto Ágora no segundo semestre de 2015 pela
perspectiva da LSF.

Para alcançar esse objetivo, se fez necessário responder,

primeiramente as seguintes perguntas de pesquisa:

1.

Quais são os processos e os participantes mais recorrentes nos textos

analisados?
2.

De que modo as escolhas transitivas realizadas nos textos se comportam

em relação ao gênero Discussion?
3.

De que maneira podemos relacionar as escolhas transitivas realizadas nas

duas Discussions produzidas em cada curso?

É importante acrescentar que outras pontuações foram feitas durante a análise e
discussão de dados além da observação dos elementos apontados nas perguntas de
pesquisa. Isso ocorreu pelo fato de que este estudo não trata somente do estrato léxicogramatical da língua, mas também do contexto de cultura. Nesse sentido, foram
analisados tantos os processos e participantes das entradas quanto os tempos verbais, as
nominalizações e os estágios e fases obrigatórios dos textos.
A análise dos textos foi realizada por meio do sistema de transitividade de acordo
com a perspectiva da linguística sistêmico-funcional. O instrumento de análise de dados
utilizado foi a ferramenta Wordsmith Tools 5.0 que lista as palavras mais recorrentes nos
textos, sendo possível, assim, identificar os participantes e os processos com maior
recorrência.
Tendo em vista essas considerações, os tipos de processos mais recorrentes nas
entradas de T1 e T2, em ordem decrescente, foram: os processos materiais, os processos
relacionais atributivos e os processos mentais. A alta recorrência desses três tipos de
processo está de acordo com as afirmações de Halliday (1994) e de Halliday e
Matthiessen (2014) sobre os tipos de processos mais comuns nos textos.
Os processos materiais representam ações ou atitudes que geralmente servem
como base para as argumentações dos Lados e da Resolução do gênero Discussion
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enquanto os processos relacionais atributivos são utilizados para expressar opiniões e
juízos de valor. A única diferença na ordem dos tipos de processos mais recorrentes em
T1 e T2 está no tipo dos processos mentais.
Os processos mentais afetivos são mais recorrentes em T1 devido aos tópicos
abordados nos textos: a legalização do casamento homoafetivo e os dois lados do fim de
semana. Notou-se que os alunos utilizaram esse tipo de processo por entenderem as
opiniões divergentes sobre os assuntos como questões de preferência pessoal. No caso de
T2, os processos cognitivos foram utilizados para representar concepções sobre os
problemas do lixo residencial e do sexismo.
Os tipos de processos mais recorrentes em T1E1, em ordem decrescente, foram:
os processos relacionais atributivos, os processos materiais e os processos mentais
desiderativos. Por sua vez, os tipos de processos mais recorrentes em T1E2, em ordem
decrescente, foram: os processos materiais, os processos mentais afetivos e os processos
relacionais atributivos.
Os processos relacionais atributivos são mais recorrentes na primeira entrada de
T1 pelo fato de que várias atribuições são feitas em relação ao casamento homoafetivo.
No caso de T1E1, os processos materiais são mais recorrentes por representarem as
atividades que são ou deixam de ser realizadas no fim de semana. Em relação aos
processos mentais, a maior ocorrência dos processos desiderativos em T1E1 está
relacionada aos posicionamentos defensivos e contrários ao casamento homoafetivo ao
passo que os processos afetivos são mais utilizados em T1E2 pela razão de que as
divergências sobre o fim de semana são concebidas como questões totalmente pessoais.
Em contrapartida, no caso das duas entradas de T2, ambas têm os mesmos tipos de
processos como mais recorrentes e possuem a mesma ordem.
Os processos mais recorrentes em T1, na ordem decrescente, foram: os processos
relacionais is/are, o processo mental afetivo like, e o processo relacional have. Por sua
vez, os processos mais recorrentes em T2, em ordem decrescente, foram: os processos
relacionais is/are e variantes, o processo mental cognitivo think e, por fim, o processo
material do.
Todos os processos recorrentes mencionados em T1 e T2 foram válidos na
construção do sentido experiencial das Discussion analisadas, pois cada um deles cumpriu
funções necessárias. Os processos is/are e have, utilizados para relações de atribuição e
de identificação, foram recorrentes em ambas as turmas. Esses processos se encontram
em todas as entradas por serem fundamentais para expressar opiniões e para estabelecer
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relações entre termos; o processo like é encontrado, principalmente, nas T1E2 para se
referir a preferências sobre o final de semana; o processo think é utilizado para expressar
pensamentos e crenças; por fim, o processo do se encontra, principalmente, nas T2E2,
pois diz respeito a atividades gerais relacionadas ao tratamento dado ao lixo.
Em relação aos participantes, as maiores ocorrências em T1, em ordem
decrescente, foram: people, weekend, seguidos dos pronomes I e we. No caso de T2, os
participantes mais recorrentes, em ordem decrescente, foram: we, waste, problem,
garbage, you e women.
Observou-se que o único participante recorrente nas duas turmas é o pronome
we. Sua utilização na Discussion está vinculada ao sentido de união que o participante
realiza entre interlocutores. Sendo assim, tal construção de sentido se contitui numa das
estratégias que podem ser utilizadas numa Discussion para aproximar o leitor à
proposição do autor.
No que diz respeito aos outros participantes, o participante generalizado people
teve alta recorrência em T1 durante todas as etapas do texto, uma vez que foi utilizado
para designar tanto os grupos concordantes quanto os grupos divergentes, além de
representar a sociedade de forma geral. Os participantes weekend, waste, problem,
garbage e women, foram utilizados nas entradas como referências ao temas abordados.
Dessa maneira, esses participantes são fundamentais para a construção de sentido nos
textos. O participante I, por sua vez, foi utilizado, principalmente, no estágio da
Resolução, com o intuito de revelar opiniões e fatos relacionados aos autores dos textos.
Quanto ao participante problem, suas ocorrências em T2 também fazem
referência aos temas discutidos, mas de forma geral, visto que as questões sobre lixo
residencial e sexismo debatidas nos textos são consideradas problemas da atualidade. Por
fim, o participante you é utilizado em duas entradas de T2 para gerar reflexões e também
para fazer acusações. Tendo em vista essas funções, observamos que a utilização de you
pode afetar negativamente a recepção do texto.
No referente aos tempos verbais de T1 e T2, pode-se afirmar que o tempo
dominante em ambas as turmas foi o presente simples, que é o tempo verbal característico
do gênero Discussion, de acordo com New South Wales (1989). Embora metade das
entradas de T1 apresentem incoerências relativas a outros tempos verbais, apenas algumas
orações em T2 possuem esse tipo de incoerência. Vale salientar, ainda, que T2 apresenta
orações no presente perfeito e modalizações no tempo futuro que se encontram em
hamornia com o tempo verbal dominante.
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No que concerne às nominalizações, nota-se que elas são mais frequentes em T2
do que em T1. Entretanto, conclui-se que a estratégia de nominalização deveria ser mais
recorrente em produções como essas, uma vez que é uma característica importante da
modalidade escrita pelo fato de dar um tom mais formal e objetivo ao texto, conforme
Eggins (2004).
No caso dos estágios referentes ao gênero Discussion nas entradas, observou-se
que três T1E1s apresentaram problemas no lado2 e que uma T1E2 teve complicações no
estágio do Problema. No entanto, as complicações em T2, nesse sentido, são maiores,
pois foi constatado que cinco das oito entradas da turma apresentam problemas em relação
aos estágios obrigatórios do gênero Discussion, conforme as definições de Martin e Rose
(2008). Além disso, T2A4E1 não apresenta argumentações em relação a ambos os lados
e T2A4E2 é de difícil categorização, visto que apresenta problemas de sentido nas
construções oracionais. Levando em consideração que T2 deveria ser uma turma com
mais experiência linguística e genérica do que T1, é possível pressupor que o ensino e o
mapeamento do gênero Discussion em T1 foram mais bem-sucedidos do quem em T2.
Faz-se, também, necessário reconhecer as limitações existentes na presente
pesquisa. Em primeiro lugar, o alto número de evasões e de faltas previamente observadas
nos cursos do Ágora fez com que optássemos pelo estudo de duas turmas para garantir
que os textos coletados fossem suficientes para o desenvolvimento da pesquisa. Em
segundo lugar, o fato de que não tínhamos controle sobre as turmas ou sobre as aulas
desenvolvidas pelos professores pode ter contribuído para a participação efetiva de
poucos alunos na produção das Discussions.
No entanto, fomos reassegurados da importância de pesquisas como esta em que
as escolhas léxico-gramaticais são analisadas e relacionadas a exemplares de gêneros
produzidos à luz da TGR pelo fato de que essas escolhas são decisivas tanto para a
configuração do gênero quanto para o alcance dos objetivos estabelecidos. Sendo assim,
escolhas como as que foram realizadas nos textos analisados podem ser avaliadas e
corrigidas ou incentivadas pelo professor a fim de proporcionar um ensino mais preciso
da língua pelos gêneros.
Finalmente, esperamos que esta pesquisa sirva para o aprimoramento das aulas
no contexto estudado. Além disso, esperamos que ela possa abarcar, futuramente, os
outros sistemas linguísticos tratados na LSF, alcançando, assim, uma análise mais rica de
dados que possa contribuir para o desenvolvimento de novos estudos de gênero sob essa
perspectiva no Brasil.
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APÊNDICE A
Termo de Consentimento

Tendo em vista a pesquisa de Mestrado sobre aprendizagem da produção escrita
em língua estrangeira conduzida pela mestranda Heryzânya Alves Ramalho no Programa
de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, sob a orientação da Profa. Dra. Jennifer Sarah Cooper, afirmo que o Instituto
Ágora permite que a pesquisadora utilize a produção escrita de alunos da instituição para
fins de análise e, também, faça uso do nome do Instituto Ágora em relatórios,
apresentações e artigos, assim como na dissertação em si.
Afirmo, também, que fui informado(a) dos procedimentos que serão utilizados
neste projeto e estou ciente de que trechos dos textos redigidos pelos alunos serão
usados na pesquisa.
Reconheço que recebi uma cópia do presente Termo de Consentimento.

________________________________________________________________
Samuel Anderson de Oliveira Lima, Siape 3546280
Coordenador Geral do Instituto Ágora

Natal, ________________ de ______________, 2016.

Adaptado de: BARCELOS, A.M.F. Ser professor de inglês: crenças, expectativas e dificuldades dos alunos de
Letras. In:VIEIRA ABRAHÃO, M.H. (Org.) Prática de Ensino de Língua Estrangeira - Experiências e
Reflexões. Campinas:Pontes, p.29, 2004.
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Tendo em vista a pesquisa de Mestrado sobre aprendizagem da produção escrita
conduzida pela mestranda Heryzânya Alves Ramalho no Programa de Pós-Graduação em
Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a
orientação da Profa. Dra. Jennifer Sarah Cooper, afirmo que minha participação como
participante para a pesquisa é voluntária.
Afirmo, também, que fui informado(a) dos procedimentos que serão utilizados
neste projeto e estou ciente de que todas as minhas respostas, escritas ou orais,
serão divulgadas, para os fins da pesquisa, de forma anônima. Também estou ciente de
que trechos dos textos redigidos poderão ser usados em relatórios, apresentações e artigos
sobre a pesquisa.

Desejo dar minha contribuição voluntária como colaborador(a).
Reconheço que recebi uma cópia do presente Termo de Consentimento.

Nome:_________________________________________________________________
Assinatura:_____________________________________________________________
Data:__________________________________________________________________

Adaptadode: BARCELOS, A.M.F. Ser professor de inglês: crenças, expectativas e dificuldades dos
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ANEXO A

Love is all we need

Today in society we have so many polemic topics, one of this is the same-sex
marriage. In some countries sex marriage had been legalized, but in the most countries
had not. So many people fight for this cause, fight for equality, love, and justice.
The people who doesn’t defends the same sex marriage say that if two people
in the same sex marry, they are sinners; because religion says its wrong. Disrespect the
bible and the God’s will. In the same way, they say that the children who will be adopted
for this couple will be turner gay too, or will be excluded in the social life.
The liberal people, who supports the gay marriage say a famous phrase “love
wins”. Love is free, free of rules and stereotypes. Everybody have the right of love and
marriage who whatever they want. One important argument is about so many children
who doesn’t have a family and will be adopted for these couples. They will be happy and
finally have a family, a family who doesn’t care if the children are 14, 15 and 17 years.
In the end, this theme will be always polemic, people will not be agreed of the
same thing ever. But prejudice is not the right thing, we leave in modern time, we have
to adapt to modern themes and modern types of family. If you are a heterosexual, what a
happy same sex family will do to your life? If you are not agree at least respect it.

[T1A1E1]

ANEXO B

Weekends: Side A and side B.

There are two kinds of people, the kind who like de weekend and the kind who
doesn’t like the weekend. So, why some people doesn’t like the weekend? This is a very
strange and unusually thing, but sometimes people have more peace in the week.
Most people like de weekend because they don’t have to work and wake up early
to go to work or go to school. In the weekend they can do things they really like, go
shopping, go to the beach, travel, and stay with the family.
The kind of people who doesn’t like the weekend say for example that in the
weekend the children stay in home and it’s a chaos. Some people have to work in
weekend, like the doctors. There some cases that the people have to go shopping on
Saturday morning, on supermarkets crowded. And have the kind of people who doesn’t
like to spend time with their family, think that is boring.
In the end, I think weekends are very good. Because I don’t have to get up early,
I can get up at 12PM. In the most weekends I went to shopping to have lunch with my
family and after that, I go to home to do homework or I get out with my friends. Other
thing that I like in weekend is that I don’t have to be worried about classes and other
obligations of the week.

[T1A1E2]

ANEXO C

Same sex marriage

The important topic for the civil right actually is the people the same sex might
get marriage on the law. The case is problematic because is the different for the traditional
family.
Some group don`t want reconsidered the fact that is same civil right for marriage
when the people has the same sex, because the traditional family is element important for
the ideologist.
However the civil right is for all people, when the people mustn`t get marriage
if they have the same, it`s not fair.
The war for the behavior control happens for the all human history. These are
change appended when the people change your mind and learn accept the difference.

[T1A2E1]

ANEXO D
The two sides about for weekend

For the most people the weekend is the period most happy your life. Everybody
needs day off for recovery physically and mentally, But actually very people mustn´t
enjoy the weekend as day off. For very reasons the peoples using the weekend for work
or yet with work overtime. Another problem is the occupations not professionals with
family duties.
Normally the people have the free time a weekend loved it. Because this period
they can throw responsible and rest. There are people don´t like this break in routine.

[T1A2E2]

ANEXO E

The new generation relationship between same-sex marriage

The relationship of same-sex marriage there are very polemics, because is more
and more commom in social life to look people the same sex.
It isn’t very people a favor because the religion, other because own are
prejudice.
Althought many people likes the themes, defend same-sex couples, that adopt
the children.
However, respect people for live in a society more quiet.

[T1A3E1]

ANEXO F

The weekend: The good side or the bad side
There are people like weekend in other hated. It’s many arguments infavor or
against in a relation to the theme.
The weekend are importants because the people to relax, organized life, clean
house, go out in your parents, etc. In other hand, there are people don’t like weekends,
it’s boring, don’t like stay home, they are prefer occupation.
I love it the weekends, because I have time for me, to visit my family, go to the
beach very enjoyment.

[T1A3E2]

ANEXO G
Marriage from the same sex: wrong or right?

2015 is the year of the same-sex marriage revolution. In this year, the United
States finally agree with marriage from people to the same sex. So, why is so difficult to
accepted something like this?
Most of the conservator’s people thoughts, basically religion people, talk about
the marriage from de same-sex something like a sin. For this people, the gay marriage is
something against the God’s laws. And they saw the gay community like a lot of sinners.
But the marriage from the same-sex is an expansion of true and simple love.
Why two people from the same sex can’t be happy together? Why God would be angry
with these people? Everyone, in the world, can be happy, can be a family, and can be
recognized according your sexual choice.
If you like people from your same sex, you don’t have any problem. The society
has. It’s your choice, it’s your life. If you born this way, you can’t change for anybody.
Live own life, live own your dreams, and be happy.

[T1A4E1]

ANEXO H

The weekend: like or dislike?

People in general like the weekends. Most of the people like the weekends
because they don’t need to work or study. But, why these people like or dislike the
weekend?
The good side is because the weekend people don’t have to go to work, don’t
have to go to the school, and in the weekend they can go to the beach, a parties, they can
wake up later than another days. Also, in the weekend people can enjoy your free time
listening to music, reading, going out with friends, or just sleep.
The bad side probably is because most of the places are closed in the weekend.
Another problem it’s because all the places are always crowded and louder than in the
week. For some people, weekends are boring, depressed, and they had to cook for their
families, and this spends a lot of time.
In my opinion, I don’t like the weekend if I don’t have a place or a party to go.
If I had a place where to go, probably I’ll enjoy my weekend. If I didn’t have anything to
do in my weekend, I’ll hate, because I’ll stay at home, watching TV, or eating something.
But I normally like my weekends, because I’m always going out with my friends or
boyfriend.

[T1A4E2]

ANEXO I

They chose love, and you?
In the XXI century, one of the most polemics and discussed topics is the samesex marriage, but why this topic is so polemic?
A lot of people talks about war and drugs with naturally, they talk about this
topics in breakfasts, dinners and do the conversation like an ordinary, but when the main
topic change to the same-sex marriage the great part of this people change their position
and talk about this theme like a wrong thing, they call the homosexuals sinners, because
their use the bible and paraphrase each of the parts to looks like the couple, who is from
the same sex, is in sin e against the God laws.
For another point of view, we have the big part of population who try to fight for
the same-sex marriage and the equality of genre. This people decided their sexual choice
and we need to support them because we are the same and all we need is love, if their
decided to love a person from the same sex, it is their option.
The problem in our society is because a lot themes are treated like not so serious,
and their don’t see this couples like a family, like a home with love and happiness, their
sees this couples like murders, thieves and sinners, not like the reality, and their use a
2000 years book to support them.

[T1A5E1]

ANEXO J

The trouble of the weekends

The weekend is for the most part of the people the best part of the week, but a
growing part of the population are going to hate the weekends. But, why they love or hate
this part of the week.
The weekend lovers probably are the people who work all the week, get up early
and do a lot of things in the first five days of the week. They use this days for get up late,
going out with friends, or something to read a book or sleep a lot.
In the other size we have the weekend hatters, people who hates the last two days
of the weeks. In this case we have a person who works for example in restaurants, pubs,
night clubs, and all the other jobs with the great part of the customers in this days. This
people says that hate weekends because is more exhaustive then the other days.
In my opinion the weekends are amazing, because I can sleep all the day, go to
somewhere, watch a movie in home or in a cinema, and put the university things in the
day.

[T1A5E2]

ANEXO K

Is Residential Waste My Problem or a City Problem?

For a long time we have discussed about the proper way to get rid of the waste
that we produce in our daily life and we are still away from a reasonably good way to
deal with it here in Brazil. Maybe the big problem we have here is the way we think about
our garbage.
Most of the Brazilian people usually think that the responsibility of deal with the
garbage, since it is going to be out of their houses soon, is all up to the government. From
this point of view we don’t have any obligation of take care the way we get rid of some
kinds of substances like: waste cooking oil, electronic waste, plastic materials, etc.
But for many people here in Brazil and in many other countries the waste
material issue is a everyone’s problem and everybody has to take part of it. They claim
that people have to take care of their own garbage and looking for the proper way of get
rid of it but for this happen they need of ideal ways to do that and this is usually a problem
of the governments.
The way we get rid of waste materials is not a easy issue to be solved. We have
to pass through a lot of problems to get to the ideal manner to treat our garbage and it’s
lay mainly on the lack of knowledge the people have about this issue. So firstly we have
to find ways of how make people know how important and essential this problem is and
so it’s going to be solved faster.

[T2A1E1]

ANEXO L

Woman in Society

It has been a long time since women started to seek for more equality in the way
how they are treated when compared the way men are. The differences between wages,
the right to wear themselves how they want, how the proper way to behave in intimate
relationships, those are just some examples of rights that women are claiming to have for
a long period of time. But some people do not think in the same way and women have
had a lot of barriers to break through in order to get some of their claims taken seriously.
Some people, mainly men obviously, otherwise say that there’s no such
unevenness of treatment between genders anymore and that it is a issue which belonged
to the past century and that we are done, in most part of the western world, with these
kind of claims.
But to some women, because there are some women who don’t, there’s a lot of
enhances to be done in the manner how society deal with some women’s rights although,
again, in most of western nations, they have same rights in the papers.
It’s true that we have evolved a lot in the way we see and deal with some
women’s rights and attitudes but, for sure, we still have even more issues to be discussed
and enhanced in order to have a reasonable evenness how we deal with men and women.

[T2A1E2]

ANEXO M

Is residential waste my problem or a city’s problem?

Things are bought, things are used and in the end the waste is there. Today, one
of the mainly world’s problems is the quantity that people produce and gives away. But
for where this is going to? Is it my concern until where? Why not do the waste sorting
and find a good place to this?
The waste that you leave is only about your consuming. If your amount of
garbage is bigger than your neighbor’s maybe you are consuming more and more and
only your trash can show this. The bigger consuming is the root of everything.
Every day you put kilos and kilos of garbage out of your house and, in almost
all times, you even thinks for where this is going to. It’s a big problem because no one’s
wants to have the “bad side” but no one’s thinks about this and there isn’t place for
everything. If you do the waste sorting, maybe someone will find a good thing to do with
this and even do his part of it.
In fact, the problem can’t be only a fail by the major or the government. The big
problem is us and our consuming, and we just have to walk side by side to find a solution
and help the world or the city, even our street to be clean and healthy. Because of it, for
sure, “We are what we do for the environment”.

[T2A2E1]

ANEXO N

Change the world: my mind is first

We are at 21th century and simple problems still happens like anything
important. The world of technology, the most important era of “communicating”, the time
of talking about happiness and love and the minds are still almost the same. Why we are
so advanced at technology if we can’t see the person at our side like a human? Changing
world starts by our mind!
A thing to think is: with so many problems, with so much bad things, why to be
worried about your gender? If we have hunger, thirsty, deaths why to judge you by your
gender? We didn’t choose what we would be when we born (and if we could I’m sure
that many of people wouldn’t choose what is) and we can’t be looked like that! Things
are simple; people just have to treat like that.
Look at yourself: what are doing about this? Do you treat the other like no one
else? Do you think you are better, you are superior? Everybody is a human. With humor,
with sentiment (and no one knows what is in every mind),with life. No, no life is more
important than the other. But the way that we do this, we live, is important. If you are
rude, this is important. If you are not, it’s important too (and make others better)!
The world is wrong, our minds are wrong, our vision is wrong and we have to
change it. We have to do this immediately and in the right way: seeing the human, not
looking to human. Helping, in fact, doing, in fact. The change start by me, by you, by the
mind.

[T2A2E2]

ANEXO O

Is Residential waste my problem or a city’s problem?

This is an issue to be discussed with frequency, because the residential waste
exists and becomes a big problem every day. Residential waste is the waste that we
produce every day in our homes, it is quite heterogeneous, being comprised of paper,
metals, plastics, glass and food waste (organic matter).
This type of waste brings the same risks as other types of waste, such as illness,
animals, flood, it is discarded on vacant and occupied land, rivers, oceans, landfills,
dumps and streets.
The residential waste is a problem both individual and collective, because it is
everyone's responsibility to make the waste sorting and it’s the duty of the municipality
to ensure that this waste will have the correct destination.
This garbage in most Brazilian cities is destined a landfill, where it’s buried. The
problem is that every day the landfill receive tons of garbage and for the most part are
already almost exhausted its capacity.

[T2A3E1]

ANEXO P

SEXISM

Sexism is a term that refers to the set of actions and ideas that favor certain
gender or sexual orientation over another gender. It’s possible to identify different
postures and sexist ideas (many of them quite widespread) that favor one gender over the
other. In general, the term is used as exclusion or relegation female. It’s a position that
can be practiced by both men and women.
We are in the 21st century, but there is still discrimination based on a person's
sex. Sexism can affect any gender, but it is particularly documented as affecting women
and girls.
Although women have increasingly conquered their space and importance in
society, compared to a few decades ago, it is still very little. She can now vote, has already
taken important positions within large corporations, has even become president, but still
does not receive the same treatment as a man.
It’s necessary a change in the thinking of society, not only of men, but also of
women that has sexist attitudes without even realizing it. It’s necessary to achieve the
same opportunities and the same conditions within society.

[T2A3E2]

ANEXO Q

Is Residential waste my problem or a city’s problem?

Introduce
The quantities waste grow up in the world actually, particularly the residential
waste with grow up of consume. These create a question in the society: Is Residential
wastes my problem or a city’s problem? One question what need time and very discussion
for resolve. Let’s go to two sides.
Side 1
In this side, the problem is me, because i am created the waste, so I need find a
destiny its.
Side 2
Her, the city it is a responsible of my residential waste, more specific, the
prefecture or state.
Conclusion
In my opinion, the problem is divided between me and the govern. I need do my
part with smaller consume, with separation the waste. But the public power need create
laws and public politics for this problem, mainly in the gathering of the waste.
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ANEXO R

Sexism

Sexism is a great and dangerous problem of the society, all people know this.
But I ask me always: what the sense this? We are even.
Historically, the woman soffer with this problem. Stay in a house for take care
the childrens and the house. And the man would for work .Because the time, this
changing.
In the work, the hope and (stereotip?) are normally import for the organization
for the personal prejudices. But the chance needs start for/with the boss. Entrepreneurs
really sensible, search counter means the sexism.
In secule 21 these exist! It’s very worrying. I really don’t understand the reason
of existence of sexism . think , think , think and anything.
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