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Para voar é preciso ter coragem para 
enfrentar o terror do vazio. Porque é só no 

vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço 
da liberdade, a ausência de certezas. Mas é 
isso o que tememos: o não ter certezas. Por 
isso, trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas 

são o lugar onde as certezas moram. 

Rubem Alves (Correio Popular, 22/05/2005) 
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RESUMO 

A observação do modo como se organizam os textos acadêmicos permite o 

entendimento dos mecanismos de construção dos sentidos nos diferentes 

estratos dos sistemas discursivos. Além das características lexicogramaticais 

que se configuram na superfície dos textos, o reconhecimento dos contextos em 

que são produzidos possibilita também compreendê-los como sendo resultantes 

de processos de construção de sentidos complexos e articulados nesses 

sistemas, tal como definido pela Linguística Sistêmico-Funcional (LSF). Este 

estudo se filia aos modelos de sistemas discursivos propostos por Martin e Rose 

(2007), aos estudos de coesão desenvolvidos em Halliday e Hasan (1976) e à 

gramática sistêmico-funcional de Halliday e Matthiessen (2014). O foco e escopo 

do trabalho é o fenômeno da junção com marcadores explícitos – aqui concebida 

como diferentes realizações da lexicogramática que, independentemente de seu 

estatuto ou extensão, atuam na confluência de complexos oracionais. Neste 

caso específico, o interesse se volta aos textos produzidos por graduandos e 

pós-graduandos em Letras, a fim de: (i) identificar as relações de junção em 

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

graduação; (ii) comparar os usos das relações de junção entre os textos 

produzidos por estudantes de graduação e pós-graduação; (iii) apresentar 

contribuições para as práticas de escrita na academia a partir dos subsídios 

teóricos fornecidos pela LSF sobre articulação textual. Para atendimento destes 

objetivos, a pesquisa analisa um corpus de 9,8 milhões de palavras composto 

por artigos, monografias, dissertações e teses da área de Linguística. Os dados 

foram recenseados com apoio de ferramentas disponíveis nas aplicações do 

WordSmith Tools (SCOTT, 2012), especificamente no tratamento quantitativo de 

amostras. À guisa de resultados, é possível indicar que a junção com marcador 

explícito se situa com maior recorrência nos textos de graduandos, mas 

colabora, indistintamente nos trabalhos de graduação e pós-graduação, para a 

construção de sentidos no discurso porque configuram relações e atividades 

dentro do próprio texto e para além dele, tanto pelas passagens argumentativas 

de um tópico a outro, como pelo emprego de recursos como metáfrase, 

transposição e/ou ampliação de sentidos quando esses componentes funcionais 

apontam para a experiência ou ideação e, noutros casos, para a organização 

sequencial do texto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Junção. Sistema de conjunção. Relações lógico-

semânticas. Gramática Sistêmico-Funcional. Texto acadêmico. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

The observation of how academic texts are organized provides the understanding 
of the meaning construction mechanisms in the different strata of the discursive 
systems. Besides the lexicogrammatical characteristics which configure on the 
surface of the texts, the contexts recognition in which they are produced also 
make it possible to understand them as a result of a complex process of meaning 
construction and articulated in these systems according to Systemic Functional 
Linguistics (SFL).  The theoretical frameworks of this study are the discursive 
system model suggested by Martin and Rose (2007), the cohesion studies carried 
out by Halliday and Hasan (1976) and the Systemic-Functional Grammar by 
Halliday and Matthiessen (2014). The focus and objective of this research is the 
junction phenomenon with overt markers - here conceived as different 
lexicogrammatical realizations which, regardless their status or length, act in the 
confluence of clause complexes. In this specific case, the focus is shifted towards 
texts written by Letras undergraduate and graduate students. It aims at: (i) 
Identifying the relations of junction in academic texts written by undergraduate 
and graduate students; (ii) comparing the usages of relation of junctions within 
the texts written by undergraduate and graduate students; (iii) provide input to 
writing practices in the gym from the theoretical basis provided by LSF on textual 
articulation. To reach these objectives, the research analyzes a corpus of 9,8 
million words composed of research articles, monographs, master’s dissertations 
and doctoral theses in Linguistics. The data were compiled with the support of 
the tools available for use on WordSmith Tools (SCOTT, 2012), specifically on 
the quantitative treatment of the samples. By way of results, it is possible to state 
that junction with overt marker  shows a higher recurrence  in the undergraduates’ 
texts, but cooperate, indistinctly, with the undergraduates’ and graduates’ works, 
for the meaning construction in discourse because they configure relations and  
activities in the text itself  and beyond, as much   for the argumentative passages 
of a given topic or another,  as for  the usage of resources such as metaphrase, 
transposition and/or  amplification of meanings when these functional  
components  point out towards the experience or ideation  and, in other cases,  
for the sequential organization of the text. 
 
KEYWORDS: Junction. Conjunction System.  Logic-semantic relation. Systemic-
functional grammar.  Academic text. 
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CAPÍTULO I 

 INTRODUÇÃO: JUSTIFICANDO O TEMA E OS PERCURSOS 

 

 

O facto de alguns economistas acreditarem saber como controlar 
a crise financeira não é suficiente para acabar com ela. 
Acreditar ter a chave para o sucesso na educação não 

corresponde ao desaparecimento dos problemas no sector. 
Avaliar o desempenho de um pintor não faz do crítico um grande 

artista. [...] É que existe uma diferença entre “saber como” e 
“fazer acontecer”.  

 

Isabel Hub Faria (2012) 

 

 

A discussão desenvolvida pela Profa. Dra. Isabel Hub Faria acerca do 

que é ser linguista, durante a sessão de abertura das aulas de Ciências da 

Linguagem, na Faculdade de Lisboa, em outubro de 2010, cujo fio condutor foi 

o raciocínio sobre “saber fazer” e “fazer acontecer”, remeteu-me, mais 

recentemente, a uma reflexão feita pela Profa. Dra. Magda Soares sobre o 

“impasse dos intelectuais” a respeito de para quem se pesquisa e de para quem 

se escreve. A primeira discussão, objetivamente orientada pela experiência e 

pelos fundamentos teórico-ideológicos da Profa. Isabel, indica que saber a 

respeito de algo não implica necessariamente saber como algo deve ser feito 

e/ou, mais ainda, “há sempre quem faça algo sem saber como” (COSTA; 

DUARTE, 2012, p. 15).  

Na segunda discussão, orientada pelas perguntas “para quem 

pesquisamos” e “para quem escrevemos”, Soares (2011) discorre sobre duas 

figuras que regularmente se manifestam pela escrita, mas com motivações e 

encaminhamentos diferentes: o escritor e o pesquisador-autor. O escritor, 

defende ela em seu texto, é o sujeito que tem no ofício uma condição para 

externar, para expressar seus sentimentos mais íntimos e inquietações 

cotidianas, como num processo de autoanálise, não restando a exigência de um 

leitor. Já o pesquisador-autor, em geral, escreve quase sempre pela obrigação 

imposta, pela exigência de divulgar os conhecimentos produzidos nos espaços 

das ciências, tendo na figura do leitor uma condição de resposta ao que fora 

desenvolvido. 
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A discussão sobre “saber” e “fazer” e a exposição sobre “escritor” e 

“pesquisador-autor” se entrecruzam nas rotas da produção do texto acadêmico, 

em que o “saber fazer” quase sempre resulta do trabalho volitivo do 

“pesquisador-autor”, não sendo possível, neste caso específico, que o texto 

derive das exceções do tipo “quem faça algo sem saber como”. Por outras 

palavras, esse saber fazer pesquisa exige do sujeito a condição de saber 

divulgar, por meio de texto também científico, os resultados emergidos dos 

estudos e devidamente analisados por esse pesquisador-autor. 

 A crítica em torno da qualidade da escrita científica, de todas as suas 

especificidades e de todas as exigências, faz com que a discussão sobre o 

assunto, recorrente nas plenárias internas (por exemplo, o que se faz nas bancas 

de graduação e pós-graduação), alcance os espaços para além da academia. E 

isso ocorre especialmente no momento presente, quando muito se discute sobre 

o valor da produção científica, por causa da existência de um modelo paralelo 

de pseudociência (cf. MARÇAL, 2014), tão presente no cotidiano das grandes 

mídias e das redes sociais, bem como pela insistência de um parâmetro de 

quantidade (por vezes, em detrimento da qualidade) delineado pelas agências 

de fomento de pesquisa e, consequentemente, inseridas nas questões interna 

corporis das Universidades, cuja escala é referencial para concessão de 

financiamento nos concorridos editais. 

Por isso, quando o tema é a escrita, e, subjacente, está presente o 

discurso em torno do “texto bem escrito”, as referências no espaço e no tempo 

são as mesmas: o trabalho final do curso é mal elaborado porque o estudante 

universitário chegou do Ensino Médio sem saber minimamente o que é um texto; 

na escola de Ensino Médio, o aluno não sabe o que é texto porque não aprendeu 

com a devida acuidade a gramática normativa no Ensino Fundamental; e a 

queixa da escola de Ensino Fundamental é de que o aluno não foi alfabetizado 

na idade ideal, quando ainda estava na Educação Infantil. Ao final da herança 

da culpa (que parece ser a gênese de tudo), resta a responsabilização da família, 

resta a incompetência do próprio sujeito de aprender algo que sempre foi tido 

como instrumento de ascensão social: a língua escrita culta (cf. BAGNO, 2011a). 

Essa situação foi responsável por grande parte de meus interesses e 

preocupações em momentos específicos de minha trajetória como docente, a 

saber: (i) inicialmente, na rede básica, quando lecionei Língua Portuguesa em 
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escola particular em Açu/RN; e, depois, como professor das disciplinas de 

morfologia e sintaxe, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN). Na primeira experiência, ocupava-me das dificuldades que os alunos 

enfrentavam para compreender e aplicar certos conceitos dos manuais de 

gramática tradicional adotados pela escola. Na Universidade, chamava-me 

atenção o fato de os alunos do curso, futuros professores de línguas nas escolas 

de Ensino Fundamental e Médio, não recuperarem noções mais gerais da 

gramática da língua (agentividade, volição, ação-processo, sujeito oracional, 

transitividade etc.), quando de sua formação inicial básica.  

A preocupação sequenciou projetos de pesquisa na UERN, desde o que 

desenvolvi no mestrado (MENDES, 2010), que permitiu a ampliação por outros 

projetos que coordenei nos anos seguintes, objetivando, de modo específico, 

compreender os usos relacionados a fenômenos como a transitividade nos 

textos acadêmicos, particularmente focado em circunstâncias (MENDES, 2011), 

bem como com foco dirigido aos processos do dizer, como foi o caso do estudo 

desenvolvido no Programa de Bolsa de Iniciação Científica – PIBIC (MENDES; 

PEREIRA, 2012) e, até mais recentemente, a análise de mecanismos de 

sequenciamento e articulação (MENDES; PEREIRA DE PAULA, 2013), também 

como orientação de PIBIC. Todas as pesquisas foram desenvolvidas com base 

nas concepções do funcionalismo linguístico desenvolvido por Michael 

Alexander Kirkwood Halliday, que ficou conhecido como Linguística Sistêmico-

Funcional (LSF). 

Na investigação da dissertação de mestrado, intitulada As circunstâncias 

e a construção de sentidos, a que já me referi, procurei analisar o Sistema de 

Transitividade em relação às circunstâncias, a fim de compreender como esse 

sistema contribui para a construção da opinião no gênero blog, numa perspectiva 

sistêmico-funcional. Analisei 75 postagens selecionadas em quatro blogs, de 

onde extraí 422 amostras de circunstâncias variadas. Os resultados me 

permitiram concluir que as circunstâncias desempenham papel importante, e não 

apenas “acessório”, na composição de significados potencialmente 

argumentativos do blog (extensão, papel, causa, propósito, concessão, ângulo) 

e nos diferentes modos de situar, localizar e referenciar elementos dentro e fora 

do texto (localização, companhia, assunto, modo, acompanhamento), 
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contribuindo para a construção da opinião nos blogs e reforçando o papel que o 

Sistema de Transitividade tem na construção de sentido nesse gênero. 

Constatando a grande incidência de orações circunstanciais nos blogs, 

conhecidas tradicionalmente como adverbiais, meu interesse de investigação 

passou a se voltar para as relações entre complexos oracionais1 

(tradicionalmente conhecidos como períodos). Na perspectiva sistêmico-

funcional, são interpretadas as relações por dois sistemas: o tático (ou de 

interdependência) e o lógico-semântico (HALLIDAY; MATHIESSEN, 2014) e, 

para além disso, podem ser compreendidas pela ampliação dos sistemas 

discursivos, proposta de Martin (1992), definida como Sistema de Conjunção em 

Martin e Rose (2007).  Pretendi, a partir desta orientação, explicitar ou simplificar 

as inconsistências terminológicas e de classificação dos processos sintáticos 

que interligam os complexos de oração num texto, que na tradição gramatical se 

apresentam circunscritas às noções de coordenação e subordinação.  

No ensino desses conceitos, geralmente, o professor de Língua 

Portuguesa se depara com o problema de explicar as concepções de 

coordenação e subordinação por meio da adoção de critérios meramente 

sintáticos (relação de interdependência, por exemplo) ou formais (o tipo de item 

lexical que promove a conexão). Compreendo que é praticamente impossível 

dissociar o componente sintático do semântico e pragmático, mesmo que seja 

apenas por uma questão didática. Desse modo, a classificação dicotômica de 

orações coordenadas e subordinadas torna-se inconsistente, posto que há entre 

as orações assim classificadas diferentes tipos de relação de significado, bem 

como diversos modos de organização e interdependência. Ou seja, as orações 

comumente classificadas como justapostas, coordenadas ou subordinadas 

podem exprimir uma mesma relação semântica que exige a presença das duas 

orações, não havendo, pois, autonomia de uma elas, impedindo de serem 

consideradas orações independentes na coordenação, e dependentes na 

subordinação, como reza a doutrina tradicional e ortodoxa. Soma-se a isso a 

dificuldade que os alunos enfrentam para identificar a oração principal no 

complexo hipotático, que nem sempre coincide com a determinação da ideia 

                                                 
1 Estou usando o termo complexo oracional, próprio da teoria hallidayana, para designar a 
organização textual em que uma ou mais orações ocorrem, tendo como delimitação a pontuação 
final. 
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principal do texto, ou mesmo quando a ideia principal encontra-se na oração 

encaixada. 

Os manuais de gramática e, por extensão, os livros didáticos apresentam 

uma classificação de orações com exemplos retirados de obras literárias de 

autores renomados brasileiros ou portugueses tidos como modelares de uma 

versão uniforme entre a norma e o uso, além de análises de exemplos isolados, 

não situados num dado discurso/contexto. Isso cria problemas no ensino quando 

o aluno se depara com exemplos não canônicos, em que a proximidade das 

relações semântico-pragmáticas sugere a identificação de uma relação mais 

abrangente, como, por exemplo, a relação de condicionalidade, que engloba 

tanto as de causalidade e finalidade. Isso exige do professor um maior domínio 

e formação para poder dirimir as dúvidas dos alunos e cobrir as lacunas 

presentes no tratamento tradicional da articulação de frases. 

Embora essa preocupação já esteja em evidência desde os anos de 

1980, sobretudo evidenciada por estudiosos da Linguística textual como Fávero 

(1987) e Koch (1987), parece que, atualmente, pelo menos nas queixas do 

alunado, as práticas de leitura, de produção de texto e análise linguística não 

estão considerando o legado de tais propostas para o ensino. 

Dessa época, ou mesmo antes, posso elencar alguns estudos 

funcionalistas que tratam da articulação de frases tanto na literatura estrangeira, 

a saber: Halliday e Hassan (1976); Halliday (1985); Mathiessen e Thompson 

(1988); Lehmann (1988); Givón (1990); Hopper e Traugott (1993; 2003); Halliday 

e Mathiessen (2014); como também na literatura brasileira, de que destaco: 

Neves (1999; 2006); Decat (1999); Braga (1999); Pezatti (1999); Camacho 

(1999); Marques (2006).  

Embora esses trabalhos abordem a articulação de orações em suas 

relações paratáticas, hipotáticas e de encaixamento, alguns de modo global e 

outros mais interessados em uma relação específica, os estudos ainda não 

contemplam as relações que se estabelecem em porções maiores do texto, 

como aquelas que se verificam entre complexos de oração. Digo isso, 

entendendo que os estudos desenvolvidos, até o momento presente de nosso 

conhecimento, não atentam para um modelo de compreensão dessas relações 

de conjunção na perspectiva de sistema discursivo (MARTIN, 1992). 
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Tendo em conta a persistência dos problemas relacionados ao ensino 

da língua materna, tanto na prática do professor quanto nas dificuldades de 

aprendizagem do aluno, bem como, concentrando atenção nas práticas de 

escrita na academia, na produção dos textos que discutem resultados de 

pesquisa, em diferentes momentos da formação acadêmica (graduação e pós-

graduação), meu interesse, neste estudo, concentra-se de modo muito 

específico nas relações de junção entre complexos de orações nos textos de 

alunos de graduação e pós-graduação. Tal interesse decorre do entendimento 

de que essas construções de significados refletem toda a problemática que 

acabei de abordar e/ou, mais ainda, que o desenvolvimento de uma pesquisa 

com esse facho pode contribuir sensivelmente para a revisão de práticas de 

letramento adotadas na academia e, por consequência, nas aulas de língua 

materna no ensino básico. 

 Como a abordagem do Sistema de Conjunção proposto por Martin e 

Rose (2007) é relativamente nova no Brasil. Uma consulta à Base de Dados da 

Capes ou em sites de busca como o Google não apresenta resultados além de 

Vian Jr. e Mendes (2015). Optei por tratar de relações entre complexos 

oracionais que são sinalizadas explicitamente por um elemento responsável por 

estabelecer a junção. Tal dispositivo é aqui compreendido como diferentes 

realizações de significados configurados por construções da lexicogramática 

que, independentemente de seu estatuto ou extensão, contribuem para 

confluência dos complexos de oração. Esse conceito de junção se assenta em 

estudos como o de Martin e Rose (2007), Renkema (2009), Castilho (2010), 

Neves (2011) e Longhin (2013). 

Com base nos apontamentos que fiz até aqui, na orientação geral sobre 

as práticas de produção escrita de trabalhos acadêmicos (especialmente os 

apresentados ao fim dos cursos de graduação e de pós-graduação) e na 

necessidade de revisão/reorientação teórica, esta investigação se propõe a 

responder às seguintes perguntas: (i) Quais são os marcadores de junção por 

Extensão comumente empregados nos textos acadêmicos de alunos de 

graduação e pós-graduação? (ii) Em que medida se assemelham os estudantes 

de graduação e pós-graduação em relação ao uso de elementos de junção por 

Extensão em suas produções científicas? (iii) Como os subsídios teóricos 
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fornecidos pela LSF sobre articulação textual e representação ideacional podem 

contribuir para as práticas de escrita na academia? 

Defendo que as respostas a esses questionamentos venham a confirmar 

a hipótese de que as relações de junção por Extensão são as mais recorrentes 

nos textos acadêmico, sendo os alunos de graduação os que se utilizam de 

mecanismos de junção em suas produções. 

Centrando a atenção no fenômeno da junção entre complexos de 

oração, em textos acadêmicos, estabeleci como objetivo geral analisar, na 

perspectiva da LSF, as relações de junção com marcadores em textos 

acadêmicos de graduandos e pós-graduandos em Letras (artigo, monografia, 

dissertação e tese), a partir dos sentidos construídos nestes textos. Mais 

especificamente, a pesquisa objetiva: (i) identificar os marcadores de junção por 

Extensão em textos acadêmico-científicos produzidos por estudantes de 

graduação e de pós-graduação; (ii) comparar os usos das relações de junção 

por Extensão entre os textos produzidos por estudantes de graduação e de pós-

graduação; (iii) apresentar contribuições para as práticas de escrita na academia 

a partir dos subsídios teóricos fornecidos pela LSF sobre articulação textual. 

Um dos ganhos teóricos desse estudo reside no fato de estar 

investigando a funcionalidade do sistema gramatical da língua portuguesa sob a 

perspectiva da sistêmico-funcional, adaptando, portanto, a teoria relativa à língua 

inglesa para o estudo da nossa língua materna. Isso se faz necessário devido a 

certas particularidades e idiossincrasias da língua portuguesa que, por vezes, 

não reproduzem uma série de diferenças do funcionamento gramatical inglês, 

presentes, sobretudo, nos pressupostos teóricos de Halliday (1985;1994). 

Além desse ganho, a pesquisa tem também uma relevância acadêmica, 

pois procura: suprir algumas lacunas de pesquisas já realizadas, bem como 

valorizar seus achados; mostrar a necessidade de mudanças conceituais 

(hipotaxe, parataxe, encaixamento, relações lógico-semânticas, 

níveis/dimensões de análise linguística, etc.) para a interpretação sintático-

semântica de fenômenos particulares; comparar fenômenos que ocorrem em 

diferentes línguas; discutir os termos comumente empregados no entendimento 

do fenômeno; oferecer uma proposta de estudo da junção de complexos de 

orações; tentar explicar os fenômenos, e não só descrevê-los; enfim, preparar 

condições para futuros estudos sobre a língua.    
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Defendo que os resultados deste estudo contribuirão não só para 

discussões posteriores que se valham da LSF, mas também para uma aplicação 

pedagógica de letramento que vise a uma melhor compreensão do 

funcionamento e dos usos da junção de complexos oracionais, na esfera da 

produção do texto acadêmico, mas também nas diferentes situações de 

interação comunicativa que se valham de significados elaborados em porção 

maior. 

A tese está dividida em cinco capítulos. No Capítulo I, apresento os 

aspectos de introdução geral do estudo. Na sequência, apresento as bases 

teóricas que fundamentam a pesquisa no Capítulo II. Inicialmente, discorro sobre 

as relações sintático-semânticas da tradição gramatical associadas aos juntores 

para, em seguida, apresentá-las na perspectiva dos estudos linguísticos, como 

os da Linguística Textual, inseridos no currículo do ensino superior por volta de 

1970. Num segundo momento, apresento o funcionalismo linguístico, 

precisamente a LSF, contemplando a proposta de coesão desenvolvida por 

Halliday e Hasan (1976), o modelo dos eixos tático e lógico-semântico 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014) e a proposta do sistema de conjunção que 

é central neste trabalho (MARTIN, 1992, MARTIN; ROSE, 2003). 

O Capítulo III está organizado em torno das principais posições e 

orientação de natureza ideológica geral, epistemológica e procedimental que 

assumo ao longo de todo o trabalho. Refiro-me à orientação ideológica mais 

geral para tratar destas posições, a saber: o estudo é sistêmico-complexo porque 

compreende a língua como um conjunto de opções intrincadas, em que cada 

relação no conjunto implica um movimento que mobiliza complexos na sua 

elaboração como um todo. Por essa orientação, a base epistemológica não 

configura uma proposição de fazer os dados se encaixarem na teoria, mas, ao 

contrário, de fazer a teoria expansível com os resultados. Nisso, a perspectiva 

da LSF se ajusta muito bem ao que está posto como marco orientador. No 

capítulo, apresento ainda as motivações pessoais, além das que já citei aqui 

como forma de justificar o empreendimento da pesquisa e, por seguinte, reforça 

a ideia de um paradigma que deve atravessar o trabalho do pesquisador, das 

concepções iniciais aos procedimentos de compreensão do fenômeno. Na última 

parte do Capítulo III, faço a descrição dos procedimentos adotados na 
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organização do corpus e do modo como as amostras são analisadas no Capítulo 

IV.  

O capítulo IV apresenta a discussão qualitativa e quantitativa das 

amostras da pesquisa. A análise toma como ponto de partida quatro variáveis 

principais: (i) a experiência de produção acadêmica (graduação e pós-

graduação); (ii) o letramento acadêmico a partir de quatro tipos de texto (artigo 

de graduandos, monografia ou TCC de graduação, dissertação de mestrado e 

tese de doutorado); (iii) a variação das relações de junção por Extensão com 

marcador explícito numa escala de regularidade (o caráter fórico, eventos do 

Sistema de Transitividade, modalização e/ou construção argumental); (iv) 

especialidade ou propriedade, como o uso mais particular, mais específico. Além 

disso, apresento parâmetros para orientação do trabalho docente relativo às 

práticas de escrita acadêmica. 

Por último, no Capítulo V, complemento com um movimento de reflexão 

crítica acerca da investigação desenvolvida no transcurso da tese, esperando 

que o “saber fazer” esteja absolutamente articulado com o “fazer acontecer”, 

ainda que como resultado não definitivo da produção deste pesquisador-autor. 
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CAPÍTULO II 

AS RELAÇÕES ENTRE ORAÇÕES E ENTRE COMPLEXOS 

ORACIONAIS: POR UMA ABORDAGEM SISTÊMICA DO 

FENÔMENO DA (CON)JUNÇÃO 

 
 

 
Essas tradições [...] têm que prestar contas à crítica de se 
esta é uma teoria ou um desejo. Toda vez que a realidade 

se aproxima daquilo que gostaríamos que fosse real, 
devemos ser bastante rigorosos e cautelosos. 

 
Nilton Bonder (2011) 

 
 
 

Neste capítulo, apresento as relações teóricas que fundamentam este 

estudo. Inicialmente, discorro sobre (1.1) as relações sintático-semânticas à luz 

da tradição gramatical para, em seguida, apresentá-las na perspectiva dos 

estudos linguísticos. Essa apresentação inicial visa a que o leitor possa 

recuperar o modo como o ensino tradicional (e o currículo da escola como seu 

representante) categoriza o entendimento da organização oracional e sua 

relação de sentido. Ainda que a junção possa se apresentar em diferentes partes 

da gramática, tanto naquelas dedicadas à morfologia quanto nas que são 

dirigidas à sintaxe, optei por abordar o enfoque dado à coordenação e à 

subordinação, por se tratar de modelos de relação e também como melhor forma 

de associá-los à perspectiva teórica assumida ao longo da tese. Além disso, 

estabeleço um paralelo com os estudos linguísticos, quando os currículos dos 

cursos de Letras, no Brasil, incorporaram os estudos da Linguística Textual, por 

volta de 1970. Num segundo momento, apresento as bases teóricas do 

funcionalismo linguístico, precisamente a proposta sistematizada por Michael 

Alexander Kirkwood Halliday, desde o início dos anos 1960, e que ficou 

conhecido como Linguística Sistêmico-Funcional (doravante, LSF). Dispus a 

sequência do capítulo de modo a contemplar (2.2) a proposição de Halliday e 

Hasan (1976) para a coesão textual, bem como a sistematização de conjunção 

no modelo da LSF (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014); a última seção (2.3) traz 

a proposta do sistema de conjunção que é central neste trabalho, qual seja: a 
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concepção de um sistema de significados que organiza sequências de 

atividades/eventos e texto, não se prestando exclusivamente à ligação de 

orações ou de complexos oracionais (MARTIN, 1992, MARTIN; ROSE, 2007). 

 

2.1 Relações lógico-semânticas: da tradição aos estudos linguísticos 

 

A epígrafe que abre este capítulo apresenta uma série de ideias que me 

inquietaram bastante nas diversas etapas que antecederam a escrita deste 

trabalho. Chamo de ideias em série porque me provocaram reflexões numa 

espécie de gradação: primeiro acerca da diferença entre ciência e desejo; depois 

sobre o “real mesmo”, para entender a diferença daquilo que 

representamos/idealizamos como sendo o “real pessoal”. Por último, a sugestão 

de rigor e cautela em todo esse processamento. 

A preocupação de Bonder (2011), embora não esteja apresentada em 

produção de caráter técnico-científico (nos moldes como se concebe ciência no 

momento presente de nosso conhecimento), levou-me à ponderação de que 

nem todo desejo do sujeito configura um modelo teórico passível de status 

científico. Por outra via, toda proposição teórica é resultante do desejo humano 

de compreender a realidade ou de construí-la, de dar-lhe sentido, de fazer existir. 

A ponderação que o autor faz sobre a aproximação da realidade com as nossas 

explicações é que parece remeter ao pensamento tradicional da “ciência 

objetiva”, distante do sujeito e daquilo que ele se propõe estudar. 

Dito isso, quero explicar que a sua fala foi posta aqui com uma finalidade 

específica: a de indicar ao leitor deste trabalho que as proposições teóricas aqui 

dispostas resultam de desejos, de tentativas de explicação da realidade, dos 

significados e, ao mesmo tempo, não são a derivação pura e simples do desejo 

de que a realidade seja apenas a visão pessoal do que está descrito. O caráter 

de verdade absoluta, pronta e determinada, não se configura o propósito deste 

estudo, embora vá o leitor encontrar diversas passagens em que esse cuidado 

não se manteve firme, tanto menos pelas limitações que a escrita impõe e bem 

mais pelas limitações de quem escreve. 

Passo à discussão dos modelos teóricos que optei por trazer ao estudo 

como parte da construção que me proponho fazer a no percurso. A escolha pela 

exposição das relações sintático-semânticas à luz da tradição gramatical, como 
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indiquei, é processo recorrente em trabalhos como este, especialmente para que 

seja possível estabelecer um lugar de saída e visualizar um porto de ancoragem. 

A tradição é ainda um modelo presente no cotidiano escolar e na memória dos 

que frequentaram a escola para aquisição de língua escrita, da ortografia e 

morfologia até a apreensão de categorias sintáticas de cadeias mais complexas, 

como aquelas que são trabalhadas nos anos finais do ensino fundamental: a 

sintaxe de período simples e a sintaxe do período composto, dividido 

dicotomicamente em coordenação e subordinação. 

Uma comparação entre os manuais que guardam as concepções 

advindas de categorias greco-latinas vai apontar imediatamente para 

convergências e divergências nos conceitos de processos sintáticos de 

coordenação e subordinação, já que, em certa medida, os autores desses 

manuais de gramática podem separar conceitos morfológicos de conceitos 

semânticos: quando convergem é porque pensam a conceituação por critério 

morfológico-sintático; quando divergem, os critérios têm relação com o sentido. 

Do exame das gramáticas tradicionais resulta comum que os conceitos 

de coordenação e subordinação são tratados em capítulo denominado 

“períodos”, havendo também consenso entre os gramáticos sobre a divisão em 

períodos dependentes (subordinação) e independentes (coordenação). 

Essa noção é analisada dentro do período composto, que se constitui 

por duas ou mais orações. Por esse viés, num mesmo período pode ocorrer (i) 

oração principal, (ii) subordinada e/ou (iii) coordenada. De maneira geral, as 

gramáticas subdividem a coordenação e a subordinação a partir da composição 

sintática e dos termos que relacionam, permitindo entender a função pelo critério 

do paralelismo ou da dependência sintática. No que diz respeito à subordinação, 

é pertinente destacar a ideia de oração principal. 

Cegalla (2008) e Cunha e Cintra (2008) admitem o conceito de oração 

principal, mencionando que esta é uma estrutura sintática que só ocorre dentro 

do período composto por subordinação e atestando a ideia de que a oração 

principal é aquela que não “exerce nenhuma função sintática em outra oração 

do período” (CUNHA; CINTRA, 2008, p. 609). Estes empregam o exemplo: 

 

[1] O meu André não lhe disse que temos aí um holandês que trouxe 
material novo...? (CUNHA; CINTRA, 2008, p. 608) 
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Em sua concepção, o fato de a primeira oração (em destaque) reger-se 

por si mesma (composição bastante em termos de estrutura e, para além disso, 

não cumprindo qualquer papel sintático em outras orações do período) já lhe 

confere o caráter de principal na relação com as demais. Ora, dessa concepção 

resta claro que os autores também compreendem a coordenação como um 

modelo de análise em que as orações não podem ser tomadas uma em relação 

à outra, tendo em conta, principalmente o fato da independência sintático-

semântica atribuída ao período composto coordenado. 

Posso depreender igualmente que na coordenação ocorre a 

justaposição de termos ou expressões de mesma função e na subordinação há 

relação de termos ou expressões de diferente estatuto sintático (SAVIOLI, 1999). 

Para ilustrar, cito a exemplificação de estruturação de camadas gramaticais, 

proposto por Bechara (2009, p. 462): 

 

[2] A noite chegou, 

 

[3] O caçador percebeu que a noite chegou. 

 

No entendimento de Bechara (2009), a oração [2] classificada como 

primitiva, pode ser entendida como independente do ponto de vista sintático, 

tendo em conta que sozinha constitui texto. No segundo caso [3], o autor indica 

que a oração primitiva [1] passa do nível sintático de independência para exercer 

uma função de complemento da oração “o caçador percebeu”, constituindo-se 

por tal processo como membro sintático de outra unidade. A sobreposição de 

critério sintático é o mesmo, portanto, daquele trazido em Cunha e Cintra (2008).  

Em contrapartida, cito Cegalla (2008, p. 374) para ilustrar os casos 

considerados como coordenação: 

 

[4] A doença vem a cavalo e volta a pé. 

 

No exemplo [4], o autor explica que a oração coordenada é aquela que 

está ligada a outra de mesma natureza sintática, ou seja, não funciona como 

complemento de outras e pode se dividir em sindética (justaposta por conjunções 

coordenativas) e assindética (ligada sem conjunções, ou não ligadas, no dizer 
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do autor). Dessa noção, é possível entender que a oração destacada em [4] é 

coordenada em relação à anterior porque apresenta estrutura sintática 

semelhante, bem como autonomia de sentido. 

A concepção de oração principal nas coordenadas se perde dada a 

natureza da “independência sintática”. Organizei os exemplos e explicações de 

coordenação sindética dispostos em Cegalla (2008) no Quadro 1, como forma 

de melhor visualizar as concepções adotadas pelo gramático: 

 

Quadro 1 – Orações coordenadas sindéticas 

Coordenadas 
sindéticas 

exprimem conjunções Exemplos 

Aditivas 

adição, 
sequência de 
fatos ou de 
pensamentos 

e (a) A doença vem a cavalo e volta a pé. 

nem 
(b) As pessoas não se mexiam nem 
falavam. 

mas também 
(c) Os livros não somente instruem, mas 
também divertem. 

como também 
(d) Ela não somente se orgulhava de seu 
marido como também o amava muito. 

Adversativas 
contraente, 
oposição, 
ressalva 

mas (e) A espada vence, mas não convence. 

contudo (f) Tens razão, contudo não te exaltes. 

entretanto 
(g) Havia muito serviço, entretanto 
ninguém trabalhava. 

Alternativas 
alternância, 
alternativa, 
exclusão 

ou (h) Venha agora ou perderá a vez. 

ora 
(i) “A louca ora o acariciava, ora o 
rasgava” (Luís Jardim) 

ou 
(j) “Ou Amaro estuda ou larga-o de mão” 
(Graciliano Ramos) 

já 
(k) O misterioso disco já escurecia, já 
brilhava intensamente. 

Conclusivas 
conclusão, 
dedução, 
consequência 

logo (l) Vives mentindo; logo, não mereces fé. 

pois 
(m) Ele é teu pai: respeita-lhe, pois, a 
vontade. 

portanto 
(n) Raimundo é homem são, portanto 
deve trabalhar. 

Explicativas 
explicação, 
motivo, razão 

que 
(o) Leve-lhe uma lembrança, que ela 
aniversaria amanhã. 

pois 
(p) O cavalo estava canso, pois arfava 
muito. 

porque (q) Não mintas, porque é pior para ti. 

porquanto 
(r) Ninguém podia queixar-se, porquanto 
eu estava cumprindo com o meu vever. 

Fonte: elaborado para este trabalho a partir de Cegalla (2008) 

 

A observação do Quadro 1, orientada pela tradição, permite entender 

que o estatuto da coordenação seria o da não dependência entre as orações. O 

autor elabora os exemplos (ou cita-os obras literárias) para tentar corroborar 

essa ideia. O período trazido em (d), de certa maneira, contradiz a tese da 

independência sintática, posto que na primeira oração o emprego de “não 
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somente” invoca a complementação, quer por oração quer por outro termo. 

Embora tente atribuir aos casos (c) e (d) à ideia de ênfase, quando faz 

observação acerca destes tipos de coordenação aditiva, o autor apenas reforça 

a interdependência semântica entre as orações que notoriamente se manifesta 

pelas escolhas sintáticas – que ele chama de par correlato. Soa ainda muito 

estranho, ao menos em ternos de representação de sentido, o uso de “já” como 

conjunção alternativa no exemplo (k). A alternância sugerida pelo autor parece 

ser mais um daqueles casos muito específicos que somente pode ser encontrado 

em um manual de gramática tradicional, cujo uso muito possivelmente jamais 

terá ocorrido na língua. 

A maior contradição que se verifica dessa tentativa da tradição 

gramatical de justificar a coordenação (e também a subordinação) em ternos 

sintáticos é verificada quando, ao abordar as orações coordenadas assindéticas, 

Cegalla (2008, p. 376) adverte que “as orações coordenadas são autônomas 

quanto à estrutura sintática, mas inter-relacionadas, interdependentes, quanto 

ao sentido”. 

Nos manuais de gramática tradicional aqui discutidos, as classificações 

se apresentam semelhantemente quanto à divisão de oração de coordenação. 

Como o caso de Cegalla (2008), também verifiquei em Cunha e Cintra (2008) e 

Rocha Lima (1992) à distribuição das sindéticas em aditivas, adversativas, 

alternativas, conclusivas e explicativas, com os mesmos exemplos de conjunção. 

Bechara (2009), entretanto, nomeia e classifica os processos sintáticos 

de coordenação em três tipos: aditivos, adversativos e alternativos. O autor 

apresenta em seu manual a complexidade que gira em torno do processo 

coordenativo, argumentando que a classificação por uso de conectivos não 

espelha apenas uma escolha sintática, mas também uma opção semântica. Para 

ele, as relações semânticas marcadas por conjunções podem ser aditivas 

quando adicionam ou entrelaçam duas ou mais orações, sem nenhuma ideia 

subsidiária, sendo as conjunções e e nem representativas dessas relações. 

Recupero de Bechara (2009, p. 478), além dos exemplos de relações aditivas, 

os exemplos que representam as relações alternativas e adversativas: 

 

[5] Pedro estuda e Maria trabalha. 
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[6] Pedro não estuda nem trabalha. 

 

[7] Nem Pedro estuda nem Maria trabalha. 

 

[8] Estudas ou brincas. 

 

[9] João veio visitar o primo, mas não o encontrou. 

 

A explicação do autor, nesses casos, leva em consideração o estatuto 

semântico e não apenas sua representação sintática. Para ele, a estruturação 

gramatical deve ser entendida no nível da oração, ao passo que a interpretação 

carece da compreensão em nível do texto (BECHARA, 2009). Por essa razão, a 

sua classificação desabriga a coordenação das conclusivas e das explicativas, 

restando menor também o repertório de conjunções aditivas, conforme se 

verifica nos exemplos [5], [6] e [7], sendo o conector nem empregado em 

conteúdo de negação. O mesmo pode ser dito dos conectores adversativos 

(mas, porém e senão) e alternativos (ou). A posição assumida por este autor é a 

de que, na relação de alternância, o conteúdo de uma oração contrapõe o 

conteúdo da outra, havendo exclusão de um deles [8]; ao passo que nas relações 

adversativas a contraposição se dá em relação ao conteúdo da oração anterior, 

sem que haja exclusão do evento [9].  

Quanto ao processo sintático de subordinação, a tradição gramatical 

classifica as orações a partir da função sintática que a oração subordinada 

desempenha em relação à oração matriz e do modo como se realiza no período 

(a depender do termo/conector que estabelece a relação), podendo dividir-se em 

subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Além dessa tripeça, há 

subclassificações que tornam a lista ainda mais longa e, no mesmo passo, 

intrincada.  

Em Cegalla (2008) e Cunha e Cintra (2008), as relações de 

subordinação são agrupadas nesses três conjuntos, a partir dos quais se atribui 

a uma oração a condição de funcionar como termo essencial, integrante ou 

acessório de outra oração (cf. CUNHA; CINTRA, 2008, p. 612), ou seja, atua 

como sujeito, objeto, complemento ou circunstância, a depender da função 

sintática que exerça no período.  A exemplo do que fiz em relação às orações 

coordenadas sindéticas, dispus o Quadro 2 que sintetiza as classificações, 
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explicações e exemplos das orações substantivas nos dois manuais aqui 

tomados como referência na discussão: 

 

Quadro 2 – Orações subordinadas substantivas 

SUBSTANTIVAS 

Cunha; Cintra (2008) Cegalla (2008) 

Tipo Função Exemplo Tipo Função Exemplo 

S
u
b

je
ti
v
a

 

exerce 
função de 
sujeito 

É certo / que a 
presença do dono o 
sossegava um 
pouco. 

S
u
b

je
ti
v
a

 

funciona como 
sujeito do verbo da 
oração principal 

É necessário 
que você 
colabore. 

O
b
je

ti
v
a
 

d
ir
e
ta

 exerce 
função de 
objeto direto 

Respondi-lhe / que já 
tinha lido a receita 
em qualquer parte. 

O
b
je

ti
v
a
 

d
ir
e
ta

 

funciona como 
objeto direto do 
verbo da oração 
principal 

O mestre exigia 
que todos 
estivessem 
presentes. 

O
b
je

ti
v
a
 

in
d

ir
e
ta

 exerce 
função de 
objeto 
indireto 

Não me esqueço / de 
que estavas doente / 
quando ele nasceu. 

O
b
je

ti
v
a
 

in
d

ir
e
ta

 
funciona como 
objeto indireto 

Lembre-se de 
que a vida é 
breve. 

C
o
m

p
le

ti
v
a
 

n
o
m

in
a

l 

exerce a 
função de 
complemento 
nominal 

Calipso! Ele tem a 
mania / que alho faz 
bem à saúde! 

C
o
m

p
le

ti
v
a
 

n
o
m

in
a

l 

função de 
complemento 
nominal de um 
substantivo ou 
adjetivo da oração 
principal 

Sou favorável a 
que o prendam. 

P
re

d
ic

a
ti
v
a

 

exerce a 
função de 
predicativo 

A verdade é / que eu 
ia falar outra vez de 
Noêmia. 

P
re

d
ic

a
ti
v
a

 

exerce a função de 
predicativo do 
sujeito 

Seu receio era 
que chovesse. 
[Seu receio era 
a chuva] 

A
p
o
s
it
iv

a
 exerce a 

função de 
aposto 

É preciso que o 
pecador reconheça 
ao menos isto: / que 
a Moral católica está 
certa / e é 
irrepreensível. A

p
o
s
it
iv

a
 

serve de aposto 

Só desejo uma 
coisa: que 
vivem felizes. 

A
g
e

n
ti
v
a
 d

a
 

p
a
s
s
iv

a
 

exerce a 
função de 
agente da 
passiva 

As ordens são dadas 
/ por quem pode. 

 

 

 

Fonte: elaborado para este trabalho a partir de Cunha e Cintra (2008) e de Cegalla (2008) 
 

A comparação entre os dois manuais não traz especificidades que 

mereçam grande relevo. Com exceção do fato de que em Cegalla (2008) não se 

reconhece o tipo de subordinada substantiva agente da passiva, os demais 

exemplos e explicações se assemelham muito e confirmam a concepção 

defendida pela tradição de que a subordinação corresponde a um papel exercido 

por uma oração que, num período simples, se faria por um nome – no caso das 
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orações substantivas. No período composto por subordinação, o critério sintático 

fica explicito de tal maneira que há casos em que os autores reescrevem os 

exemplos sob a forma de período simples, como verifiquei no caso da 

substantiva predicativa em Cegalla (2008). Talvez a transposição de “Seu receio 

era que chovesse” para “Seu receio era a chuva” derive da necessidade de fazer 

o leitor do manual reconhecer categorias que estão absolutamente enleadas. 

As orações subordinadas adjetivas apresentam o mesmo processo de 

classificação sintática, ou seja, caracterizam-se por exercer função de um 

adjetivo de um termo da oração principal. Em ambos os manuais, a distinção se 

faz apenas em adjetivas restritivas e adjetivas explicativas. Na obra de Cunha e 

Cintra, “as restritivas, como o próprio nome indica, restringem, limitam, precisam 

a significação do substantivo (ou pronome) antecedente. São, por conseguinte, 

indispensáveis ao sentido da frase [...]”. Já as explicativas são assim chamadas 

porque “acrescentam uma qualidade acessória”, sendo que, “na fala, separam-

se do antecedente por uma pausa, indicada na escrita por vírgula (CUNHA; 

CINTRA, 2008, p. 618). Destaquei, da mesma página, os exemplos dos autores: 

 

[10] És um dos raros homens que têm o mundo nas mãos. 

 

[11] Tio Cosme, / que era advogado, / confiava-lhe a cópia de papéis de 

autos. 

 

O exemplo de oração adjetiva restritiva [10] e o de oração adjetiva 

explicativa [11] apontam para a fragilidade da distinção dada pelos gramáticos: 

na oralidade, não são pausas que podem marcar a diferença entre as funções 

de explicar ou de restringir, conforme sugerem os autores, bem como na escrita 

não tem a vírgula tal propriedade. Em Cegalla (2008, p. 391) ocorrem as mesmas 

explicações sobre indispensabilidade ao sentido da oração, no caso das 

restritivas, e sobre esclarecimento de antecedente, no caso das adjetivas 

explicativas. 

A terceira divisão das subordinadas é em adverbiais. A classificação 

gravita em torno da concepção tradicional de que esse tipo de oração exerce a 

função de ajunto adverbial da oração principal (que pode não ser 

necessariamente a antecedente, já que a ordem não é um critério para definição 
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de quem é subordinada ou de quem é principal). As subordinadas adverbiais 

ainda comportam a problemática que envolve a própria definição de advérbio, 

tendo em conta a diversidade de função e a grande variedade de realizações da 

lexicogramática que pode funcionar como circunstância. Talvez por causa disso, 

haja também diferenças entre os manuais de gramática tradicional sobre a 

classificação e tipos de subordinadas adverbiais. 

No Quadro 3, logo a seguir, apresento as orações consideradas 

subordinadas adverbiais, com exemplos de Cegalla (2008): 

 

Quadro 3 – Orações subordinadas adverbiais 

Classificação 
Conjunções 

subordinativas adverbiais 
Exemplo (CEGALLA, 2008) 

causais 

porque, pois, já que, visto que O tambor soa porque é oco. 
 

Como não atendessem, repreendi-os 
severamente. 

comparativas 

tão... (do) que, tanto... (do)que, 
mais... (do) que, menos (do) 
que, maior... (do) que, menor... 
(do) que, melhor (do) que, pior... 
(do) que, como, assim como 

Ela o atraía irresistivelmente, como o ímã 
atrai o ferro. 
 

Os retirantes deixaram a cidade tão 
pobres como vieram. 
 

Certos cantores gesticulam mais do que 
cantam. 

concessivas 
embora, ainda que, mesmo 
(que), apesar de que), se bem 
que, por mais que 

Embora não possuísse informações 
seguras, ainda assim arriscou uma 
opinião. 

condicionais 
se, contanto que, desde que, 
caso, a não ser que 

Se o conhecesses, não o condenarias. 

conformativas 
como, conforme, consoante, 
segundo 

O homem age conforme pensa. 

consecutivas 
que, depois de, tanto, tamanho De tal sorte a cidade crescera que não a 

reconhecia mais. 

finais 
para, para que, a fim de, a fim 
de que 

Aproximei-me dele a fim de que me 
ouvisse melhor. 

modais 
sem que Aqui viverás em paz, sem que ninguém 

te incomode. 

proporcionais 

à proporção que, à medida que, 
ao passo que, quanto mais ... 
mais, quanto mais ... menos 

À medida que se vive, mais se aprende. 
 

Quanto mais se tem, (tanto) mais se 
deseja. 

temporais 

quando, mal, enquanto, logo 
que, assim que, sempre que, 
antes que, depois que 

Enquanto foi rico, todos o procuravam. 
 

Sempre que vou à cidade, passo pelas 
livrarias. 

Fonte: elaborado para este trabalho a partir de Cegalla (2008) 
 

Nessa perspectiva da tradição, às conjunções é reservado o papel de 

ligar orações ou palavras da mesma oração: ora “duas orações que se 

completam uma à outra”, ora ligando “orações sem fazer que uma dependa da 
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outra, sem que a segunda complete o sentido da primeira.” (CEGALLA, 2008, p. 

289). Da síntese analítica (da separação do todo em partes cada vez menores), 

resulta a impossibilidade de compreender a conjunção como parte da oração, 

mas apenas como um item que se presta a “ligar”. E mais uma vez os critérios 

se contradizem e não dão conta de explicar a organização textual e discursiva. 

Da observação e da análise dessa estrutura hierárquica ou de níveis de 

classificação, que aparentemente se baseia em critérios controversos, fica 

patente que ao aluno distinguir entre um tipo de período ou outro, bem como 

classificar as relações entre as orações não pode se constituir em fácil missão. 

Para além disso, posso afirmar que o nível da relação pretendida pelos 

gramáticos aqui trazidos se resume à oração, não se expandindo, portanto, para 

os domínios do texto, das relações de interação entre sujeitos e menos ainda 

para a representação experiencial. Isso fica evidenciado pela seleção de 

exemplos que não pertencem a situações de uso, mas sim, como já disse, 

demandam da elaboração pessoal de seus autores – quando muito, um recorte 

de texto clássico, numa versão da língua menos conhecida dos escolares no 

presente e provavelmente com menos recorrência no futuro desta mesma língua. 

A recuperação dessas conhecidas noções da tradição gramatical visa a 

que o leitor compreenda que meu interesse pelas relações juntivas tem 

fundamento principal nas dificuldades encontradas no ensino dessas relações, 

que vivenciei quando aluno e, posteriormente, como professor do ensino básico, 

com vistas à superação ou diminuição de muitos conflitos ainda presentes na 

escola e na sua preocupação com o ensino da língua materna. E, para 

estabelecer um paralelo entre o paradigma clássico com os estudos mais 

modernos – tal como anunciei no início do capítulo, apresento as principais 

correntes linguísticas ocupadas da explicação dos fenômenos das relações de 

junção que se podem configurar no interior do texto e para além dele. 

No final dos anos de 1980, Fávero, à luz da Linguística Textual, propõe 

uma revisão das gramáticas e do ensino com base nos questionamentos acerca 

de alguns tipos de relações entre períodos e dos conceitos de coordenação e de 

subordinação, geralmente explicados com base em critérios meramente 

sintáticos ou formais. A título de exemplo, Fávero (1987, p. 60-1) apresenta 

questões em que, segundo ela, o aluno sente o problema ao considerar que: 
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(a) as orações principais mantêm clara relação de interdependência com as 

demais do período; 

(b) as orações assindéticas são todas aquelas que não apresentam 

conectores; 

(c) as orações causais, as consecutivas e as conclusivas apresentam sempre  

relações de causalidade; 

(d) as orações adversativas e concessivas apresentam ideias de oposição, 

de contrajunção; 

(e) as orações subjetivas se apresentam ao aluno como objetivas; 

(f) as orações objetivas indiretas se iniciam por preposição, quando há na 

própria gramática a defesa de que a preposição não é necessária no caso 

de objeto indireto oracional; 

(g) ignora-se a correspondência entre as relações de restrição e as relações 

de causalidade, correferencialidade, conformidade, simultaneidade 

temporal, entre outras. 

 

Para melhor equacionar tais questões, a autora propõe a adoção de 

critérios sintáticos, semânticos e pragmáticos no estudo das relações 

interfrásicas que, segundo ela, “pressupõe um nível mais amplo que o da frase 

e só pode ser feito dentro de uma linguística textual” (FÁVERO, 1987, p. 61). 

Nessa perspectiva, a autora examina como as orações podem se 

relacionar entre si e chama de junção os vários processos de sequencialização 

que exprimem os diferentes tipos de interdependência semântica das orações, 

por meio dos conectores frásicos e das pausas.  

Dentre os vários tipos de junção, resumimos no Quadro 4, as que Fávero 

(1987) discute e examina considerando serem de maior interesse entre os 

professores de língua portuguesa, devido aos problemas que a sua análise 

acarreta em sala de aula. 
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Quadro 4 – Processos de sequencialização por junção 

Tipo de Junção Tradição Relação 
Conjunção  
 

aditivas 
e 

articula sequencialmente orações que se 
adicionam (compatibilidade) 

Disjunção  
alternativas 

ou 
articula sequencialmente orações que exprimem 
conteúdos alternativos. (inclusivo ou exclusivo) 

Contrajunção 

adversativas 
mas 

concessivas 
embora 

articula sequencialmente orações cujos conteúdos 
se opõem 

Condicionalidade 
condicional 

se 
articula sequencialmente orações que mantêm 
entre si uma relação de dependência lógica de 
condição (hipotética ou irreal) 

Causalidade 

causais 
porque, 

conclusivas 
então 

consecutivas 
tanto ...que 

articula sequencialmente orações que mantêm 
entre si uma relação de dependência lógica de 
condição necessária ou suficiente (real) 

Complementação 
 

diretas e 
indiretas 

quando uma oração completa o sentido de um 
termo da outra 

subjetivas constitui um caso de complementação verbal 

apositivas quando uma oração estabelece uma relação de 
hiperonímia 

Restrição ou 
delimitação 

restritivas  quando uma oração limita o sentido de um termo 
da outra, havendo correferencialidade entre eles 

Fonte: elaborado para este trabalho a partir de Fávero (1987) 
 

Também focada nas dificuldades apresentadas pelos alunos de séries 

iniciais, Koch (1987, p. 84) discute e examina os “principais” tipos de conectores 

interfrásticos e apresenta uma proposta para o ensino desses elementos, 

visando ao desenvolvimento da competência textual dos alunos. 

A autora baseia-se nos resultados do diagnóstico de dificuldades de 

leitura apresentado por Kleiman (1983, p. 43), que constata os conectivos serem 

de difícil acesso mesmo em contextos que fornecem pistas necessárias para 

determinar seu valor e cita Halliday e Hasan (1976), que afirmam que a criança 

mostra-se incapaz de explicitar o significado do conectivo, significado para o qual 

não há de fato pistas estruturais, e valem-se de outros componentes do texto; 

portanto, vemos que o domínio das relações textuais é crucial à capacidade 

textual. 

Com base nisso, Koch (1987) aponta os conectores interfrásticos como 

elementos que assinalam os processos de sequencialização, por meio dos quais 

se exprimem os diversos tipos de interdependência semântica e/ou pragmática 

entre os componentes de um texto. Mostra que essa interdependência é 

marcada, linguisticamente, ou por meio dos conectores interfrásticos ou por meio 
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de pausas e distingue dois tipos básicos de elementos de conexão interfrástica: 

os conectores do tipo lógico e os encadeadores do tipo discursivo.  

Segundo a autora, os primeiros têm a função de apontar o tipo de relação 

lógica que o locutor estabelece entre o conteúdo de duas proposições, em um 

único enunciado, resultante de um ato de fala único, em que nenhuma das 

proposições constitui objeto de um ato de enunciação compreensível 

independentemente da outra. No Quadro 5, resumimos os conectores 

interfrásticos do tipo lógico que são discutidos em Koch (1987). 

 
Quadro 5 – Conectores interfrásticos do tipo lógico segundo 

Tipo de Junção Tradição Relação lógica 

Relação de 
condicionalidade 

condição 
se, caso 

Expressa pela combinação de duas 
proposições, uma introduzida pelo conector se, 
estabelecendo uma relação entre o 
antecedente e o consequente em que o 
antecedente sendo verdadeiro, o consequente 
também o será. 

Relação de 
causalidade 

causal 
porque, já que, por 

isso 

Expressa pela combinação de duas 
proposições uma das quais encerra a causa 
que acarreta a consequência expressa na outra 

Relação de 
mediação 

final 
para, para que, 

a fim de que 

Expressa por meio de duas proposições, uma 
das quais explicita o meio para se atingir 
determinado fim expresso na outra. 

Relação de 
disjunção 

alternativas 
ou inclusivo, exclusivo 

Expressa por meio de duas proposições ligadas 
pelo conectivo ou, que pode ser inclusivo ou 
exclusivo. 

Relação de 
conformidade 

conformativa 
conforme, segundo, 

consoante 

Expressa-se por meio de duas proposições, em 
que se mostra a conformidade do conteúdo de 
uma delas com relação a algo asseverado na 
outra. 

Relação de 
temporalidade: 
tempo simultâneo 

temporais 
quando, assim que, 
logo que, nem bem, 

mal 

Expressa pela combinação de duas 
proposições em uma localiza no tempo exato 
(pontual) ações, eventos ou estado de coisas 
do mundo real.  

Relação de 
temporalidade: 
tempo 
anterior/posterior 

Temporais 
antes que, depois que 

Expressa pela combinação de duas 
proposições em uma localiza no tempo anterior 
ou posterior ações, eventos ou estado de 
coisas do mundo real. 

Relação de 
temporalidade: 
tempo contínuo 
ou progressivo 

temporais  
enquanto, desde que 

proporcionais 
à medida que 

Expressa pela combinação de duas 
proposições em uma localiza no tempo 
contínuo ou progressivo ações, eventos ou 
estado de coisas do mundo real. 

 Relação de 
complementação 

objetiva direta/indireta, 
completiva nominal 

Expressa-se por meio de duas proposições, 
uma das quais complementa o significado de 
um termo da outra. 

Relação de 
delimitação ou 
restrição 

adjetivas restritivas Expressa-se por meio de duas proposições, 
uma das quais restringe a extensão de um 
termo da outra, delimitando-a a um subconjunto 
dele. 

Fonte: elaborado para este trabalho a partir de Koch (1987) 
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Segundo Koch (1987), os encadeadores de tipo discursivo são 

responsáveis pela estruturação de enunciados em textos, por meio de 

encadeamentos sucessivos, em que cada um resulta de um ato de fala diferente. 

Esse encadeamento pode ocorrer entre orações de um mesmo período, entre 

dois ou mais períodos e também entre parágrafos, em que os encadeadores 

dão-lhes uma orientação discursiva, estruturando-os em texto. Eles dividem-se 

em: operadores argumentativos e operadores de sequencialização. 

Os operadores argumentativos são os elementos de valor 

essencialmente argumentativo, responsável pela orientação discursiva global 

dos enunciados que encadeiam, dando ao texto uma direção argumentativa, ou 

seja, orienta o seu sentido em uma dada direção (KOCH, 1987, p. 89), que 

podem ser divididos em: 

(a) Operadores de conjunção – aqueles que adicionam enunciados cujos 

conteúdos constituem argumentos a favor de uma mesma conclusão. Ex. 

e, também, não só... mas também, além disso, nem (considerados na 

tradição como aditivos); 

(b) Operadores de disjunção argumentativa – aqueles que estabelecem a 

disjunção de enunciados que tem orientações discursivas diferentes por 

meio dos operadores ou, ou então; 

(c) Operadores de contrajunção – são os conectores que pertencem à área 

semântica de oposição, cujo conteúdo se opõe a algo explícito ou implícito 

em enunciados anteriores, expressos por: mas, porém, entretanto, 

embora, apesar de etc. (considerados na tradição como adversativos, 

concessivos); 

(d) Operadores de justificativa ou explicação – são conectivos do tipo pois, 

que, porque, através dos quais se introduz um ato de justificativa ou de 

explicação de um outro ato de fala anteriormente realizado (considerados 

na tradição explicativos); 

(e) Operadores de conclusão – são operadores que introduzem um 

enunciado de valor conclusivo em relação a dois atos de fala anteriores, 

um dos quais geralmente fica implícito. Ex.: portanto, logo, então 

(considerados na tradição conclusivos); 

(f) Operadores de comparação -  são os operadores que estabelecem uma 

relação de comparação favorável ou desfavorável entre dois termos, ou 
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de igualdade. Ex.: como, tal como, mais ... (do) que, menos ... (do) que 

(considerados na tradição comparativos). 

 

Os operadores de sequencialização tem, no texto, duas funções: a 

sequencialidade temporal que exprime a ordem segundo a qual o locutor teve a 

percepção ou conhecimento de um dado estado de coisa do mundo real, 

expressa por operadores como antes, depois, primeiro, mais tarde, em seguida; 

e a sequencialidade textual que assinala a ordem segundo a qual os assuntos 

abordados no texto são apresentados ou desenvolvidos, expressos também 

pelos operadores como antes, depois, primeiro, mais tarde, em seguida (KOCH, 

1987, p. 94). 

Segundo a autora, os enunciados são, muitas vezes, substituídos por 

pausas, marcadas graficamente por dois pontos, vírgulas ou ponto final, que 

podem assinalar tipos de relações diferentes, podendo ser facilmente 

explicitadas (consideradas na tradição como assindéticas). A autora também 

dispôs os enunciados reduzidos, com formas verbais de infinitivo, gerúndio ou 

particípio, que não têm conectores explícitos, como tipos de relações que podem 

ser detectadas com relativa facilidade. 

Com base em sua discussão sobre os conectores interfrásticos, Koch 

(1987) sugere algumas estratégias para o ensino desses elementos relativas 

tanto à leitura quanto à produção de textos, propondo tipos de exercícios que 

devem ser aplicados, de forma progressiva, partindo das relações mais simples 

para as mais complexas, no sentido de garantir que os alunos se conscientizem 

do modo de funcionamento dos conectores interfrásticos, ajudando-os no 

desenvolvimento da sua capacidade textual, em língua materna.  

Além das proposições da Linguística Textual, outras correntes teóricas 

da Linguística entendem que as concepções de coordenação versus 

subordinação não dão conta dos domínios que envolvem os enunciados 

complexos, senão apenas os delimitam seguindo este ou aquele critério, que 

pode ser formal ou semântico. Na concepção de coesão (HALLIDAY; HASAN, 

1976), por exemplo, a noção de justaposição (que abrange tanto a coordenação 

quanto à subordinação) tem sido ampliada, de maneira que as classificações 

não levem em conta apenas a função sintática, mas especialmente o significado 

nos contextos em que se elaboram. Eles consideram que a noção de conjunção 
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(junção) é um processo coesivo (relação semântica entre as estruturas 

complexas). Os elementos considerados conjuntivos não são em si os que 

estabelecem a relação de significados; eles apenas podem apontar para a 

presença de outros elementos que condicionam essa relação no discurso. Para 

Halliday e Hasan (1976) há quatro tipos de junção, a saber: (i) aditiva; (ii) 

adversativa; (iii) causal; e (iv) temporal. Os autores incluem na junção aditiva as 

relações de alternância e, nas causais, as relações de finalidade e consequência, 

por exemplo. Essas relações se estabelecem não somente pela realização 

formal dos enunciados, mas principalmente pela representação das experiências 

dos sujeitos: função experiencial/lógica da linguagem. 

Neste ponto, julgo importante apresentar noções que muito se 

assemelham a esse entendimento de Halliday e Hasan (1976). A título de 

revisão, apresento alguns trabalhos e propostas que tratam a relação entre 

orações e entre complexos oracionais focalizando o aspecto da organização 

textual e dos sentidos estabelecidos pela interação. 

Para Matthiessen e Thompson (1988), a organização complexa de 

orações se deve à organização retórica do discurso, e que pode se realizar no 

texto em termos (orações), cujos elementos têm o mesmo estatuto (parataxe) ou 

em elementos dependentes um do outro (relação hipotática). Os autores 

consideram que, no caso da parataxe, as orações do enunciado não servem de 

suporte um para a outra, ao passo que, na hipotaxe, há orações que realizam ou 

configuram os objetivos principais do enunciador. 

Para Lehmann (1988), as relações entre as orações se realizam num 

contínuo que vai, nas extremidades da escala, de um grau máximo a um grau 

mínimo de autonomia no enunciado complexo. Por esse viés, há que se 

considerar a linha da dependência com a linha da relação gramatical, podendo 

variar a primeira da maior à menor dependência, e a segunda da coordenação, 

passando pela co-subordinação, à subordinação. A perspectivação indicada por 

Lehmann pode ser comparada à proposta de Sistêmico-Funcional de Halliday 

(1985), quando propõe que as relações entre orações podem ser compreendidas 

a partir de dois sistemas lógicos: (i) o sistema de interdependência  e o (ii) 

sistema lógico-semântico. No contínuo, por exemplo, as orações adverbiais 

como sendo o “meio-termo” da escala e, portanto, tendo a função de expandir 

uma outra oração, através do emprego de circunstâncias de modo, de tempo, de 
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lugar. Em Lehmann, o enunciado complexo pode ter nas extremidades dessa 

escala a coordenação, representando o grau máximo de oração, e a 

dessentencialização, representando grau mínimo de oração, quando o elemento 

apenas complementa outra oração. 

A perspectiva tradicional, que previa uma distinção entre coordenação e 

subordinação, encontra sua oposição marcada pela concepção do contínuo. 

Esse mesmo pensamento é corroborado por Givón (1990) quando sugere não 

haver uma independência total de uma oração em relação à outra num contexto 

determinado. Na verdade, para ele, o que ocorre é uma relação dos eventos no 

mundo com sua representação nas orações. Givón propõe, assim como Halliday 

e Hasan (1976), que as noções retóricas de propósito, condição, causa, dentre 

outras, contribuem para o estabelecimento da relação, no plano semântico, da 

oração com seu contexto imediato. 

Por último, a perspectiva do contínuo é também defendida por Hopper e 

Traugott (1993), mas numa proposição diferente daquela que apresentamos em 

Lehmann (1988). O percurso aqui indicado vai da parataxe à subordinação. No 

meio da escala, os autores apontam a hipotaxe (orações adverbiais, em que 

ocorre dependência e não-encaixamento), conforme apresento no Quadro 6: 

 

Quadro 6 – Contínuo de Hopper e Traugott 

 
parataxe 

 
› 

 
hipotaxe 

 
› 

 
subordinação 

 
- dependência 
 
- encaixamento 

  
+ dependência 
 
- encaixamento 

  
+ dependência 
 
+ encaixamento 

     
Fonte: traduzido de Hopper e Traugott (1993, p. 170) 

 

Tal como nas demais propostas, Hopper e Traugott (1993) associam os 

planos sintático e semântico às relações retóricas, o que permite a conclusão de 

que o cruzamento das duas tradições (encaixamento e dependência) sequencia 

uma escala tripartida que comporta a parataxe, a hipotaxe e a subordinação. 

No Brasil, trabalhando sob um enfoque funcional-discursivo, Decat 

(1999) estuda as hipotáticas adverbiais, ou de realce (conforme a nomenclatura 

de HALLIDAY, 1985). A autora discute acerca do tratamento dado à 
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coordenação e à subordinação, tanto nas análises tradicionais quanto nas 

modernas análises linguísticas. Para Decat (1999), as análises tradicionais 

orbitam no exemplo isolado e, por conseguinte, sem alcance ou explicação para 

os casos limítrofes nas definições de subordinação, como a falsa coordenação. 

O estudo defende que as modernas análises linguísticas também se mostram 

insuficientes quando insistem na manutenção das análises ao nível da oração e 

ao critério formal da presença do conectivo, o que acarreta a fixidez do número 

de relações, não abrindo, portanto, a possibilidade de se dar conta da função a 

que uma oração adverbial serve numa porção maior do discurso. 

Neves (1999) reúne vários trabalhos sobre articulação de orações do 

português falado, tendo como objeto as tradicionalmente conhecidas conjunções 

subordinativas nas construções causais, condicionais e concessivas, além de 

apresentar os trabalhos de Camacho (1999) e Pezatti (1999), que estudam as 

tradicionalmente conhecidas “conjunções coordenativas”, e  Braga (1999), que 

estuda as tradicionalmente  conhecidas conjunções subordinativas nas orações 

de tempo. Apresento na sequência, a título de revisão, alguns desses trabalhos 

e seu modo de abordagem das relações lógico-semânticas. 

Em Neves (1999), são examinadas as construções causais, condicionais 

e concessivas, com base no corpus selecionado do Projeto Gramática do 

Português Falado/Norma Urbana Culta (NURC), com o objetivo de “discutir a 

noção de condicionalidade lato sensu e a noção de causalidade lato sensu, em 

relação ao complexo de domínios envolvidos na produção dos enunciados” (p. 

21). A autora busca uma definição pragmática dos enunciados, ao lado dos 

esquemas lógico-semânticos implicados nas relações causal, condicional e 

concessiva, que envolvem a questão da distribuição da informação, à qual se 

vincula a questão da ordem. O estudo de cada relação stricto sensu é conduzido 

dentro da proposta funcionalista de organização dos enunciados em camadas, 

e abriga-se no modelo mais amplo que estabelece as metafunções da 

linguagem. 

No estudo das relações causais stricto sensu, Neves (1999) verificou que 

as construções com a oração causal anteposta e posposta constituem diferentes 

relações causais do ponto de vista informativo. No estudo das relações stricto 

sensu condicionais, a autora constata que, quando o falante lança uma 

predicação condicionante para uma outra predicação, está servindo ela como 
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hipótese a ser verificada, já que, de outra posição, o falante disporia de outros 

recursos como os das relações causais. Por último, no estudo das construções 

concessivas, Neves (1999) explica que a natureza argumentativa e dialógica 

desse tipo de construção justifica o fato de que se codifica com maior frequência 

na oposição do domínio epistêmico e no domínio conversacional, e menos no 

domínio do conteúdo. 

Camacho (1999) investiga as estruturas coordenadas aditivas, com 

enfoque nos usos diversos do juntivo e. O estudo aponta que esse juntivo atua, 

no nível do conteúdo, como coordenador de ideias paralelas, no nível semântico, 

como mecanismo para a construção do texto e, no nível pragmático, como 

mecanismo interacional, reconhecendo, desse modo, que o mapeamento dos 

usos do juntivo deriva da aceitação do conceito de ambiguidade pragmática, 

quando há variação do uso e não propriamente do sentido. 

O estudo empreendido por Pezatti (1999) descreve o comportamento 

sintático-semântico das conjunções coordenativas alternativas do português 

falado, com foco na Gramática Funcional de Dik. A autora discute a disjunção 

como processo em que nem sempre coincidem a linguagem natural e a formal, 

partindo do exame dos usos pragmáticos adicionais das ocorrências da 

conjunção em corpus do NURC.  

Braga (1999) investiga as orações de tempo pelo viés da tradição 

gramatical e pela vertente funcionalista norte-americana, representada pelas 

proposições de Sandra Thompson. A partir da análise de certas propriedades 

formais (realização do sujeito, ordem e correlação entre tempo e modo), a autora 

conclui que as orações de tempo apresentam um traço comum nas chamadas 

orações adverbiais: a explicitação do sujeito. Além disso, apresentam-se mais 

frequentemente em anteposição – o que condiciona a moldura temporal para os 

eventos que são apresentados na oração nuclear. 

Marques (2006) analisa os processos sintáticos de articulação 

coordenação e subordinação, discutindo os conceitos presentes nas gramáticas 

tradicionais, relacionando com algumas análises de cunho funcionalista, com 

vistas a apresentar novos tratamentos descritivo e tipológico sobre as orações 

complexas. Conclui que a tentativa de elaboração de conceitos, realmente 

eficazes, deve ser extraída da reflexão sobre as duas perspectivas: tradicional e 

funcionalista. 
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Neves (2006) apresenta uma proposta de compreensão da articulação 

de orações na hipotaxe adverbial, a partir das concepções de Halliday (1985). A 

autora afirma que as orações chamadas pela tradição gramatical de adverbiais 

têm sido objeto de pesquisas funcionalistas pelo fato de não poderem receber o 

“rótulo” de subordinadas, tradicionalmente falando, tendo em conta que se 

encontram no sistema lógico-semântico na linha do subsistema expansão/realce 

e, no sistema de interdependência, os elementos que se relacionam não têm o 

mesmo estatuto gramatical (relação hipotática). Neves propõe uma aproximação 

do modelo de Halliday com o de Dik, para quem as orações adverbiais 

funcionariam como satélites, já que, mesmo não sendo argumentos do 

predicado, podem acrescentar informações. 

Em síntese, a tradição gramatical não apresenta uma posição mais 

definitiva acerca de relações lógico-semânticas, já que em diversas 

circunstâncias opera com o critério morfológico-sintático e em outras com o 

critério de relação como sentido. Na abordagem dada pelos manuais de 

gramática, as conjunções são organizadas separadamente, numa seção de 

morfologia, cuja função é a de fazer ligação entre termos ou entre orações. Os 

valores de significado são agrupados em coordenação e subordinação (tendo 

em conta a composição sintática e os termos que relacionam as orações) pelo 

critério do paralelismo ou da dependência sintática.  

Em outra ponta, os estudos da linguística moderna propõem, entre 

outras possibilidades, a adoção de critérios sintáticos, semânticos e pragmáticos 

no estudo das relações interfrásticas, como os mecanismos de sequencialização 

(conectores do tipo lógico e os encadeadores do tipo discursivo) que podem 

exprimir os tipos de interdependência semântica e/ou pragmática entre as partes 

de um texto. Além disso, há também a percepção de que a noção de conjunção 

(junção) pode estar apenas associada a um processo coesivo (relação 

semântica entre as estruturas complexas), tendo os elementos conjuntivos a 

função de apontar para outros elementos responsáveis pela relação de 

significado no discurso. Em certa medida, a maior parte das abordagens 

apresentadas aqui vai centrar o critério do sentido nas orações e nas relações 

que são estabelecidas entre elas (independentemente da composição e do 

caráter mais/menos dependente) e bem menos nos elementos responsáveis por 

essa junção, o que remete à ideia de função menos especializada no discurso, 
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independentemente de sua composição lexicogramatical e do complexo que 

relacionam.  

Na seção 2.2, trato da ideia de conjunção associada a processo coesivo, 

atentando para a proposta de Halliday e Hasan (1976). 

 

2.2 Os fenômenos de coesão e de articulação de orações 

 

Embora pareça redundante o título que dei a esta seção, já que a 

proposta de Halliday e Hasan (1976) é a própria coesão, considerei mais didático 

distribuí-la em dois momentos como forma de apontar a noção de conjunção 

como parte ou como um mecanismo também responsável pela coesão, como 

tão bem apresentaram seus autores. Além disso, há também a finalidade de 

comparar essa noção com a articulação das orações complexas, proposta por 

Halliday e Matthiessen (2014). Desse modo, distribuí esta seção em três blocos, 

quais sejam: no primeiro apresento uma concepção de coesão, na sua definição 

mais genérica, a que Halliday e Hasan fazem na apresentação do seu texto; na 

segunda, apresento a conjunção e a forma como é explicada a partir da ideia de 

elemento coesivo, como mais um recurso (dentre os outros que são explicados 

nos capítulos da obra); e, por último, a proposta de articulação de orações 

complexas (as relações lógico-semânticas) de Halliday e Matthiessen. Essa 

“separação” é o desenho pelo qual optei, a fim de que o leitor pudesse 

estabelecer relação com os elementos apresentados na seção 2.1.  

 

 

2.2.1 A concepção de coesão 

 

A proposta sociossemiótica de compreensão da linguagem construída 

por Halliday (1985) tem por base a tese de que o significado se estabelece por 

meio da interrelação entre sistemas, que se intercomplementam e projetam 

significados no  estrato seguinte, significados esses materializados nos textos. A 

coesão, pela mesma via, é compreendida em Halliday e Hasan (1976) como um 

sistema potencial de uma língua, comumente realizado por recursos de 

referência e continuidade, já identificados na própria linguagem, que atualizam e 

elaboram os significados.  
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Entretanto, os autores lembram que não é apenas a seleção deste ou 

daquele recurso de referência/continuidade capaz de realizar a coesão, tendo 

em vista que algumas opções por si mesmas não têm a propriedade de abrigar 

uma força coesiva – somente configurada a partir da relação que pode ser 

estabelecida entre duas ou mais referências combinadas. 

Em outras palavras, a coesão é tratada como uma organização nos 

mesmos moldes de estratos em que Halliday (1978, 1985) ancora a sua teoria 

semiótica: o estrato semântico-discursivo, o lexicogramatical e o grafofonológico: 

 

Figura 1 – Linguagem como sistema estratificado  

 

 Fonte: adaptada de Halliday e Hasan (2014, p. 26) 

 

Os significados (conteúdo semântico) são representados por escolhas 

operadas no plano da lexicogramática (gramática, vocabulário), e esta, por sua 

vez, realiza-se pela da junção dos fonemas/das formas gráficas (imagem 

acústica/grafema) (HALLIDAY; HASAN, 1976). Esses significados derivam das 

relações que os sujeitos estabelecem nas situações mais variadas de interação 

e de parâmetros da própria experiência postos em tais situações que, por 

conseguinte, traduzem-se em textos. A coesão, portanto, não é apenas a 

construção referencial/continuativa; ao contrário, é também parte da 

estratificação representada na Figura 1, à medida que realiza a organização das 

realizações de um estrato a outro, mantendo as relações contextuais que são 

representadas na construção textual. 
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Logo na introdução de Cohesion in English, Halliday e Hasan (1976) 

explicam que o conceito de coesão não pode ser tomado sem que se 

compreendam também as concepções de texto, contexto, estrutura, discurso. 

Embora eu tenha recuperado uma distinção entre vocabulário e gramática para 

o conceito de coesão, cuja compreensão vai atravessar todos os outros 

conceitos, os autores chamam a atenção para o fato de “coesão gramatical ou 

lexical” ser apenas uma distinção de gradação. Segundo eles,  

 

[...] o princípio orientador na linguagem é que os significados mais gerais 
são expressos pela gramática e os significados mais específicos pelo 
vocabulário. As relações coesivas se encaixam no mesmo padrão geral. 
A coesão é expressa, em parte, pela gramática e parcialmente pelo 
vocabulário.2 

 

A partir daí, há a explicação de que a coesão é uma relação semântica, 

e não apenas referencial (gramatical) ou continuativa/reiterativa (lexical), como 

no exemplo que citam Halliday e Hasan (1976, p. 3): 

 
[12] Wash and core six cooking apples. Put the apples into a fireproof 
dish.  
Lave e descasque seis maças cozidas. Coloque as maças em um prato 
à prova de fogo. 
 

 
Ilustrando uma orientação em um livro de receitas, o texto apresenta 

relação coesiva gramatical (referenciada por the) e coesiva lexical (expressa na 

reiteração com o uso de apples). Na mesma direção, portanto, há a advertência 

de que a coesão não é dada no plano lexicogramatical (na perspectiva de 

estrutura) somente, entendendo que ela realiza os significados ideacionais, mas 

no plano semântico, em que os sentidos pretendidos na interação e vitrificados 

no texto (realizados na tessitura, na superfície) estão para além da estrutura. 

Nas palavras dos próprios autores, “a estrutura é um meio de expressar textura”3, 

mas o texto não está limitado a ela. 

Dentro da estrutura da oração, por exemplo, a coesão pode se dar pela 

compreensão do valor semântico e não pela estrutura em si (p. 9): 

 

                                                 
2[…] the guiding principle in language is that the more general meanings are expressed through the grammar, and the 

more specific meanings through the vocabulary. Cohesive relations fit into the same overall pattern. Cohesion is 
expressed partly through the grammar and partly through the vocabulary. (HALLIDAY; HASAN, 1976, p. 5) 
3 Structure is a means of expressing texture. (HALLIDAY; HASAN, 1976, p. 7) 
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[13] It’s raining. – Then let’s stay at home. 
Está chovendo. – Então vamos ficar em casa.  
 

 

[14] Since it’s raining, let’s stay at home. 
Uma vez que está chovendo, vamos ficar em casa.  
 

 

No decorrer de seu texto, Halliday e Hasan (1976, p. 9) afirmam que 

“independentemente da presença ou ausência de um vínculo estrutural, a 

relação semântica que fornece coesão, ou seja, a de causa, é a mesma”4 em 

[13] e [14]. A justificativa para esse posicionamento é a de que, assim como 

certas relações estruturais se estabelecem para formar um texto, também as 

relações coesivas se organizam para assegurar os sentidos pretendidos. Os 

exemplos com as orações apenas ilustram com maior clareza a abrangência das 

relações estruturais, tendo em conta que, num texto maior, o alcance de outros 

elementos poderia não colaborar imediatamente para a visualização das 

relações exemplificadas. De todo modo, compreendo, a partir do que está posto 

por Halliday e Hasan, que as relações coesivas estão mais para o discurso e 

menos para a estrutura, posto ser o discurso a esfera de realização dos 

significados mais gerais que se configuram. Em circunstâncias mais específicas 

de interação, nas quais os sujeitos compartilham referentes e significados muito 

particulares, as relações de coesão podem não ser tão recursivas quanto 

naquelas em que a interação se processa na escrita formal, por exemplo.  

É nesse sentido que Ghio e Fernández (2008, p. 153) vão afirmar, com 

base nos estudos hallidayanos, que “a análise da coesão se localiza como parte 

de análises dos recursos relevantes no processamento de textos dentro de um 

marco mais amplo para a análise do discurso”. A aproximação que as autoras 

fazem com os conceitos de Halliday e Hasan (1976) visa a confirmar a noção de 

que a coesão é a forma possível de compreender as relações que se 

estabelecem ou se configuram no discurso. Significa dizer que a coesão é 

dependente de recursos estruturais, como forma de mobilizar relações entre 

coisas que foram ditas antes com o que se diz no fluxo textual, tendo na coesão 

a ideia de conjunto dos recursos semânticos que criam o texto. 

                                                 
4 Regardless of the presence or absence of a structural link, the semantic relation that provides cohesion, namely that 

of cause, is the same in both. (HALLIDAY; HASAN, 1976, p. 7) 
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Acerca disso, esclareço que, mesmo tratando de exemplos situados na 

oração (como os que já foram apresentados anteriormente [12], [13] e [14]), a 

compreensão de Halliday e Hasan (1976) é que não seria possível demonstrar 

relações estruturais mais amplas, como as que são construídas na composição 

de um texto, por exemplo, apenas pelas vias dos recursos presentes no texto. 

Logo, a demonstração de que orações, aparentemente independentes do ponto 

de vista estrutural, podem ser ligadas por características específicas é que 

atualiza o conceito de coesão, não sendo, aprioristicamente falando, a razão de 

ser das relações coesivas. Compreendo que o conceito de coesão pode 

associar-se à concepção de discurso, à medida em que ambos criam o texto, e 

este, por sua vez, deriva das relações com o contexto em que foi produzido 

(registro), sendo coesivo, portanto. 

Nas relações semânticas configuradas nas realizações 

lexicogramaticais, esse conceito é sistematizado por Halliday e Hasan (1976) por 

meio de uma classificação de tipos de relações coesivas, quais sejam: 

referência, elipse, substituição, coesão lexical e conjunção. De modo mais 

geral, passo à explicação dessas relações, deixando por último (e para ampliar) 

a conjunção, pelos propósitos específicos deste trabalho.  

Por referência, entendam-se os elementos que somente podem ser 

compreendidos em alusão a outros. Tais elementos permitem a recuperação de 

informações já citadas, como forma de atualizá-las ao dizer, já que trazem a 

mesma informação ao discurso por uma outra vez. Essa relação se cria por meio 

de dois tipos específicos de relação: endofórica e exofórica. Esta se dá quando 

o elemento aludido pode ser recuperado pela situação de interação, enquanto 

aquela remete a informações dentro do texto mesmo. Ao processo de retomada 

(anterior) e proposição (posterior) dentro do texto, tem-se a classificação em 

anáfora e catáfora, respectivamente. 

As relações coesivas de elipse ocorrem quando processos anafóricos 

omitem referentes passíveis de serem recuperados dentro do texto por 

mecanismo de pressuposição. A substituição, por sua vez, ocorre quando o 

referente a ser recuperado é reintroduzido no texto por uma palavra que não 

resguarda necessariamente aproximação semântica, mas, nesses casos (de 

elipse e substituição), apenas uma relação lexicogramatical: 
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[15] Meu machado está muito áspero. Eu devo comprar outro.  

 

[16] Você acha que João já percebeu? – Eu acho que todo mundo 
sabe.  

 

Nos casos exemplificados, outro e sabe substituem respectivamente 

machado [15] e percebeu [16]. Os processos de substituição ocorrem no nível 

da gramática tendo em conta não ser necessário recorrer a elementos da 

situação externa de comunicação, já que os significados referenciais são 

perfeitamente recuperáveis dentro do próprio texto enunciado. A construção 

referencial é muitas vezes o próprio ambiente textual, embora a recuperabilidade 

dos referentes dependa em outros casos do ambiente externo. Em [16], por 

exemplo, o referente de João apenas propõe que o significado do item é pessoa 

do sexo masculino, a respeito de quem se pergunta algo. Além disso, da 

pergunta para a resposta, no diálogo dos interlocutores, não se configura aí 

apenas uma substituição do processo “perceber” pelo “saber”, mas uma 

informação que amplia a dúvida: não somente João percebeu – todos já haviam 

percebido. A construção referencial somente seria possível na situação real de 

uso, configurando, portanto, seus elementos referenciais, conforme resume o 

Quadro 7: 

 

Quadro 7 – Tipo e níveis das relações coesivas 

Tipo de relação coesiva 
 

Nível linguístico 

 
Referência 

 
Semântico 

 
Substituição (inclusive elipse) 

 
Gramatical 
 

Fonte: traduzido de Halliday e Hasan (1976, p. 89) 

 

A coesão lexical ocorre através das escolhas no plano paradigmático, 

ou seja, funciona como uma forma de complementar a coesão gramatical a fim 

de que o texto possa ser reconhecido como tal, do ponto de vista de 

funcionamento e atendimento aos propósitos exigidos no discurso. Esse tipo de 

relação se configura por mecanismos de reiteração (por repetição, sinonímia e 

grupo semântico) e colocação, quando há coocorrência de termos tipicamente 



49 
 

associados, devendo ter o mesmo referente para serem considerados coesivos, 

como no texto que apresento em [17]: 

 
[17] Trombas d’água no Chile, queimadas na Austrália, enchentes no 
Peru, seca no Nordeste brasileiro. Qualquer lugar está sujeito a 
calamidades como essas. Mas, quando elas acontecem todas ao mesmo 
tempo, o culpado é sempre o mesmo: El Niño, o pandemônio climático 
causado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. 
Quem deu o nome de El Niño foram os pescadores peruanos, os 
primeiros a perceber os efeitos do fenômeno, que se manifesta perto do 
Natal e costuma durar um ano e meio. O Niño (menino, em espanhol) é 
uma referência ao nascimento de Jesus. Quando ele está em ação, os 
peixes desaparecem do litoral peruano e os pescadores deixam seus 
barcos em terra. 
É que, nos anos do El Niño, os ventos alíseos ficam mais fracos, como 
se estivessem com preguiça de soprar. São eles que levam as águas 
quentes da superfície do Pacífico para o oeste, em direção à Austrália. 
Em anos normais, esse deslocamento permite que as águas frias, mais 
fundas, subam para a superfície, ocupando o espaço vazio. A água fria, 
rica em nutrientes, atrai uma grande quantidade de peixes - um banquete 
para os pescadores e também para os pássaros, que dependem deles 
como comida. 
Ao inverter esse mecanismo, o El Niño provoca um efeito dominó com 
conseqüências em boa parte do planeta. Lugares como a Austrália, a 
Indonésia e as Filipinas amargam secas catastróficas, pois deixam de 
receber as nuvens, carregadas de chuva, que normalmente são trazidas 
pelos ventos alíseos. Essa chuva acaba sendo despejada nas regiões 
secas e desérticas do oeste da América do Sul. Isso é bom para as 
colheitas, mas também provoca enchentes devastadoras. O que leva o 
transtorno para lugares mais distantes é a mudança no mecanismo das 
correntes marítimas e dos ventos que, juntos, determinam o clima. 
Resultado: chuvas na África do Sul, tempestades na Califórnia e assim 
por diante. 
A causa do El Niño permanece um segredo para os cientistas. Eles não 
sabem nem mesmo se o aumento de sua freqüência, nos últimos anos, 
é fruto do aquecimento global - a elevação da temperatura média do 
planeta por causa da poluição industrial - ou ocorre por puro acaso. Mas 
esperaram decifrar o enigma em pouco tempo. Muitos acham que o El 
Niño em curso atualmente é o mais grave desde que o fenômeno foi 
detectado. O certo é que será o mais estudado pela ciência. 
(http://super.abril.com.br/comportamento/a-revolta-dos-rios)  
 

 

A repetição, como recurso coesivo, marca a produção do texto em várias 

de suas passagens. A expressão El Niño se apresenta seis vezes, é reiterada 

por fenômeno climático duas outras vezes e por pandemônio climático, quando 

de sua definição inicial no texto. A repetição também se manifesta em ventos 

alíseos e os lugares que sofrem as consequências do fenômeno. O recurso do 

grupo semântico é manifesto logo no tópico de abertura do texto, momento em 

que figuram diversas calamidades atribuídas ao El Niño e que são reintroduzidas 

posteriormente. O uso de aquecimento global é um outro exemplo que ilustra 

bem colocação: em um texto em que se discute clima, a escolha de 

http://super.abril.com.br/comportamento/a-revolta-dos-rios
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“aquecimento” mobiliza por consequência a associação com “global” como 

recurso para garantir a relação coesa, ocorrendo adjacentemente (cf. 

HALLIDAY; HASAN, 1976, p. 286). 

Também se incluem na rede de coesão os elementos conjuntivos, vistos 

como conectores que vinculam orações, estabelecendo relações no discurso. 

Nesse ponto, uma questão importante merece ser esclarecida: Por que estou 

associando o sistema de conjunção (MARTIN; ROSE, 2007) com as relações 

lógico-semânticas (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014)?  

Na exposição que fiz até aqui, pretendi apresentar a aproximação das 

abordagens propostas em Halliday e Hasan (1976) e em Halliday e Matthiessen 

(2014), quando as conjunções são associadas à ideia de recurso gramatical com 

função de conexão, conforme apontam também Martin e Rose (2007, p. 116). 

Ao tratar dos tipos de relação entre as orações, Halliday e Matthiessen (2014) 

remetem às relações lógico-semânticas que se organizam no discurso, tendo 

nas conjunções uma posição de ligação, expansões ou projeções entre orações. 

Tento estabelecer, neste ponto, um paralelo entre a tradição gramatical, 

apresentada no início, e os apontamentos dos linguistas Halliday e Matthiessen. 

Para estes, as conexões operadas nas relações lógico-semânticas se organizam 

ora por um sistema de interdependência, ora por um sistema lógico-semântico 

(conforme apresento no Quadro 9, mais adiante). Para os gramáticos 

tradicionais, a classificação das relações entre orações ora se baseia no critério 

da estrutura, ora na referência ao sentido. 

Este paralelo constitui-se a base principal da associação que estou 

tentando defender aqui, a partir de um sistema de conjunção, conforme proposto 

por Martin (1992) e ampliado em Martin e Rose (2007). Em outras palavras, ao 

tratarmos as conjunções como um sistema que estabelece relações de sentido, 

simultaneamente no texto (na organização estrutural/coesiva) e no discurso (nas 

relações de significados/contextuais), a ideia me instiga a afirmar que as 

relações lógico-semânticas resultam das representações configuradas nesse 

sistema discursivo. Neste momento, convém a cautela e o rigor dosados por 

Nilton Bonder (a quem fiz alusão na epígrafe e que situei no início do capítulo 

como estudioso de uma área diferente dos estudos linguísticos), já que a 

“realidade” parece ter se aproximado de minha proposta de representação do 

“real”. 
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De qualquer forma, essa primeira tentativa de responder à pergunta que 

fiz sobre a associação entre sistema de conjunção e relações lógico-semânticas 

será retomada em outras partes deste estudo. Para que esse intuito se firme, a 

segunda parte desta seção aborda a relação coesiva de conjunção proposta por 

Halliday e Hasan (1976), bem como a articulação de orações proposta em 

Halliday e Matthiessen (2014), conforme distribuição que anunciei no início de 

2.2. 

 

2.2.2 (Con)junção como coesão 
 

A exemplo das relações de referência, de substituição, de elipse e de 

coesão lexical, o conjunto de conectores que ligam orações – as conjunções (ou 

junção), é também tratado como recurso gramatical de coesão na proposta de 

Halliday e Hasan (1976). Quando grafei (con)junção, estou apenas indicando 

que, na perspectiva apontada pelos autores, não há distinção entre conjunção e 

junção já que as relações semânticas por eles estudadas podem ocorrer na 

oração, entre complexos oracionais, entre trechos do texto, e podem ser 

explicitamente marcados por uma variedade de formas que não apenas os ditos 

“conjuntivos” – como é o caso das conjunções já ilustradas quando abordei a 

tradição gramatical. Logo, os termos conjunção e junção são tomados um pelo 

outro, muito recorrentemente neste trabalho, com a acepção que acabei de 

descrever. 

As relações de coesão por junção são apresentadas como diferenciadas 

em relação às demais, tanto no aspecto da realização quanto na natureza da 

função que exercem, já que não apresentam um comportamento tipicamente 

“fórico”. Essa condição de não levar ou trazer ou mesmo apontar para os 

referentes/os significados construídos no texto faz com que as conjunções sejam 

tratadas como um grupo muito mais amplo de conexões que vinculam orações 

no texto. Por essa razão, talvez, Halliday e Hasan excluam da lista os conectores 

paratáticos e hipotáticos (coordenativos e subordinativos) dentro da estrutura 

das orações, por considerá-los estruturais. Nesse caso, as relações de junção 

são aquelas que articulam porções maiores do texto (como um parágrafo, por 

exemplo) ou de complexos oracionais a outros. Deixo o registro, neste momento, 
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de que a confluência estabelecida entre complexos oracionais, sinalizada 

explicitamente por um marcador, é o foco de interesse deste trabalho.  

A semelhança que Halliday e Hasan (1976) atribuem às demais relações 

de coesão gramatical (referência, substituição e elipse) reside em seu caráter de 

fazer compreender, por reintrodução do referente no discurso, os sentidos 

específicos a que se propôs o interlocutor. Ainda que não seja esse o caráter 

essencial, a partir do quail se apreendem outros elementos do discurso, reside 

aí o caráter particular das relações por conjunção, já que os conectores 

expressam sentidos próprios. A presença de um marcador explícito de junção 

não condiciona a sequência deste ou daquele segmento de orações, de modo 

que seu significado resulte apenas da ordenação. Essa concepção aponta para 

a possibilidade (mesmo nas relações de tempo, quando a ordenação tem papel 

relevante) de haver encadeamento lógico ainda que a representação do 

fenômeno não obedeça a seu ordenamento sequencial real. Portanto, quando 

são observadas as relações de conjunção, o foco recai tanto nas relações 

semânticas, como também no potencial com que os marcadores juntivos são 

capazes de relacionar elementos linguísticos que ocorrem em sucessão. 

Halliday e Hasan (1976) ainda apontam para o fato de que há uma 

grande quantidade de elementos estruturais capazes de promover variadas 

relações de significados potencialmente conjuntivos, inclusive porque eles 

podem, mesmo não acompanhando outras formas de conexão expressas, 

configurar um “efeito altamente coeso” (p. 277). Confirmam os autores que as 

relações causais também representam um bom modelo de relação não 

estrutural, em que a causa e o efeito podem ser expressos em diferentes 

orações, independentemente da relação que está sendo evidenciada, conforme 

ilustro abaixo: 

 

[18] E tem mais: 120,5% dos vírus da gripe suína se desenvolveram 
“graças ao” aquecimento global dos currais (o calor foi tanto que explodiu 
a estatística); os prejuízos causados pelo clima já chegam a 1 bilhão de 
folhas de papel timbrado, salários de burocratas de ONGs, banquetes 
para diplomatas ociosos e neurônios da paciência global. (MENDES, 
2010, p. 106) 

 
[19] E tem mais: “Graças ao” aquecimento global dos currais (o calor foi 
tanto que explodiu a estatística): 120,5% dos vírus da gripe suína se 
desenvolveram [...]  
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A amostra exemplifica a relação coesiva (não estrutural) de causa, 

expressa através de grupo preposicional, em que a oração hipotática poderia ter 

inversão oracional sem que isso modificasse dramaticamente os significados 

impelidos, conforme ordenei em [19].  

É nesse momento que a proposta de Halliday e Hasan (1976) remete 

também para as relações lógico-semânticas de expansão e projeção, ao fazer 

figurar uma lista de marcadores explícitos de relações conjuntivas que se 

classificam em quatro tipos: aditiva (inclua-se alternativa), adversativa, causal 

(aqui se relacionam as de razão, propósito, consequência, resultado etc.) e 

temporal. Essas relações semânticas podem apontar para dentro do sistema 

(interna), ou seja, para as representações ideacionais como também para o 

desenvolvimento da argumentação, quando há maior ligação para com a função 

interativa da linguagem (externa). Para ilustrar as possibilidades desses tipos de 

marcadores, reproduzo, a seguir, o Quadro 8 que sumariza as relações 

conjuntivas propostas pelos autores: 

 

Quadro 8 – Lista de Relações Conjuntivas 
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Fonte: Halliday e Hasan (1976, pp. 242-3) 

 

Optei pela manutenção do original por duas razões principais: 

primeiramente, porque a tradução poderia sugerir correspondência exata entre 

os marcadores juntivos expressos em Halliday e Hasan (1976) com os de língua 

portuguesa e, por conseguinte, que as relações lógico-semânticas estudadas 

pelos autores podem simplesmente ser aplicadas àquelas que serão analisadas 

neste estudo; segundo, porque o Quadro 8 foi proposto como ilustração sumária 

dos itens que os autores consideram mais recorrentes em língua inglesa e não 

como lista fechada e universal. 

Devo explicitar que nenhum dos marcadores, como enfatizam os 

autores, mantém uma relação biunívoca com um determinado significado, de 

modo ser possível que um deles possa estar entre orações cujas relações 

possam ser de quaisquer uma das quatro categorias. Para ilustrar, tomo os 

exemplos de Ghio e Fernández (2008, p. 159): 

 

[20] Juan fumou um cigarro, e Pedro fumou um cachimbo. 
 
[21] Juan foi a biblioteca e ali comprovou seus dados. 
 
[22] Juan fumou um cigarro, e Maria deixou a casa. 
 
[23] Dê-me um pouco de tempo, e te devolvo o dinheiro. 

 

Embora os exemplos apresentem a mesma conjunção, em nenhuma 

deles a relação se repete: em [20] há indício de simultaneidade; em [21], 

localização espacial; em [22], causa; e, em [23], ocorre relação de condição. 

Conforme atestam Ghio e Fernández, as relações causais podem ser realizadas 

por diversas formas gramaticais, indicando ainda que tais relações se expressam 

na estrutura de orações paratáticas ou em estruturas hipotáticas. Os casos de 
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relação não estrutural são também possíveis, conforme apresentei em [18] e 

[19].  

Portanto, a proposta de relações de junção de Halliday e Hasan (1976) 

não se compatibiliza com a tradição dicotômica da coordenação e subordinação, 

restando objetivo que os enunciados – quer sejam em orações (ou em seu 

interior), que sejam entre complexos oracionais, organizam-se em torno de dois 

eixos que definem sua realização.  

 

2.2.3 Articulação de orações 

 

Halliday e Matthiessen (2014) desenvolvem a ideia de que os 

enunciados complexos se estruturam por dois sistemas lógicos, a saber: (i) um 

sistema de interdependência – que tem a ver com a relação entre os 

constituintes, podendo existir uma igualdade entre as estruturas (parataxe) ou 

diferença entre os elementos da oração (hipotaxe); (ii) um sistema lógico-

semântico – quer se configura por expansão ou projeção, conforme resumo no 

Quadro 9: 

 

Quadro 9 – Orações complexas 

Sistemas 
lógicos 

Subsistemas Definição Exemplificação 

(i
) 

S
is

te
m

a
 d

e
 

in
te

rd
e
p

e
n

d
ê
n

c
ia

 

H
ip

o
ta

x
e

 Os elementos que se 
relacionam não têm o 
mesmo estatuto 
gramatical. Relação entre 
um elemento dependente 
e um dominante. 

“I breathe when I sleep.” – Eu respiro 
quando durmo. 
“I fret when I have to drive slowly” – 
Eu me preocupo quando tenho que 
dirigir lentamente. 
(Halliday, 1994) 

P
a
ra

ta
x

e
 Os elementos que se 

relacionam têm o mesmo 
estatuto gramatical. 
Relação entre uma 
oração 1 e uma 
continuação 2. 

“salt and pepper” – sal e pimenta 
“pepper and salt” – pimenta e sal 
“salt and mustard” – sal e mostarda 
(Halliday, 1994) 

(i
i)

 S
is

te
m

a
 l
ó

g
ic

o
-

s
e
m

â
n

ti
c
o

 

E
x
p

a
n

s
ã
o

 

E
la

b
o

ra
ç
ã
o

 Uma oração expande a 
outra, reformulando-a, 
especificando-a ou 
exemplificando-a. 

(...) na Europa Ocidental, as crianças 
consomem, em média, 23 horas 
semanais de televisão, ou seja, cerca 
de 1200 horas por ano; (Corpus 
CETEMPúblico) 

E
x
te

n
s

ã
o

 Uma oração expande a 
outra agregando um novo 
elemento, exceção que 
aponta para uma 
alternativa. 

As canções também já não se 
parecem tanto com as dos Genesis, 
antes descambam perigosamente 
para um rock FM residualmente 
sinfónico. (Corpus CETEMPúblico) 
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R
e
a
lc

e
 Uma oração expande a 

outra com qualificadores 
ou circunstâncias (modo, 
tempo, lugar etc.) 

Em vez de se limitar a distribuir as 
cartas, um carteiro também as lê, e 
assim entra pela vida das outras 
pessoas. (Corpus CETEMPúblico) 

P
ro

je
ç
ã
o

 

L
o

c
u

ç
ã
o

 Uma oração é projetada 
por outra que a 
representa como algo já 
dito ou expresso por 
palavras. 

Prefeito cobra punição, mas diz que 
Mariana vai "fechar" sem Samarco 
(Web site: www.uol.com.br, acesso 
em 09/11/2015) 

Id
e
ia

 
Uma oração é projetada 
por outra que a 
representa como uma 
ideia, uma construção de 
significado, um 
pensamento. 

Ele pensou que era um personagem 
de desenho.  
(Web site: 
http://www.itensparaleitura.com, 
acesso em 09/11/2015) 

Fonte: adaptado/ampliado de Ghio e Fernàndez, (2008, p. 76) 

 

O paradigma apresentado por Halliday (1994), desse modo, assume que 

a concepção de classificação acerca dos enunciados complexos não depende 

exclusivamente da realização sintática ou do valor semântico, separadamente. 

Pelo contrário, os sistemas se realizam reciprocamente. Não é também o 

marcador explícito de junção que é responsável por estabelecer um significado 

definitivo ao texto. O diferencial do modelo reside na classificação das relações 

em dois eixos: o tático e o lógico-semântico. A taxi é aqui conceituada como o 

modo de articulação lexicogramatical e do nível de dependência/encaixamento, 

enquanto as relações lógico-semânticas são concebidas no plano da 

representação pelos sistemas de ideação e de interação, realizadas no texto. A 

dicotomização, por este viés, não existe, dando espaço a uma compreensão das 

relações no interior dos complexos oracionais (ou entre eles) como efetivação 

do discurso. 

Na abordagem hallidayana, a linguagem é proposta como um sistema 

social e cultural, o que implica, necessariamente, interpretá-la dentro de um 

contexto sociocultural em que tal processo se realiza. Dito de outro modo, a 

linguagem pode ser entendida como uma manifestação semiótica, já que no 

dizer de Halliday e Martin (1993) ela se constitui como uma forma de 

representação da experiência humana quer seja na “realidade” 

presente/percebida no meio físico ou concreto, quer seja a “realidade” 

idealizada/fabricada em nossa mente, num plano mais abstrato. Decorre dessa 

concepção a síntese de um modelo sistêmico-funcional.  
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Neste trabalho, os conceitos de sistêmico e funcional são muito caros, 

especialmente porque a orientação geral que estou defendendo se assenta em 

um modelo de “descrição de base paradigmática, ao contrário do que é tendência 

geral em outras teorias de descrição gramatical, que são fundamentalmente de 

base sintagmática”. (GOUVEIA, 2009, p. 22). Assumo, a partir dessa 

perspectiva, que o modelo sistêmico compreende a língua como um conjunto de 

relações absolutamente interligadas, em que cada opção no conjunto (e em 

qualquer que seja o seu estrato e a natureza de sua realização) implica sempre 

uma seleção que mobiliza o sistema no todo. Por isso, no Capítulo 2, admito que 

a LSF, como mais um sistema de metalinguagem, é também paradigma 

epistemológico importante na consecução de descrições e de análises da língua 

em seu funcionamento pleno de significado e, nesse viés, funda-se a sua 

condição funcional. 

Por outro modo de dizer, a linguagem, sob essa direção, corresponde a 

um sistema de produção de significados, que se apoia em escolhas do eixo 

paradigmático e do eixo sintagmático, e que equivale a compreender os 

mecanismos envolvidos na seleção, em um dado conjunto de possibilidades, em 

determinada condição/situação, de certas unidades linguísticas (com função 

específica) em detrimento de outras que, teoricamente, teriam um valor 

significativo aproximado (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). Ou seja, os fatores 

que estão envolvidos nas possibilidades de escolhas e, consequentemente, de 

significação: por que se disse X, de tal forma, e não Y, de modo tal? 

O uso, portanto, que cada sujeito faz da linguagem é o que estabelece 

esse sistema de significados. Reside aí o principal pressuposto do modelo 

Sistêmico-Funcional, de cuja base emerge a necessidade de compreender como 

os sujeitos utilizam a linguagem para interagir e, de igual modo, como se 

configura a linguagem para tal finalidade. É justamente nessa base (rede de 

escolhas versus atividade social em andamento, em dado contexto) que se 

sustenta a denominação de Halliday (1994) de sistêmica e funcional na 

elaboração de sua teoria linguística (HEBERLE, 2000).  
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2.3 Ampliação dos sistemas de Halliday e Matthiessen 

 

Tendo o trabalho de Halliday e Hasan (1976) como ponto de partida, 

muitos outros dele se derivaram e ofereceram ampliações dos estudos sobre 

texto, gramática, registro, gênero e discurso, mas, para o escopo deste texto, 

focaremos o estudo de Halliday e Hasan (1976) e seu trabalho sobre coesão, 

posteriormente ampliado em Martin (1992) e, mais tarde, com desenvolvimentos 

em Martin e Rose (2007). 

O inventário de recursos coesivos proposto por Halliday e Hasan (1976) 

está organizado em cinco mecanismos: referência, elipse, substituição, 

conjunção e coesão lexical. Com base nele, o trabalho de Martin (1992) 

oferece uma ampliação, inspirada especificamente na semântica de orientação 

textual dos estratificacionalistas de Hartford, cujas referências principais foram 

Gleason e Gutwinski, com os quais Martin (2009, p. 156) informa ter estudado 

em Toronto.  

Na proposta contida em Martin (1992), a coesão foi reformulada como 

um conjunto de sistemas discursivos em um nível mais abstrato do que o 

lexicogramatical e que compreende quatro sistemas discursivos: identificação, 

negociação, conjunção e ideação. 

O que se tem com essa reformulação é um estrato semântico do texto 

de recursos dedicados à análise das relações coesivas como estrutura 

discursiva (MARTIN, 2009, p. 157), de modo que os quatro sistemas discursivos 

podem ser alinhados ao estrato lexicogramatical do seguinte modo:  

 

Quadro 10 – Significados dos sistemas discursivos  

Sistema 
discursivo 

Significado 
relacionado 

Realização lexicogramatical 

Identificação Textual 
grupo nominal: dêixis, pronomes, nomes próprios, 
comparação  

Negociação Interpessoal 
oração: modo, modalização, elipse, modulação, 
polaridade, marcação, tendência/inclinação 

Conjunção Lógico 
complexo oracional: lógico-semântico e 
interdependência 

Ideação Experiencial 
oração: transitividade (incluindo o léxico como 
gramática delicada); grupos gramaticais de 
classificação experiencial; colocação. 

Fonte: traduzido/adaptado de Martin (1992, p. 390) 
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Posteriormente, Martin e Rose (2007) adicionam a esses quatro 

sistemas dois outros: periodicidade e avaliatividade.  

Se consideradas as funções sociais para as quais usamos a língua 

(deflagrar nossas relações sociais, representar nossas experiências e organizar 

tais relações e representá-las em textos), as metafunções da linguagem passam 

a ser concebidas como atividade social (MARTIN; ROSE, 2007). O Quadro 11 

esquematiza tais relações, com seus respectivos sentidos: 

 

Quadro 11 – Relação de sistemas discursivos e seus respectivos sentidos  

Sistema 
discursivo 

Função do Sistema Metafunção Função 

Identificação Rastrear pessoas e coisas 
Textual Organizar os textos 

Periodicidade Deflagrar informação 

Negociação Promover trocas 
Interpessoal 

Deflagrar relações 
sociais Avaliatividade Negociar atitudes 

Conjunção Conectar eventos 
Ideacional 

Representar a 
experiência Ideação Representar a experiência 

Fonte: Martin e Rose (2007, p. 7) 

 

Como meu interesse se volta para os mecanismos de conjunção, 

apresento uma descrição sucinta dos mecanismos atinentes a esse sistema 

discursivo, que está relacionado ao modo como os eventos estão conectados, 

contribuindo para o desenvolvimento do fluxo de informações no texto e, por 

essa razão, o sistema apresenta interfaces com dois outros: uma delas com o 

sistema de ideação, que constrói a experiência como uma sequência de 

atividades logicamente organizadas. Outra interface é com o sistema de 

periodicidade, que apresenta o discurso como ondas de informação logicamente 

organizadas (MARTIN; ROSE, 2007, p. 116). 

É importante sinalizar, contudo, que o sistema de conjunção proposto 

pelos autores concebe a conjunção como um conjunto de significados que, por 

um lado, organizam as sequências de atividade e, por outro, o texto. Os autores 

sinalizam que esse modelo difere, portanto, dos modelos como os de Halliday e 

Hasan (1976) e o de Halliday (1984), que tratam as conjunções como recursos 

gramaticais que ligam orações. 
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2.3.1 O sistema de conjunção de Martin e Rose 

 

De modo objetivo, posso afirmar que o sistema de conjunção enfoca as 

interconexões entre os processos, por meio de mecanismos de adição, 

comparação, sequenciamento e explicação. Tais mecanismos podem ser 

considerados significados lógicos que relacionam atividades e mensagens 

sequenciadamente. 

Na concepção de Martin e Rose (2007), as conjunções são classificadas 

de acordo com as que relacionam atividades e aquelas que organizam o texto. 

As conjunções externas, segundo os autores, são aquelas que relacionam 

atividades, uma vez que constroem um campo para além do texto. Já as 

conjunções internas estabelecem relações dentro do próprio texto. A título de 

ilustração, apresento, no Quadro 12, as opções gerais de conjunções externas 

e, no Quadro 13, as opções gerais de conjunções internas: 

 

Quadro 12 – Opções gerais de conjunções externas  

Rel. lógica Subtipo significado Marcador explícito de junção5 

Adição  aditivo  
adição 
subtração 

and, besides, both... and nor, neither... nor  

Comparação  

alternativo  
- 

or, either...or, if not...then,  

similar  like, as if  

diferente 

oposição 
substituição 

whereas, while  
instead of, in place of, rather than 

exclusão except that, other than, apart from  

Tempo  
sucessivo  

temporalidade 
imediata  

after, since, now that; before once, as soon as; 
until  

simultâneo   - as, while, when  

Causa - 
expectativa  because, so, therefore  

concessão  although, even though, but, however  

Meio - 
expectativa  by, thus  

concessão  even by, but  

Condição  
aberto  

expectativa 
concessão  

if then, provided that, as long as even if, even 
then  

fechado   - unless  

Propósito  
anseio  

expectativa 
concessão  

so that, in order to, in case even so, without  

receio   - lest, for fear of  

Fonte: traduzido/adaptado de Martin e Rose (2007, p. 132-3) 

                                                 
5 A exemplo da observação que registrei na p. 42, acerca do Quadro 8, que traz a organização 
sumarizada de relações conjuntivas de Halliday e Hasan (1976, p. 242-3), optei aqui, pelas 
mesmas razões lá apresentadas, por não traduzir as conjunções propostas por Martin e Rose 
(2007), a que tenho chamado, para atendimento aos propósitos deste estudo, de marcadores 
explícitos de junção. 
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Os tipos de conjunções externas incluem os mesmos tipos de 

conjunções internas, pois muitos dos itens que expressam relações internas 

expressam também relações externas. O diferencial está nos sentidos 

construídos nos textos:  

 

As relações internas estruturam a semiose; as externas codificam a 
estrutura do mundo. [...] Isso significa dizer que estas são largamente 
orientadas ao campo – elas codificam a organização institucional de 
nossa cultura. Relações internas, por outro lado, são orientadas ao 
gênero [...], codificando a organização do texto do modo como este é 
formulado para construir nossa cultura. (MARTIN, 1992, p. 180) 
(tradução livre) 6 

 

Tal como na proposta de coesão de Halliday e Hasan (1976), Martin e 

Rose (2007) admitem que a relação semântica de junção abrange significados 

ideacionais e significados interpessoais, razão por que separam as conjunções 

em internas e externas. O modelo de Martin e Rose amplia de forma minuciosa 

tais relações pela divisão em subcategorias mais avançadas e, ao mesmo 

tempo, em subcategorias mais refinadas, com caráter mais específico. 

 

Quadro 13 – Opções gerais de conjunções internas  

Rel. lógica Subtipo Significado Marcador explícito de junção 

Adição  

desenvolvimento  
  

adicionar 
further, furthermore, moreover, in 
addition, as well, besides, additionally  

alternar alternatively  

preparação  

enquadrar  now, well, alright, okay  

desviar  
anyway, anyhow, incidentally, by the 
way  

Comparação  

similar  

comparar  similarly, again  

reelaborar  
that is, i.e., for example, for instance, 
e.g., in general, in particular, in short  

ajustar  in fact, indeed, at least  

diferente  
contrastar  rather, by contrast  

retratar  on the other hand, conversely  

Tempo  

sucessivo  
ordenar first, secondly, third, next, previously  

terminar finally, lastly  

simultâneo  
sincronizar at the same time  

interromper  still  

Consequência 
 
 

conclusão  
concluir  

thus, hence, accordingly, in conclusion, 
consequently  

justificar  after all  

                                                 
6 “Internal relations in other words structure semiosis; external ones code the structure of the 

world. […] This would treat external relations as by and large oriented to field —they encode the 

institutional organization of our culture. Internal relations on the other hand are oriented to genre 

[…] — they encode the organization of text as it is formulated to construct our culture.” (MARTIN, 

1992, p. 180)  
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Consequência  

contraposição  

dispensar  
anyway, anyhow, in any case, at any 
rate  

conceder  admittedly, of course, needless to say  

contrapor nevertheless, nonetheless, still  

Fonte: traduzido/adaptado de Martin e Rose (2007, p. 141) 

 

Apenas para que o leitor perceba como não é possível a aplicação ipsis 

litteris do modelo de Martin e Rose à língua portuguesa, tendo em conta que as 

relações de significados estabelecidas pelos marcadores não são as mesmas, 

apresento os exemplos de but dos autores (MARTIN; ROSE, 2007, p. 129): 

 
[24] He tried to hide his wild consuming fear, but I saw it. 

Ele tentou esconder seu medo selvagem de consumo, mas eu vi. 
 

[25] I can't handle the man anymore! But I can't get out. 
Eu não posso mais lidar com o homem! Mas eu não posso sair. 
 

 

Essa conjunção, em língua portuguesa, não estabelece significado de 

concessão, em relações lógicas de causa ou de meio, como trazido pelos 

autores no Quadro 12. Em nossa língua, o marcador juntivo mas é considerado 

interno, quando estabelece relação dentro do sistema de transitividade e 

externo, quando marca uma relação discursiva (por exemplo, quando é posto no 

início de orações para fazer referência à ideia anterior). A aproximação mais 

provável seria com o uso de mas também, que poderia, num ou noutro contexto, 

estabelecer uma relação não de concessão, e sim de adição. 

Com Vian Jr., apresentei uma discussão acerca de marcadores juntivos 

no interior do complexo oracional e também entre complexos oracionais em 

textos acadêmicos (cf. VIAN JR; MENDES, 2015). As relações lógicas de adição, 

comparação, tempo e consequência foram analisadas por ocasião de um estudo 

piloto. Chamou-nos atenção o fato de que na ocorrência selecionada como 

exemplo de tempo simultâneo, o marcador juntivo apresentava importante valor 

referencial, interativo, funcionando com mais propriedades externas: 

 

[26] ...a proposta de atividade, o que em nosso ponto de vista é bem 
sugestivo para a prática do professor em sala de aula. Enquanto isso, na 
última janela chamada de “línea de tiempo” verificamos a imagem abaixo 
[...] (VIAN JR; MENDES, 2015, p. 181) 
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O tempo, que é geralmente compreendido como resultante e 

condicionador de sentidos de sequência e linearidade (passado/presente/futuro), 

pode ser reconfigurado nas relações de junção dentro do texto acadêmico para 

expressar significados mais abstratos e mais voltados às estratégias retóricas, 

com foco especial na manutenção da atenção do leitor. O modus dicendi do 

escritor em [26], desloca o espaço enunciativo do texto (quando enviesa o tempo 

do sistema de ideação) e traz o leitor para o espaço virtual construído pelo texto, 

mas para fora dele. É um explícito recurso (talvez não consciente, mas, sem 

dúvida, intencional) de aproximação do leitor, de conquista de adesão e, 

portanto, é recurso interativo – marcador juntivo externo. 

Isso é diferente do que se processa no tempo sucessivo, quando o 

emprego dos recursos de junção se prestam à ordenação de sequências no 

texto: 

 
[27] ... que tem ampliado o leque de interesses e desafios da área no 
contexto do ensino da produção escrita. Depois, discorremos sobre o 
contexto e os participantes da pesquisa, fornecendo dados 
pormenorizados sobre o tipo [...] (VIAN JR; MENDES, 2015, p. 181) 

 

Na amostra, o emprego de depois denota uma relação tipicamente 

textual, sequencial, mesmo que isso não signifique necessariamente um 

sequenciamento de eventos dentro do sistema de transitividade, por exemplo. 

Em [27], o marcador juntivo expressa o caráter “fórico” com que são 

frequentemente empregadas realizações lexicogramaticais de sequenciadores 

de ordenação e término. 

Essas definições (com os exemplos que recuperei) parecem-me explicar 

melhor as especificidades das relações de junção porque não se limitam às 

dicotomias (tal como o modelo da tradição). Estão para além das relações de 

coesão (lexical, dêitica) e se ajustam a níveis de representação/significação no 

discurso (realizado na/pela lexicogramática), relevando as intenções e as 

multifaces envolvidas no processo de mobilizar posicionamentos, de criar 

sentidos. Mais do que isso, o paradigma proposto se aplica à junção, desde o 

nível menor dos constituintes internos da oração, passando pelas relações entre 

elas e chegando a porções maiores, como as relações entre os complexos 

oracionais. 
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Além das conjunções externas e internas, existe ainda um conjunto de 

conectores diferente das conjunções, denominado de continuativos, cujas 

opções básicas estão ilustradas no Quadro 14: 

 

Quadro 14 – Opções básicas de continuativos 

Relação lógica Expectativa Marcador 
adição neutra too, also, as well 

comparação 

neutra so (did he) 

menos que only, just 

mais que even 

tempo 

mais breve already 

mais longo finally, al last 

persistente still 

repetitivo again 

Fonte: traduzido/adaptado de Martin e Rose (2007, p. 143) 

 

Os continuativos parecem ter uma relação mais aproximada das 

relações externas, especialmente porque colaboram para a interação entre o 

escritor/leitor ou falante/ouvinte quando estabelecem a organização 

argumentativa do texto.  

Em relação ao modo como as conjunções são analisadas em um texto, 

Martin e Rose (2007) propõem o emprego de diagramas com elementos 

diferenciados para análise da organização lógica do discurso, por meio da 

utilização de códigos para os diferentes tipos de conjunções e um mecanismo 

para explicitação das conexões entre as mensagens do texto, feito por meio da 

representação de setas, indicando tanto as conjunções internas quanto externas. 

Esse mecanismo, segundo os autores, permite ilustrar o modo como um texto 

se desenvolve logicamente, pela conjunção entre figuras, fases e estágios do 

texto. 

Para exemplificar a maneira como os autores se propõem a analisar os 

estágios e etapas do texto, recupero deles uma figura que expõe o diagrama 

com as setas indicativas das relações lógicas em um texto narrativo: 
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Figura 2 – Conjunção entre estágios e etapas da História de Helena  

 

Fonte: Martin e Rose (2007, p. 146) 

 

As setas à esquerda das abreviaturas indicam as relações externas, ou 

seja, quando a interlocutora propõe um movimento retórico-discursivo, com 

vistas à manutenção da interação entre os sujeitos envolvidos na situação de 

comunicação, ao passo que as setas da direita relacionam os eventos internos 

no texto, especialmente no que diz respeito a sequenciamento. 

Para a proposta deste estudo, o uso desse diagrama de setas (cf. Figura 

2) parece pouco viável, especialmente porque aqui me proponho à análise de 

textos acadêmicos, cuja extensão não permite apontar/recuperar todos os 

referentes numa sequência, tal como essa em que Martin e Rose analisam um 

trecho de narrativa. Por outro lado, é possível indicar onde os marcadores 

juntivos ocorrem, que tipo de relação semântica estabelecem e para onde 

apontam essas estratégias de significação, se para dentro do sistema, 

construindo significados ideacionais, ou se para fora dele, no próprio texto, 

estabelecendo relações de convencimento, aproximação, distanciamento entre 

os interlocutores. 
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2.4 Síntese do capítulo 

 

 

Neste capítulo, defendi que as relações lógico-semânticas, 

estabelecidas no interior da oração, entre orações ou entre complexos oracionais 

compõem um quadro importante de estudo ainda mais quando essa perspectiva 

visa à compreensão de fenômenos específicos de junção, como os que podem, 

por exemplo, ocorrer no texto acadêmico – empreitada a que serve este trabalho. 

Apresentei o modelo tradicional de classificação das relações entre orações, a 

Linguística Textual, as pesquisas desenvolvidas em torno do tema no Brasil e os 

modelos da LSF, o que me permitiu concluir que: (i) a tradição gramatical não 

resiste a uma análise de textos reais com a simplificação dicotômica da 

coordenação versus subordinação, já que, num plano escalar, podemos ter 

desde a simples justaposição, quando os termos são relativamente mais 

independentes, até grupos oracionais extremamente complexos, como os que 

se verificam na escrita acadêmica; (ii) a proposição da Linguística Textual 

valoriza os aspectos da junção, especificamente no que concerne aos 

argumentos e aos operadores de sequencialização e, sob esse prisma, o texto 

é concebido como resultado das relações discursivas construídas pelos sujeitos 

na interação, não sendo o marcador juntivo per si responsável pelas relações de 

significado – que somente podem ser recuperados no texto; (iii) as pesquisas 

desenvolvidas no Brasil evidenciam que o tema das relações lógico-semânticas 

é produtivo, posto que, por diferentes abordagens, diversos estudos aludem ao 

entendimento de tais relações semânticas devem ser vistas em perspectiva 

escalar ou de contínuo; (iv) a proposta de coesão de Halliday e Hasan (1976) 

assenta a concepção de que conjunção é um processo textual, bem como uma 

relação semântica por meio da qual a conexão existe para promover significados 

na estruturação da superfície textual e para estabelecer sentidos de ordem 

retórica, argumentativa; e (v) o modelo de Martin e Rose (2007) amplia 

significativamente a proposta Halliday, especificamente quando detalha as 

relações juntivas pela divisão em subcategorias mais avançadas e em 

subcategorias mais específicas, tornando a noção de relações externas e 

internas mais pormenorizada. Por último, expliquei que as propostas da LSF 

ainda não estão plenamente desenvolvidas nas análises de língua portuguesa, 
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razão por que é necessário ampliar o lastro de sua aplicação, convindo lembrar 

que os modelos carecem de ajustes, já que não podem ser apenas inseridos ou 

compreendidos como resultado de transposição por processo de tradução. 
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CAPÍTULO III 

O PROCESSAMENTO DA PESQUISA: POR UMA PERSPECTIVA 

SISTÊMICO-COMPLEXA 

 
 

 
De acordo com a tradição, a explicação a respeito da 

origem de uma coisa qualquer consiste em relacioná-la 
com sua finalidade, ou utilidade, de modo que a resposta 

à questão “para que serve” alguma coisa também 
responde à pergunta “qual é a origem” de tal coisa. 

 
Friedrich Nietzsche (2001) 

 
 

Este capítulo está organizado em torno das principais posições e 

escolhas de natureza metodológica que assumo ao longo de todo o trabalho. 

Inicialmente, apresento as motivações pessoais, com as quais pretendo justificar 

o empreendimento da pesquisa e, por seguinte, as questões que orientam o 

desenvolvimento da investigação. Na continuidade, apresento a ideia de um 

modelo sistêmico-complexo que deve atravessar o trabalho do pesquisador, das 

concepções iniciais aos procedimentos de compreensão do fenômeno. 

Finalmente, faço a descrição dos procedimentos adotados na organização do 

corpus e do modo como estas foram analisadas no capítulo 4. 

 

 

3.1 O lugar de partida: das inquietações aos objetivos 

 

O interesse por este trabalho surgiu há aproximadamente quinze anos, 

quando ainda lecionava na Educação Básica, na rede particular de ensino da 

cidade de Açu/RN, aquilo que estava definido no currículo da escola como sendo 

ensino de Língua Portuguesa. Digo que a definição é específica de seu currículo 

(talvez o seja em toda a rede privada), porque as “aulas de gramática, aulas de 

redação e aulas de interpretação de texto”, como eram concebidas isoladamente 

e de tal modo muito me incomodavam, não se compatibilizavam com as 

orientações que eu recebia concomitantemente no Curso de Letras, já no início 

do ano 2000, quando ingressei na Universidade. Essa orientação tripartite se 
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apoiava pedagogicamente nos livros didáticos adotados, cuja perspectiva de 

fragmentação era também a tônica de seu conteúdo.  Eu lecionava gramática e, 

na ausência de algum colega, redação ou interpretação de texto. O ensino de 

gramática a que refiro como memória dessa experiência é a orientação para a 

aprendizado de nomenclatura gramatical, de um modelo de língua ideal da vitrina 

do autor do livro, da cabeça iluminada de quem saíam “naturalmente” os 

exemplos “perfeitos” para a compreensão de conceitos como coordenação e 

subordinação, por exemplo., na parte do manual dedicado à sintaxe (cf. BAGNO, 

2011b; NEVES, 2009, 2010).  

Essa prática me inquietava por duas razões principais: a primeira era de 

que o esforço que devotava ao entendimento de determinados conceitos não 

encontrava apoio ou interesse da clientela que, quase sempre, respondia com 

questões conhecidas, a saber: “Tem mais exceção do que regra!”, “Onde vou 

usar isso?”, “Que nomes difíceis!” etc.; a segunda razão estava mais voltada 

para a minha participação nas aulas de redação, nas quais a produção textual 

dos alunos não se assentava no entendimento das ditas regras da gramática que 

lecionava, particularmente na articulação, tanto no interior da oração quanto 

numa estrutura maior. Não era prazerosa a prática nem dela resultavam bons 

movimentos para o conhecimento da língua pelos alunos. 

A experiência na Educação Básica ganhou vulto quando fui lecionar no 

Ensino Superior, a partir do ano de 2009. A fragilidade da produção escrita dos 

alunos nesse nível de ensino me levou ao passado para uma cobrança, agora 

com a mora decorrente das práticas da base: Por que os alunos têm tantas 

dificuldades na escrita de texto e de sua organização interna/externa, com 

visíveis problemas de organização sintática? 

Por acréscimo, notei que no Curso de Letras – Língua Portuguesa, com 

habilitação para o magistério no Ensino Básico, esses mesmos alunos não 

conseguiam associar, minimamente, conteúdos específicos de sua formação 

escolar às discussões propostas nas aulas de Morfossintaxe I, II e III, do currículo 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (doravante, UERN). A 

consequência disso foi um novo questionamento: Como o aluno em formação 

para o ensino de língua materna, com as dificuldades que ainda apresenta no 

curso de Letras, pode contribuir para o fim de um modelo que reproduz essas 

mesmas dificuldades de uso da escrita nas variedades padrão?  
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A questão proposta foi a base de reflexão motivadora de uma revisão de 

prática que fosse capaz, ao menos, de minimizar os déficits do ensino 

fundamental e médio para mobilizar, num espaço de tempo não superior aos 

quatro anos de formação dos cursistas de Letras, o interesse pelo ensino e pelo 

aprendizado de mecanismos linguísticos de estruturação textual, que são 

sabidamente necessários para que o sujeito consiga interagir com adequação e 

eficiência por meio da escrita. Dessa reflexão mais pessoal, e de meu interesse 

pelos estudos funcionalistas, especialmente da LSF, decorreu a elaboração de 

um projeto amplo – e talvez ambicioso – que tinha como base o seguinte 

problema: Qual é a validade de uma abordagem funcionalista de ensino sobre 

articulação de orações tanto para a formação do professor quanto para o domínio 

do aluno do Ensino Fundamental? 

O problema enunciado foi o ponto de partida do projeto de doutoramento 

que apresentei ao Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, da 

UFRN. Quando mencionei anteriormente a ambição, estava apontando para o 

fato de que a proposta, embora bem avaliada pela comissão examinadora 

durante o processo de seleção, seria ajustada no decurso das orientações, tanto 

as recebidas na UFRN quanto aquelas propostas durante o estágio-sanduíche 

da Universidade de Lisboa, para um trabalho passível de execução no tempo 

estabelecido para conclusão de um curso de doutorado, com a perspectiva de 

contribuir, mais adiante, para a consecução do projeto interventivo advindo das 

inquietações de outrora. A complexidade que envolvia a primeira pretensão era 

de caráter metodológico – muito mais pelo tempo de sua execução, do 

tratamento que envolvia a intervenção, do que propriamente pela seleção dos 

métodos, procedimentos, materiais e análises, conforme justifico na sequência. 

Inicialmente, a proposta previa o trabalho com os alunos do sétimo período, 

matriculados na disciplina Prática de Ensino, do Curso de Letras, habilitação em 

Língua Portuguesa e respectivas Literaturas, do Campus Avançado da UERN, 

com sede em Pau dos Ferros-RN. Esse trabalho seria feito em cinco etapas, nas 

quais os alunos teriam uma (i) formação na base teórica da LSF para posterior 

(ii) revisão/reorientação teórica sobre articulação de orações e, na sequência, a 

(iii) preparação para o estágio com a (iv) intervenção de ensino e, por último, a 

(v) interpretação dos resultados. A metodologia ainda previa que a intervenção 

fosse feita em turmas dos anos finais do ensino fundamental, com turmas de 
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controle e com turmas nas quais aconteceria a aplicação da proposta de 

articulação de orações da LSF. 

 Todavia, a nova proposta de trabalho, de que resulta esta tese, tem uma 

preocupação ex-ante com domínio conceitual, uma atenção específica à sua 

validade e ao modo de análise, com interesse pela (re)ligação entre os conceitos 

do quadro teórico (objeto de entendimento, questionamento, ampliação) com os 

conhecimentos que se prestam à construção do saber e do fazer científico. De 

modo particular, este se assenta no modelo de pesquisa linguística funcionalista, 

no qual as categorias apriorísticas, a autonomia do objeto ou a decomposição e 

hierarquização de estruturas não figuram como interesse, procedimento ou 

objeto de compreensão. 

Tendo situado o leitor sobre as razões que me conduziram até este ponto 

do percurso, a questão inicial sobre a validade de uma abordagem funcionalista 

de ensino sobre articulação de orações tanto para a formação do professor 

quanto para o domínio do aluno do Ensino Fundamental foi reconfigurada por 

duas vias de orientação: 

1. dos alunos do Ensino Fundamental para os alunos do Curso de Letras 

e para os textos produzidos na graduação e pós-graduação; 

2. da proposta de intervenção, com base na LSF, para a compreensão 

dos dispositivos de junção (e seus significados) filiada ao mesmo 

marco teórico.   

 

Esse redimensionamento, por seu turno, conduziu à seguinte questão 

de pesquisa: Como se caracterizam os usos de marcadores de junção por 

Extensão estudantes de graduação e pós-graduação, a partir dos sentidos 

construídos em seus trabalhos acadêmicos (artigo, monografia, dissertação e 

tese)? 

Para melhor entendimento dessa questão, outras se sequenciaram: 

1. Quais são os marcadores de junção por Extensão comumente 

empregados nos textos acadêmicos de alunos de graduação e pós-

graduação? 

2. Em que medida se assemelham os estudantes de graduação e pós-

graduação em relação ao uso de elementos de junção por Extensão 

em suas produções científicas? 
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3. Como os subsídios teóricos fornecidos pela LSF sobre articulação 

textual e representação ideacional podem contribuir para as práticas 

de escrita na academia? 

 

A resposta a estas perguntas, ou o esforço de respondê-las, deve 

configurar um contributo para a compreensão do modo como as relações lógico-

semânticas, especificamente aquelas marcadas com a realização de um 

elemento de junção explícita entre complexos oracionais, participam da 

construção de significados nos textos acadêmicos, podendo esses usos também 

colaborar para a caracterização desse tipo de escrita.  

De modo mais específico, as perguntas devem dar conta de analisar as 

semelhanças e/ou diferenças entre a escrita de estudantes de graduação e de 

pós-graduação, a partir do suporte proposto pela LSF, como forma de contribuir 

para a escrita acadêmica ou para a apropriação de estratégias de uso da escrita 

para produção científica. Do ponto de vista prático, a resposta a estas perguntas 

deve conduzir para uma reflexão, nos cursos superiores e fora deles, sobre a 

importância da organização textual e discursiva com vistas à consecução do 

registro, da avaliação, da qualificação e da divulgação dos resultados de 

pesquisa sob a forma de artigos, monografias, dissertações e teses. As questões 

aqui suscitadas devem proporcionar uma revisão das concepções, das práticas 

e dos manuais derivados de um novo paradigma de reorganização 

lexicogramatical dos dispositivos responsáveis pela junção das partes do texto, 

tanto no interior da oração quanto em sua articulação com outras e destas com 

outros complexos oracionais. 

Para que as questões ora enunciadas fiquem materialmente mais 

passíveis de execução, ou ao menos passíveis da compreensão de sua 

exequibilidade, apresento como objetivo geral: 

 

 Analisar, na perspectiva da LSF, as relações de junção por Extensão 

com marcadores em textos acadêmicos de graduandos e pós-

graduandos em Letras (artigo, monografia, dissertação e tese), a partir 

dos sentidos construídos nestes textos. 

 

E, de modo específico: 
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 Identificar os marcadores de junção por Extensão em textos 

acadêmico-científicos produzidos por estudantes de graduação e de 

pós-graduação; 

 Comparar os usos das relações de junção por Extensão entre os 

textos produzidos por estudantes de graduação e de pós-graduação; 

 Apresentar contribuições para as práticas de escrita na academia a 

partir dos subsídios teóricos fornecidos pela LSF sobre articulação 

textual. 

 

Como já havia dito, a orientação conceitual ex-ante que tenho tentado 

preservar na gênese das ideias fundantes deste trabalho traduz também a 

hipótese principal que o acompanha:  

 As relações de junção por Extensão são as mais recorrentes nos 

textos acadêmico, sendo os alunos de graduação os que se utilizam 

de mecanismos de junção em suas produções. 

 

Para essa hipótese, admito a característica da refutabilidade como 

critério de demarcação entre o que pode e o que não pode ser considerado 

científico, tal como estabelecido por Popper (2006). Longe de ser uma 

alternância entre dois polos possíveis de chegada e/ou um fim em si mesma, 

admito também que a hipótese deste estudo comporta definições operativas e 

de natureza metodológica importantes para o desenvolvimento específico do 

trabalho, quais sejam:  

1. A experiência de produção acadêmica, que toma como base duas 

etapas principais do ensino superior e da pesquisa (graduação e pós-

graduação);  

2. O letramento acadêmico está sendo classificado a partir de quatro 

tipos de texto (artigo de graduandos, monografia ou TCC de 

graduação, dissertação de mestrado e tese de doutorado), e 

absolutamente interligado com 1; 

3. As relações de junção com marcador explícito variam numa escala de 

regularidade7: [ + ] mais regular as que relacionam eventos de 

                                                 
7 Estou tratando regular como aquilo que se realiza mais ou menos frequente.  
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primeira ordem, na estrutura – por exemplo, o caráter fórico; [ + / - ] 

mais ou menos  regular as relações de segunda ordem, no texto – 

por exemplo as que apontam para eventos do Sistema de 

Transitividade; e [ - ] menos regular as que tem função retórica, no 

discurso – no caso, os marcadores de junção empregados para 

modalização ou para contribuir na construção argumental; 

4. Especialidade ou propriedade é por mim compreendida como uso mais 

particular, mais específico, portanto ( - ) regular da escala indicada em 

3.  

 

Essas definições operacionais para distribuição em escala dos conceitos 

operacionais da hipótese podem ser dispostas na representação que proponho 

na Figura 3:  

 

Figura 3 – Representação gráfica das definições operativas da hipótese 

 

Os manuais de lógica e filosofia tomariam tal proposta como exemplo 

dos argumentos condicionais válidos (afirmação do antecedente ou negação do 

consequente), dentro de um conjunto de raciocínio dedutivo.  A hipótese, por 
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esse viés, poderia ser expressa: “Se x, então y. Ora, x. Então, y.” (cf. KIPNIS; 

KOHAN, 2001). É necessário ter claro que, no caso deste estudo, y corresponde 

ao eixo em que estão distribuídos os quatro tipos de textos aqui estudados 

(artigo; monografia; dissertação; tese) e x corresponde ao eixo que aponta para 

escala de regularidade das relações de junção com marcador explícito, conforme 

expliquei antes da figura.  

A disposição dessas definições operacionais em eixos de modelo 

cartesiano não denota meu interesse em propor uma investigação de caráter 

dedutivo, cujas premissas já encerram o entendimento global do Sistema de 

Conjunção (doravante, sistema de interesse), mas apenas de que essa figura, 

depois da realização completa do estudo, poderá seguramente indicar a 

confirmação ou refutação da hipótese, senão apontar para um modelo gradiente, 

com variação diversa, escalar (os pontos em vermelho em cada quadrante 

apontam para a proposição de que as relações mais regulares se estabelecem 

nos textos dos graduandos). Por esse mesmo raciocínio, devo explicar que a 

razão da variedade de marcadores de junção (v1) pela quantidade de 

ocorrências (q1) também não é fator relevante para estudo ([v1 x 100] / q1), 

porque a aplicação de uma fórmula matemática pura e simples (tal como um 

silogismo) não dá conta de expressar as configurações, as particularidades e os 

significados das relações juntivas nos textos analisados. As possíveis análises 

dos usos de maior ou menor especialidade/propriedade resultam da 

compreensão global do texto, no qual os sentidos são construídos a partir de 

uma visão estratificada e metafuncional, em que os significados interpessoais, 

ideacionais e textuais ocorrem simultaneamente, tal como proposto em Halliday 

e Matthiessen (2014). 

Pelo quadro teórico da LSF desenhado neste estudo, pela oposição que 

faço aos modelos de análise que se baseiam na decomposição das partes para 

sua hierarquização, pela preocupação com domínio conceitual de uma base 

metodológica e pela observação feita no parágrafo anterior, fica patente a 

necessidade de justificar a minha opção pela abordagem da LSF, não apenas 

como enquadre teórico para compreensão dos fenômeno aqui investigado, mas 

também como aporte teórico-metodológico – perspectiva, inclusive, muito 

difundida na Psicologia, Sociologia, Educação, Física etc. (cf. VASCONCELLOS, 

2013; MORIN, 2002; CAPRA, 2005; CAPRA; LUISI, 2014). 
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3.2 Abordagem da pesquisa: a ideia de um modelo sistêmico-complexo 

 

Todo trabalho de pesquisa se configura pela realização de etapas, cujo 

paradigma já é compartilhado nas pesquisas realizadas nas Ciências Sociais e 

Humanas e que se aplica aos estudos da linguagem, como o que estou a propor 

aqui. São as etapas: 1. Revisão da literatura; 2. Seleção de corpora e 

composição de um quadro de amostras; 3. Análise dos dados. 

Da primeira etapa resultou a discussão elaborada no Capítulo 2, quando 

conceitos necessários à composição do desenho teórico foram tratados, de 

modo particular, os que situam os estudos de coesão (HALLIDAY; HASAN, 

1976) e do Sistema de Conjunção (MARTIN, 1992; MARTIN; ROSE, 2007), 

dentro do quadro teórico geral da LSF. Da segunda e terceira etapas resultam 

os objetos de discussão deste capítulo.  

O interesse em compreender analisar, na perspectiva da LSF, as 

relações de junção por Extensão com marcadores em textos acadêmicos de 

graduandos e pós-graduandos em Letras (artigo, monografia, dissertação e 

tese), a partir dos sentidos construídos nestes textos – problema de pesquisa 

que orienta o presente estudo, levou-me a optar por uma investigação que se 

afastasse da sombra das tradicionais impressões, como exemplo, as de que tais 

estudos adotam os procedimentos de caráter estruturalista, ainda que 

apresentem um “rótulo” funcionalista. Por essa razão e antes mesmo de passar 

para a apresentação das etapas metodológicas que foram seguidas para a 

consecução da pesquisa, devo explicar as posições que assumo acerca do 

objeto de estudo (o quê?), da natureza e filiação da pesquisa (por quê?) e do 

percurso para a explicação (como?).  

O objeto de estudo deste trabalho se situa, nas definições teóricas 

selecionadas, na construção de relações de junção no interior dos textos e, no 

recorte que estou propondo, nas relações que se dão entre complexos 

oracionais, quando estas se realizam por marcadores explícitos. Como já 

registrei, o intuito de apontar a LSF em sua perspectiva metodológica, epistêmica 

e, portanto, complexa, levou-me ao questionamento da validade da terminologia 

objeto de estudo, que, como já dito antes, será tratado, como “sistema de 

interesse”, assim como o faz Silva (2015), em seu trabalho de doutoramento. A 

opção por essa terminologia aponta para duas posições em que se entrecruzam: 
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primeiramente, porque deixo registrado que o Sistema de Conjunção, dentre 

tantos outros sistemas propostos pela LSF, configura-se como foco de interesse 

do trabalho; segundo, porque a ideia de objeto não resiste a uma abordagem 

que compreende sistema como “totalidade integrada cujas propriedades não 

podem ser reduzidas às de partes menores [...] porque se constituem 

propriedades do todo, que nenhuma das partes tem (CAPRA; LUISI, 2014, p. 

113). Essas posições admitem que o modelo sistêmico compreende a língua 

como um conjunto de opções intrincadas, em que cada relação no conjunto 

implica sempre um movimento que mobiliza o complexo na sua inteireza. 

Tal como Silva (2015) e Capra e Luisi (2014), compreendo que a opção 

por uma corrente teórica que, de imediato, denomina-se sistêmico-complexa não 

comporta bem o significado de “objeto” para a designação de uma relação de 

significados que se inscrevem dentro de contextos (cultural e situacional) mais 

amplos e simultaneamente realizados por diferentes níveis de sentido 

(semântico-discursivo, lexicogramatical, grafofonológico). A ideia de um sistema 

de interesse, aqui empregado para a compreensão de “por quê” e de “como” se 

estabelecem as relações de junção, melhor se ajusta às concepções 

funcionalistas que depõem a favor da língua como atividade social da qual 

resultam os textos e seus significados. Tratar o Sistema de Conjunção, as 

relações coesivas entre complexos oracionais, a junção propriamente dita como 

um “objeto” seria recorrer aos modelos formais de análise preocupados em 

entender o todo pelas partes, como constituintes imediatas, conforme o 

distribucionalismo (cf. BEZERRA; REINALDO, 2013), focalizando seu interesse 

em “objetos” concretos como é o caso da forma. Esse caminho, invariavelmente, 

poderia conduzir o leitor e/ou crítico deste estudo ao raciocínio estereotipado que 

apontei há pouco, ao exemplificar as generalizações que são feitas aos estudos 

de gramática, recorrentemente no senso comum, e às vezes na própria 

academia, como conjunto de descrição de formas e de regras.  

Na perspectiva sistêmico-complexa, as ideias de sucessão e 

hierarquização não se compatibilizam exatamente porque o todo não pode ser 

reduzido ao conjunto sintético resultante da soma de elementos e com a 

propriedade de ser um desenho mais facilmente apreensível da realidade. Pelo 

contrário, os elementos que se configuram no sistema (aqui me refiro ao modelo 

sociossemiótico da linguagem), ainda que organizados e dispostos 
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diferenciadamente, ainda que, dadas as necessidades e condições de pesquisa, 

possam ser tomados num recorte textual “pinçado” para amostra, não são e não 

devem ser explicados fora desse sistema. Isso se deve especificamente à 

compreensão de que todos esses elementos estão estreitamente articulados, 

mantêm uma interdependência entre si, e a realização de um implica o outro 

sucessiva e ciclicamente. A ideia de sistema de interesse neste trabalho se 

propõe também a romper com a nomenclatura herdada das ciências da natureza, 

e de sua tradição de rigor, em que o “objeto” é aparentemente passível do 

controle de laboratório, capaz de garantir resultados que derivam da verificação, 

objetividade, impessoalidade e exatidão. 

Mais do que um convite à revisão de conceitos, essa noção antecipa a 

proposta de análise que levará em consideração o fato de que, mesmo que os 

procedimentos para recenseamento de amostras se faça a partir da identificação 

de realizações lexicogramaticais de construções com função juntiva, a 

interpretação (por que e como) se fará tomando como referência a abordagem 

da língua nos princípios da LSF. Ora, se a proposta teórica de base que estou 

adotando aqui compreende a língua(gem) numa perspectiva de rede de sistemas 

interligados, quando indico que esta pesquisa versa sobre as relações de junção 

entre complexos oracionais em textos, estou tratando, portanto, de um sistema 

entre tantos outros, não hierarquizados e não sequenciais, porém simultâneos, 

decorrentes das necessidades funcionais humanas. 

Tendo a compreensão de que a metodologia da pesquisa é sistêmico-

complexa, a abordagem qualitativa é a que melhor se ajusta à natureza de 

análise deste empreendimento. Estou chamando de abordagem o modo de tratar 

a relação entre as concepções teóricas subjacentes ao estudo e os dados nele 

levantados, recenseados e analisados. O termo qualitativo, por seu estatuto e 

composição, é quase sempre tratado, nos manuais que se prestam a examinar 

conhecimento científico e metodologia, como oposto ao termo quantitativo. Em 

certas condições, há pesquisas em que um ou outro pode não “aparecer” 

justamente para não se correr o risco de ter uma contradição entre paradigma 

científico adotado com a abordagem referida. Ou, noutros casos, a combinação 

das técnicas “proporciona maior nível de credibilidade e validade aos resultados 

da pesquisa evitando-se, assim, o reducionismo por uma só opção de análise” 

(OLIVEIRA, 2002, p. 39, grifos da autora). De qualquer forma, essas posições 
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quase sempre resultam de estruturas “pré-moldadas” de pesquisa que vão 

sendo amalgamadas nos espaços acadêmicos, nas bases de pesquisa em que 

os estudos são construídos, com finalidades que vão desde a demarcação de 

uma identificação política, passando pela ideia de atribuir à metodologia a 

responsabilidade pela credibilidade dos resultados, podendo sequenciar, em 

muitos casos, reprodução inocente de conceitos de paradigma, abordagem, 

método e métodos (KUNH, 2003). 

Como Schwandt (2007), compreendo ser difícil a definição precisa de 

“método qualitativo” porque, como já disse, dadas as condições em que se 

apresenta, há uma relação muito mais declarada para demarcação de áreas do 

que propriamente um modelo de análise. Essas considerações estão sendo 

feitas por dois motivos principais: primeiro, porque não concebo que pesquisa 

qualitativa e pesquisa quantitativa sejam dois estados rivais; segundo, porque 

entendo que a mescla quali-quantitativa não é sempre bem-sucedida ou, em 

outros casos, não é bem definida de maneira tal que é possível saber em que 

medida o pesquisador se orientou por este ou aquele paradigma ou, ainda, pela 

conjugação de ambos. Admito com Dörnyei (2007, p. 24) que a dicotomia 

quantitativa versus qualitativa pode se referir a várias coisas ao mesmo tempo: 

“a orientação ideológica geral subjacente ao estudo, o método aplicado na 

recolha de dados, a natureza dos dados recolhidos, e o método de análise para 

processar os dados e para se obter resultados”8. 

 À medida que reconheço, neste trabalho, a relevância dos dados 

quantitativos, a necessidade de contabilizar amostras, de apresentá-las em 

tabelas, diagramas ou referenciais, de apresentar a extensão e a intensidade do 

corpus, assumo que esta pesquisa, até tal etapa do trabalho, é quantitativa e, 

portanto, como Dörnyei (2007) sugere, tem relação direta com o método de 

recolha dos dados. A partir do momento em que se processam as interpretações 

das amostras, tendo em conta a natureza dos dados e o método de análise, a 

pesquisa se orienta pelo modelo qualitativo. Essa posição, longe de ser uma 

tentativa de criar uma repartição no processo, ou de se configurar uma negação 

da possibilidade de estudos quali-quantitativos, é o esforço de apresentar os 

                                                 
8 “[…] the general ideological orientation underlying the study, the method of data analysis used 
to process the data and to obtain results.” (DÖRNEY, 2007, p. 24) 
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paradigmas como sistemas básicos de crenças ou a visão de mundo que 

orientam o investigador (cf. GUBA; LINCOLN, 1994, p. 105).  

Na minha visão e, especialmente na proposição do modelo sistêmico-

complexo que estou defendendo, o estudo aqui desenvolvido comporta bem os 

dois paradigmas, restando objetivo que, em certos procedimentos como o 

recenseamento, a natureza e o processamento analítico dos dados, há 

identificação com o paradigma da quantidade; noutro ponto, como o 

processamento analítico dos dados com base na orientação teórica, há 

identificação com o paradigma da qualidade. Esse entendimento decorre do fato 

de que o sistema de interesse aqui desenhado não é propriamente uma coisa, 

um objeto ou substância, mas a compreensão de uma atividade da qual resultam 

textos produzidos em situações e condições reais, para propósitos socialmente 

reconhecidos, mesmo que o artefato possa ser descrito e recenseado em termos 

de quantidade.  

Os processos de tratamento quantitativo de dados podem muito bem 

servir aos objetivos da pesquisa, especialmente porque se valem de técnicas de 

leitura eletrônica de corpora, podendo levantar dados em forma de texto. Porém, 

a sua análise demanda da matriz qualitativa já que os resultados, em resposta 

às questões de pesquisa, não dependem exclusivamente da quantidade, mas da 

recorrência e dos modos de uso, estando também passíveis de mudanças, a 

depender de seu contexto de interpretação, da moldura teórica escolhida e do 

contexto analítico como um todo (EZZY, 2002). 

A partir do tratamento de dados reais, da compreensão do sistema a que 

estou me propondo, da interpretação não estática e encerrada no objeto, da 

perspectiva indutiva, da análise qualitativa calcada em procedimentos 

computacionais de levantamento de dados (de ordem quantitativa), a pesquisa 

apresenta caraterísticas dos estudos linguísticos baseados em corpus, com 

orientação para o campo de estudo que, no Brasil, tem sido chamada de 

Linguística de Corpus. 

A Linguística de Corpus se dedica à criação e análise de corpora tendo 

como condição principal o armazenamento eletrônico em mídias físicas, cujos 

dados podem ser “lidos” por programas específicos de computador (BERBER-

SARDINHA, 2009), permitindo ao pesquisador, por exemplo, desde a listagem 

numérica de itens lexicais de um banco de dados de fala/escrita até a elaboração 
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de um subconjunto de concordâncias ou porções específicas desse mesmo 

banco de dados. As possibilidades de tratamento e de análise são inúmeras e 

podem variar de acordo com os interesses do pesquisador, das condições dos 

aplicativos empregados e da sua arquitetura de recursos, bem como da 

organização constitutiva dos corpora. 

A abordagem da pesquisa numa perspectiva sistêmico-complexa pode 

ser representada na Figura 4, que compus a partir de círculos cotangenciais 

comumente elaborados na LSF: 

 

Figura 4 – Perspectiva sistêmico-complexa da pesquisa em LSF 

 

 

Da figura, fica o entendimento de que a pesquisa, no viés proposto, 

realiza-se nos e dos próprios contextos em que os sistemas significam, e sua 

análise também ocorre nesses mesmos contextos e sistemas, de modo que os 

resultados decorrem do caráter interpretativo e da compreensão da relação entre 

o sistema de interesse, o pesquisador e o contexto pontual, temporal em que o 

trabalho toma forma e apresenta sua função ou contribuição. 

Até este momento, apontei posicionamentos acerca do “quê” e do 

“porquê”, enquanto elementos definidores do objetivo da pesquisa científica. Fica 

subentendido um “como” na mesma discussão. Mas o detalhamento das 

escolhas operadas para a consecução das finalidades deste trabalho mobiliza a 

apresentação que passo a fazer na seção que segue. 
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3.3 Aspectos do processamento da pesquisa: os dados e seu tratamento 

 

Esta seção é dedicada à explanação dos principais procedimentos 

metodológicos que dirigiram as etapas de realização do estudo. Em primeiro 

lugar, apresento a organização do corpus. Em seguida, descrevo os passos 

dados para o levantamento das amostras de marcadores de junção nos textos 

acadêmicos e do modo como foram dispostas num quadro geral. Por último, 

procedo à definição de como serão analisadas. 

 

 

3.3.1 A organização do corpus 

 

Tomo de Berber-Sardinha (2004, p. 18) a concepção de corpus como 

material linguístico oral e/ou escrito, cuja extensão e profundidade devem dar 

conta de representar usos linguísticos específicos, tendo em vista que tais dados 

são organizados a partir de critérios de composição definidos pelos objetivos de 

descrição e análise. Os dados dos corpora precisam estar dispostos em formato 

eletrônico, de modo que seja possível o processamento por programas de 

computador, o que permite o domínio de quantidades extensas de informação 

que não poderiam ser tratadas manualmente pelo pesquisador, mesmo que 

dispusesse de uma grande equipe. 

Esse aspecto da extensão dos corpora é também explicado por Berber-

Sardinha como critério de classificação, distribuído numa variação de cinco 

padrões, quais sejam: 

(i) pequeno – quando a extensão é inferior a 80 mil palavras;  

(ii) pequeno-médio – quando a quantidade de palavras fica entre 80 e 250 

mil; 

(iii) médio – quando esse número varia entre 250 mil e 1 milhão de 

palavras;  

(iv) médio-grande – quando a extensão vai de 1 milhão a 10 milhões de 

palavras;  

(v) grande – a partir de 10 milhões de palavras.  
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É importante mencionar que a opção por esta ou aquela extensão dos 

corpora vai depender dos objetivos da pesquisa, dos critérios que orientam a 

necessidade de extensão e de densidade dos dados. 

A organização dos dados desta pesquisa se deu a partir de três corpora, 

já organizados e armazenados, compostos por textos acadêmicos compilados a 

partir de 2011, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), nos 

campi das cidades de Pau dos Ferros e de Açu/RN. A amostra recortada para 

este trabalho, portanto, deriva de um conjunto mais expressivo de textos que 

foram armazenados para outros trabalhos, a partir de pesquisa 

institucionalizadas pelo Comitê de Pesquisa da Universidade referida e que 

passo, então, a apresentar. 

O primeiro corpus está constituído por 170 artigos (um total de 2.326.202 

palavras) produzidos por alunos da graduação em Letras do Campus da Pau dos 

Ferros (também chamado pela sigla CAMEAM – Campus Avançado Profa. Maria 

Elisa de Albuquerque Maia), que foram apresentados em eventos de pesquisa 

realizados nos anos de 2008 e 2009, no próprio campus. Os trabalhos foram 

tratados por mim, em ocasião da organização dos anais dos eventos e também 

na compilação seguinte, desta feita para cumprimento dos objetivos da Pesquisa 

Institucional “Os processos do dizer na produção científica dos graduandos em 

letras do CAMEAM” (MENDES, 2011), em que tive auxílio de aluno de iniciação 

científica para tratamento do material e ajuste ao formato eletrônico *.txt (formato 

de texto), de modo que fosse possível o reconhecimento por softwares de 

pacotes estatísticos ou de leitura eletrônica de léxico. Esse corpus foi 

completamente selecionado para esta pesquisa de doutoramento. 

O segundo corpus, também organizado por mim, está constituído por 64 

monografias (um total de 6.651.947 palavras) escritas por alunos concluintes do 

Curso de Letras – Língua Portuguesa do Campus de Pau dos Ferros/RN, nos 

anos de 2011 a 2013. Esse tipo de trabalho final (também chamado Trabalho de 

Conclusão de Curso – TCC) é exigência do Projeto Pedagógico do Curso para 

os alunos, que, em geral, desenvolvem uma pesquisa de base literária e/ou 

linguística, cujo texto é dividido em capítulos de teoria, de metodologia e de 

análise. O trabalho é sempre mais extenso que um artigo e deve demonstrar o 

conhecimento mínimo de teorias/metodologias abordadas no ementário dos oito 

semestres do curso. O corpus foi organizado para a Pesquisa Institucional 
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“Mecanismos de sequenciamento e explicação em textos acadêmicos de 

graduandos em Letras” (MENDES; PEREIRA DE PAULA, 2013) e também 

contou com a participação de aluno bolsista para tratamento dos dados. Desse 

material, selecionei 23 textos, de modo que a composição da amostra se 

aproximasse, em número de palavras (2,4 mi), àquela do corpus constituído por 

artigos. Esse parâmetro foi adotado também no terceiro corpus, como forma de 

estabelecer quantitativamente um critério de composição dos dados da tese, de 

tal modo que fosse possível um levantamento de ocorrências de marcadores de 

junção em textos diferentes, resguardando a quantidade equilibrada de material 

escrito. 

O último corpus está composto por 12 dissertações (total de 3.488.933 

palavras) e 9 teses (3.785.061 palavras), organizado por Figueiredo-Gomes e 

Bertuleza (2013) e intitulado corpus Dissertações e Teses (DISSERTES). 

Constitui um banco de dados que permite uma análise do Português Brasileiro, 

composto de amostras de Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado, 

versando sobre a temática Gramaticalização, defendidas no período de 1998 a 

2012. Desse banco de dados, selecionei 9 dissertações e 6 teses, a fim de 

estabelecer um valor aproximado de palavras (2,4 mi), como já registrei. 

A composição do corpus deste estudo, a partir dessas três bases de 

dados, visa a compreender a origem, manutenção e recorrência de algumas das 

dificuldades de escrita verificadas por mim e pelo Prof. Dr. João Bosco 

Figueiredo-Gomes (UERN), ao longo da formação dos alunos da graduação em 

Letras, em nossa instituição. No momento de produzir textos que atendam às 

exigências da academia, que se ajustem aos parâmetros das agências de 

fomento de pesquisa no Brasil, das revistas de divulgação científica ou mesmo 

de eventos regionais, os nossos alunos demonstram algumas dificuldades que 

se revelam em seus textos. Isso pode ter origem na formação básica (nos cursos 

anteriores à academia), mas também podem, via de regra, ser reforçadas na 

Universidade, durante o processo de formação, quando o trabalho docente não 

alcança tais problemas ou deles não pretende se ocupar. 

A organização de um corpus com a finalidade de compreender o modo 

como alunos de graduação e pós-graduação estabelecem relações de sentido, 

a partir das relações de junção, contempla duas finalidades contíguas, quais 

sejam: a primeira, de satisfazer o interesse acadêmico-científico, como forma de 
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ampliar e ajustar as proposições teórico-metodológicas da LSF para o português 

no Brasil; a segunda, de ordem social e pedagógica, para propor instrumentos 

mais eficazes das práticas de letramento acadêmico, especificamente na 

Universidade em que atuo, com vistas à gradativa melhoria das práticas de 

produção de texto dos espaços da pesquisa e do ensino. 

Convém, por último, registrar que todos os corpora estão armazenados 

eletronicamente nos campi da Universidade, bem como no Comitê de Pesquisa, 

através de relatórios finais. A Tabela 1 sintetiza as informações aqui prestadas: 

 

Tabela 1 – Síntese da composição dos corpora de base da tese 

Textos e Corpora 

Composição dos 
Corpora 

Recorte para a tese 
ou corpus da tese 

Nº de 
textos 

Nº de 
palavras 

Nº de 
textos 

Nº de 
palavras 

Artigo (MENDES, 2011) 170 2.326.202 170 2.326.202 

Monografia (MENDES; PEREIRA DE 
PAULA, 2013) 64 6.651.947 23 2.362.671 

Dissertação (FIGUEIREDO-GOMES; 
BERTULEZA, 2013) 12 3.488.933 9 2.543.440 

Tese (FIGUEIREDO-GOMES; 
BERTULEZA, 2013) 9 3.785.061 6 2.641.767 

Total 255 16.252.143 208 9.874.080 

 

A última coluna da Tabela 1 é que configura propriamente o corpus deste 

estudo que, a partir da classificação feita por Berber-Sardinha (2004), é 

considerado médio-grande. Há duas razões principais para que eu tenha optado 

por uma extensão como esta. A primeira decorre da constatação de que a 

maioria das relações de junção nos textos ocorre por processo semântico, sem 

a explícita marcação de um elemento juntivo. Como o estudo, no momento 

presente, não se situa em todas as relações elaboradas no texto, julgo pertinente 

a proposição de um corpus mais extenso de modo a captar o maior número 

possível de marcadores explícitos de junção para, em seguida, compreender o 

papel que desempenham nos trabalhos acadêmicos. A segunda razão se 

assenta no fato de que em uma quantidade maior de dados é possível encontrar 

usos mais específicos e particulares, mais variados e não apenas mais 

recorrentes. O padrão de recorrência pode até caracterizar um determinado uso, 

mas, em si mesmo, não é o fator de maior relevância quando a discussão se 
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volta aos sentidos construídos pelos alunos de graduação e pós-graduação nos 

textos por eles produzidos. 

Além dessa preocupação com a representatividade do corpus, atentei 

para a autenticidade dos dados, razão por que escolhi dados já processados em 

pesquisas anteriormente desenvolvidas, com avaliação do comitê de pesquisa 

da UERN, por exemplo. Isso facilitou também o trabalho no aspecto do 

tratamento do material, porque já estava em formato adequado ao pacote 

computacional que uso neste trabalho (extensão de arquivo *.txt). O corpus 

também atende aos propósitos do estudo, não que o interesse seja o seu 

conteúdo específico, posto que os trabalhos acadêmicos do material versam 

sobre variados temas no âmbito dos estudos linguísticos e literários, mas porque 

são trabalhos produzidos na academia para divulgação científica ou como 

exigência para a conclusão de cursos de graduação e de pós-graduação. 

 

 

3.3.2 O tratamento das amostras 

 

O recenseamento9 das ocorrências é o processo de identificação dos 

dados relacionados ao sistema de interesse definido no estudo, ou seja, as 

relações de junção marcadas pela realização com elemento juntivo explícito. 

Esse processo, longe de se comportar como uma fragmentação ou redução do 

conteúdo do texto para a análise no nível dos complexos de oração, é apenas 

uma estratégia de partida da compreensão dos significados, já que a análise 

propriamente dita dependerá de outros elementos do texto, das relações 

contextuais de cada um deles e das escolhas feitas pelos produtores dos textos 

em relação a outras escolhas disponíveis no sistema. 

Como estou trabalhando com um corpus de 9,8 milhões de palavras, para 

o recenseamento ou levantamento dos dados utilizei o WordSmith Tools 

(SCOTT, 2012), que é um conjunto de programas integrados que se prestam à 

                                                 
9 Recenseamento difere de coleta de dados porque a esta precede o levantamento de dados. 
Levantamento não é também a melhor definição para o processo de identificação quantitativa de 
informações criteriosamente selecionadas no conjunto dos dados. O emprego de 
recenseamento, portanto, dá conta de apontar para o processo de identificação dos dados com 
os quais o pesquisador deve trabalhar a partir de sua quantificação num corpus, por exemplo. 
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análise e à descrição linguística, a partir do processamento de arquivos 

eletrônicos em formato de edição de texto (*.txt). 

Além da crescente adesão de usuários ao ‘suite’ do Mike Scott, conforme 

registra Berber-Sardinha (2009), as razões que me levaram a trabalhar com as 

aplicações do WordSmith Tools decorrem de experiências anteriores. Durante a 

investigação que desenvolvi no mestrado (MENDES, 2010), analisei o Sistema 

de Transitividade em relação às circunstâncias, a fim de compreender como esse 

sistema contribuía para a construção da opinião em blogs. Naquela ocasião, 

selecionei 75 postagens de quatro blogs, de onde extraí 422 amostras de 

circunstâncias variadas, num corpus de 25.308 palavras. Mais recentemente, 

para produção de um artigo que discutia as realizações lexicogramaticais de 

conjunções em trabalhos acadêmicos, utilizei um corpus com 141.463 palavras, 

de onde foram identificadas 1.500 conjunções (VIAN JR; MENDES, 2015).  

No primeiro caso, trabalhei com um levantamento de ocorrências a partir 

de ferramentas de localização/busca do Word (editor de texto da Microsoft 

Corporation); no segundo, com o WordSmith Tools. Em ambos os trabalhos o 

recenseamento apontou para as amostras pretendidas nos objetivos dos 

estudos, com as diferenças radicais de manipulação e de tempo: no estudo de 

2010 foram necessárias cinco semanas para identificação inicial das 

circunstâncias do Sistema de Transitividade e mais duas para tratamento dos 

textos, posto que os parâmetros de localização, ainda que realizados por via 

computacional, não produzia listas ou quantificação de ocorrências, por 

exemplo; no estudo de 2015, os dados foram levantados e identificados e 

tratados em menos de seis horas, com parâmetros e ferramentas de busca, 

listagem, exportação de texto e colocados. 

Fica patente, portanto, que a análise de dados com a extensão aqui 

pretendida não seria possível sem a utilização de uma ferramenta capaz de 

processar grandes quantidades de informação em curto espaço de tempo. Além 

disso, o pacote possui uma interface simples e roda em sistemas operacionais 

mais comuns.  

O pacote computacional WordSmith Tools apresenta três programas 

principais. São eles: WordList, que permite gerar listas de palavras contendo 

todas as palavras do arquivo ou arquivos selecionados, elencadas em conjunto 

com suas frequências absolutas e percentuais; Concord, que faz concordâncias 
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de uma palavra específica com partes do texto em que ocorreu; e, KeyWords, 

que elabora uma lista de palavras, comparando sua frequência com a de um 

outro corpus (referência). 

Neste trabalho, utilizei basicamente as duas primeiras ferramentas. A 

partir do WordList foi possível identificar os valores estatísticos dos corpora de 

base para posterior definição do recorte definido para a tese. E a ferramenta 

Concord é que foi mais frequentemente empregada para recenseamento das 

ocorrências que constituem o quadro de amostras do trabalho. Aqui é necessário 

registrar que esse levantamento ocorreu a partir de dois procedimentos iniciais, 

a saber: (i) a leitura de um exemplar de cada texto do corpus a fim de identificar 

os marcadores de junção explícitos usados pelos autores dos trabalhos 

acadêmicos; (ii) levantamento de marcadores de junção explícitos já indicados 

nas pesquisas da LSF e em gramáticas de base funcionalista (MATEUS, 2003; 

HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014; MARTIN; ROSE, 2007; AZEVEDO-

MENDES, 2014; VIAN JR; MENDES, 2015). 

Esse procedimento visa ao levantamento de ocorrências de marcadores 

juntivos que estão disponíveis no sistema e que são empregados por estudantes 

universitários na escritura de seus trabalhos acadêmicos. A proposição de levar 

em consideração os marcadores presentes nos textos tem a finalidade de tomar 

como referência a relação com um uso atualizado na situação contextual em que 

se escreve o texto, não optando apenas por uma lista extraída de estudos 

anteriores (ou de outras línguas, posto que a maior parte dos levantamentos da 

LSF está disponível para a língua inglesa), o que poderia ocultar um ou outro 

uso bastante específico. O resultado foi um quadro com os principais marcadores 

de junção recenseados no corpus: 

 

Quadro 15 – Inventário de marcadores de junção de complexos oracionais 

Tipo de junção Subtipo Marcador de relação de junção 

(a) Extensão 

(a1) Enumeração 

depois; finalmente; seguidamente; na 
sequência; em primeiro lugar; em segundo 
lugar;  em seguida; por  um  lado; por outro 
lado; por fim; 

(a2) Adição 
e; adicionalmente; ainda; além disso; 
igualmente; também; de novo; da mesma 
forma; do mesmo modo; pela mesma razão 

(b) Síntese 
  assim; em conclusão; em resumo; em 

síntese; em suma; portanto 
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(c) Explicitação/particularização  
especificamente; isto é; ou seja; quer dizer; 
por exemplo; como (já) foi dito/mencionado; a 
esse respeito; 

(d) Inferência    

consequentemente; daí; então; logo; 
deste/desse modo; em consequência; 
portanto; por conseguinte; por esta/essa 
razão; por isso; de fato; desta/dessa forma; 
dessa maneira; 

(e) Contraste  

(e1) Substitutivo  
mais corretamente; mais precisamente; ou 
melhor; por outras palavras; em outras 
palavras; quer dizer; isto é; ou então 

(e2) Antitético  
contrariamente; já; ora; agora; em vez de; 
pelo contrário; ao contrário; por oposição; 
mas 

(e3) Concessivo  
ainda assim; mesmo assim; apesar; contudo; 
no entanto; ao mesmo tempo; todavia 

Fonte: Mateus (2003); Halliday e Matthiessen (2014); Martin e Rose (2007); Azevedo-mendes 
(2014) Vian Jr e Mendes (2015) 

 

Os marcadores de junção, neste trabalho, são tomados como as 

realizações da lexicogramática de estatutos variados, desde conjunções (mas, 

e), circunstâncias (depois, agora), locuções (ainda assim, por fim) até processos 

(quer dizer), os quais formados por uma ou mais palavras atuam na confluência 

entre complexos oracionais. Cada um dos marcadores dispostos na última 

coluna foi submetido à ferramenta Concord para identificação (i) da quantidade 

de ocorrências e (ii) para delimitação das relações de junção em que o marcador 

estava posicionado entre complexos oracionais, numa condição de coesão 

textual, e não nos casos em que funcionava mais como conjunção entre orações, 

bem como nos casos em que as relações são textos de citação direta. Da 

inserção da informação na caixa de busca da aplicação Concord resultaram 

ocorrências dos dois tipos – decorrendo daí a necessidade de um tratamento 

das ocorrências, excluindo-se da lista aquelas que não são tratadas nesse 

quadro. 

Para que fique mais claro esse procedimento, apresento a seguir fotos de 

tela do aplicativo, a título de explicação da manipulação dos comandos, 

exemplificação da busca de uma entrada e visualização da interface do 

programa, de onde é possível gerar as listas de concordância demandadas do 

comando de busca a partir da expressão parâmetro: 
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Figura 5 – Tela Concord com parâmetro de busca do marcador “ainda” 

 

 

Estando o aplicativo com os textos do corpus já “carregados”, a inserção 

na caixa de comando “search word” deve obedecer à seguinte condição: iniciar 

com ponto final (.) seguido de espaço _ + a expressão (com inicial maiúscula) 

que se deseja relacionar. Esse parâmetro de busca é necessário para evitar que 

o programa apresente todas as ocorrências da construção, como poderia ocorrer 

caso a busca fosse disposta, por exemplo, sem a pontuação que indica fim de 

um período, com o espaço e letra inicial maiúscula, que marca o início de outro. 

Depois do comando de entrada do botão OK, o aplicativo dispõe a lista das 

ocorrências com a configuração indicada, conforme se pode ver na Figura 6.  

 

Figura 6 – Tela Concord com resultado de busca do marcador “ainda” 
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A Figura 6 apresenta todas as ocorrências a partir do parâmetro proposto 

para a busca sob a forma de lista. Na primeira coluna (2), são apresentadas as 

ocorrências com a expressão da busca e a construção imediatamente anterior 

em destaque, nas cores azul e vermelho, respectivamente. Na barra de status 

do aplicativo (3), é possível ver o número de entradas (ocorrências localizadas), 

além de informações estatísticas que apontam, desde o percentual de frequência 

de realizações com a configuração lexicogramatical apresentada até a 

disposição no texto como um todo. Nas duas últimas colunas (4), é possível 

saber de qual arquivo foi classificada a ocorrência, sendo possível, portanto, 

quantificar em quais textos (artigo, monografia, dissertação ou tese) as 

ocorrências se mostraram mais recorrentes. 

Como registrei antes, a interface do aplicativo permite a compreensão e a 

leitura das ocorrências mesmo antes de se processar a análise. De certo modo, 

isso acaba por promover o que Ezzy (2002, p. 60) chama de “analisar os dados 

durante a coleta dos dados”10, embora, no caso deste trabalho, não se trate 

propriamente de coleta, mas de recenseamento. A ideia defendida pelo autor 

enfatiza a proposta dialética, hermenêutica, a relação entre teoria e dados, de 

modo que a análise não é um estágio isolado do trabalho, em que o pesquisador 

se depara com um conjunto de dados que lhes são estranhos e que, a partir 

daquele momento, serão esclarecidos (analisados) com apoio de um manual 

descritivo (a teoria). 

Neste trabalho, a indicação de Ezzy (2002) de proceder à análise já desde 

o momento em que os dados são coletados é produtiva primeiramente porque o 

procedimento de identificar marcadores numa leitura prévia de exemplares dos 

textos já possibilita reflexões sobre os usos e escolhas operadas pelos 

estudantes na escritura de seus trabalhos. Depois, já no momento de processar 

todos os exemplares de textos que constituem o corpus, com o auxílio das 

ferramentas acessíveis do aplicativo, é possível iniciar reflexões acerca dos 

dados na etapa do levantamento das ocorrências porque há diferentes 

comandos e informações, um dos quais, por exemplo, permite a qualquer uma 

das ocorrências listadas na primeira coluna ser lida no texto todo (com sua 

                                                 
10 “data analysis during data collection” (EZZY, 2002, p. 60) 
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localização destacada), apenas com um duplo clique do apontador do mouse 

sobre ela, como ilustro na tela seguinte: 

 

Figura 7 – Tela Concord com texto de amostra de “ainda” selecionada para leitura 

 

 

Para cada lista de concordância de marcadores explícitos de junção, 

procedi à exportação das ocorrências para formato eletrônico de tabelas (*.xls), 

indicando como parâmetro no aplicativo que a exportação deveria comportar 350 

caracteres, um número suficiente para garantir a identificação do marcador e do 

co-texto imediato. Posteriormente, os dados foram exportados para o editor de 

texto, para que fosse possível criar uma espécie de lista sintética da amostra, 

em um quadro de três colunas em que informo o número de entrada da amostra 

na lista de concordância (a sequência leva em conta as amostras que foram 

excluídas por não se caracterizarem como foco do trabalho), o recorte de 350 

caracteres da amostra e a referência ao texto de onde a relação foi identificada, 

respectivamente. 

A título de ilustração, apresento o quadro do marcador “Depois”, que 

apresentou quatro amostras, sendo três em teses e uma em artigo de graduação. 

Os quadros completos, com todas as amostras, poderão ser consultados nos 

apêndices deste trabalho. 
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Quadro 16 – Lista sumarizada das amostras do marcador de junção “depois” 

Marcador de junção: “Depois” 
Nº de amostras: 04 

Entrada 
no WS 

Amostra11 
Referência - 

Corpus 
2  Lingüística Urbana da Região Sul do Brasil - para levantamento 

do uso dos pronomes nós e a gente em dados da cidade de 
Londrina - PR (DIÓRIO JR.; TAMANINE; DA SILVA, 2000). 
Depois, o VARSUL foi usado para a dissertação, com recorte 
que envolveu as cidades catarinenses de Blumenau, Lages e 
Chapecó (TAMANINE, 2002). Nos dois casos, atuamos sob 
orientação  

T04(a1)02 

10   é adequado em determinadas variedades lingüísticas 
(nenhum dos exemplos está contextualizado como parte de 
jornais ou revistas, parecem exemplos criados pelos 
gramáticos). Depois disso, declaram como objetivo 
"apresentar não só regras básicas de gramática normativa, 
mas também exemplos em que o uso efetivo da língua em 
jornais, revistas e obras  

T04(a1)10 

12  voz própria. Como disse Câmara Cascudo, citado por Duarte  
(1997, p. XLI), ao se referir a ela: “a grande ave de arribação, 
cujas as asas não cabiam nos limites do ninho”. Depois de 
uma vida tumultuada, na qual, sendo mulher e vivendo em um 
tempo tão difícil para o sexo feminino, de ter demonstrado uma 
força colossal ao ousar falar em nome da mulher  

T01(a1)12 

14  do achar, são considerados casos de gramaticalização, porque, 
dentre outras razões, o uso pleno (achar1) gerou modalizadores 
de opiniões e de incertezas ("Eu acho que...). Depois dessa 
análise qualitativa com a classificação do verbo, sua descrição 
estrutural e os problemas de análise, serão apresentados 
resultados referentes ao cruzamento da cate  

T04(a1)14 

Fonte: Corpus da pesquisa 

 

A referência de cada amostra foi convencionada por caracteres 

alfanuméricos, com um parâmetro separado por parênteses, em que: T01, T02, 

T03 e T04 correspondem aos textos do corpus artigo, monografia, dissertação e 

tese, respectivamente; (a1), (a2), (b), (c), (d), (e1), (e2) e (e3) correspondem aos 

tipos e subtipos de relação juntiva indicados no Quadro 15; os algarismos, ao 

final, correspondem à sequência de entrada da amostra feita a partir da leitura 

do corpus pelo aplicativo Concord, do suíte WordSmith Tools. 

Essa referência foi necessária à última etapa do processamento das 

amostras, consistindo de sua quantificação. Nesse momento, a quantificação 

                                                 
11 Os textos das ocorrências foram exportados da aplicação Concord (SCOTT, 2012) para 
ferramentas de processamento eletrônico de planilhas. Esse processo implica a seleção de um 
valor quantitativo de caracteres. No caso deste trabalho, os textos foram exportados com 300 
caracteres, o que implica, às vezes, em cortes de estruturas dos complexos de orações. Para 
análise, todavia, a leitura é feita a partir de todo o co-texto em que se apresenta a amostra, 
conforme ilustrei com na Figura 7. 
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dos dados serve bem mais para indicar caminhos por onde a análise se inicia 

(ou mesmo por onde termina) do que para fazer inferências baseadas apenas 

num modelo estatístico, conforme observei ao longo deste capítulo. Digo que 

essa quantificação é “oportunista” porque não fixa uma única forma de se 

processar a análise, de sorte que esta pode tomar como ponto de partida as 

amostras que se apresentaram recorrentemente nos textos ou aquelas que têm 

um uso mais específico e, por isso mesmo, com menos frequência. Mais do que 

isso, a disposição dos dados quantitativos visa à descrição da pesquisa, do 

corpus e dos próprios dados advindos do recenseamento. 

Reafirmo que a definição de junção que adoto aqui corresponde ao 

entrecruzamento das propostas de Halliday e Hasan (1976), Halliday e 

Matthiessen (2014), Martin (1992) e Martin e Rose (2007), bem como de 

trabalhos como o de Neves (2011), Castilho (2010), Longhin (2013) e Renkema 

(2009), conforme já apontei na introdução e no quadro teórico do primeiro 

Capítulo. Compreendo, pois, que as relações de sentido que envolvem 

diferentes estratos de análise (grafofonológico, lexicogramatical, semântico-

discursivo) e variados planos de realização (no interior da oração, entre orações 

e entre complexos oracionais) são consideradas juntivas. Tais relações podem 

ocorrer no sistema de taxe (interdependência entre as orações) e no sistema de 

semântico (sentidos entre orações ou entre complexos). No sistema semântico 

e no sistema tático, essas relações juntivas podem se realizar com ou sem a 

presença de marcadores explícitos. Neste estudo, estou analisando as relações 

de junção por Extensão entre complexos oracionais nas quais ocorre a 

realização de marcador. 

Esclareço que o tratamento das amostras foi feito a partir das concepções 

gerais que orientam este estudo, cuja compreensão, entre outras, aponta para a 

noção de sentido não como um produto dado e acabado na superfície do texto 

ou em parte dele, mas, ao contrário, como resultado das relações simultâneas 

de troca, representação e mensagem em que, por sua vez, as escolhas operadas 

emanam dos contextos em que se inscrevem. Essa orientação é também a base 

das relações de junção a que me propus a analisar. 

A opção pela identificação de relações juntivas marcadas explicitamente 

não aponta para o entendimento de que haja uma hierarquia com aquelas não 

marcadas. Nessa medida, a escolha da análise de relações com marcadores de 
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junção é a fresta por onde pretendo enxergar o sistema em suas diversas 

realizações e em toda sua arquitetura complexa. Por outras palavras, a análise 

aqui desenvolvida não se encerra nos itens que serviram de suporte para 

identificação das conexões entre os complexos. Na base conceitual da LSF isso 

não seria possível, posto que tudo está articulado, perspectivado em camadas, 

e nada pode ser compreendido isoladamente, nem obedecendo a parâmetros de 

distribuição hierárquica. 

As análises, portanto, tomam a realização lexicogramatical como 

condição para identificação inicial dos tipos e subtipos de relação, mas sua 

compreensão a ponto de responder às questões que motivaram este estudo 

atravessa o modelo de tripla estratificação da LSF, perspectivados a partir de 

cima (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). 

Por último, os resultados almejados neste estudo, independentemente de 

responderem ou não à questão “para que serve” e, por consequência, “qual a 

origem”, tal como observado no excerto que trago na epígrafe do capítulo, devem 

apontar caminhos para a compreensão de questões mais complexas que, 

entendidas nos sistemas de significados em que se (re)configuram, podem 

favorecer as práticas de escrita na academia. 

 

 

3.4 Síntese do capítulo 

 

Neste capítulo, foram enunciadas as principais posições que configuram 

o quadro da pesquisa com vistas ao atendimento aos objetivos. Inicialmente, 

situei as motivações pessoais e profissionais para a realização do estudo, como 

ponto de partida para a questão da pesquisa, objetivos e hipótese orientadora. 

Explicitei, na sequência, a indicação de que a pesquisa se processa pela análise 

de corpora linguísticos de extensão e características suficientemente 

representativas, organizados de modo a possibilitar leitura eletrônica por 

software especializado. Por esse viés, também considerei que a recolha dos 

corpora e o recenseamento das amostras guardam intrínseca relação com os 

extratos lexicogramatical e grafofonológico, definidos pela LSF, relação essa que 

dispus sob a forma de figura. Defendi que a base teórico-metodológica para o 

tratamento e a análise dos dados se assenta na perspectiva sistêmico-complexa, 
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além da revisão dos modelos quantitativo e qualitativo, sendo essa concepção 

epistemológica um caminho possível para a compreensão dos dados com os 

consequentes resultados.  
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CAPÍTULO IV 

AS RELAÇÕES DE EXTENSÃO NOS MECANISMOS DE 

JUNÇÃO ENTRE COMPLEXOS ORACIONAIS 

 
 

Nossas ferramentas naturais foram calibradas para uma 
escala em que corpos abaixo de um certo tamanho não 

podem ser interpretados. Nossas ferramentas científicas 
podem ser vistas como maneiras de obter artificialmente 

resolução mais fina de nossas ferramentas perceptivo-
interpretativas. 

 
Talmy Givón (2012) 

 
 

Neste capítulo, apresento as análises das relações de junção 

identificadas nos textos acadêmicos. A sequência da análise contempla, 

inicialmente, (4.1) o recenseamento das ocorrências de todos os tipos e subtipos 

de marcadores de junção coletados, além de uma discussão elaborada a partir 

dos quantitativos de maior e menor frequência. Nas seções seguinte, analiso as 

relações de Enumeração (4.2), quando discorro sobre o modo como os 

conteúdos semântico-discursivos são ordenados por marcadores explícitos; 

trato, na seção seguinte (4.3) das relações de Adição, em que os marcadores 

ampliam o discurso pela inserção de novos complexos oracionais, mobilizando 

significados bastante ligados com os de Enumeração. A razão para a análise das 

relações por Extensão se deve ao fato de que esse tipo é mais recorrente nos 

corpora ora estudos. 

 

 

4.1 O recenseamento das ocorrências 

 

Nesta seção, apresento o levantamento das amostras de marcadores 

explícitos de junção, selecionados a partir do Quadro 15 - Inventário de 

marcadores de junção de complexos oracionais. Para não desenhar uma 

tabela demasiado extensa, cuja leitura e compreensão poderiam ficar 

prejudicadas pela quantidade de informações, optei por apresentar os dados em 
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tabelas menores, em que faço distribuição por tipo de junção e subtipo, quando 

há. 

 

(a) Extensão 

 

Os marcadores de junção do tipo Extensão se subdividem em dois 

grupos, os que se prestam aos significados de enumeração e os que promovem 

adição. Para cada um dos subtipos, apresento tabela: 

 

Tabela 2 – Quantitativo de marcadores de junção do tipo Extensão – subtipo Enumeração 

Junção de Extensão Nº de ocorrências no corpus Total por 
marcador Subtipo Marcador Artigo Monog Diss Tese 

Enumeração 

Seguidamente 1 0 0 0 1 

Depois 1 0 0 3 4 

Na sequência 2 1 0 1 4 

Finalmente 3 0 2 0 5 

Em segundo lugar 0 0 4 8 12 

Em primeiro lugar 5 3 2 7 17 

Por último 4 12 6 0 22 

Primeiramente 5 2 18 9 34 

Em seguida 9 16 18 9 52 

Por fim 19 14 26 32 91 

Total por texto 49 48 76 69 242 

Fonte: Corpus da pesquisa 

 

Da observação da Tabela 2 é possível perceber que não há diferença 

expressiva entre os textos acadêmicos quanto à totalização de marcadores de 

junção de Extensão. O uso do marcador de junção “por fim” é o mais recorrente 

em comparação aos demais, especialmente nos textos de estudantes de pós-

graduação. Os marcadores “em seguida”, “primeiramente” e “e” também têm uso 

frequente em comparação aos demais. Por último, é possível ainda visualizar 

nos dados da Tabela 2 que há um certo conjunto de marcadores mais 

recorrentes nas relações de expansão entre complexos oracionais, o que 

permite a obtenção de um “desenho da expansão”: primeiramente X, em seguida 

Y e, por fim, Z; sugerindo que há uma ideia de organização textual/ideacional 

que sequencia, enumera ou hierarquiza as informações no discurso. 

As relações juntivas de Extensão também se realizam no subtipo de outro 

significado, a Adição, conforme aponto na Tabela 3: 
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Tabela 3 – Quantitativo de marcadores de junção do tipo Extensão – subtipo Adição 

Junção de Extensão Nº de ocorrências no corpus Total por 
marcador Subtipo Marcador Artigo Monog Diss Tese 

Adição 

De novo 0 0 0 0 0 

Da mesma forma 0 0 0 1 1 

Igualmente 0 0 1 0 1 

Novamente 0 0 1 0 1 

Do mesmo modo 1 0 0 1 2 

Também 0 1 6 6 13 

E 18 5 0 1 24 

Ainda 7 12 3 8 30 

Além disso 12 4 16 16 48 

Total por texto 38 22 27 33 120 

Fonte: corpus da pesquisa 

 

Da Tabela 3, em comparação com as relações de enumeração da Tabela 

2, é possível notar uma menor ocorrência de marcadores juntivos de Adição. 

Aqui, os usos mais específicos de “de mesmo modo”, “igualmente”, “novamente” 

e “da mesma forma”, contrastam com a frequência bastante elevada de “além 

disso”, que, sozinho, corresponde a quase metade de todas as ocorrências 

desse subtipo de junção de extensão. Dessa observação, é também fácil notar 

que os usos mais especializados ocorreram, em maior quantidade, nos textos de 

estudantes da pós-graduação. A maior distância entre os textos acadêmicos é 

verificada no uso de “e”, quando mais de 70% das ocorrências está nos artigos 

de graduandos. O segundo marcador mais frequente é “ainda”, não sendo 

possível apontar muitas diferenças entre os textos, a não ser pela menor 

frequência nas dissertações de mestrado. 

 

(b) Síntese 

 

Os marcadores de junção de Síntese não se subdividem. A Tabela 4 

apresenta as ocorrências dos marcadores no corpus, no mesmo formato das 

duas anteriores. 
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Tabela 4 – Quantitativo de marcadores de junção do tipo Síntese 

 Nº de ocorrências no corpus 
Total por 
marcador Tipo Marcador Artigo Monog Diss Tese 

Síntese 

Em resumo 0 0 1 0 1 

Em síntese 1 0 0 0 1 

Em suma 0 2 1 0 3 

Assim 29 28 23 15 95 

Total por texto 30 30 25 15 100 

Fonte: corpus da pesquisa 

 

A junção com significação de Síntese, quantificada na Tabela 4, apresenta 

quantidade menor de marcadores, alguns dos quais com usos muito específicos, 

como é o caso de “em síntese” e “em resumo”, cada um com ocorrência em 

apenas um texto. Esse tipo de junção já apresenta uma espécie de gradação 

entre os textos, quando se trata do marcador mais comum “assim” (95% de todas 

as ocorrências) já que, dos textos de artigos até os textos de tese, ocorre uma 

diminuição importante. Isso pode decorrer do fato de que esse marcador talvez 

esteja sendo empregado com sentidos variados, consecução, por exemplo, e 

não apenas para indicar resumo. 

 

(c) Explicitação/Particularização 

 

Os marcadores de Explicitação/Particularização, a exemplo dos de 

Síntese, também não se subdividem. Com ocorrência bastante reduzida, a 

Tabela 5 apresenta o quantitativo presente no corpus e, logo em seguida, faço 

considerações acerca dessa condição de realização em termos de frequência: 

 

Tabela 5 – Quantitativo de marcadores de junção do tipo Explicitação/Particularização 

 Nº de ocorrências no corpus Total por 
marcador Tipo Marcador Artigo Monog Diss Tese 

Explicitação/ 
Particularização 

Especificamente 0 1 0 0 1 

Isto é 0 0 0 1 1 

Por exemplo 0 0 1 0 1 

A esse respeito 1 0 2 0 3 

Como (já) foi [..] 1 1 1 2 5 

Ou seja 9 0 0 2 11 

Neste/nesse sentido 17 15 0 3 35 

Total por texto 28 17 4 8 57 
Fonte: corpus da pesquisa 



101 
 

 

Os marcadores de Explicitação/Particularização apresentam poucas 

ocorrências no corpus investigado. Da observação da Tabela 5, fica patente a 

recorrência de “ou seja” em relação com os demais, o que demonstra que a 

necessidade de explicitação ou possivelmente de ênfase está mais 

acentuadamente presente nos textos de artigos do que nos demais. O marcador 

“como (já) foi dito/mencionado” tem uso fórico com duas ocorrências em texto de 

tese. É também nas teses que se encontram, particularmente, “isto é” e “ou seja”, 

funcionando como indício do interesse por parte do escrevente de explicar seus 

posicionamentos com recurso à metáfrase. Com função predominantemente 

fórica, ou funcionando como marcador discursivo, “neste/nesse sentido” 

apresenta a maior frequência entre os textos de graduação. 

 

(d) Inferência 

 

Os marcadores de junção com significado de Inferência se apresentam 

em maior variedade e também se mostram recorrentes nos textos. Tal como os 

juntivos de Extensão, há neste caso uma grande quantidade de amostras – o 

que pode indicar que os marcadores de junção explicitamente empregados 

podem representar as relações ou esquemas sequenciais, em que a 

apresentação de argumentos, fatos, premissas é sucedida por uma conclusão a 

que o escrevente se propõe. A realização dessa dinâmica de convencimento ou 

de “exibição de fio condutor” seria menos passível de elaboração entre 

complexos oracionais estruturados apenas por seu conjunto de significados, 

restando o caminho estruturado, uma opção mais confiável para o texto 

acadêmico. A Tabela 6 apresenta as ocorrências:  
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Tabela 6 – Quantitativo de marcadores de junção do tipo Inferência 

 Nº de ocorrências no corpus 
Total por 
marcador Tipo Marcador Artigo Monog Diss Tese 

Inferência 

Por conseguinte 0 0 1 0 1 

Dessa maneira 0 1 0 1 2 

De fato 0 3 0 0 3 

Logo 1 0 2 1 4 

Por esta/essa razão 0 0 2 2 4 

Daí 3 1 0 1 5 

Então 3 2 0 1 6 

Por isso 7 1 8 4 20 

Portanto 3 7 5 12 27 

Deste/desse modo 5 22 1 8 36 

Desta/dessa forma 26 20 9 15 70 

Total por texto 48 57 28 45 178 

Fonte: corpus da pesquisa 

 

Os marcadores “deste/desse modo” e “desta/dessa forma” representam 

60% de todo o quadro de ocorrências do tipo Inferência. Acrescento que não 

estou levando em consideração a diferença e/ou adequação do marcador 

formado pelos demonstrativos este/esse e suas flexões e contrações com outras 

categorias da lexicogramática, na perspectiva da gramática tradicional. Pude 

observar que a preferência pelo segundo (70 amostras no total) se deve ao fato 

de “desta/dessa forma” ser um marcador juntivo mais genérico, podendo apontar 

para diferentes porções do texto, ou nem mesmo ter esse caráter de retomada, 

como também não indicar atividade dentro do sistema de transitividade, por 

exemplo. Aparentemente, as amostras indicam que seu uso tem caráter de 

marcador de discurso, em que as partes conectadas apresentam menor 

dependência. 

“Consequentemente/em consequência”, que tradicionalmente realizariam 

inferência numa construção com resultado, não ocorrem nos textos como 

marcador de junção. Talvez a ausência indique que o significado de ilação seja 

construído preferencialmente por outros elementos como “portanto” ou “por 

isso”, prescritos nos manuais da tradição gramatical como conjunções de 

conclusão, bem como o modelo tradicional da lógica e seus silogismos – que 

poderiam reforçar o interesse por tal uso. 

Os juntivos com menor ocorrência, como é o caso de “daí” e “então”, 

possivelmente realizam o significado de inferência como construção mais 
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recente da língua, tendo em vista que seus usos mais correntes estão 

associados aos gêneros orais. 

 

(e) Contraste 

 

Os marcadores de junção com sentido de Contraste se dividem em três 

subtipos: os que colaboram para os significados de Substituição, Antítese e 

Concessão. Apresento, a seguir, as tabelas respectivas:  

 

Tabela 7 – Quantitativo de marcadores de junção do tipo Contraste – subtipo Substitutivo 

Junção de Contraste Nº de ocorrências no corpus Total por 
marcador Subtipo Marcador Artigo Monog Diss Tese 

Substitutivo 
Isto é 0 0 0 1 1 

Em outras palavras 9 2 1 3 15 

Total por texto 9 2 1 4 16 

Fonte: corpus da pesquisa 

 

Os marcadores de contraste do subtipo Substitutivo são os que menos 

ocorrem nos textos analisados. Com base no recenseamento dos dados, é 

possível identificar que os trabalhos produzidos por graduandos registram 

quantidade maior em comparação com os outros. “Em outras palavras” é o 

juntivo mais usado nos artigos e deve ter significado de intensificação, um 

marcador de paráfrase em que o autor reafirma o já dito para reforçar suas 

posições. Pelo mesmo viés, a única ocorrência de “isto é” é realizada em uma 

tese e, muito possivelmente, com significados semelhantes àqueles pretendidos 

com o emprego de “em outras palavras”. A junção por contraste em operação de 

substituição pode não ser recorrente dado que sua elaboração implica a 

manutenção de argumentos já apresentados com uma reconfiguração 

sumarizante – o que pode não se mostrar produtivo, caso seja construído com 

frequência em textos dessa natureza. 

As elaborações antitéticas, por seu turno, mostraram-se mais frequentes 

nos textos em relação as de subtipo substitutivo, conforme apresento na Tabela 

8: 
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Tabela 8 – Quantitativo de marcadores de junção do tipo Contraste – subtipo Antitético 

Junção de Contraste Nº de ocorrências no corpus Total por 
marcador Subtipo Marcador Artigo Monog Diss Tese 

Antitético 

Ora 0 0 1 0 1 

Agora 0 0 1 0 1 

Em vez de 1 0 0 0 1 

Ao contrário 0 0 1 1 2 

Por outro lado 2 1 2 6 11 

Mas 10 1 1 9 21 

Já 10 9 17 11 47 

Total por texto 23 11 23 27 84 

Fonte: corpus da pesquisa 

 

Os marcadores de antítese mais recorrentes nos textos são “já”, “mas” e 

“por outro lado”, sendo este último mais comum nas teses, e os demais 

mostraram-se produtivos em todos os textos. O estatuto de “já” na 

lexicogramática aponta para usos no Sistema de Transitividade como elemento 

de circunstância. O seu uso como marcador de junção (e sua prevalência sobre 

outros) revela um uso bem mais específico, com indícios não apenas de 

oposição entre os significados expressos entre os complexos oracionais, como 

também para indicar uma posição que é desdobramento temporal do próprio 

discurso. Em geral, não houve diferença saliente nas quantidades de amostras 

nos textos analisados, ocorrendo, porém, usos bem particulares de “ora”, 

“agora”, “em vez de” e “ao contrário”, que serão analisados no capítulo 3. 

O recenseamento das amostras de juntivos de contraste com significado 

de concessão está disposto na tabela 9: 

 

Tabela 9 – Quantitativo de marcadores de junção do tipo Contraste – subtipo Concessivo 

Junção de Contraste Nº de ocorrências no corpus Total por 
marcador Subtipo Marcador Artigo Monog Diss Tese 

Concessivo 

Ao mesmo tempo 0 0 1 0 1 

Mesmo assim 3 0 1 1 5 

Todavia 3 0 5 0 8 

Contudo 7 0 1 5 13 

Apesar 9 3 8 8 28 

No entanto 7 4 5 19 35 

Total por texto 29 7 21 33 90 

Fonte: corpus da pesquisa 
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De início, é possível observar a ocorrência superior de “no entanto”, 

principalmente em teses, seguido por “apesar”, com ocorrência praticamente 

equilibrada em todos os textos, não fosse o caso das monografias, que 

apresentam realizações de marcadores de concessão em número bem inferior 

quando comparadas com os demais textos do corpus. Essa relação concessiva 

entre complexos oracionais pode ser mais recorrente nos textos acadêmicos em 

razão de promover um tipo de comparação por contraste sem que haja 

necessariamente a anulação do já dito. Já o significado de simultaneidade, por 

exemplo, foi apresentado em uma única ocorrência de “ao mesmo tempo”. 

Para finalizar esta seção, apresento na Tabela 10, um resumo das 

amostras por tipo e subtipo de junção. Como já apontei, o estatuto de análise 

deste trabalho não é o viés quantitativo. Porém, o recenseamento das 

ocorrências contribui para procedimento de análise ex-ante, a partir do qual é 

possível operar escolhas de por onde se inicia ou por onde se conclui a 

compreensão dos significados construídos pelos escreventes dos textos 

acadêmicos selecionados para composição do corpus, ou também a 

compreensão a priori das razões que motivam esta ou aquela escolha. A Tabela 

10 permite a visualização dos marcadores mais e menos frequentes e, por 

conseguinte, o entendimento sobre qual tipo de junção se apresenta mais ou 

menos proeminente nos textos. 

 

Tabela 10 – Total geral de tipos/subtipos de marcadores de junção por texto  

Marcadores de Junção Nº Total de ocorrências no 
corpus 

Total por 
Tipo/subtipo 

Subtipo Subtipo Artigo Monog Diss Tese 

(a) Extensão 
(a1) Enumeração 49 48 76 69 242 

362 
(a2) Adição 38 22 27 33 120 

(b) Síntese 30 30 25 15 100 

(c) Explicitação/particularização 28 17 4 8 57 

(d) Inferência 48 57 28 45 178 

(e) Contraste 

(e1) Substitutivo 9 2 1 4 16 

190 (e2) Antitético 23 11 23 27 84 

(e3) Concessivo 29 7 21 33 90 

Total por texto 254 194 205 234 887 

Fonte: corpus da pesquisa 

 

A observação da última coluna, em que dispus os totais de marcadores 

por tipo/subtipo de junção, deixa evidente a ocorrência maior de elementos 
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juntivos com significado de extensão. Os subtipos de Enumeração e Adição 

representam 41% de todas as ocorrências de amostras no corpus, o que retoma 

a ideia de que a junção, quando explicitada por um marcador, demanda da 

necessidade de sequenciar as ideias organizadas no texto ou acrescentar 

informações para definição das relações de sentido nele pretendidas. 

Na sequência, sobressaem-se as relações de Contraste com 190 

amostras, seguidas das de Inferência, com 178 casos. Esses dois tipos 

correspondem aos outros 41% do total de marcadores. As comparações e 

conclusões, a exemplo da expansão, condicionam o uso de marcadores porque 

favorecem a explicitação daquilo que é proposto, seja como contraste ou como 

conclusão possível. O mesmo pode não ser verdadeiro para as relações de 

explicitação/particularização (6% das ocorrências) porque podem se realizar por 

recursos de menor dependência, em que os marcadores explícitos não precisam 

existir, além do fato de que podem ter usos mais frequentes no interior dos 

complexos oracionais e não entre eles.  

Os marcadores de Síntese, que representam 12% das amostras, ocorrem 

em partes mais específicas dos textos, daí porque não têm frequência 

comparada às de extensão, por terem função pontual e reconhecidamente 

marcada, formal nos trabalhos acadêmicos: a de apontar para 

resumo/finalização de uma discussão ou seção do texto. 

Da observação da última linha da Tabela 10, em que apresentei os totais 

de marcadores por texto, resta clara uma diferença mínima entre a quantidade 

de usos operados entre os escreventes de graduação e de pós-graduação. Seria 

incorrer em grande equívoco, entretanto, se o cálculo se processasse apenas na 

relativização das ocorrências, ignorando, por exemplo a quantidade de relações 

entre complexos oracionais em que não ocorrem marcadores explícitos. Posto 

que a primeira pergunta mais específica de minha tese versa sobre “em que 

medida se assemelham os estudantes de graduação e pós-graduação em 

relação ao uso de elementos de junção em suas produções científicas”, julguei 

importante identificar, no paradigma da quantidade, alguma diferença que 

apontasse para particularização dos níveis de graduação e de pós-graduação.  

Para proceder a esse entendimento, a aplicação da média simples 

resultante da Tabela 10 não seria suficiente porque nela não estou considerando 

a quantidade de relações juntivas que ocorrem sem marcadores. No quadro 
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estatístico do WordSmith Tools verifiquei o total de 64.853 orações do corpus da 

pesquisa, sendo: (i) 16,6 mil em artigos; (ii) 13,5 mil em monografias; (iii) 15,8 

mil em dissertações; e, (iv) 18,7 mil em teses. Logo, foi possível calcular que, em 

média, 97% das relações juntivas se realizam sem elementos evidentes e o 

restante por marcadores de junção, conforme inventário disposto no Quadro 4. 

Constatei que, nos artigos e nas monografias, as relações com 

marcadores de junção explícitos correspondem a 3%, ao passo que, nas 

dissertações e teses, esse percentual cai para 2,5%. No montante dos dados, a 

diferença de meio ponto percentual é representativa e aponta, portanto, para 

uma diminuição da presença desses elementos juntivos nos textos de alunos de 

pós-graduação. Entendo que isso possa ser resultado do letramento acadêmico, 

já que uma afirmação categórica carece de análises pormenorizadas a serem 

desenvolvidas na sequência deste trabalho, nas seções 4.2 e 4.3. 

 

 

4.2 A Extensão por Enumeração 

 

 “Como é possível que possamos estabelecer relações entre segmentos, 

dado o fato de que a sinalização das relações é tão frequentemente ausente?”12. 

Essa interrogação de Jan Renkema (2009), na introdução de seu trabalho, 

atravessava-se com outra, frequentemente feita durante o processo de 

desenvolvimento desta pesquisa, por meus orientadores: “Como dar conta das 

relações de junção, especialmente porque são mais recorrentemente 

organizadas sem a existência de juntor explícito?” Penso ter resolvido este 

problema na abordagem dos aspectos de natureza metodológica: optei pelas 

relações sinalizadas por marcador juntivo explícito, passíveis de localização com 

ferramentas eletrônicas de tratamento de corpora. Essa posição, entretanto, não 

representa uma negação das relações de sentido entre segmentos, cuja 

sinalização explícita está menos presente no texto, justamente porque concordo 

que os significados não estão isolados em blocos de dois tipos, com marcador e 

sem marcador. Logo, além de representar um passo metodológico mais viável 

                                                 
12 How is it possible that we can establish relations between segments, given the fact that the 
signaling of relations is so often absent? (RENKEMA, 2009, p. 4) 
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sobre o sistema de interesse, essa opção fundamenta-se no preceito de que 

itens menos frequentes devem mobilizar o interesse e o trabalho do pesquisador. 

A exemplo de Berber-Sardinha (2004), na definição de princípios 

abstratos a partir dos quais os programas de análise linguística funcionam, 

derivei o entendimento de que as amostras de marcadores de junção também 

obedecem a regras de identificação e análise, quais sejam: (i) ocorrência – os 

marcadores juntivos entre complexos oracionais estão presentes no texto e 

podem ser identificados pela aplicação de critérios de busca pré-definidos e 

expostas à prova e à confrontação; (ii) recorrência – os marcadores identificados 

estão presentes nos corpora pelo menos duas vezes, embora essa lei não 

consista no mesmo que dizer que as ocorrências de única amostra sejam 

irrelevantes. Esse nível de frequência tanto é importante que mantive a análise 

das frequências de único caso, como forma de compreender que usos 

específicos e sensíveis são feitos nos textos analisados (cf. Tabela 2); (iii) 

coocorrência – os marcadores de junção ocorrem para o estabelecimento de 

relações de sentido com outros sistemas de significação. Mas não só isso: 

alguns marcadores ocorrem juntamente com outros que lhes exigem, como 

parece ser o caso dos sequenciadores. 

Ao fazer tais registros, deixo explícito para o leitor que a análise dos 

marcadores de junção levará em conta tais critérios, de modo que a frequência 

é uma chave de entrada da análise, mas não é, porém, caminho rígido, podendo 

as análises irem dos juntivos mais aos menos frequentes e vice-versa, como 

também combinar mais de um tipo de marcador, posto que a coocorrência pode 

vir a exigir a compreensão de certas amostras com todas as suas 

particularidades. 

Os marcadores juntivos do tipo Extensão (subtipo Enumeração) mais e 

menos frequentes, identificados nos corpora, foram, respectivamente, “por fim” 

e “seguidamente”. A ocorrência única deste marcador de Enumeração se deu 

em artigo de graduando, prestando-se a junção ao caráter textual de 

sequenciador. Ainda que dito nesses termos possa parecer uma operação 

simples, a leitura de [28] deve indicar o contrário: 

 

[28] como que para explicar a literatura modernista num confronto entre 
valores burgueses e libertários que envolviam as criações artísticas 
deste início de século. Seguidamente às imagens de artes plásticas, 
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uma breve introdução do conteúdo apresenta um texto (ANEXO) cuja 
essência baseia-se em proclamar que esta época fora marcada... 
[T01(a1)02] 

 

A opção pela realização lexicogramatical de circunstante, como em que 

parece se enquadrar o juntivo “seguidamente”, foi feita para relacionar um 

aspecto do texto que se discute antes (a ideia de imagens e valores burgueses 

e libertários) com a sequência que se pretende descrever depois (o conteúdo da 

obra e sua organização). Quando o escrevente selecionou um juntivo de 

sequência, não estava apenas destacando um sintagma da oração que poderia 

estar posposto à estrutura principal da oração, com propósito puro e simples de 

marcar ênfase. Esse marcador explícito foi o mecanismo disponível para 

relacionar um aspecto mais abstrato da discussão (a criação artística de que 

vinha tratando) com algo mais concreto (a sequência do texto, a obra de que 

está a falar o autor do artigo). Esse uso, portanto, indica três condições 

importantes desse tipo de marcador:   

(i) estabelecer relação entre complexos oracionais, não sendo sua forma 

aqui determinante de modificador circunstancial de processo;  

(ii) conjugar porções de conteúdo semântico diferentes, sendo essa talvez 

a motivação mais relevante para sua escolha pelo autor;  

(iii) apontar para relações internas ao sistema. 

 

As ocorrências de “por fim” se realizam predominantemente por três 

padrões lexicogramaticais, conforme apresento nas ocorrências a seguir: 

 

[29] A seguir, estendemos essa hipótese a todo verbo que não tem 
especificador e seleciona complemento, não importando a categoria 
deste. Por fim, concluímos que ser inacusativo é uma propriedade de 
todo o verbo auxiliar. Essa constatação nos permitiu excluir dessa classe 
os verbos de Reestruturação que projetam... [T04(a1)45] 
 
[30] apresentarem transitividade própria nas passivas, formam com o 
particípio uma sequência verbal que funciona como um único 
constituinte, outro indício de sua auxiliaridade. Por fim, Perini acrescenta 
os verbos poder, dever, acabar de, deixar de, começar a, continuar a, ter 
de/que e haver de/que todos acompanhados de infinitivo à lista de 
auxiliares... [T04(a1)27] 
 
[31] em seguida, aborda-se panoramicamente, o gênero resumo 
científico: Suas condições de produção e alguns aspectos gerais de 
estruturação e de funcionalidade. Por fim, procede-se a análise dos 
dados com a identificação dos critérios mencionados. Este trabalho 
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realizar-se-à mediante as teorias de Marcuschi (2007, 2008), Schneuwly 
e Dolz... [T01(a1)122] 

 

A forma como o juntor é apresentado nos textos denota o modo como o 

sujeito escrevente organiza a sequência e também as intenções, seus valores e 

posições assumidas (ou não) ao longo da discussão. Por essa razão, a 

realização textual não é o resultado isolado, materializado do nada, longe das 

representações de quem escreve e de quem lê, em todos os contextos em que 

se faz isso. Os significados configurados nos textos decorrem de processos em 

que todos os sistemas (Identificação, Periodicidade, Negociação, Avaliatividade, 

Conjunção, Ideação) atuam para um mesmo propósito. O emprego do marcador 

de junção associado à primeira pessoa discursiva [29] sinaliza para um maior 

envolvimento com o seu tema de estudo/discussão e, ao mesmo tempo, mobiliza 

a adesão efetiva do interlocutor do texto. A relação configurada neste vai para 

além do texto porque seu objetivo não é o de apenas apontar para a enumeração 

do item último sobre o qual o escrevente vinha conduzindo seus argumentos ou 

conceitos e sobre os quais o leitor deverá se debruçar. É também a maneira de 

o sujeito ser levado ao reconhecimento de sua organização, atendendo ao 

chamado das ideias defendidas, na medida em que participa também da 

construção dos sentidos pretendidos.  

Casos como [30] representam o formato mais recorrente das amostras 

de junção com “por fim”, correspondendo a 57% das 91 amostras, 

especificamente por indicarem relações dentro do sistema. No desenvolvimento 

de uma proposição ou concepção que não é propriamente de sua autoria (é, em 

geral, a matéria teórica ou os dados analisados), os sujeitos organizam a 

sequência em partes que são distribuídas no correr da exposição e culminam no 

“por fim”. É um modo de trazer a voz da autoridade para o texto, quando se trata 

de enumerar o juízo do teórico em estudo [32], e também, por outro lado, uma 

forma de fazer valer os achados da pesquisa, quando estão em exposição as 

conclusões que foram traduzidas pelos dados do estudo [33].  

 

[32] entre os princípios e categorias que compõem a abordagem 
funcionalista estão: informatividade, iconicidade, marcação, 
transitividade e plano discursivo e gramaticalização. Por fim, esses 
pressupostos teóricos contribuem para que a linguagem seja concebida 
a partir da interação social e buscam explicar os fenômenos linguísticos 
pela verificação... [T01(a1)126] 
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[33] transformar, modificar e reformular de diferentes maneiras um texto, 
o que preocupa, embora seja algo esperado, já que não se explora 
atividades de refacção textual. Por fim, 35% dos alunos responderam 
que produzem textos que são considerados bem formados, o que mostra 
que o próprio aluno assume sua fragilidade e sua falta de habilidade... 
[T01(a1)173] 

 

Aqui há uma diferença importante de mencionar, no que diz respeito aos 

quatro tipos de textos que estamos analisando nos corpora: os alunos de pós-

graduação (nas dissertações e teses) são os que mais recorrem ao juntivo “por 

fim” para asseverar uma conclusão provinda dos dados ou das proposições 

teóricas, conforme ilustrei em [32] e [33]. As exigências específicas de textos 

como dissertação e tese podem ser os fatores que motivam a recorrência aos 

dados e aos autores, inclusive porque podem revelar a maturação acadêmica e, 

mais do que isso, o rigor técnico-científico que convencionalmente é atribuído a 

esse tipo de produção. Ressalto, entretanto, que esse aspecto quantitativo não 

deve ser considerado sobressalente quanto ao uso, o valor e a intenção do 

emprego de “por fim” pelos alunos de graduação porque estes também o fazem 

nos mesmos moldes dos outros. 

Uma isenção do caráter mais personalizado é o que verifiquei em casos 

como [31], com número bem menor que os demais tipos (doze amostras), em 

que a junção manifestada com “por fim” aponta para um agente expresso 

desinencialmente, porém, intencionalmente “ocultado”. Tal como nos casos 

anteriores, o emprego deste juntor marca a conclusão de um raciocínio, um 

percurso com um fim esperado, porém, com opção do escrevente para 

confluência de significados para os quais ele pretende mostrar-se objetivo, não 

envolvido, com pesquisador de voz impessoal e distante dos valores que 

envolvem as suas conclusões. 

Registro, com base no que tenho exposto, que o juntivo “por fim” é um 

recurso altamente retórico de condução das concepções defendidas pelos 

autores dos trabalhos nos corpora ora analisados. A advertência sobre o 

princípio da coocorrência, que fiz logo no início deste capítulo, é agora situada 

porque esse juntivo não pode ocorrer fora da esfera em que outros enumerativos 

se ajuntam. O esquema “Primeiro x. Depois y. Por fim, z.” mostra-se bastante 

produtivo na junção entre complexos oracionais em textos como os que estão 
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em análise porque pode inocular uma representação micro de um paradigma 

macro: o próprio texto acadêmico como um todo (introdução, desenvolvimento, 

conclusão). Devo ressaltar, neste ponto, que o emprego de “por fim” não se dá 

para indicação de conclusão, ao menos nos textos analisados, mas para 

demarcar o ponto último de uma exposição precedida de outros argumentos ou 

explicações, como condição persuasiva principal – mesmo que esteja em 

posição final. O esquema de junção aqui explicitado pode estar muito 

relacionado ao raciocínio lógico e, portanto, mais acessível, mais sensível e mais 

confiável para o escrevente. Mais do que isso, estabelecer relações de 

enumeração entre complexos oracionais, especificamente as que ocorrem com 

o juntivo “por fim”, não seria tarefa fácil de se processar sem a sinalização 

explícita, sem o emprego de marcadores reconhecidos nos contextos de 

construção de sentidos.  

Embora a representação das relações de junção com “por fim” estejam 

em maior número, apontando para significados realizados dentro do sistema de 

ideação, suas intenções também se mobilizam à interação e à organização 

textual, conforme ilustrei até aqui. A exemplo do que concluí sobre o uso de 

“seguidamente”, entendo que “por fim” realiza três movimentos nas relações 

juntivas:  

(i) estabelecer relação entre complexos oracionais, contribuindo para a 

organização textual;  

(ii) conjugar porções de conteúdo semântico confluente e que podem ser 

expressos sob a forma de gradação;  

(iii) apontar, mais recorrentemente, para relações internas ao sistema, como 

recurso para atestar valor de verdade às conclusões.  

 

Para ilustrar, apresento os três padrões no Quadro 17:  

 

Quadro 17 – Padrão da junção com “por fim” entre complexos oracionais 

juntor padrão discursivo tipo de relação 

por fim + 

1ª pessoa discursiva > externa 

3ª pessoa discursiva > interna 

impessoal > externa 
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O que analiso acerca de “por fim” não pode ser aplicado a “por último”. 

O leitor, talvez numa tentativa de associar ou de criar padrões, poderia inferir 

que o uso de um ou de outro se faria por processo análogo. Uma leitura das 

amostras nos corpora aponta para uma lógica diferente: “por último” é um 

marcador de junção empregado especialmente entre os complexos oracionais 

da introdução dos textos, quando o aluno/escrevente enumera a divisão das 

seções/das partes do texto e informa sobre a última parte do trabalho, ou seja, 

quando os alunos apontam para a conclusão do texto (artigo, monografia e 

dissertação – não houve ocorrência nas teses), como sendo a síntese da 

discussão a que deve chegar o estudo, conforme [34]: 

 
[34] da letra da música “Qual é?” de Marcelo D2, onde percebemos que 
o autor utiliza a gíria como uma forma de mostrar a cultura e o modo de 
viver de um grupo de pessoas. Por último, apresentamos as conclusões 
que apontam para uma visão positiva da utilização das gírias no mundo 
globalizado, onde a comunicação leva formas peculiares de falar... 
[T01(a1)43] 

 

O escrevente antecipa, inclusive, logo na introdução do artigo, as 

conclusões a que o estudo pôde chegar. O uso de “por último” como marcador 

de junção de Enumeração, diferentemente do que ocorre nas amostras 

apresentadas de “por fim”, remete a um uso muito especializado, qual seja: o de 

demonstrar uma organização geral do trabalho, que estaria, do início ao fim, 

devidamente sinalizado para o leitor e, desse modo, apresentando uma 

articulação antecipada de suas partes como indicação de que se (re)conhece 

bem o formato estrutural do texto acadêmico. Enquanto “por fim” se situa em 

porções do interior do texto, mobilizando argumentos de certas partes, “por 

último” assinala as maiores partes do trabalho – não sendo sua escolha, 

portanto, aleatória ou tipicamente motivada por estilo. 

Há ocorrências em que “por último” foi usado com função semelhante 

àquelas que descrevemos para “por fim”, como o caso de [35], que apresento a 

seguir: 

 
[35] Nuyts (1998) define a "intersubjetividade" como a evidência 
conhecida ou acessível ao grande número de pessoas que dividem a 
mesma conclusão com o falante. Por último, Traugott (1999) concebe a 
intersubjetividade como a atenção do falante para as atitudes do ouvinte. 
A intersubjetivização é o processo pelo qual os significados... 
[T03(a1)35] 
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Esses casos, todavia, somam menos de 10% das 22 ocorrências de “por 

último”, e sinalizam para usos específicos nos textos acadêmicos, ainda que 

possam, em algum momento, ser tratados como juntores que colaboram para a 

realização de significados próximos. Como estou partindo de uma análise que 

considera o uso como elaboração de um padrão, concluo que as realizações 

com as especificidades que estou apresentando justificam tratamentos e valores 

de sentido também específicos. O fato de não ter identificado nenhuma 

ocorrência de “por último” no corpus de teses não significa que seus autores não 

façam a sinalização devida da organização do trabalho no formato geral que 

comporta da introdução à conclusão. Essa sinalização pode se processar sem 

necessariamente se recorrer a marcadores juntivos explícitos, dado que a 

extensão do texto, sua disposição estrutural e toda a expectativa que se constrói 

em torno desse tipo de produção já podem, por exemplo, fazer seu escritor 

dispensar expressamente a indicação de onde se encontra esta ou aquela parte. 

Quando faz constar de forma concreta a junção nas relações de Enumeração, 

especialmente para indicar a organização formal do trabalho, o aluno de 

graduação recorre ao modelo que é mais convencional no meio acadêmico e, 

igualmente, mais aceito como texto científico, já que contempla todas as 

unidades retóricas exigidas: 

 
[36] científicos acadêmicos já realizados sobre o tema ou que de certa 
forma estão ligados com o objeto de estudo literatura e ensino, bem 
como alguns livros sobre o assunto. Por último, apresentaremos as 
considerações finais, as referências bibliográficas que subsidiaram este 
fazer monográfico, e na sequência disponibilizamos os anexos do 
corpus... [T02(a1)05] 

 

A amostra [36] apenas reforça a observação que tenho feito de que a 

necessidade de justificar as unidades mínimas do texto se apresenta mais 

frequentemente nos textos de graduação. O marcador juntivo empregado é uma 

realização lexicogramatical específica que, ainda se mostrando semanticamente 

próxima a “por fim”, não resguarda usos compatíveis com outros juntores, posto 

que denota as relações entre as grandes porções de texto dos artigos e das 

monografias. Essa aproximação semântica de “por fim” e “por último” se mostra 

mais razoavelmente nas dissertações, como ilustrei com a amostra [35].  

O uso do marcador juntivo “por último” realiza duas funções nas relações 

de significado do subtipo Enumeração:  
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(i) estabelecer relação entre complexos oracionais, indicando a 

organização geral do texto;  

(ii) indicar, mais recorrentemente, relações externas, com foco na atenção 

do leitor para as unidades de composição do trabalho. 

 

Os casos de junção com o marcador explícito “finalmente” apresentam 

significados também específicos entre os complexos oracionais, que não apenas 

o de indicar gradação argumental. Na verdade, as ocorrências identificadas nos 

corpora sugerem que a Enumeração com “finalmente” combina partes do texto 

cujo valor informacional e cuja realização lexicogramatical são muito 

semelhantes, conforme é possível depreender das amostras a seguir: 

 

[37] entendendo-se por sintaxe icônica a que revela um grau de não-
arbitrariedade das estruturas em relação ao que elas significam (cf. 
Barreto, 1999:108). Finalmente, o último grupo desenvolve seus 
estudos com base na cognição e é representado, principalmente, por E. 
Sweetser (1988), Heine, Claudi e Hunnemeyer (1991)... [T03(a1)01] 
 
 
[38] o verbo se situa entre as categorias de Vpredicador e Vsuporte. 
Posteriormente, interpretam-se as ocorrências em que levar funciona 
como verbo causativo (semi-auxiliar). Finalmente, descreve-se a rede 
de relações entre tais categorias. 5.1. Distribuição geral dos dados. Os 
dados obtidos nesta pesquisa distribuem-se pelas seguintes 
categorias... [T03(a1)04] 

 

Tal como o juntor de Enumeração “por fim”, em [37] e [38] é possível 

verificar a sequência de informação, por meio de estruturas oracionais. Porém, 

não há aqui propriamente um caráter hierárquico do tipo das informações 

enumeradas. Na primeira amostra, o autor classifica grupos de discussão por 

base de orientação teórica, ao passo que, no segundo caso, ocorre a 

enumeração paulatina dos procedimentos de natureza metodológica adotados 

para a consecução de resultados. Em ambos os casos, a estrutura das orações 

e seu conteúdo informacional é muito semelhante, embora em [38] haja uma 

maior necessidade da ordenação sequencial dos procedimentos tal como o autor 

dispôs, inclusive porque, no complexo oracional anterior, é possível identificar 

outras sinalizações de sequência para a junção, como é o caso de 

“posteriormente”. A coocorrência, como já tenho defendido aqui, é um recurso 

que se apresenta bastante presente nas relações de Enumeração porque sua 
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indicação explícita pode ser mais facilmente reconhecível pela interlocução e 

deve atender melhor aos propósitos da defesa de argumentos ou proposições 

por parte de quem escreve. 

As relações juntivas marcadas por “finalmente” indicam significados no 

interior do sistema, para o modo como os processos devem se realizar com seus 

participantes dentro da representação ideacional. Logo, estabelecem:  

(i) relação entre complexos oracionais de valor informativo e realização 

lexicogramatical semelhantes;  

(ii) significados situados internamente ao sistema, não tendo, pois, a função 

de mobilizar prioritariamente interação ou valor sequencial hierárquico. 

 

O marcador juntivo de Enumeração “em seguida” é também muito 

frequente nos corpora deste estudo. Sua realização lexicogramatical mobiliza a 

tomada em sequência de argumentos e/ou condição de pelo menos dois polos: 

uma ou mais orações que antecedem o marcador de junção e uma que o 

acompanha, indicando o que se processa no início e que se enuncia a partir da 

junção, correspondendo ao padrão “Antes x. Em seguida, y”. A junção com “em 

seguida” ocorre, como muitos enumerativos, na presença de outros marcadores 

explícitos: 

 
[39] Inicialmente, confirmamos nossa hipótese de que o contexto 
presença de advérbio é o que mais favorece a perífrase, com peso 
relativo de .76. Em seguida, verificamos que o contexto ausência de 
marca também era favorável à ocorrência da forma nova, apresentando 
.70 como peso relativo. Esse resultado pode indicar que... [T03(a1)06] 

 

Em [39], é possível identificar que o complexo oracional que antecede o 

juntivo “em seguida” é introduzido por um outro marcador que mobiliza a 

sequência das constatações a que faz referência o trabalho de dissertação. Esse 

tipo de realização corresponde a 35% das 52 amostras desse marcador de 

Enumeração. Significa dizer que, nesse casos, há por parte do escrevente maior 

preocupação com as relações que se estabelecem na interação, no emprego de 

recursos que possam conduzir o leitor à adesão das propostas e não somente a 

orientação para o sequenciamento das ideias dispostas no texto.  

O que verifiquei na maior parte das amostras (56%), porém, foi o 

emprego de “em seguida” para orientar o leitor, conforme exemplifico a seguir: 
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[40] a preocupação poética da cidade, o anônimo formidável anseio de 
um milhão de almas pelo ritmo, que é pulsação arterial da palavra... 
(RIO, 1910, p. 295-296). Em seguida, o narrador-articulista cita alguns 
modinheiros famosos dentro da tradição brasileira como, por exemplo, 
Gregório de Matos, Caldas Barbosa, Antônio Magalhães... [T01(a1)04] 
 
 
[41] geralmente a capacidade de realizar uma prática. O verbo saber 
com o sentido básico de 'conhecer' foi o uso mais freqüente: 261 (46%) 
ocorrências em 565 dados. Em seguida, aparecem os usos de saber 
com o sentido de 'ser capaz' (235 dados - 41%) e os com o sentido de 
'constatar' (69-12%). [T04(a1)37] 

 

Nos dois casos, a conexão entre os complexos oracionais está orientada 

para a configuração do sentido e das relações no interior do próprio texto, sendo 

o marcador um dispositivo que enumera conteúdos de valor semântico 

aproximados. Em [40], a discussão em torno da narrativa mobiliza a exigência 

do marcador “em seguida” para a passagem ao próximo complexo oracional. 

Entendo que esse movimento de continuidade textual seria realizado com menos 

propriedade na ausência de um elemento explícito para indicar o novo tópico. O 

mesmo pode ser dito de [41], quando a exposição dos dados da pesquisa pelo 

aluno estabelece a presença do marcador de Enumeração que sinaliza a relação 

do antes e do depois, quase como consequência um do outro. 

A exemplo do sequenciador “por fim”, identifiquei amostras em que a voz 

do escrevente se apresenta impessoal: 

 

[42] semântica (verbo não-pleno) e sua configuração semântico 
sintática. Após isso, verificam-se os dados referentes ao operandum 
temporal, identificando-se sua configuração. Em seguida, analisa-se o 
emprego de levar Vsuporte (levar + elemento não-verbal), verificando o 
grau de integração entre ele e o elemento não-verbal sobre o qual atua... 
[T03(a1)32] 

 

Esse tipo de realização de junção entre complexos oracionais, com 

marca da impessoalidade, corresponde a menos de 10% das amostras de “em 

seguida” nos corpora. Em casos como o ilustrado em [42] o caráter mais rígido 

que se pretende atribuir à escrita acadêmica, sinalizando para relações de 

junção internas, voltadas à construção dos significados no próprio texto e menos 

inclinado para os significados construídos na interação e no envolvimento do 

leitor, para além do sistema de ideação. Da análise da amostra, fica ainda 

evidente a sequência com que os processos são indicados pelo 
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aluno/escrevente/produtor do texto (verificar, identificar e analisar) em tempo 

sequencial/procedimental como condição para o desenvolvimento de seu 

processo de pesquisa. Mas não é sempre que a junção por Enumeração se 

ocupa de sequência temporal, tendo em conta que, em certas ocorrências, a 

sequência interna dos processos não cria obrigatoriamente a necessidade de 

gradação: 

 

[43] As circunstâncias mais comuns de serem privilegiadas são as de 
tempo e lugar, pois é relevante situar um determinado acontecimento no 
espaço e no tempo. Em seguida, há uma preocupação com a maneira 
como tudo aconteceu. Portanto, por ser lembrada posteriormente, a 
circunstância de modo, na maioria das vezes, é representada por 
orações... [T03(a1)174] 

 

Neste caso, em particular, o juntivo não denota significado apenas de 

sequência, mas possivelmente uma relação de causa/consequência, 

funcionando, no contexto aí apresentado, como um marcador retórico, menos 

fixo na relação. 

Concluo, portanto, que as relações do subtipo Enumeração, marcadas 

pelo juntivo “em seguida” são produtivas tanto nas conexões internas quanto 

externas, com uso mais recorrente nas relações de organização sequencial do 

texto. Quando internas, organizam a sequência de processos entre os 

complexos oracionais e se fazem presentes recorrentemente em diversas partes 

do texto, no desenvolvimento da cadeia argumentativa/explicativa. Quando se 

caracterizam nas relações externas, apontam ao leitor as posições que o 

escrevente assume na elaboração do texto e mobilizam o convencimento, com 

a estratégia de gradação das ideias no esquema “Antes x. Em seguida, y”, já 

referido. Os usos de “em seguida” podem:  

(i) estabelecer relação entre complexos oracionais, cujo conteúdo 

conjugado pode ter valor e realização diversa, desde a sequência de 

conceitos até a ordenação temporal de processos;  

(ii) conjugar partes menores do texto, contribuindo para sua cadeia maior 

de argumentação;  

(iii) em maior recorrência, apontar para relações internas, quando 

sequenciam eventos no sistema de transitividade (relação ideacional) e 
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externas, quando sequenciam o movimento retórico de convencer 

(relação interpessoal). 

 

As relações que observei com o marcador de junção “na sequência” em 

comparação com “em seguida”, a exemplo do paralelo que apresentei com “por 

último” e “por fim”, não realizam significados afins. Das quatro ocorrências de “na 

sequência” identificadas nos corpora (duas em artigos, uma em monografia e 

uma em tese), três realizam significados referenciais, ou seja, exemplificam os 

casos de junção interna, já que situam elementos dentro do próprio texto. Na 

amostra identificada na tese que discute gramaticalização de auxiliares e 

restruturação, manifesta-se o emprego do marcador associado com função 

interpessoal, em razão do processo empregado: 

  

[44] da hipótese da Reestruturação com base em diferentes autores 
(Rizzi, 1982; Aissen e Perlmutter, 1983; Burzio, 1986; Gonçalves, 1999; 
Wurmbrand, 2003 e Cinque, 2006). Na sequência, mostramos a 
manifestação de algumas das propriedades características desse 
fenômeno em línguas como o alemão, o italiano, o espanhol e o 
português europeu. [T04(a1)02] 

 

Em [44], o emprego de “na sequência” corresponde a um movimento de 

prova, em que o autor do texto chama a atenção do leitor para os casos que 

exibem as propriedades a que faz referência sua discussão. Mesmo situando 

que tais casos serão tratados no correr do texto e, nesse caso, a junção exibe 

propriedades da textualidade, a multifuncionalidade de “na sequência” remete 

também para a dinâmica da exposição que envolve o leitor para que ele, 

atentando ao que é apontado pelo escritor, possa concordar com a 

argumentação comprovada com os dados anunciados por aquele que escreve. 

A junção entre o conjunto de teóricos (que vinham sendo apresentados) e os 

exemplos mais concretos (indicados no desenrolar do texto) configura-se 

recurso de ordenação importante na defesa e na organização das ideias 

originais. 

Outro uso desse marcador está situado na função referencial (em razão 

dos elementos circunstanciais a que se associa) identificada na amostra dos 

corpora de artigos [45] e de monografias [46]: 
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[45] incompreensível) no (+) to take one… how can I say remédio” ((o 
professor responde)) medicine for to better my apetite and this this 
medicine make tired and with sleep”. Na sequência anterior o aluno não 
conseguiu lembrar da palavra “remédio” em inglês e pediu o auxílio do 
professor. Outro aluno respondeu a pergunta, mas usou os verbos no 
presente [T01(a1)04] 
 
[46] e não o trabalho sob pressão e a repetição verbal. O quarto texto 
que destacamos é o poema “Soneto de separação”(ANXO D), de 
Vinicius de Moraes (p. 175). Na sequência após o texto e a pequena 
biografia para conhecimento do autor, encontramos uma explicação 
sobre o que seria “soneto” e quando o termo foi criado. Até agora, 
observamos [T02(a1)01] 

 

O uso de “na sequência” associado à circunstância espacial/temporal 

deixa objetiva a função de apontar para porção muito específica e anterior do 

texto, o que exibe a condição de levar/trazer informação, como é o caso dos 

elementos com propriedades fóricas. Esse tipo de relação havia sido indicada, 

no Capítulo 3, como possivelmente mais regular, quando das definições de 

categorias com as quais trabalharia com vistas à refutabilidade/confirmação da 

hipótese. Tendo analisado pouco mais da metade das amostras de Extensão, do 

subtipo Enumeração, parece saltar dos dados a contrariedade desse fenômeno, 

o que leva, pelo menos até o presente momento desta análise, à conclusão de 

que a função fórica nos juntivos entre complexos oracionais é bastante reduzida, 

não representando o movimento fórico uma propriedade mais característica de 

tais relações. 

A última amostra que analiso sobre o juntivo “na sequência” apresenta 

uma referência aos eventos internos, que são narrados pelo escrevente: 

 

[47] cometida pelo desejo de comer as formas masculinas no bronze, 
Lenita “aprendera mais sobre si própria do que em todos os seus longos 
estudos de fisiologia” (id., p. 21). Na sequência da cena, durante um 
sono inquieto, e numa espécie de “delírio erótico”, Lenita desmaia 
convulsa. Sintomático da mentalidade dominante no naturalismo é que 
a melhora [T01(a1)03] 

 

O leitor aqui pode estar se questionando se o “na sequência” 

apresentado em [47] é mesmo juntor dos complexos oracionais, pelo fato de 

funcionar, na sintaxe da oração em que se realiza, como adjunto adverbial. Ora, 

o fato de o autor do artigo ter levado ao início da oração a realização 

lexicogramatical adverbial já denota por si mesma a necessidade de 

continuidade da narrativa e da exposição que vinha sendo construída, a fim de 
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indicar ao leitor os fatos internos da cena que acontece e, ao mesmo tempo, 

conjungar as ideias entre os complexos anteriores com os que continuam a 

análise. A sinalização da junção, na perspectiva que estou defendendo neste 

estudo, pode se manifestar por diferentes realizações da lexicogramática, como 

também por diferentes estratégias semântico-discursivas que, no caso 

específico, aponta explicitamente a relação entre complexos de oração. 

Enquadrar esta ou aquela forma como padrão fixo de realização da junção seria 

retroceder a modelos de descrição (e menos analíticos, portanto) que focalizam 

a forma em detrimento da função e que não se sustentam num prisma multifocal, 

de perspectiva escalar e imbricado com níveis variados de construção de 

sentidos. 

A análise das quatro amostras de “na sequência” me permite concluir 

que, dentre os demais marcadores explícitos de junção apresentados até aqui, 

esse tipo de juntor é o que mais situa a Enumeração no interior do texto, inclusive 

por sua condição fórica, promovendo a remissão a partes muito específicas do 

texto. Por outro lado, quando a junção se apresenta entre complexos oracionais 

com discurso de primeira pessoa do plural há um envolvimento do leitor, e a 

função da junção é também a de favorecer a relação interpessoal, indo, além da 

sequência de eventos e atividades de representação ideacional, para o 

desdobramento da ação argumentativa. 

O marcador “depois” apresentou quatro ocorrências, sendo três no 

corpus de teses e uma no de artigos. A ocorrência de uso específico se 

apresentou em texto de tese que discutia a gramaticalização do item “nós” e que 

trago a seguir: 

 

[48] Lingüística Urbana da Região Sul do Brasil - para levantamento do 
uso dos pronomes nós e a gente em dados da cidade de Londrina - PR 
(DIÓRIO JR.; TAMANINE; DA SILVA, 2000). Depois, o VARSUL foi 
usado para a dissertação, com recorte que envolveu as cidades 
catarinenses de Blumenau, Lages e Chapecó (TAMANINE, 2002). Nos 
dois casos, atuamos sob orientação [T04(a1)02] 

 

O juntor foi empregado para estabelecer Enumeração sequencial de 

eventos que não estão apenas indicados no texto, mas que estão representados 

fora dele, nas relações mais concretas que o sujeito apresenta na introdução e 

na justificação de seu percurso de trabalho com os dados a que se refere. 
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Classifiquei como uso específico porque essa é a única ocorrência em que é 

possível verificar que a junção entre os complexos oracionais não funciona 

apenas para agregar porções de texto, mas também para indicar um caminho de 

ações/atividades que antecedem o texto e que estão fora dele, representados na 

experiência dos participantes (o escrevente e seus leitores). 

As demais amostras exibem o caráter dinâmico e fórico como os juntores 

de Enumeração podem se comportar: 

 
[49] são considerados casos de gramaticalização, porque, dentre outras 
razões, o uso pleno (achar1) gerou modalizadores de opiniões e de 
incertezas ("Eu acho que...). Depois dessa análise qualitativa com a 
classificação do verbo, sua descrição estrutural e os problemas de 
análise, serão apresentados resultados referentes ao cruzamento da 
cate [T04(a1)14] 

 

[50] é adequado em determinadas variedades lingüísticas (nenhum dos 
exemplos está contextualizado como parte de jornais ou revistas, 
parecem exemplos criados pelos gramáticos). Depois disso, declaram 
como objetivo "apresentar não só regras básicas de gramática 
normativa, mas também exemplos em que o uso efetivo da língua em 
jornais, revistas e obras [T04(a1)10] 

 

[51] Como disse Câmara Cascudo, citado por Duarte (1997, p. XLI), ao 
se referir a ela: “a grande ave de arribação, cujas as asas não cabiam 
nos limites do ninho”. Depois de uma vida tumultuada, na qual, sendo 
mulher e vivendo em um tempo tão difícil para o sexo feminino, de ter 
demonstrado uma força colossal ao ousar falar em nome da mulher 
[T01(a1)12] 

 

Em [49] e [50], diferentemente do que ocorre em [51], o uso do marcador 

se faz para remeter o discurso ao que fora dito anteriormente, razão por que o 

juntor “depois” se realiza com pronomes demonstrativos que realizam o 

movimento fórico no texto, embora em [49] a referência seja muito mais 

especificamente situada do que em [50], quando a remissão parece mais 

generalizada, apontando para a situação toda, antes descrita por seu autor. 

Como se trata de aludir a referentes já situados no texto, a Extensão nesses 

casos já cria a expectativa do porvir, sendo, portanto, o juntor “depois” um caso 

reconhecido de Enumeração sequencial do texto. Tendo em conta que a análise 

neste trabalho está sendo realizada com textos acadêmicos, a junção de 

sequência com elementos mais frequentemente empregados na demarcação do 

tempo e do espaço acaba por apresentar menor quantidade desse tipo de 

marcador. Registro, todavia, que ocorrências como as de “depois” ilustram bem 
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o caráter variado das estratégias de junção entre complexos de oração, 

especialmente porque sinalizam a multifuncionalidade de realizações da 

lexicogramática, comumente designadas por propriedades fechadas em seu 

caráter formal ou exclusivamente sintático (por exemplo, advérbios/adjuntos 

adverbiais). 

Em [51], a exemplo de como analisei [47], o autor do artigo traz para o 

início da oração a realização lexicogramatical adverbial como forma de indicar 

ao leitor os fatos internos da cena que analisa para estabelecer uma comparação 

com as condições da mulher no presente. A porção adverbial da oração é 

conduzida para frente como recurso semântico-discursivo, que se aproxima da 

oração anterior, e estabelece a significação sequencial entre os complexos 

oracionais. A remissão é textual, mas é ainda condição para desenvolvimento da 

argumentação que o autor estabelece pela via da comparação no desenrolar de 

seu trabalho. Da observação sobre os usos de “depois”, posso afirmar que 

exercem papel principal de:  

(i) estabelecer relação sequencial entre complexos oracionais, 

conjugando conteúdos situados no texto e cuja expectativa do que será 

enunciado se estabelece na coocorrência de outros marcadores de 

junção;  

(ii) fazer referência situacional a orações ou partes dela, como realização 

fórica;  

(iii) apontar atividades/eventos do próprio texto. 

 

Passo à análise das ocorrências do marcador de junção 

“primeiramente”. Como elemento juntivo que introduz complexos oracionais na 

enumeração nas relações por Extensão, a frequência desse item se mostra 

bastante produtiva, com 34 amostras identificadas nos corpora, das quais 80% 

estão presentes nos textos de alunos de pós-graduação (cf. Tabela 2). O padrão 

esperado nessas relações, dado que o “primeiramente” é o marcador juntivo que 

mobiliza a coocorrência de outros sequenciadores, corresponderia 

possivelmente a “Primeiramente, x. Depois/a seguir, y. [Por fim, z]”. A análise 

dos casos revela, porém, uma variação dessa proposta, conforme disponho a 

seguir: 
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[52] assim, a investigação de nossa hipótese: a de que os verbos 
auxiliares correspondem aos núcleos mais altos na hierarquia proposta 
por Cinque (2006, p. 12; 93). Primeiramente, examinamos a 
manifestação dos fatores acima citados nos verbos modais (seção 
4.2.1). A seguir, abordamos os verbos indicadores de diferentes noções 
aspectuais... [T04(a1)02] 

 

[53] A partir dessa análise, vê-se que a maioria mantém uma visão 
tradicional sobre comportamento verbal e raras vezes mencionam o 
verbo levar em sua categorização.  
Primeiramente, observa-se que o conceito de verbo utilizado pelos 
autores difere conforme a profundidade com que estes tratam do 
assunto. Dessa forma, um escritor pode conceituar essa classe 
gramatical pelo critério sintático, semântico e morfológico. [T03(a1)20] 

 

[54] Após esse levantamento do que é considerado oração modal para 
alguns autores, faz-se necessário expor o que será considerado oração 
modal aqui. Primeiramente, o princípio básico para se classificar uma 
oração como subordinada adverbial é estabelecer sua equivalência a um 
adjunto adverbial. Como tal, ela possui uma relação de adjunção a um 
verbo [T03(a1)11] 

 

Os usos como o que ocorre em [52] são mais recorrentes nos corpora, 

já que correspondem a quase 60% das amostras com o marcador de junção 

“primeiramente”. Nesse caso, o autor situa o complexo oracional antecedente, 

em que retoma sua proposta de hipótese e, a partir daí, inicia a junção entre os 

complexos seguintes indicando uma ordem sobre como as atividades (examinar, 

abordar) se farão em seções de seu trabalho. O juntor “primeiramente” coocorre 

com “a seguir”, “então” e “por fim”, momento em que se enunciam os próximos 

eventos que desenvolvem a discussão do texto. Como os complexos de oração 

estão dispostos ao fim de uma seção e o escrevente sintetiza o que se fará na 

seção seguinte, a junção por Enumeração atende bem ao propósito de sinalizar 

relações de sumarização, de modo que seja possível ao leitor antecipar, em 

ordem indicada pelo escrevente, a proposta do texto. 

O que se verifica em [52] é a explicitação de um elemento de ordenação 

que tem papel essencial na organização textual, posto que colabora para a 

manutenção e hierarquização das informações na superfície do texto, retomando 

dados e/ou conceptualizações já citadas e apontando para a entrada de 

elementos novos, que deverão ser discutidos no desenrolar do texto. 

Em 40% das amostras, não é com esse funcionamento que o 

“primeiramente” se configura, conforme ilustrei com os exemplos [53] e [54]. A 

expectativa de que o juntivo ocorra na presença de outros sequenciadores não 
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se concretiza porque o referente se perde no desenvolvimento do texto. Em [53], 

por exemplo, o autor estabelece uma relação de causa/consequência ao usar 

“dessa forma” para conjugar os complexos oracionais, não apontando para a 

sequência propriamente daquilo a que se propõe ao relacionar orações com um 

juntor de Enumeração que mobiliza a participação de outros. Outro exemplo com 

a mesma realização ocorre em [55]: 

 

[55] e a língua e a interação social; língua e o contexto; língua e a 
comunição. Basicamente, o conceito que veremos de língua no 
funcionalismo está pautado nesses aspectos. Primeiramente, a língua 
no Funcionalismo caracteriza-se como um instrumento de interação 
social, ou seja, interação entre os sujeitos, fato esse que nos leva a 
acreditar que a língua não é autônoma. Dessa forma, a concepção de 
língua no funcionalismo está associada ao contexto que, nesse caso, 
passa a ser considerado. [T02(a1)13] 

 

 A amostra que se apresenta como [54] não aponta para relação de 

Enumeração ou sequência. Durante a leitura dos textos em que elas ocorreram 

não identifiquei qualquer conexão entre os complexos de oração que 

apontassem para um sequenciamento motivado pela introdução de 

“primeiramente”. Em todas as 14 amostras que se configuram desse modo, o 

marcador juntivo não é empregado com função de sequenciador textual, 

configurando relações na presença de outros juntores. Nesses casos, o 

marcador passa do texto para o discurso e funciona externamente para mobilizar 

significados de que deve participar o leitor, já que o emprego do juntor pode estar 

sendo figurado como um recurso de ênfase, como movimento retórico que 

mobiliza a atenção para uma parte do texto ou, mais do que isso, como forma de 

motivar a passagem para novo tópico da discussão, conforme ilustro com as 

amostras [56] e [57]: 

 

[56] tratar de algo que não é ensinado na escola, tem em mãos estruturas 
que estão profundamente presentes na linguagem e não invenções que 
lhe foram externamente impostas. Primeiramente Fillmore (1985: 74) 
analisa a sílaba extra que ocorre logo após as palavras had ou hadn't 
em certos tipos de cláusulas contrafactuais no passado. Compare os 
exemplos e [T04(a1)62] 
 

[57] a não-aplicação desses dois tipos de pressuposição a todos os usos 
de already e, portanto, distingui-los entre si, a autora argumenta com o 
uso de contra-exemplos. Primeiramente, considere-se a sentença (2-
12) que não abrange a pressuposição de não- instanciação prévia. (2-
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12) A: I've applied for American citizenship. B: Is your husband also 
[T03(a1)50] 

 

Os exemplos ilustram a possibilidade de o marcador estar realizando a 

passagem de um tópico a outro, não funcionando como sequenciador textual. 

Tanto em um caso quanto no outro, o uso de “primeiramente” dá início a uma 

sequência que se prende à discussão do complexo oracional anterior pelo 

conjunto de sentidos combinados e menos pela sinalização da junção por 

marcador. Essa realização de junção externa se apresenta mais 

recorrentemente nos textos de alunos de pós-graduação: 11 das 14 amostras 

com essa configuração estão em teses e dissertações. É a diferença mais 

expressiva entre os textos que verificamos até o momento: o uso muito 

específico nos textos de pós-graduação em comparação com os de graduação 

é a diferença que ainda não tinha identificado em usos de outros marcadores de 

junção entre complexos oracionais. Isso pode indicar duas condições principais: 

(i) que se trata de um recurso comumente empregado em dissertações ou teses, 

em geral; ou (ii) que se trata de ocorrências situadas no estilo pessoal dos 

escreventes, cujos textos compõem os corpora ora analisados. Quaisquer que 

sejam as circunstâncias, entretanto, fica registrada a imperiosidade de ampliar o 

escopo da análise em um trabalho futuro, inclusive fazendo convergir, em 

quantidade bem superior, textos acadêmicos de pós-graduação de diversas 

áreas do conhecimento, a fim de atestar se tal uso é efetivamente sensível 

nesses textos em comparação com outros. 

Para ilustrar mais um caso de introdução de tópico novo, mas com 

manutenção da junção por enumeração, apresento a amostra que segue: 

 

[58] As funções pragmáticas contribuem essencialmente para a análise 
das regras lingüísticas. Sendo assim, é importante entender como elas 
se diferenciam. Primeiramente, há na predicação duas funções 
pragmáticas, tanto internas quanto externas. Como função externa tem-
se o tema, que especifica o universo do discurso com respeito ao qual a 
predicação subsequente se apresenta como pertinente; [...] Já como 
função interna, destaca-se o tópico, que apresenta a entidade (a respeito 
de) à qual a predicação predica algo na localização dada; [T03(a1)33] 

 

O juntor “primeiramente”, em [58], introduz duas funções pragmáticas a 

que faz referência a discussão na dissertação (internas e externas). A junção, na 

sequência, faz-se não mais pelos marcadores que seriam mais previsíveis de 
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ocorrência na presença de “primeiramente”, mas por um recurso de repetição da 

informação dada. O autor dá sequência à explicação dos dois tipos de função 

pragmática e mantém a relação juntiva não explicitamente sinalizada com 

marcadores, como os que estou analisando nesta pesquisa. 

A respeito desse marcador, devo concluir que:  

(i) funciona internamente para a consecução de relações de hierarquia e 

ordem no texto, ocorrendo na presença de outros marcadores;  

(ii) tem uso muito particular e específico nos textos de pós-graduação, 

funcionando como marcador discursivo ou enfático nos dados 

analisados neste estudo;  

(iii) pode ocorrer combinando conteúdos semânticos diferenciados, de modo 

que seja possível iniciar uma enumeração e sequenciar uma 

conclusão/explicação. 

 

Os marcadores de relação de junção “em primeiro lugar” e “em segundo 

lugar” devem ser analisados no contexto de coocorrência, tendo em conta que 

um, preferencialmente, manifesta-se na junção com o outro. Isso pode ser 

ilustrado, por exemplo, com o número quase idêntico da ocorrência de ambos no 

corpus de teses (sete “em primeiro lugar” e oito “em segundo lugar”). Os co-

textos de ocorrências das amostras são, portanto, os mesmos, razão por que 

seu exame se fará conjuntamente. Não estou com isso a afirmar que haja 

correspondência biunívoca nos dois conjuntos de marcadores em todos as 

amostras dos corpora. O que é possível depreender é que tais sequenciadores 

podem ser substituídos por outros que conferem aos textos o caráter de 

ordenação hierárquica a que se propõem seus autores. Pode ter sido esse o 

recurso empregado pelos alunos da graduação nos artigos e monografias, 

considerando o fato de que, na maioria das oito ocorrências de “em primeiro 

lugar”, existe o correspondente exato “em segundo lugar” (remeto o leitor 

novamente à Tabela 2, no Capítulo 2). 

Os dois marcadores (em primeiro lugar/em segundo lugar) seriam, caso 

estivessem distribuindo-os em escala, os que mais funcionam como 

organizadores de Enumeração e sequência, principalmente como junção do tipo 

interna. Essa disposição, como já registrei neste capítulo, deve-se ao fato de que 

as relações de enumeração por sequenciamento são mais sensíveis aos 
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marcadores explícitos, dado que outros recursos (por exemplo, 

correferenciação, repetição, substituição, elipse) se prestam recorrentemente à 

organização interna da oração. A Enumeração no texto acadêmico é um recurso 

que conjuga, desde porções menores de texto, como os complexos oracionais, 

até a orientação da arquitetura toda do trabalho, fazendo o leitor visualizar a 

organização global do texto. 

A seguir, apresento ocorrências que ilustram as possibilidades desses 

juntores de Enumeração, conforme expliquei: 

 

[59] Em primeiro lugar, observa-se que nao há diferença significativa 
entre os índices para finalidade (66%), tempo (71%), adição (65%) e as 
desvinculadas (62%), contextos em que há maior recorrência de ter que 
+ infinitivo. No outro extremo, com menor índice de ter que + infinitivo, 
situa-se a relação de contraste (44%) e as orações que especificam ou 
expandem um SN (40%). As relações de causa e condição apresentam 
índices muito aproximados, 57% e 58%, respectivamente, indicando 
variabilidade acentuada entre as duas construções modais com ter 
nestes contextos.   
Em segundo lugar, aproximando-se das frequências associadas às 
relações semânticas de finalidade e adição, destaca-se ainda, na tabela 
41, as orações que não estabelecem relação proposicional com 
nenhuma das orações adjacentes (62%), diferenciando-se da amostra 
falada em que se verifica baixa frequência de ter que + infinitivo nesta 
situação. [T04(a1)03] 

 

[60] Em primeiro lugar, é preciso determinar o que é significar algo. 
Teria o significado um significado? Lyons (1979) afirma que se toda frase 
tem uma significação, a frase está para a palavra como a palavra está 
para frase, então ambas tem uma significação, ou seria “um sentido”. 
Seria preciso então perguntar se o significado do significado teria muitos 
sentidos. Mas de qualquer forma, é consensual em semântica que toda 
palavra tem um significado, resta saber qual é o sentido atribuído a ela.  
Nisto chegamos a outro ponto. As palavras têm uma significação a 
priori ou é o contexto extralinguístico que estabelece o sentido desta 
palavra. [T01(a1)39] 

 

As amostras13 trazem concreto o que discuti sobre os casos de 

coocorrência [59] e de substituição de sequenciadores por outros marcadores ou 

por outras estratégias, como parece ser o caso da amostra que agrega partes 

maiores do texto com uso de relação de síntese [60]. O emprego dos juntores 

em presença de outros de mesmo estatuto se faz principalmente para 

estabelecer estruturação paralela ao texto, de modo que as relações entre os 

                                                 
13 Ampliei nestas duas amostras o número de caracteres exportados pela aplicação Concord, a 
fim de que o leitor pudesse visualizar as partes sequenciais dos textos originais dos corpora a 
que faço referência durante a análise. 
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complexos são quase sempre reguladas pela organização de 

informações/eventos/atividades de estatuto convizinho. A estratégia de junção 

presente em [60], todavia, combina informações num processo de Enumeração 

em que os complexos ligados estão ordenados em maior quantidade, mas que 

concretizam a expectativa do que viria depois de “em primeiro lugar” com o 

emprego de “Nisto chegamos a outro ponto”. 

Tal como nos casos de “primeiramente”, há uma ocorrência em que a 

sequência realizada pela junção com “em primeiro lugar” se perdeu no texto, não 

configurando o uso do marcador com função na Enumeração: 

 

[61] a religiosidade, a crença em mitos e a fuga do real para o sobre- 
natural. Começaremos nossa análise mostrando o papel de cada 
personagem descrito no conto. Em primeiro lugar iremos demonstrar o 
papel do filho, personagem que Guimarães usa para narrar os 
acontecimentos descritos. O filho é o personagem que vai narrar toda a 
história, [T02(a1)13] 

 

No fragmento em [61], o emprego de “em primeiro lugar” não manteve 

paralelo com outra estrutura de complexos oracionais, apontando para um uso 

menos preso ao texto e, possivelmente, mais motivado pela atenção e foco no 

leitor, ainda que em [61] tenha-se o indício de que o escrevente vai desdobrar a 

explicação da narrativa orientada por marcadores de junção explícita – o que 

não ocorre, muito provavelmente pelo fato de a sequência anunciada por “em 

primeiro lugar” ter sido mantida no tempo interno da própria narrativa que é o 

objeto de exame na monografia. O aspecto interacional, de foco na atenção do 

leitor, pode ser reforçado pela opção de orientar a escrita com a primeira pessoa 

do plural no discurso. 

Até aqui, foram estudadas as ocorrências de Extensão do subtipo 

Enumeração. Na seção 3.2, analiso a junção explícita por Adição, a partir dos 

marcadores identificados. 

 

 

4.3 A Extensão por Adição 

 

As relações de Extensão que se estabelecem entre complexos de 

oração, tanto por junção explícita com uso de marcadores quanto por sinalização 
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de nível semântico-discursivo de estratégias variadas de coesão, admitem dois 

grandes sentidos principais: o de Enumeração e o de Adição. As relações do 

subtipo Enumeração, como explicitei na seção anterior, constroem significados 

de sequenciamento e/ou hierarquização das atividades, eventos, 

conceptualizações, representações, explicações e exemplificações que se 

organizam no interior do texto. Elas também podem colaborar para a construção 

da interação entre os indivíduos que escrevem e aqueles que leem, como ainda 

contribuir fortemente para o arranjo argumentativo, de modo a organizar relações 

retóricas de persuasão ou convencimento. Com o subtipo Adição, o 

processamento da expansão do texto se faz observando os mesmos princípios 

gerais: relacionam complexos oracionais, podendo organizar porções maiores e 

menores do texto e, da mesma forma, podem apontar para a construção de 

estratégias discursivas que estão para além da materialidade do texto.  

O primeiro marcador do subtipo Adição que identifiquei para este estudo 

foi o juntivo “e”, caso em que as ocorrências se concentraram 

predominantemente nos corpora de artigos e monografias, com uma única 

ocorrência no corpus de tese. Esse marcador apresenta uma variação de usos 

como juntor de complexos oracionais, assim como na composição entre 

palavras, sintagmas e orações. Tendo em consideração que o “e” atua no eixo 

tático para organização de estruturas relativamente menos fixas, com estatuto 

lexicogramatical paralelo, seu uso ocorre com frequências relevantes nos textos 

porque também compreende sua característica multifuncional no eixo lógico-

semântico, podendo expandir as relações nos textos na confluência de sentidos 

muito diversos. 

Na ocorrência em que o marcador se apresenta em uma das teses do 

corpus em estudo, o “e” está adicionando citação direta: 

 
[62] o pronome de 3.ª pessoa: 'É verdade que a gente, às vezes, tem cá 
as suas birras - disse ele, com certo ar que seria ser fino e saía parvo' 
[AH. 4, II, 158]." (p. 185). E acresce (p. 185): "Se o falante se inclui no 
termo ou expressão indefinida, usar-se-á o possessivo de 1.ª pessoa do 
plural: 'A gente compreende como estas cousas acontecem e... 
[T04(a2)07] 

 

O autor emprega a junção com o aditivo para relacionar duas citações 

diretas da mesma obra, para intercalar, possivelmente, o texto citado. O recurso 

cria a sugestão de que o discurso direto citado é menor do que aparenta, em 
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razão do intervalo da “voz” do autor da citação, e, ao mesmo tempo, evoca a 

ênfase, como se o que é dito no original reforçasse o raciocínio já tratado nos 

enunciados que antecederam as citações. O marcador explícito, nesse caso em 

particular, apoia relações que se dão no texto, mas é, pela mesma via, um indício 

da construção de relações modalizadas, interpessoais, com atenção para o 

leitor, com vistas à orientação do pensamento defendido no texto. 

Casos semelhantes ocorrem nos textos de graduação: 

 
[63] o de produção e no momento de leitura, nisso enfatiza-se que “as 
palavras que compõem um texto possuem sentido antes mesmo de o 
texto ser lido (...)” (OLIVEIRA, 2008 p. 145). E veja como ele completa a 
esse respeito: Por mais diferenças culturais que existam entre a época 
em que o texto é escrito e a época em que o texto é lido, o leitor não 
pode... [T01(a2)05] 

 

[64] obra possui traços em que “a realidade se mistura com a fantasia, 
os elementos do cotidiano com o onírico e o mito e a fábula com a 
realidade” (OLIVEIRA e CASER, 2007, p. 5). E ainda, “na arte literária, a 
obra ao realizar-se, torna-se realidade no mundo e escolhe um objeto de 
contemplação para contemplar-se” (Ibid. p. 9). Em outras palavras... 
[T01(a2)23] 

 

Em [63], a relação que se concretiza entre os complexos oracionais de 

citação apresenta um formato diferente daquele verificado em [62]. Enquanto 

neste, ocorria a intercalação de citação direta, em [63] o autor parafraseia a 

segunda citação, não imprimindo a referência ipsis litteris, tal como no original 

ou, ao menos, não integralmente. A intenção pode ser justamente a de evitar 

que as duas referências ao texto que fundamenta o trabalho estejam muito 

próximas e/ou muito longas. Já em [64], o emprego do juntivo ocorre na presença 

de outro, reforçando o aspecto da adição com especial atenção ao significado 

da enumeração. O emprego de “ainda” em associação com “e” tem força retórica 

para enfatizar o valor das concepções advindas da voz de autoridade citada. Os 

casos examinados até aqui identificam relações de junção externa, quando a 

função do marcador não é propriamente a de ordenar eventos no interior do 

sistema de representação. A seguir, passo aos casos em que o “e” adiciona 

atividades no interior das conceptualizações discursivas. 

 

[65] tentativa de construção de uma subjetividade. A frase utilizada pelo 
narrador para se referir a tais atos é categórica: “Barbosa tinha hábitos 
horríveis” (RUBIÃO, 2001, p. 107). E, a seguir, detalha alguns desses 
hábitos: cuspia no chão, raramente tomava banho. Além disso, o 
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comportamento de Teleco apresenta uma grande mudança: de 
coelhinho brincalhão... [T01(a2)02] 

 

[66] é a figura da privação; simultaneamente, desejo e necessito. O 
desejo se esfacela na necessidade: nisso consiste o fato obsedante do 
sentimento amoroso” (2003, p.p. 39-40). E o desejo de viver com Miguel 
esse amor interrompido que moverá Lia a lutar por ele. Embora Lia 
amasse Miguel verdadeiramente e lutasse para ficar ao lado dele, sua 
concepção... [T01(a2)21] 

 

As duas amostras têm no juntor um elemento que adiciona eventos na 

sequência interna da análise de duas narrativas, já que os dois artigos resultam 

do exame de duas obras da literatura brasileira. O marcador acrescenta outras 

atividades que envolvem as personagens estudadas pelos graduandos, como é 

o caso de [65], quando se adicionam duas expressões de processo (cuspir e 

tomar banho) ou, conforme a amostra [66], a adição de um processo mais 

experiencial (viver o amor interrompido). A coocorrência com “a seguir”, no 

primeiro caso, contribui para o arranjo da sequência textual e sinaliza para a 

necessidade de explicitação da junção quando a unidade temática pode não ser 

reconhecidamente mantida por outros recursos de construção de sentidos. 

O uso de “e” na junção externa é muito expressivo. Nos dados coletados, 

55% das amostras têm nesse juntor explícito um elemento com função de 

marcador de ênfase, conforme exemplifico a seguir:  

 

[67] tem sido à principal preocupação do presidente Lula [...], como Lula 
não tomou medidas que dirimissem as dúvidas que pairam sobre a 
honestidade de sua administração [...]. E para reafirmar a ideia de 
passividade do governo Lula diante dos fatos ela apresenta uma crítica 
final na última frase, Está ao alcance de Lula como presidente 
desanuviar... [T01(a2)36] 

 

[68] medievais de tortura e força bruta tal como encontramos na citação. 
A máscara, por exemplo: “Os funileiros as tinham penduradas, à venda, 
na porta das lojas” (p. 03). E isso não era motivo de espanto, mas marca 
da tradição de uma época. Além disso, a máscara pode funcionar 
também como uma espécie de silêncio, o objeto só tinha três buracos... 
[T01(a2)01] 

 

[69] como eram os humanos por dentro. — Ah, cacarejou Laura, os 
humanos são muito complicados por dentro. Eles até se sentem 
obrigados a mentir, imagine só? (VIL, 1974, p. 16). E apesar de ser uma 
galinha bastante burra Laura tinha seus pensamentozinhos e 
sentimentozinhos, que lhe salvavam quando a cozinheira ia ao quintal 
pegar uma galinha para... [T01(a2)06] 
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Nos artigos de graduandos, o uso do “e”, na junção entre complexos de 

oração, apresenta a ênfase como uma possível motivação no discurso. A 

depender do conteúdo semântico que relaciona, o marcador colabora para os 

sentidos de confirmação [67], de contraste [68] e de concessão [69], tendo em 

conta os elementos imediatamente posteriores. Esse entendimento é possível 

porque o elemento de junção explícita entre os enunciados se apoia na presença 

de outros marcadores ou de realizações da lexicogramática de natureza 

circunstancial que igualmente contribuem para reforçar os sentidos de oposição, 

afirmação ou consentimento.  

O emprego de “e” como marcador enfático apenas nos textos dos alunos 

de graduação representa outra diferença importante em relação aos trabalhos 

de pós-graduação, ao contrário do que se deu, por exemplo, com 

“primeiramente”, mais recorrente nas dissertações e teses. A conclusão possível 

é que os recursos de ênfase, enquanto estratégia retórico-discursiva, são 

salientes nos textos de graduação porque a construção enfática se apresenta 

associada mais frequentemente às citações aos teóricos – recurso também 

empregado sucessivamente pelos graduandos. Outra conclusão sobre o uso de 

“e” como elemento juntivo aponta para as realizações externas e internas. 

Quando o juntivo é interno, trata de relações de continuidade, no próprio 

desenvolvimento dos eventos, das ações realizadas. Quando o juntivo é externo 

na ligação dos complexos oracionais, a operação está situada na organização 

do texto com referência ao discurso direto ou na orientação para a 

argumentação, sob a forma de construções de realce. 

Já a análise do marcador “além disso” toma em conta que a maior parte 

das ocorrências se realiza nos corpora de dissertações e teses (67% das 48 

amostras). Esse juntor constrói explicitamente significados de adição na medida 

em que justapõe complexos oracionais cujo conteúdo expresso num e noutro 

tem valor semântico-discursivo semelhante e estruturação mais regularmente 

paralela. O “além disso” tem função no nível da organização do texto, restando 

objetivo que seu emprego se faz para o acréscimo de argumento, de conceito, 

de exemplo ou prova daquilo que é enunciado nos complexos imediatamente 

anteriores. Isso se deve também ao fato de que sua constituição lexicogramatical 

motiva referências gerais: “isso” realiza movimento fórico que pode abranger 

qualquer conteúdo anterior. 
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Nas amostras que seguem, destaquei os principais tipos de conteúdo 

adicionados e seus valores nos complexos de oração: 

 

[70] evidentemente, mantêm entre si relações intertextuais no que diz 
respeito à forma composicional, ao conteúdo temático e ao estilo [...]? 
(KOCH et al, 2007, p. 63). Além disso, os textos apresentam o que os 
autores chamam de intertextualidade tipológica. As seqüências 
narrativas apresentam uma sucessão temporal/causal de eventos... 
[T01(a2)21] 

 

[71] Ferros – CAMEAM/Universidade do Estado do Rio do Grande do 
Norte – UERN. Fizemos uso de autores que lidam com literatura e 
ensino, tais como Lazar (1993) e Corchs (2006). Além disso, para 
fundamentar nossa prática a cerca da abordagem do ensino 
comunicativo de línguas, recorremos a Richards (2001, 2006) e Hymes 
(1970). O uso do texto literário... [T01(a2)11] 

 

[72] referido no parágrafo anterior. De certa forma, essa função das 
cláusulas adverbiais corresponde à apresentação de resumo encontrada 
no 5º nível tratado por Silveira (1990). Além disso, uma cláusula 
adverbial pode funcionar como tópico e marcar uma cláusula adverbial 
como tópico significa explicitar seu papel de coesão discursiva. Esse tipo 
de cláusula... [T03(a2)06] 

 

Como a referência de “além disso” é sempre para a textualidade, os 

conteúdos que são adicionados podem variar nos textos acadêmicos. Dentre as 

possibilidades, a referência elaborada para o conteúdo do próprio texto [70], a 

adição de conceituações de ordem teórica e mesmo de autores desses conceitos 

[71] e o acréscimo de enunciados de conclusão/consecução [72] correspondem 

aos usos mais regulados e mais explicitamente identificados da amostra 

utilizada. A diferença que verifiquei entre as amostras dos artigos/monografias e 

as dissertações/teses consiste em que os graduandos usam o aditivo “além 

disso” para alusão ao conteúdo referencial do próprio trabalho, enquanto os 

alunos da pós-graduação empregam o juntor nas relações de adição de 

conclusão de ideias ou de explicitação de consequência. Essas escolhas são tão 

bem operadas nos textos de ambos os grupos de escreventes que, nos trabalhos 

de graduação, a ocorrência do juntivo se apresenta mais frequente nas partes 

do texto que se voltam à discussão teórica, ao passo que, nos textos dos pós-

graduandos, “além disso” é mais recorrente nos capítulos de metodologia e 

análise de dados. 

Os usos de “além disso” nas conexões de adição entre complexos de 

oração denotam, portanto:  
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(i) relações no nível do texto, do tipo externa;  

(ii) organização de sentidos que, dispostos em certa ordem, fazem 

referência a conteúdos enunciados na anterioridade do mecanismo de 

junção;  

(iii) articulação de informações, de conceitos, de conclusões acrescidos e 

que, a depender de seu valor, podem levar o juntivo a figurar mais na 

parte teórica e menos nas partes de metodologia e análise ou vice-versa. 

 

Outro marcador de junção do subtipo Adição muito frequente nos textos 

é “ainda”. Diferentemente de “além disso”, a ocorrência se concentra em maior 

número nos textos de graduação.  

A gramática tradicional reserva o conceito de advérbio a “ainda” pelo fato 

de circunstanciar a predição verbal. Neste trabalho, defendo que tal realização 

da lexicogramática pode promover a junção de orações e de complexos 

oracionais porque seu uso no início de enunciados colabora para a continuidade 

textual, especialmente para adicionar valor informativo. As amostras que 

recupero dos corpora, logo a seguir, representam bem esses casos: 

 

[73] dessa Hipótese nas línguas românicas. Tomamos por base os 
trabalhos de Rizzi (1982), Aissen e Perlmutter (1983), Burzio (1986), 
Gonçalves (1999, 2001) e Cinque (2006). Ainda neste capítulo, 
sistematizamos os verbos apresentados na literatura linguística como 
desencadeadores da regra de Reestruturação nas línguas românicas. 
Estes podem projetar... [T04(a2)08] 

 

O exemplo apresentado em [73] sinaliza para o uso da relação com o 

aditivo externo e com função referencial, indicando aquilo que o autor se propõe 

fazer no capítulo referido enquanto atividade adicional àquelas que já vem 

realizando, como a indicação, por exemplo, de que autores fundamentam o 

trabalho. A referência está situada no texto, portanto, e deve orientar o leitor para 

o que se encontrará na parte aludida. O juntor foi empregado na introdução do 

trabalho e colabora para a sumarização das ideias que devem ser detalhadas no 

desenvolvimento da pesquisa. 

Além desse uso, verifiquei os casos em que o aditivo funciona como um 

marcador de ênfase, especialmente para retomar a voz e autoridade dos 

autores/teóricos citados: 
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[74] devemos ter uma imagem precisa de nosso público-alvo, o qual, 
provavelmente, conhece o assunto e lerá o texto em busca de 
informações novas (MOTTA-ROTH e HENDGES, 2010). Ainda segundo 
as autoras, a atividade de leitura alimenta a escrita, e é de fundamental 
importância para composição dos possíveis tópicos do trabalho visto 
que, a seleção... [T02(a2)09] 

 

[75] evoluiu para satisfazer as necessidades humanas dentro de um 
conjunto de situações comunicativas (interlocutores, às condições de 
produção e à dinâmica do ato comunicativo). Ainda, de acordo com 
Halliday (1976), as funções básicas da comunicação se dividem em: 
Ideacional - de acordo com a qual a linguagem tem por finalidade a 
manifestação de conteúdos... [T04(a2)20] 

 

Metade de todas as ocorrências de “ainda” que foram identificadas se 

realiza como recurso de alusão à voz de autoridade dos teóricos que 

fundamentam os estudos. Isso acontece predominantemente nos artigos e 

monografias, salvo três amostras que se processam em teses. Tanto em [74] 

quanto em [75], o juntor é empregado para reafirmar, enfatizar o valor daquilo 

que é explicado ou defendido pelos escreventes, a partir da base teórica que 

fundamenta a discussão. 

Com característica objetivamente de adição e, simultaneamente, de 

organização sequencial de informações, uma ocorrência em texto de tese 

apresenta uma relação entre complexos de estrutura e conteúdo informacional 

semelhantes:  

 

[76] saber, dever, ter de, querer, etc.), causativos (como fazer, mandar, 
deixar, etc.) e determinativos ou acurativos2 (como começar a, estar a, 
continuar a, acabar de, etc.). Ainda há outros verbos sem classificação: 
desejar, ousar, vir e gostar de. Para Said Ali, compete ao auxiliar 
denotar, dentre outros aspectos, aqueles que indicam (a) início da... 
[T04(a2)27] 

 

O marcador em [76] estabelece, como disse, relação aditiva. Porém, o 

fato de apresentar, no segundo complexo de orações, elementos cuja 

classificação não se enquadraria naquelas que até então apresentara, o autor 

também propõe uma certa hierarquia e sequência dos conteúdos. Neste caso, 

tal como nos outros, a relação é classificada como do tipo externa e realizada na 

textualidade. 

Identifiquei numa monografia sobre narrativa literária uma ocorrência 

cujo juntivo “ainda” aponta para evento dentro do sistema de ideação: 
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[77] causada pela não aceitação de sua condição de senhor de engenho 
arruinado, “e que se arrasta agora numa decadência lenta, até apagar 
seu fogo,” (COUTINHO, 1991, p, 394). Ainda tentando viver do passado 
glorioso e honroso atribuído ao seu pai Antônio Chacon e a sua família 
de “gente fina” do Recife, Seu Lula enche o presente do que melhor tem 
na... [T02(a2)15] 

 

A amostra ilustra caso em que a relação aditiva de ligação entre os 

complexos oracionais aponta para os significados que se processam nos 

eventos representados internamente no sistema de ideação. A relação aqui 

estabelecida é ideacional, e o juntivo colabora na circunstanciação do processo 

“viver”, condição atribuída a uma das personagens analisadas no texto de 

graduação. 

A exemplo do esquema que apresentei sob a forma de quadro, quando 

discuti as ocorrências de “por fim”, proponho o Quadro 18 como forma de 

esquematização das realizações e dos significados do juntivo “ainda” nos textos 

acadêmicos:  

 

Quadro 18 – Padrão da junção com “ainda” entre complexos oracionais 

Marcador 
Realização no 

complexo oracional 
Função Tipo 

ainda 

neste x fórico/dêitico externo 

segundo x/de acordo com x marcador discursivo externo 

verbo sob forma nominal circunstancial (ideação) interno 

mais  textual externo 

 

Em síntese, o elemento juntivo “ainda” é um marcador que realiza 

diferentes funções na relação entre complexos oracionais, podendo organizar 

sequências de conteúdo semântico semelhante, ao mesmo tempo em que 

adiciona novos tópicos, como pode, por outro modo, reforçar o caráter 

argumentativo do texto ao enfatizar a presença de vozes de autores citados. No 

texto acadêmico, o mais recorrente é que esse marcador promova junção 

externa. 

A ocorrência do marcador “também” apresentou-se expressivamente 

mais regular em dissertações e teses (apenas uma das 13 amostras se realizou 

em monografia).  O emprego desse juntor é feito para realizar operações de 

orientação textual, com sentido de adição de argumento, criando uma certa 
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gradação entre o que é descrito no complexo anterior com o que vem em 

seguida. O conteúdo semântico das porções articuladas pelo juntor ou a sua 

realização lexicogramatical é, em geral, muito próxima, razão por que o aditivo é 

utilizado quando se trata de reforçar nas teses as concepções de cunho teórico, 

mais uma vez corroborando para a ideia que tenho defendido aqui de que alguns 

marcadores explícitos de ligação entre complexos de oração têm função retórica 

evidente, como se pode ver nas amostras [78] e [79]: 

 

[78] tendo nesse caso o verbo como uma espécie de circunstancial; 
entretanto sempre é possível fazer a leitura oposta, descartando o 
auxiliar, e mantendo coesos SV (p. 126). Também conforme o cânon 
funcionalista da gramaticalização, embora com um ou outro matiz teórico 
diferencial no qual não nos ateremos, Castilho (In. Estudos Lingüísticos 
e Literá... [T03(a2)01] 

 

[79] gramaticalização de a gente, em especial aqueles que se mostraram 
mais relevantes para compreensão do fenômeno de inovação lingüística 
- como os princípios de Hopper (1991). Também é tratado do modelo da 
Sociolingüística Laboviana, em especial da Teoria da Variação e 
Mudança Lingüística (cf. WEINREICH, LABOV & HERZOG, 1968). Estes 
fundamentos balizam... [T04(a2)04] 

 

Em [78], mais do que em [79], “também” situa a explicação antecedente, 

indicando em que os fundamentos apresentados por seu escrevente podem se 

associar (conforme o cânone) ou se distanciar (embora com um ou outro matiz 

teórico). Na segunda ocorrência, o articulador não funciona necessariamente 

adicionando argumentos, mas apontando ao item (ou conteúdo) que será objeto 

de igual discussão na tese.  

A ideia de conteúdo semântico semelhante entre o antecedente e o que 

é aludido com o marcador fica mais aparente em algumas construções: 

 

[80] configurados com preposição e artigo definido, registram-se mais 
empregos de levar que se situam na fronteira entre as categorias de 
Vpredicador a Vsuporte (cf. ex. abaixo). Também há um número 
significativo de ocorrências nessa condição quando o elemento não-
verbal se configura como um "nome nu" (23 dados). Neste, a 
possibilidade de troca consiste... [T03(a2)09] 

 

No exemplo trazido em [80], o sentido de organização paralela se realiza 

praticamente numa razão de padrão correferencial, quando o complemento do 

complexo oracional antecedente (mais empregos de levar que se situam na 

fronteira) exibindo conteúdos de mesma ordem na complementação do segundo 
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conjunto (um número significativo de ocorrências nessa condição). Nesses 

casos, o enunciado introduzido pelo marcador de junção passa a ter a 

característica de argumento último, e o desdobramento da ação discursiva, sob 

a forma de outros complexos de oração igualmente sinalizados com elemento 

fixador de junção, pode indicar consequência, explicação, concessão ou 

oposição. A sequência de quatro amostras, que trago a seguir, representa bem 

os sentidos a que estou me referindo: 

 

[81] "A cada momento, [sem que se possa determinar a verba], temos 
noticia de gastos extraordinarios que attingem centenas e milhares de 
contos". Também parece ser possível tanto a anteposição como a 
posposição de modais sem causar prejuízo à compreensão do período. 
Com isso, pode-se perceber que, principalmente nas orações reduzidas, 
uma diferença importante entre modais e condicionais é a maior ou 
menor mobilidade posicional. [T03(a2)11] 
 
[82] de codificações ocasionada pela diversidade de número de 
pronomes em paralelismo quando além de três (de quatro até nove 
pronomes em paralelismo em um segmento discursivo). Também 
contribuiu para o problema o controle do tipo de seqüência mista (se 
começa com a gente, muda para nós, permanece com nós, muda para 
a gente ou vice-versa), pois essa pulverização de possibilidades na 
codificação resultou em muitos nocautes e dificultou o controle do 
grupo... [T04(a2)12] 

 

[83] correferenciais apresentam uma tendência em não explicitar 
(lexicalmente ou pronominalmente) o sujeito na segunda cláusula, que 
tem um sujeito anafórico (anáfora zero). Também nas CFFs, a 
ocorrência de sujeito em V2 é muito marcada e foi verificada em muitos 
poucos casos no corpus. Contudo, a coordenação e as CFFs possuem 
outras propriedades contrastantes. Na coordenação, cada cláusula 
representa um evento distinto. [T04(a2)24] 

 

[84] por sua vez pode ser caracterizado da seguinte maneira: onisciente 
(conhece tudo da historia, sabe mais que o personagem) e onipresente 
(está em todos os lugares, ver tudo). Também podemos encontrar uma 
variação desse tipo de narrador, sendo ele: narrador intruso e narrador 
parcial. Já o narrador de primeira pessoa ou narrador-personagem está 
dentro do enredo como personagem, tendo assim algumas limitações se 
comparado ao narrador de terceira pessoa... [T02(a2)22] 

 

Como disse, o desenvolvimento da argumentação pela extensão de 

outros enunciados mobiliza a presença de outros elementos juntivos 

(sublinhados). Na coocorrência de elementos explícitos, “também” é 

intermediário na construção de organização argumental, colaborando para a 

realização dos sentidos que apontam para um raciocínio de remate. Represento 

essa concepção com a Figura 8: 
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Figura 8 – Modelo de realização de “também” na junção argumental 

 

 

Significa dizer que, ao empregar a junção com o marcador, o autor 

reforça uma informação que será colocada à prova, podendo ser corroborada, 

associada, contrastada ou negada. Na amostra [81], o autor usa a junção para 

explicar os exemplos a que faz alusão e, na sequência do texto, emprega outro 

conector para apontar o sentido de consequência, a partir do que fora elaborado 

antes. De modo semelhante, em [82] são tomadas as mesmas estratégias de 

organização textual, tendo o sentido de explicação registrado no movimento 

conclusivo do enunciado. Nas duas outras amostras, o uso de “também” 

colabora para sentidos de contraste aos raciocínios introduzidos pelo juntivo: em 

[83] a orientação é para o estabelecimento de uma posição de concessão, dado 

o conteúdo do complexo oracional iniciado por “contudo”; e, em [84], a ideia é de 

oposição, posto que “já” introduz o complexo oracional posteior. 

Concluo que, em todos esses casos examinados do item “também” com 

sentido de adição, a sinalização desse modelo argumentativo é mais facilmente 

reconhecido pelos interlocutores no texto acadêmico porque atende ao 

processamento da gradação com remate. Assento, ainda, que o uso dessa 

estratégia de junção se realiza no nível textual e, portanto, configura o elemento 

juntivo como sendo do tipo externo. 

Condição semelhante é exibida no emprego de “da mesma forma”, de 

única ocorrência, que identifiquei em corpus de tese: 

 

[85] o artigo de opinião, já que o articulista, além de expressar seu 
posicionamento pessoal, prioriza, na amostra analisada, temas de 
interesse popular (esporte/política). Da mesma forma, na notícia 
jornalística, encontramos, na maioria das vezes, a fala de um jogador ou 
de um técnico de futebol, aproximando o leitor desses relatores. Por 
outro lado, focalizando a informação de forma impessoal, com a 
predominância da terceira pessoa do singular, nos editoriais, 
encontramos, em sua maioria, temas políticos... [T04(a2)01] 
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Como nos casos de “também”, a construção com “da mesma forma” 

obedece ao mesmo padrão retórico de argumentação, em que a adição de 

informação no complexo oracional conjugado pelo marcador é logo em seguida 

confrontado, pela coocorrência de outro organizador discursivo (por outro lado). 

O recurso é textual, mas, é também um desenho retórico de convencimento, que 

se registra também na interpessoalidade, em que a aparente concordância é 

questionada na continuidade do texto, reforçando a intencional característica da 

objetividade que é comumente atribuída aos textos científicos. 

Nas amostras com “do mesmo modo”, esses elementos adicionam 

conteúdos com o sentido de comparação de igualdade, recorrendo a 

informações que confirmam as hipóteses ou posições admitidas no complexo 

imediatamente anterior: 

 

[86] como resposta à pergunta sobre quem havia preparado a 
emboscada: – Ali é difícil dizer, / irmão das almas, sempre há uma bala 
voando / desocupada.? (NETO, 1994, p. 31). Do mesmo modo, 
percebemos o tom de ironia que percorre o texto quando o fim dado à 
espingarda é o de ter mais onde fazer voar / as filhas-bala.? (NETO, 
1994, p. 32). Essas passagens... [T01(a2)01] 

 

[87] apontado anteriormente, não há consenso entre os diversos autores 
quanto ao grau de formalidade das cartas dos leitores, uns consideram-
nas [+formais], outros [formais]. Do mesmo modo, nas cartas do corpus 
do PEUL-UFRJ, tomando como critério alguns aspectos mais gerais, 
umas podem ser consideradas mais formais, outras menos. Parece-nos 
que o seu... [T04(a2)02] 

 

A adição de argumentos, no segmento introduzido pelo juntivo, amplia 

ou reforça as interpretações realizadas pelos escreventes dos textos. O 

diferencial desse marcador em relação àqueles que igualmente promovem 

adição de conteúdo informacional é a necessidade de confirmação, de modo que 

a tese não se submete à contradição no decorrer da escritura, e tudo que vem 

na sequência é endosso à proposição inaugurada no trecho inicial (antes do 

juntor) no enunciado. A trajetória da junção externa nos complexos de oração, 

portanto, parte de um nível da escala que é menos intersubjetivo (ideação) para 

alcançar o ponto mais intersubjetivo: o da interação. 

Essa trajetória da interação é confirmada especificamente nos juntores 

que realizam sentidos de marcadores discursivos de ênfase, quando a 
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representação ideacional é “sublineada” pelos efeitos retóricos que visam ao 

convencimento e à defesa das proposições. Nesse paradigma, por exemplo, é 

que pude constatar o uso de “novamente”: 

 

[88] lexicais passam, em determinados contextos lingüísticos, a servir a 
funções gramaticais e, uma vez gramaticalizados, continuam a 
desenvolver novas funções gramaticais". Novamente, a partir desse 
conceito, deve-se observar que a gramaticalização é parte de um estudo 
funcionalista sobre a linguagem, já que se trabalha em relação a 
"contextos lingüísticos... [T03(a2)01] 

 

O uso verificado em [88] é o que posso chamar de metáfrase, expediente 

do autor do texto para transpor o já dito em outros termos, como forma de ampliar 

o entendimento acerca do tema, ou mesmo para revelar sua capacidade de 

interpretar os conceitos teóricos a respeito dos quais se encaminha a discussão 

na dissertação. 

A última amostra de marcador explícito de adição identificada nos 

corpora foi “igualmente”. A exemplo de “novamente” sua ocorrência se 

processou unicamente em trabalho de pós-graduação e, assim como em [86] e 

[87], a sua função é de aditar conteúdos com o sentido de comparação: 

 

[89] não expressa o processo de passagem. Também andar refere o fato 
verbal como em curso, atribuindo ao fato enunciado uma certa 
indefinição quanto à regularidade do curso. Igualmente continuar refere 
a imperfectividade atribuindo-lhe o valor de processo em curso, com uma 
particularidade: o início do processo, no caso, se situa no passado. 
[T03(a2)09] 

 

A comparação admitida pelo marcador “igualmente” se faz na 

coocorrência de “também”, no complexo oracional anterior. Logo, o percurso da 

adição se constrói por um elemento que se justapõe a outro item aditivo, a fim 

de apresentar argumento que ratifica, no mesmo nível semântico-discursivo, os 

dados que encaminham à síntese pelo autor. 

Os usos de única ocorrência, como foram identificados com os itens “da 

mesma forma”, “novamente” e “igualmente”, ou de duas ocorrências, como no 

caso de “do mesmo modo”, apontam para uma elaboração muito sensível nos 

textos de dissertações e teses, porque se prestam à significação que envolve o 

interlocutor, com especial concentração para a defesa dos temas ou questões 

que veiculam. Tal estratégia denota a especialidade persuasiva desses textos 
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porque a natureza de sua elaboração argumental abriga o contradito de maneira 

técnica e indicial da intenção de se incluir o discurso dialético. Como se trata de 

um discurso que se expande pela sinalização explícita de Adição ou de 

Enumeração, os elementos juntores presentes carregam as intenções dos 

autores na articulação de orações, na confluência de complexos oracionais para 

a consecução dos objetivos da exposição/explicação de entrada e da adesão 

derradeira. 

 

 

4.4 O ensino da junção pela pesquisa 

 

A obstinação que mobiliza as ciências todas na direção de que seus 

achados possam se voltar à comunidade numa “morfologia” mais acessível é, 

muito possivelmente, o maior desafio do pesquisador. É assim nas ciências da 

saúde, quando estudos científicos podem levar décadas para se transformarem 

em aplicações eficientes na intervenção de determinadas patologias. Também o 

é nas ciências agrárias, quando pesquisas sob o manejo e tratos culturais podem 

levar anos para se apresentarem como técnicas de melhor aproveitamento da 

produção e da qualidade da região explorada.  

Nos estudos linguísticos, como nas áreas que indiquei, não há, por 

exemplo, a obrigatoriedade de imediata aplicação de seus achados no processo 

de ensino de língua materna em espaço escolar (ou de uma segunda língua) 

e/ou nos espaços de formação de professores (cursos superiores), embora 

possa ser a pesquisa um valoroso referencial para as mudanças de condutas na 

escola e nos espaços de formação docente. Se os resultados de quaisquer 

pesquisas linguísticas se convertessem em modelo teórico-prático de ação 

didática, o termo disso seria simplesmente a vigência do paradigma tradicional 

sob a capa de renovação e, nesse caso, a noção de sistema e de complexidade 

que tenho defendido neste trabalho não teria sustentação. 

Além dessa defesa de um paradigma sistêmico-complexo, a minha 

disposição se assenta na contestação que faço ao modelo de transposição 

didática defendido em Perrenoud (1993) e Chevallard (1998), que entendem tal 

conduta como sendo capaz de aproximar o conhecimento produzido nos lugares 

da ciência e o conhecimento produzido no ambiente escolar, como se tais 
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lugares fossem exclusivos e não interagissem em diversas circunstâncias. A 

título de ilustração, posso citar a escola como lugar de realização de pesquisa e 

espaço para o qual também podem vir a se voltar os seus achados. E, na mesma 

direção, posso apontar o espaço acadêmico como lugar de formação de 

professor da escola de ensino básico e que dialoga permanentemente com a 

realidade para a qual o professor é preparado. 

A ideia de transposição, portanto, não se ajusta à imagem do ensino pela 

pesquisa porque toma cada uma dessas atividades separadamente e reforça a 

dicotomia que trata a aprendizagem como sendo um movimento de tirar as 

coisas de um lugar (o saber do sábio) para outro (o saber ensinado). O ensino 

pela pesquisa, como estou aqui indicando, não é um movimento espacial de 

levar de um ponto a outro, mas principalmente uma dimensão conceptual em 

que as práticas de pesquisa estão sistemicamente relacionadas àquelas do 

ensino, assim como estão relacionados os sistemas de qualquer organismo vivo 

e, ao mesmo tempo, como relacionados estão no meio em que vivem. 

Esses esclarecimentos tentam resguardar a posição que assumi ao 

longo deste trabalho, a posição que assumo a partir de agora quando trato da 

perspectiva do ensino pela pesquisa, num pesado e cuidadoso esforço de não 

enviesar as asserções. Por outras palavras, o desvelamento dos resultados 

deste trabalho, sob a forma de um caminho possível para as práticas de 

letramento na academia, pode contrariar a perspectiva sistêmico-complexa se, 

inadvertidamente, esse caminho for compreendido como mão única a ser 

percorrida. Por essa razão, esclareço que os encaminhamentos que proponho 

neste capítulo sejam tratados simplesmente como possibilidade, como sugestão 

ou como problematização inicial – não como manual ou “parâmetro curricular” 

para o ensino de certos mecanismos do texto acadêmico-científico. 

No capítulo segundo, apresentei na Figura 4 (p. 69), uma representação 

de extratos como etapas metodológicas para a consecução de uma pesquisa de 

base sistêmica, comparando-as aos extratos da linguagem concebidos por 

Halliday (1984). Defendo que o ensino das relações de junção entre complexos 

de orações pode ser abordado nas práticas acadêmicas de produção do texto 

científico compreendendo estágios semelhantes àqueles dispostos na Figura 4, 

quais sejam: (i) compreensão da pesquisa sistêmico-complexa; (ii) definição de 
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um sistema de interesse; (iii) composição de corpora; (iv) análise de amostras; 

(v) divulgação de resultados. 

A primeira etapa do ensino das relações de junção pelo movimento da 

pesquisa científica implica necessariamente a assunção de um paradigma de 

pesquisa que dilate a visão de ciência para além do objeto puro e simples. A 

vigência de estudos filiados à tradição da pesquisa no Brasil demonstra o quanto 

estivemos (e talvez ainda estejamos) presos ao padrão da prova inequívoca, do 

controle de variáveis e dos interesses de estudo como se apenas objetos 

fossem. Derivada dos estudos de ciências consideradas exatas, a tradição de 

pesquisa nos estudos da linguagem recorrentemente traduz os termos qualidade 

e quantidade, indução e dedução como lugar-comum, não evocando qualquer 

significado reconhecido pelo escrevente/pesquisador ou por seu orientador/leitor 

– estou tomando esses casos apenas para ilustrar situações em que considero 

haver uma ausência de base epistemológica orientadora das pesquisas. 

Por esses motivos, entendo ser importante que, antes de qualquer outro 

aspecto, o aluno de curso de graduação seja capaz de reconhecer o valor da 

pesquisa linguística, de suas semelhantes e diferenças com outras ciências 

afins, de seu modo de desenvolver estudos e de produzir textos que traduzem 

seus resultados. A noção de sistema é imperativa na preparação dos professores 

porque possibilita um entendimento mais holístico da linguagem, distante, pois, 

das tendências de fragmentação, da síntese em unidades menores, da 

artificialização de exemplos a serem dados como representativos. 

A partir da compreensão do paradigma de pesquisa sistêmico-complexo, 

é possível a definição de um sistema de interesse a partir do qual se debruçará 

o aluno-pesquisador. A definição do sistema de interesse implica o tratamento 

interpretativo pelo viés dos demais sistemas, ainda que se possa partir de um 

deles, como contrato metodológico. O sistema de interesse se configura como 

lente através da qual será possível compreender o complexo. Neste estudo, 

orientei minha atuação para o funcionamento do Sistema de Conjunção 

(MARTIN; ROSE, 2007), de modo mais específico, para relações de junção por 

Extensão entre complexos oracionais em textos acadêmicos. O percurso aqui 

empreendido é uma possibilidade para outra reflexão acerca dos mecanismos 

de junção ou ainda de outros que possam interessar ao acadêmico, como os 

elementos dos sistemas de Identificação, de Periodicidade, de Negociação, de 
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Avaliatividade, de Conjunção e de Ideação. Num quadro teórico que não seja o 

da LSF as possibilidades de definição de mecanismos a serem estudados não 

se esvaziam. Ao contrário, em quaisquer que sejam as abordagens do 

funcionalismo linguístico, será sempre possível definir sistemas de interesse 

para o desenvolvimento de pesquisas. 

Como estou defendendo o ensino pela pesquisa, com orientação 

funcionalista, a consecução dos estudos dependerá obrigatoriamente de textos 

resultantes de interações e de necessidades reais. Logo, a organização de 

corpora é etapa importante, uma vez que os textos são as realizações que 

melhor traduzem as interações pela linguagem. Os corpora são organizados a 

partir das questões de pesquisa que clarificam o sistema de interesse e, por essa 

motivação, constituem-se para atender aos objetivos definidos inicialmente. 

Aspectos como extensão dos dados linguísticos, formatação que permita leitura 

por softwares, autenticidade dos dados, abrangência do estudo 

(sincronia/diacronia) etc., devem ser levados em conta no momento da 

composição de um corpus. A orientação do ensino pela pesquisa permite a 

reflexão sobre todos esses marcos e favorece a formação de um professor capaz 

de também desenvolver sua atuação na rede básica a partir da pesquisa. 

O modelo de análise que adotei levou em consideração a relação dos 

juntores com outros elementos de sistemas diversos, capazes de conferir ao 

texto a relação de ideias e uma porção significativa de funções de natureza 

ideacional, textual e interpessoal. A análise de discurso que empreendi (calcada 

na LSF) não é a única capaz de responder às necessidades dos alunos em 

momento de aprendizagem de estratégias de escrita de texto acadêmico. Outras 

orientações teóricas (análise de conteúdo, análise textual dos discursos, análise 

crítica do discurso, linguística funcional centrada no uso etc.) podem igualmente 

se ajustar aos objetivos de aprender e de refletir (ou de refletir e aprender) sobre 

a língua. A respeito disso, remeto o leitor para exemplo de proposta desenvolvida 

por Furtado da Cunha e Tavares (2007) sobre o funcionalismo e ensino de 

gramática, em que tratam a aprendizagem de funções gramaticais a partir de 

corpora de textos escritos e orais. 

A última etapa (não como fim em si mesma, mas como retomada das 

demais) consiste na divulgação, sob a forma de texto escrito, em que o aluno da 

graduação, da pós-graduação ou o pesquisador apresenta os resultados de 
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estudo. O padrão de escrita desses textos traz unidades retóricas que permitem 

o reconhecimento da apresentação do sistema de interesse, seu tratamento, a 

abordagem teórica implicada, o percurso metodológico do estudo, discussão de 

resultados e conclusão. Sob o título de artigo, monografia, dissertação ou tese 

os trabalhos cumprem desde as exigências para a conclusão de curso para 

obtenção de título acadêmico até as normas para a divulgação em periódicos de 

reconhecido valor científico.  

A produção escrita de trabalhos dessa natureza, como registrei na 

introdução desta tese, está na encruzilhada dos padrões de exigências sociais, 

das expectativas que são construídas em torno do que venha a ser um bom texto 

acadêmico, bem como das agências de fomento e daquilo que consideram como 

sendo resultado relevante ou não para a área de estudo. Por isso, o letramento 

acadêmico (não apenas a escrita em si, mas o atendimento pleno aos objetivos 

do texto) é tema tão relevante quando se pensa na formação do professor, tendo 

em conta que dessa preparação pode depender, além do desempenho como 

eficiente pesquisador e divulgador do que pesquisa, sua prática como docente 

da educação básica. 

Por último, devo ressaltar que a compreensão da pesquisa sistêmico-

complexa, a definição de um sistema de interesse, a composição de corpora, a 

análise de amostras e a divulgação de resultados podem contemplar atividades 

no interior de cada uma de suas etapas, de modo que a indicação de um modelo 

definitivo e fechado não se compatibiliza com a orientação geral desta pesquisa. 

De modo mais geral e mais provisório, faço adesão à reflexão de Demo (2005), 

para quem a postura docente deve sempre fugir das práticas copistas não 

produtivas. E dele que tomo emprestada a proposição de que as aulas na 

academia devem ter um caráter (i) introdutório, cujo objetivo é o de apresentar 

uma visão geral e indicativa para pesquisa; (ii) tático, que intercale exposição e 

ordenação a serviço da reflexão; (iii) questionador, que mobilize a interpretação 

pelo professor e pelo aluno; e (iv) socializador, que permita a divulgação do 

conhecimento produzido para o público. Em vista disso, mais do que lançar mão 

de uma proposta para o ensino de junção na academia, como resultado e modelo 

do desenvolvimento neste estudo, defendo a reflexão pelo viés da pesquisa de 

um número não delimitado de outros mecanismos, de outros sistemas e outras 
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abordagens que possam interessar, ou que igualmente derivem das 

necessidades dos alunos em sua fase de formação acadêmico-científica. 

 

 

3.5 Síntese do capítulo 

 

 Neste capítulo, analisei 362 ocorrências de junção de Extensão, 

subdividas em mecanismos de Enumeração e de Adição, que realizam os 

sentidos exemplificados nas 61 amostras dispostas ao longo da discussão. O 

processo de identificação e análise se baseou nos princípios gerais de 

ocorrência, recorrência e coocorrência.  

Na primeira parte da análise, apreciei os marcadores de Enumeração, o 

que permite concluir:  

(i) “Seguidamente” não se apresenta nos textos como modificador 

circunstancial de processo, mas como juntor de conteúdos semânticos 

diferentes;  

(ii) “Por fim” colabora para a organização textual, à medida que associa 

informações sob a forma de gradação;  

(iii) “Por último” aponta para a organização das unidades retóricas mais 

globais do trabalho acadêmico, como introdução, desenvolvimento, 

conclusão etc.;  

(iv) “Finalmente” é empregado na junção de complexos oracionais com 

valor informativo e realização lexicogramatical semelhantes;  

(v) “Em seguida” é recorrente nas relações de organização hierárquica do 

texto, podendo ainda colaborar na sequência de eventos do sistema de 

ideação;  

(vi)  “Na sequência” apresenta função fórica, sendo o marcador que mais 

situa a Enumeração no interior do texto; 

(vii) “Depois” estabelece relação sequencial, na coocorrência de outros 

marcadores, mas pode também apontar atividades/eventos no sistema; 

(viii) “Primeiramente” funciona na consecução de relações de hierarquia e 

como marcador de ênfase; e,  
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(ix) “Em primeiro lugar” e “Em segundo lugar” manifestam-se em 

coocorrência, para estabelecer conteúdo semântico sequencial e 

paralelo.  

 

Na segunda parte, analisei as ocorrências de Adição, sendo possível 

assentar que:  

 

(x)  “E” atua no eixo tático organizando estruturas menos fixas e, no eixo 

lógico-semântico, expandindo relações de sentidos muito diversos;  

(xi) “Além disso” adita argumentos, conceitos, exemplos ou prova daquilo 

que é enunciado anteriormente;  

(xii) “Ainda” adiciona novos tópicos e reforça o caráter argumentativo do 

texto quando enfatiza a presença de vozes de autores citados;  

(xiii) “Também” sinaliza argumentação que atende ao processamento da 

gradação com remate;  

(xiv) “Da mesma forma” adiciona informação que é confrontada pela 

coocorrência de outro elemento juntor;  

(xv) “Do mesmo modo” adiciona conteúdo com o sentido de igualdade; 

(xvi) “Novamente” é recurso de metáfrase, que amplia a discussão sobre o 

tema; e,  

(xvii) “Igualmente” tem função de relacionar complexos com o sentido de 

comparação, ratificando o que foi tratado antes. 

 

Esse tratamento e considerações podem decorrer da calibragem da 

escala das ferramentas científicas de percepção, que descrevi no Capítulo 2, ou 

da lente selecionada para o fenômeno específico, conforme propôs Vian Jr 

(2015) ao discutir os multiletramentos como potencial complexo e pluridisciplinar 

da LSF. É possível, ainda, que “resolução maior”, como sugerida por Givón 

(2012), amplie os resultados a que cheguei no momento ou os leve a direções e 

entendimentos vários. 

Na última seção, defendi que o ensino dos mecanismos de junção, como 

possibilidade de favorecimento do letramento acadêmico, possa ser 

desenvolvido a partir de cinco atividades específicas que contemplam a 

pesquisa: (i) compreensão da pesquisa sistêmico-complexa; (ii) definição de um 
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sistema de interesse; (iii) composição de corpora; (iv) análise de amostras; (v) 

divulgação de resultados. 
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CONCUSÃO: por uma junção de sínteses 

 
 

A esperança é uma orientação do espírito, uma orientação 
do coração. A esperança não consiste em acreditar que as 

coisas darão certo no final, mas na certeza de que as 
coisas fazem sentindo, independentemente do modo como 

venha a terminar. 
 

Fritjof Capra (2005, citando Vaclav Havel) 

 

Esta tese abordou as relações juntivas de Extensão entre complexos 

oracionais, cuja sinalização é explicitamente marcada por uma realização da 

lexicogramática que, independentemente de sua configuração, extensão ou 

função apriorística, atua diretamente na confluência de complexos de oração, 

colaborando para a organização do texto, para o modo como se organizam as 

relações entre escritor/leitor, com direção argumental de convencimento, bem 

como para a produção de significados dentro do sistema de ideação.   

A proposição central foi orientada pela necessidade de investigar a 

importância das relações juntivas em textos acadêmicos, como condição inicial 

para a compreensão de como a LSF poderia contribuir para a escrita de textos 

científicos, na perspectiva do letramento acadêmico. Tal proposição se ocupou 

de três finalidades pontuais: (i) identificar os marcadores de junção por Extensão 

em textos acadêmico-científicos produzidos por estudantes de graduação e de 

pós-graduação; (ii) comparar os usos das relações de junção por Extensão entre 

os textos produzidos por estudantes de graduação e de pós-graduação; (iii) 

apresentar contribuições para as práticas de escrita na academia a partir dos 

subsídios teóricos fornecidos pela LSF sobre articulação textual. 

A partir do percurso teórico e das posições teórico-metodológicas que 

assumi na primeira parte deste estudo e, levando em consideração a discussão 

dos dados estabelecida nos capítulos seguintes, precisamente na segunda parte 

da tese, passo à apresentação dos resultados que sintetizam a junção entre 

complexos oracionais em textos acadêmicos, dirigindo o leitor, inicialmente, à 

retomando das definições operacionais (v. seção 3.1) que dirigiram o trajeto 

analítico. 
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1º. A experiência de produção acadêmica (graduação e pós-graduação) 

e o letramento entendido a partir de quatro tipos de texto (artigo de graduandos, 

monografia ou TCC de graduação, dissertação de mestrado e tese de 

doutorado). 

A produção dos alunos de graduação e pós-graduação não se distancia 

expressivamente uma de outra no que diz respeito à organização das unidades 

retóricas mínimas (introdução, revisão teórica, discussão de dados, conclusão), 

inclusive por tratar-se de uma condição já esperada nos textos científicos. As 

unidades temáticas e aprofundamento dos processos metodológicos, a maior 

complexidade com que se abordam os assuntos estudados é que 

invariavelmente vão indicar, nas dissertações e teses, uma diferença em 

comparação com os textos de graduação – menos extensos, mais objetivos e 

explicitamente marcados pela necessidade de apontar o atendimento às 

exigências que estão postas para o texto científico, conforme apontei no Capítulo 

3, ao analisar as relações de Expansão por Enumeração, mais especificamente 

o juntivo “por último”. Em termos de quantidade, e levando esse critério para a 

recorrência mais geral, especificamente no que diz respeito à presença de 

marcadores explícitos de junção, os textos de graduandos também diferem dos 

outros porque neles se faze uso mais frequente desses recursos de junção. A 

partir das estatísticas oferecidas pela WordList (SCOTT, 2012), foi possível 

identificar que 3% das relações entre complexos oracionais é sinalizada com 

marcadores explícitos de junção nos artigos e monografias, enquanto nos 

trabalhos da pós-graduação esse percentual cai para 2,5% (cf. Capítulo 2). Num 

universo de mais de 17.000 orações (média de cada corpus), meio ponto 

percentual e bastante expressivo por indicar junção explícita de 

aproximadamente 100 complexos oracionais a mais nos textos da graduação, 

sugerindo, portanto, que a relação de significados sinalizada por marcador tende 

a diminuir à medida que se vai ganhando experiência na produção de textos 

acadêmicos. Esse entendimento vai ao encontro do que preconiza Prestes 

(2003), no sentido de que as relações de junção fora do complexo oracional 

seriam mais independentes pelo fato de o marcador juntivo não ser empregado 

para definir a relação semântica ou o modo de interdependência. 
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2º. A variação das relações de junção com marcador explícito numa 

escala de regularidade (o caráter referencial, eventos do Sistema de 

Transitividade, modalização e/ou construção argumental). 

A observação dos dados deixa evidente a ocorrência maior de elementos 

juntivos de Extensão, representando 41% de todas as ocorrências de amostras 

nos corpora, ou seja, decorrem basicamente da necessidade de sequenciar as 

ideias organizadas no texto ou acrescentar informações para definição das 

relações de sentido nele pretendidas, porque tais relações condicionam mais a 

exigência de orientação explícita nos textos. As relações de Contraste 

apresentaram 190 amostras, seguidas das de Inferência com 178 casos, 

perfazendo os outros 41% do total de marcadores. As comparações e 

conclusões, nos casos estudados, condicionam o uso de marcadores porque 

favorecem a explicitação daquilo que é proposto, seja como contraste ou com 

possível conclusão. As relações de Explicitação/particularização (6% das 

ocorrências) sinalizam relações de menor interdependência, com significados já 

reforçados, ampliados ou enfatizados por meio de outros recursos discursivos, 

razão que pode justificar seu padrão menos frequente. Os marcadores de 

Síntese ocorrem em partes mais específicas dos textos, por terem função 

pontual, mais formal nos trabalhos acadêmicos, ou melhor, apontam para 

resumo/finalização de uma discussão ou seção do texto. Nos corpora, essa 

relação de Síntese foi explicitamente sinalizada em 12% das amostras. 

A presença dos marcadores juntivos, na maior parte dos casos vistos 

neste estudo, tem caráter propriamente discursivo, não cumprindo papel 

estrutural de conectar os complexos de oração. Como aponta para atividades 

fora do sistema de transitividade, o uso de marcadores de junção caracteriza um 

nível maior de complexidade porque estabelece relações no plano discursivo, 

cuja função é de enfatizar os significados já construídos no texto, com vistas ao 

convencimento ou persuasão, em que o foco central de toda essa estratégia 

retórica seria a figura do interlocutor. 

3º. Especialidade ou propriedade, como uso mais particular, mais 

específico.  

Nas amostras do marcador de Extensão por Enumeração 

“primeiramente” não identifiquei a função de sequenciador textual, 

especialmente porque sua configuração exige relações que se dão na presença 
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de outros juntores. Nesses casos, o marcador de junção passa do texto para o 

discurso e funciona externamente para mobilizar significados de que deve 

participar o leitor. Essa realização de junção externa se apresenta mais 

recorrentemente nos textos de alunos de pós-graduação e aponta para uma 

condição de especialidade de uso não verificada nos artigos ou monografias. 

Nestes textos, por outra via, o uso de “por último” é que evidenciou uma 

realização particular, não verificada nas dissertações e teses.  

No que diz respeito ao atendimento aos objetivos, penso que a 

enumeração das definições detalhadas anteriormente dá conta da (i) 

identificação das relações de junção nos textos produzidos por estudantes de 

graduação e de pós-graduação, bem como, da (ii) comparação dos usos das 

relações entre os textos produzidos por estes mesmos estudantes.  

Quanto à (iii) apresentação de uma tipologia das relações de junção nos 

textos acadêmico-científicos de língua portuguesa, a partir da LSF, posso 

assentar que há uma diferença importante entre os marcadores propostos pela 

teoria para língua inglesa e os que são comumente empregados para as relações 

juntivas nos textos analisados. A relações lógicas em português podem ser mais 

sintéticas do que na língua inglesa. Para confirmar essa indicação, a relação 

lógica de Tempo pode ser compreendida na perspectiva da relação de Extensão, 

a relação de Comparação pode ser envolvida nas relações de Contraste e 

Explicitação/particularização e, finalmente, as relações de Meio, Causa, 

Propósito podem ser resumidas aos significados de Inferência, ainda que esta 

conclusão não decorra, no momento presente, de exaustivo estudo. O quadro 

sintético do português, pelo menos nos textos que estou analisando, contempla 

aquelas relações que naturalmente ocorrem em língua inglesa, mas que, por 

outro lado, manifestam-se por mecanismos explícitos diversos de junção e 

podem ser organizados por grupos menores quando do estabelecimento de um 

parâmetro de comparação entre as línguas. 

As relações de sentido aqui observadas indicam que a junção explícita 

é predominantemente externa: os marcadores têm valor na configuração de 

recursos discursivos (menos ideacionais, portanto) e evidenciam usos 

especializados, com finalidades também muito específicas na condução do 

raciocínio argumentativo nos textos científicos analisados. Isso não significa 

afirmar que em uma língua ou noutra possa haver mais relações externas do que 
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internas e vice-versa. Muito possivelmente a diferença será verificada entre os 

tipos de textos, entre suas configurações como gênero e, consequentemente, 

suas intensões no sistema complexo de qualquer língua, e não entre línguas 

diferentes. Exemplo que pode ser tomado para essa posição deriva das análises 

de dois textos (Helena’s story e Tutu’s exposition) analisados em Martin e Rose 

(2007, p. 147-8), em que é possível notar maior presença de conjunções internas 

em texto predominantemente narrativo, ao contrário do que ocorre no texto mais 

argumentativo. O Sistema de Conjunção colabora para a validação do quadro 

síntese deste estudo, em que foram identificados cinco tipos principais de 

relações juntivas para a língua portuguesa (Extensão, Síntese, 

Explicitação/particularização, Inferência e Contraste). Dado que sua frequência 

de sinalização explícita é menor do que as relações construídas na lógica do 

discurso (por meio de diversos recursos de orientação textual), assumo que os 

significados elaborados a partir das conjugações entre complexos de oração, 

com marcadores explícitos, é um fenômeno relativamente novo na língua (cf. 

COUTINHO, 2005, p. 269) que se presta a funções reconhecidas há muito, 

quando o interesse é a exposição ou o convencimento. Digo isso porque tal 

movimento tem origem na ideação, na representação do que se quer significar, 

passa pelas escolhas que são operadas no plano lexicogramatical, num eixo 

paradigmático, portanto, com a finalidade de mobilizar, de envolver o interlocutor 

para adesão do que é proposto no texto. Isso não significa dizer que nas relações 

juntivas em que não ocorre um marcador explícito, o movimento entre os 

sistemas não ocorra. Entretanto, a sinalização que o escrevente faz no texto, ao 

conjugar os complexos de oração entre si, torna mais dinâmica a estratégia de 

condução do raciocínio do interlocutor. 

Quanto (iv) à compreensão das relações de junção na língua portuguesa 

e das práticas de escrita acadêmica/do letramento acadêmico, defendo a 

necessidade de ensino pela pesquisa como dimensão conceptual em que as 

práticas de pesquisa são sistemicamente significadas e reelaboradas, ou seja, 

construídas na interação entre o docente e os alunos da academia, a partir de 

etapas que contemplem a reflexão sobre a pesquisa sistêmico-complexa, sua 

natureza e suas implicações, além da orientação para a definição de sistemas 

de interesse na pesquisa, tendo na composição de corpora o material necessário 

e suficiente para análise de amostras e, consequentemente, condições de 
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produção escrita que atenda às exigências para divulgação objetiva de 

resultados. 

Como o inacabamento é próprio da natureza de estudos como este, 

compreendo que a visão e posicionamentos por mim adotados nada mais são 

do que traduções circunscritas às pressões de um tempo e de um espaço 

específicos em que me inscrevo, razão por que podem ser revistas e ajustadas 

as impressões que contradizem as orientações que tentei imprimir e ao estudo, 

mas que podem escapar na extensão da produção do texto e na dilação do 

tempo em que foi escrito. Mas o inacabamento é também motivação para o 

tratamento dos demais mecanismos de junção que foram apresentados 

quantitativamente e que merecem, tendo em conta seu padrão de ocorrência, 

recorrência e co-ocorrência, um aprofundamento em trabalhos futuros.  
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Apêndice A – Ocorrências de marcadores de Extensão 

 
 

Marcador de junção: “E”        Nº de amostras: 24 

Entrada no 
WS  

Amostra  Referência - Corpus  

1  anismos medievais de tortura e força bruta tal como 
encontramos na citação. A máscara, por exemplo: “Os 
funileiros as tinham penduradas, à venda, na porta das lojas” 
(p. 03). E isso não era motivo de espanto, mas marca da 
tradição de uma época. Além disso, a máscara pode funcionar 
também como uma espécie de silêncio, o objeto só tinha três 
buracos,  

T01(a2)01 

2  tativa de construção de uma subjetividade. A frase utilizada 
pelo narrador para se referir a tais atos é categórica: “Barbosa 
tinha hábitos horríveis” (RUBIÃO, 2001, p. 107). E, a seguir, 
detalha alguns desses hábitos: cuspia no chão, raramente 
tomava banho. Além disso, o comportamento de Teleco 
apresenta uma grande mudança: de coelhinho brincalhão  

T01(a2)02 

5  o de produção e no momento de leitura, nisso enfatiza-se que  
“as palavras que compõem um texto possuem sentido antes 
mesmo de o texto ser lido (...)” (OLIVEIRA, 2008 p. 145). E veja 
como ele completa a esse respeito: Por mais diferenças 
culturais que existam entre a época em que o texto é escrito e 
a época em que o texto é lido, o leitor não pode s  

T01(a2)05 

6  ra como eram os humanos por dentro. — Ah, cacarejou Laura, 
os humanos são muito complicados por dentro. Eles até se 
sentem obrigados a mentir, imagine só? (VIL, 1974, p. 16). E 
apesar de ser uma galinha ?bastante burra? Laura tinha ?seus 
pensamentozinhos e sentimentozinhos?, que lhe salvavam 
quando a cozinheira ia ao quintal pegar uma galinha para   

T01(a2)06 

7  ga-se o pronome de 3.ª pessoa: 'É verdade que a gente, às 
vezes, tem cá as suas birras - disse ele, com certo ar que seria 
ser fino e saía parvo' [AH. 4, II, 158]." (p. 185). E acresce (p. 
185): "Se o falante se inclui no termo ou expressão indefinida, 
usar-se-á o possessivo de 1.ª pessoa do plural: 'A gente 
compreende como estas cousas acontecem e  

T04(a2)07 

8   ficaram, das dores e amores, das alegrias e tristezas, das 
coisa que sabia delas, escreveu os seguintes livros - Tantas 
Tias (1996), Tia, Te Amo (1996) e Tia Nota Dez (1996). E em 
suas coletâneas encontramos - O Todo Pererê (1960), Que era 
um dos símbolos da época acreditava que, pelas idéias, se 
poderia mudar nossa história, histórias que ainda e  

T01(a2)08 

9  orcionando maior possibilidade de o aluno desenvolver 
habilidades de reflexão crítica sobre a realidade diante das 
informações recebidas pela leitura, conforme Infante (1998). E, 
por fim, o PNM3 utiliza os gêneros bilhetes e piadas somados 
à lista de gêneros comum aos demais, apresentando a menor 
quantidade. Porém, devemos lembrar que quantidade ne  

T02(a2)09 

10  ais acertado, talvez, assim classificar o que elas lêem com 
utilidade e prazer. Não haveria, pois, uma Literatura Infantil a 
priori, mas a posteriori (MEIRELES, 1984, p. 20). E é com essa 
concepção, de fazer uma literatura infantil voltada para o 
prazer, o encantamento, a liberdade, o imaginário, as  
descobertas, as sensações e emoções, que a escrit  

T01(a2)10 
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11  lquer que seja sua extensão, é o texto, uma seqüência verbal 
constituída por um conjunto de relações que se estabelecem a 
partir da coesão e da coerência.” (PCN, 1998 p. 21). E o 
discurso é entendido como uma forma de interagir pela 
linguagem, que “se organiza a partir das finalidades e 
intenções do locutor”, e assim “quando produzido, manifesta-
se  

T01(a2)11 

12   o enaltecimento da religiosidade. Isto porque na narrativa 
Esaú e Jacó esses nomes foram escolhidos por Perpétua 
quando estava na missa rezando o Credo (ASSIS, 2005, p. 23). 
E ao averiguarmos a história desses dois apóstolos 
percebemos que eles também contenderam em alguns 
momentos, como mostra esse fragmento retirado da própria 
narrativa: O douto  

T01(a2)12 

13  aboração de perguntas sobre elementos explícitos (exemplo: 
“onde ocorreu a história?”, “Quando?”, “Com quem?” etc.); 
reprodução do texto; entre outros (KLEIMAN, 2007, p. 24). E é 
isso, não existe interação nenhuma entre eles – aluno e 
professor, aluno e aluno. O objetivo dessa leitura é o que 
determina a maneira como o docente ler um texto. Buscand  

T02(a2)13 

16  a liberdade de cometer todos os desatinos, confiantes na 
proteção divina, e a imprensa continuaria impassível no seu 
louvável papel de fazer celebridades (RIO, 1910, p. 282). E 
continua:“Seria quase a mesma coisa que os governos 
normais– apenas com a diferença da polícia na cadeia, como 
medida de precaução. Tanto as idéias do povo são idênticas, 
qu  

T01(a2)16 

20  édia subiu assim como a proporção geométrica da sua 
pretensão, e os vates são parnasianos, são simbolistas, 
procuram a forma sensível e a essência oculta (RIO, 1910, p. 
304). E continua: Em compensação brotam na calçada, como 
cogumelos, os bardos ocasionais da sátira e da paixão; e, 
varejando botequins e ruelas de Suburra outros Zuzus vamos 
encontr  

T01(a2)20 

21  a é a figura da privação; simultaneamente, desejo e necessito. 
O desejo se esfacela na necessidade: nisso consiste o fato 
obsedante do sentimento amoroso” (2003, p.p. 39-40). E o 
desejo de viver com Miguel esse amor interrompido que 
moverá Lia a lutar por ele. Embora Lia amasse Miguel 
verdadeiramente e lutasse para ficar ao lado dele, sua 
concepção  

T01(a2)21 

23  obra possui traços em que “a realidade se mistura com a 
fantasia, os elementos do cotidiano com o onírico e o mito e a 
fábula com a realidade” (OLIVEIRA e CASER, 2007, p. 5). E 
ainda, “na arte literária, a obra ao realizar-se, torna-se 
realidade no mundo e escolhe um objeto de contemplação para  

contemplar-se” (Ibid. p. 9). Em outras palavras, em Ci  

T02(a2)23 

24  resenciaram. 2 DISCORRENDO SOBRE A TRISTEZA EM  
“FOGO MORTO” O Dicionário Melhoramentos conceitua a 
tristeza como “falta de alegria; infelicidade; melancolia.” (1997, 
p. 522). E como é de nosso conhecimento, ela pode ser 
desencadeada por diferentes emoções, como insegurança, 
frustração, medo, mágoa, desilusão, rejeição e outros. Então 
neste capítulo  

T02(a2)24 
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26  o seu caçador, para fazê-lo se deliciar com as guloseimas da 
carne: “Ali estava uma mulher que a gulodice do mais fino 
sonho jamais pudera imaginar” (LISPECTOR, 2009, p. 70). E o 
brinquedo é, como no pensamento da mãe ao lembrar-se do 
divertimento das meninas com um cadáver, morto. A alusão se 
faz na identidade da personagem que é morta, tanto na p  

T01(a2)26 

27  mingo, num apartamento, uma mulher, ao olhar no jornal 
aberto o retrato de Pequena Flor, não quis olhar uma segunda 
vez „porque isso me dá aflição?” (LISPECTOR, 2009, p. 70). E 
isso acontece porque avesso e direito andam do mesmo lado. 
Em outros termos, Pequena Flor e mulher do apartamento 
habitam a mesma condição, habitam a mesma realidade, 
sendo   

T01(a2)27 

28  le acordasse, que susto, hein! que berro, vendo ela sentada na 
cama! E a gente então brincava com ela! a gente fazia ela o 
brinquedo da gente, hein! (LISPECTOR, 2009, p. 71). E o 
divertir aqui ganha conotação sexual. Pequena Flor é apenas 
objeto de prazer. Ou melhor dizendo, objeto para dar prazer ao 
seu outro, para dar prazer ao seu caçador, para   

T01(a2)28 

29  ntos da personagem são deixados a revelia. Diz o narrador “O 
que, é verdade, nem sempre seria incômodo, há horas em que 
não se quer ter sentimentos” (LISPECTOR, 2009, p. 73). E é 
mais fácil negar os sentimentos e negar o humano quando se 
está diante de um ser de outra cultura, preto e mulher. É mais 
fácil tratar o outro como coisa, uma vez que se f  

T01(a2)29 

36  o tem sido à principal preocupação do presidente Lula [...], 
como Lula não tomou medidas que dirimissem as dúvidas que 
pairam sobre a honestidade de sua administração [...]?. E para 
reafirmar a ideia de passividade do governo Lula diante dos 
fatos ela apresenta uma crítica final na última frase, Está ao 
alcance de Lula como presidente desanuviar  

T01(a2)36 

38  sa Lajolo e Regina Zilberman (1985, p.116), esse tipo de 
literatura infantil é concebida ?pela projeção de uma imagem 
ideal da criança, pautada pelas expectativas do adulto?. E 
ainda a qualificação para faixa etária da literatura infantil 
atribuía qualidades negativas a seus leitores como: 
dependência, desproteção e fragilidade. São características  

T01(a2)38 

40  ata,espalhara balões sungados pelo teto em alguns dos quais 
estava escrito?Happy Birthday!?....E para adiantar o 
expediente, vestira a aniversariante logo depois do almoço....E 
desde as duas horas a aniversariante estava sentada á 
cabeceira da longa mesa vazia, tesa na sala silenciosa. O 
enredo deste conto não segue uma linearidade, pois 
presenciam  

T01(a2)40 

41  a única vez por pessoa, determinando como condição prévia, 
cinco anos de separação e com isto um do direito brasileiro o 
instituto jurídico do desquite (judicial ou amigável). E foi a 
Constituição de 1988 que facultou a desconstituição do 
casamento civil, sendo possível a partir de um ano da 
separação de ambos, judicial ou ainda comprovada a separa  

T01(a2)41 
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54 a representação do fenômeno cangaço, em linha gerais, Farias 
(2006, p. 448 – 449) constata que “A população humilde jamais 
comparece como vítima da sanha do ‘bandido social’”. E 
continua: “Por outro lado, esse não se afigura como defensor 
do oprimido, não ocupa a função de justiceiro dos pobres.” De 
fato, na obra, o cangaço parece muito distante da  

T02(a2)54 
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Marcador de junção: “AINDA”        Nº de amostras: 30 

Entrada no 
WS  

Amostra  Referência - Corpus  

1  o que se esperava, em razão da total ausência de construção 
ter que + infinitivo com valor epistêmico ou com função 
interacional na faixa mais jovem da população (faixa 1). Ainda, 
nesta faixa, não chegam a se distinguir os índices entre o 
domínio extrínseco (47,22%) e o deôntico (52,76%). Além 
disso, observa-se a complementaridade entre as faixas 2  

T04(a2)01 

2  nhum texto seria obra de um único indivíduo, mas do 
entrelaçamento de experiências e ideologias que pressupõem 
a presença ativa e efetiva do outro (CORACINI, 1991, p. 150). 
Ainda remetendo ao caráter argumentativo do discurso 
científico, convém lembrar que os textos instrumentalizam 
estratégias de linguagem para aumentar o caráter publico da 
inform  

T01(a2)02 

3  o se incorporam à estrutura da obra – de modo tão visceral que 
deixam de ser propriamente sociais, para se tornarem a 
substância do ato criador (CANDIDO, 1987, p. 163-164). Ainda 
em consonância com o pensamento de Candido (2000) 
enfatizando que a literatura auxilia no equilíbrio da sociedade 
e por ser uma forma de comunicação social, ela é um fator  

T01(a2)03 

4  tro de informações, acrescido de atividades de prática 
profissional supervisionada durante o período de formação na 
área em questão [...] (FONTANA e PAVIANI, s/d, p. 1650). 
Ainda tomando por base os estudos dessas autoras, o 
relatório de estágio pode ser visto sob alguns pontos de vista 
diferentes:  
(i) o gênero é o normativo, ou seja, o relatório t  

T02(a2)04 

6  dos mais velhos e a união com o grupo (seus pares) faz com 
que os adolescentes sejam o principal agente de variação e 
mudança linguística (cf. LABOV, 1994; CHAMBERS, 1995). 
Ainda, de acordo com Chambers (op. cit.), depois dos anos 
turbulentos da adolescência, os indivíduos tendem a buscar 
realização  
profissional e afetiva. Seus interesses passam a   

T04(a2)06 

7  a partir dele passam a ser “[...] analisadas e classificadas as 
unidades menores, desde que não se perdesse a função 
textual dos elementos isolados” (KARNOPP, 2006, p. 20). 
Ainda com relação a esse distanciamento com a fase anterior 
e o texto como objeto de estudo Koch (2006, p. 06) enfatiza 
que, nessa fase, Abandona-se o método ascendente – da fra  

T02(a2)07 

8  sões dessa Hipótese nas línguas românicas. Tomamos por 
base os trabalhos de Rizzi (1982), Aissen e Perlmutter (1983), 
Burzio (1986), Gonçalves (1999, 2001) e Cinque (2006). Ainda 
neste capítulo, sistematizamos os verbos apresentados na 
literatura linguística como desencadeadores da regra de 
Reestruturação nas línguas românicas. Estes podem projetar  

T04(a2)08 

9  ca devemos ter uma imagem precisa de nosso público-alvo, o 
qual, provavelmente, conhece o assunto e lerá o texto em 
busca de informações novas (MOTTA-ROTH e HENDGES, 
2010). Ainda segundo as autoras, a atividade de leitura 
alimenta a escrita, e é de fundamental importância para 
composição dos possíveis tópicos do trabalho visto que, a 
seleção da bib  

T02(a2)09 
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10   de como se processa a coerência de um texto. Para cada parte 
de um texto coerente, existe uma função, algo que denuncia 
ao leitor o seu verdadeiro objetivo (CAMPOS, 2010). Ainda 
tomando como base os estudos de Campos (2010), cabe aqui 
também mencionar, o termo posições relacionais, resultante da 
combinação das partes que compõem o texto, sendo ess  

T02(a2)10 

11  o não vivida tirando as conseqüências dessa experiência vale, 
em princípio, para qualquer indivíduo, independentemente de 
como se situa na interlocução". (Idem, p. 237238). Ainda 
tratando da citação de Neves (idem, p.469- 470), a 
identificação do uso de a gente como próprio da linguagem 
coloquial, retomado por ela como "popular", chama a atenção 
no  

T04(a2)11 

12  verbo por uma preposição determinada (a, com, de em, etc), 
integra, com o valor de objeto direto, a predicação de um verbo 
de significação relativa" (Rocha Lima, 2002:251). Ainda que 
ambos sejam termos preposicionados, a principal diferença 
entre o complemento relativo e o objeto indireto, é que este 
último deve representar "o ser animado a que se   

T03(a2)12 

13  os valores, os hábitos, as crenças, as práticas e os 
comportamentos de um grupo social; e (2) um relato escrito 
resultante do emprego dessas técnicas” (ANDRÉ, 2007, p. 27). 
Ainda no tocante à origem da etnografia, de acordo com 
Nunan (2007), suas raízes estão na antropologia, na sociologia 
e no comportamento humano, e seu surgimento deve-se a 
duas   

T01(a2)13 

14  por voz masculina, em função da sua desvalorização, 
destacase como “diferença” ou “desvio” relativamente ao que 
seria a norma padrão: o masculino (MAGALHÃES, 2008, p. 
30). Ainda consoante a teórica aludida, a partir do final do 
século XIX, esses gestos isolados passaram a ter expressão 
social, com os movimentos feministas a que o século XX dará 
ma  

T02(a2)14 

15  o, causada pela não aceitação de sua condição de senhor de 
engenho arruinado, “e que se arrasta agora numa decadência 
lenta, até apagar seu fogo,” (COUTINHO, 1991, p, 394). Ainda 
tentando viver do passado glorioso e honroso atribuído ao seu 
pai Antônio Chacon e a sua família de “gente fina” do Recife,  
Seu Lula enche o presente do que melhor tem na   

T02(a2)15 

16  mo os jagunços, negociarem com políticos e coronéis, como 
veremos. O pistoleiro, por sua vez, é classificado, de acordo 
com o Mello (2011, p. 76) como “matador de aluguel”. Ainda 
de acordo com Mello (2011, p. 76) “O pistoleiro mata para obter 
um ganho, sejam em dinheiro, terras, gados, joias ou outros 
valores.” Ele age sempre sozinho e nunca tem um  

T02(a2)16 

17  ca poder exercer o direito de acesso à palavra escrita – a qual, 
em sociedades pouco desenvolvidas, relembro, tem-se 
convertido em privilégio de poucos” (grifos da autora). Ainda 
nas palavras dessa autora, a leitura e a escrita é o 
complemento, uma a face da outra e as duas juntas 
possibilitam o acesso a informações e registros diversos; é a 
garant  

T01(a2)17 
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19  s de domínio antes patriarcal. Neste contexto, os papeis se 
invertem e a submissão aparece mobilizada em grau maior em 
direção ao universo masculino (José Arcadio Buendía). Ainda 
sob a perspectiva da construção da identidade feminina no livro 
selecionado de Gabriel García Márquez para a constituição do 
corpus, fez-se necessário estabelecer algumas   

T02(a2)19 

20  oluiu para satisfazer as necessidades humanas. dentro de um 
conjunto de situações comunicativas (interlocutores, às 
condições de produção e à dinâmica do ato comunicativo). 
Ainda, de acordo com Halliday (1976), as funções básicas da 
comunicação se dividem em: Ideacional - de acordo com a qual 
a linguagem tem por finalidade a manifestação de conteúd  

T04(a2)20 

22  ações revela não haver entre elas uma principal. Além disso, 
prossegue Ney (1956:1333), "se as orações interdependem, 
falta-lhes a autonomia característica da coordenação". Ainda 
com relação às locuções conjuntivas, pode-se dizer que os 
próximos exemplos, (47) e (48), ajudam a reforçar a 
necessidade de se empreender uma análise que considere não 
ap  

T03(a2)22 

23  de acontecimentos vividos etc.), ou seja, cada exemplar de 
“espécie de texto” pode ser considerado modernamente, como 
pertencente a determinado gênero (textual/discursivo). Ainda 
segundo o autor, a noção “gênero de texto” torna-se vaga 
devido não existirem critérios fixos que acompanhem a 
evolução dos gêneros em ascensão. Para Bronckart (1999), cri  

T02(a2)23 

25  ucesso, superando as dificuldades enfrentadas pelo homem do 
campo. Por esse motivo, não faz sentido modificar a linguagem 
original desse poema, e considerá-lacomo “errada”. Ainda 
neste mesmo capítulo, vejamos o terceiro fragmento 
apresentado pelo livro didático do 9º ano: Como podemos 
observar nessa atividade proposta pelo livro sobre 
concordância  

T02(a2)25 

26  - a preposição em e o advérbio cima - indicadores de 
localização estática e um deles - a preposição até - indicador 
de localização dinâmica (limite de movimento no espaço). 
Ainda no exemplo (3), observa-se mais uma ocorrência do 
item até funcionando como preposição e iniciando um SPrep 
com a função de adjunto adverbial de lugar. Neste caso, o item   

T03(a2)26 

27  saber, dever, ter de, querer, etc.), causativos (como fazer, 
mandar, deixar, etc.) e determinativos ou acurativos2 (como 
começar a , estar a, continuar a, acabar de, etc.). Ainda há 
outros verbos sem classificação: desejar, ousar, vir e gostar de 
. Para Said Ali, compete ao auxiliar denotar, dentre outros 
aspectos, aqueles que indicam (a) início da  

T04(a2)27 

28   na língua. O verbo saber tem seu sentido fonte ligado ao 
sentido humano do paladar (do latim sabere): 'ter sabor ou 
gosto' (exemplo 13), 'ter bom paladar', 'experimentar'. Ainda 
em latim, passou também a significar 'ter senso', 'ter 
discernimento', 'ser sensato', 'compreender' e daí 'conhecer'  
(exemplo 14). A pesquisa de Votre (1999) e os dicionários  

T04(a2)28 
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29  firma nas palavras de Lüdke e André (1986, p. 26), quando 
dizem: “a experiência direta é sem dúvida o melhor teste de 
verificação da ocorrência de um determinado fenômeno”. 
Ainda em consonância com esse pensamento, podemos dizer 
que a observação caracteriza a maioria das pesquisas 
etnográficas, no sentido de que “combina a participação na 
vida das   

T01(a2)29 

30  criança reconstrói os fragmentos ainda não unificados do 
próprio corpo, mas o corpo é reconstruído como alguma coisa 
de extremo e - diz-se – em termos de simetria inversa”. Ainda 
sobre essa temática Chevalier e Gheerbrant (1992, p. 393-296) 
questionam: O que reflete o espelho? A verdade, a 
sinceridade, o conteúdo do coração e da consciência [...] o  

T01(a2)30 

32  dados analisados, foram detectados os seguintes sentidos 
para o verbo ver: 'enxergar', 'experimentar', 'ouvir', 'perceber', 
'entender', 'constatar', 'descobrir' e 'pensar'. Ainda houve um 
sentido difícil de nomear, semelhante ao sentido do advérbio 
provavelmente: é o uso da expressão "vai ver que". Como 
houve dificuldade de criar fronteiras objetivas  

T04(a2)32 

33  patriarcal e hierárquica do Nordeste brasileiro nas primeiras 
décadas do século XX. Farias (2006, p. 237) defende que os 
coronéis nordestinos faziam “uso abusivo do poder”. Ainda 
segundo a autora, isso “acarreta uma série de desmandos no 
contexto nordestino, incluindo entre esses a prática da 
violência como meio de assegurar os privilégios e os int  

T02(a2)33 

36  alguns apontamentos dos estudos de Swales (1990) a respeito 
da estrutura retórica, esses são realizados por meio de um 
modelo de análise, o CARS (create a research space¹). Ainda 
traremos nesse mesmo tópico, a fim de complementar nossos 
apontamentos, a aplicabilidade desse modelo. Serviram como 
base para as discussões aqui realizadas, os estudos de  

T02(a2)36 

37  inspiração”; “escrita é uma atividade para alguns poucos 
privilegiados”; “escrita é expressão do pensamento”; “escrita é 
domínio de regras da língua”; “escrita é trabalho”. Ainda de 
acordo com as autoras, independente de qual seja o conceito, 
este estará associado ao modo pelo qual entendemos a 
linguagem, o texto e o sujeito que escreve. Nesse mome  

T01(a2)37 
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Marcador de junção: “ALÉM DISSO”        Nº de amostras: 48  

Entrada no 
WS  

Amostra  Referência - Corpus  

1  levada de dados do que achar nos grau 4 e 5: no grau 4, o 
verbo ver tem 17% dos seus dados, enquanto achar tem 11%; 
no grau 5, ver tem 3% de dados, enquanto achar tem 1%. Além 
disso, outras categorias também apontam para um estágio de 
maior integração para o verbo ver: quanto ao "Modo da 
subordinada", o verbo ver têm 73% de seus dados no modo 
indic  

T04(a2)01 

2   de fatores condicionadores em relação à variável dependente, 
indicando a influência de cada um desses fatores sobre o uso 
de cada uma das variantes (SCHERRE, 1993, p.1). Além 
disso, o programa binário efetua a seleção estatística dos 
grupos de fatores por ordem e relevância e estabelece, em 
termos de probabilidades, os níveis de interatividade dos  

T04(a2)02 

3  ização sincrônica que, segundo Hopper e Traugott (1993:2), é 
aquela que "estuda o fenômeno do ponto de vista de padrões 
fluidos de uso lingüístico" (cf. Neves, 2004:118). Além disso, 
seguem-se as teorias de Azeredo (1993; 2004) e Carone 
(1986) a respeito do fenômeno da transposição, de acordo com 
as quais um transpositor é um elemento lingüístico c  

T03(a2)03 

4  língua e a reflexão sobre o modo como interagir ativamente 
num mundo plurilíngüe, multicultural e heterogêneo 
(ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA O ENSINO  
MÉDIO. 2008. P.150). Além disso, a proposta de refletir sobre 
as questões gramaticais mais características do espanhol, são 
abordadas no 5° cap. da seguinte forma: •Completa la tabla 
con los imperativ  

T01(a2)04 

5  enhuma dessas nuances semânticas. Acreditamos que, devido 
a este problema, Neves (1984) propõe sentidos que possam 
preencher os dois extremos apontados por Lakoff (1971). Além 
disso, acreditamos que o fato de o elemento mas ser originário 
do advérbio magis, empregado nos comparativos de 
superioridade, parece corroborar a perspectiva adotada por 
Nev  

T04(a2)05 

6  erido no parágrafo anterior. De certa forma, essa função das 
cláusulas adverbiais corresponde à apresentação de resumo 
encontrada no 5º nível tratado por Silveira (1990). Além disso, 
uma cláusula adverbial pode funcionar como tópico e marcar 
uma cláusula adverbial como tópico significa explicitar seu 
papel de coesão discursiva. Esse tipo de cláusul  

T03(a2)06 

7  , mas no nível Interpessoal (HENGEVELD, 2004). Acreditamos 
que se trata de um processo de GR, pois há aumento de 
reforço pragmático e subjetivização (cf. TRAUGOTT, 1995). 
Além disso, o escopo de já mantém-se fixo e diminui-se a 
liberdade sintática, já que a posição escopando o Move se 
torna obrigatória, contrariamente ao que ocorre com outras 
partí  

T03(a2)07 
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8  r” o texto. Nesse momento de tomada de consciência a 
reflexão é entendida como uma relação direta entre a minha 
reflexividade e as situações do cotidiano (LIBÂNEO, 2002). 
Além disso, ao mencionar que a interrupções comprometiam 
a discussão, a professora relembra que um dos princípios 
fundamentais da argumentação é a adesão do interlocutor ao 
que é   

T01(a2)08 

9  ula a língua como um elemento ideal, puro e inabalável. Quer 
seja, esse discurso assumiu o posto de verdade, posto que 
resulta de uma vontade de verdade (FOUCAULT, 2005). Além 
disso, subjacente a tal discurso está a associação comumente 
feita entre o português, tomado como idioma e a identidade 
nacional ? neste caso a identidade brasileira, forjada  

T01(a2)09 

10  detecção, como por exemplo, Eco (1991) e Boileau e Narcejac 
(1999), como também autores que lidam com o romance 
contemporâneo, tais como Hutcheon (1991) e Pereira (2006). 
Além disso, utilizaremos autores que tratam da crítica à razão 
instrumental como processo de esclarecimento da 
racionalidade ocidental, tais como Adorno e Horkheimer 
(1985), bem c  

T01(a2)10 

11  Ferros – CAMEAM/Universidade do Estado do Rio do Grande 
do Norte – UERN. Fizemos uso de autores que lidam com 
literatura e ensino, tais como Lazar (1993) e Corchs (2006). 
Além disso, para fundamentar nossa prática a cerca da 
abordagem do ensino comunicativo de línguas, recorremos a 
Richards (2001, 2006) e Hymes (1970). O uso do texto literário 
no e  

T01(a2)11 

12  s três níveis de escolaridade (ensino fundamental, médio e 
superior) e da origem, considerando as regiões 
socioeconômicas estabelecidas pela Prefeitura (cf. Tesch, 
2007). Além disso, os informantes atenderam ao critério de 
serem naturais de Vitória e, preferencialmente, filhos de pais 
capixabas, ou, na falta de tal característica, pessoas que viera  

T03(a2)12 

13   mas causar choque no leitor e excitar a argúcia do crítico, por 
meio de textos que penetram com vigor mais não se deixam 
avaliar com facilidade.” (CÂNDIDO, 2000, p.214). Além disso, 
se faz necessário compreender que a narrativa 
contemporânea, como a que está em análise, não reproduz 
mais a realidade como faziam os realistas, mas, como escreve 
Migu  

T01(a2)13 

14   e o objeto indireto, é que este último deve representar "o ser 
animado a que se dirige o destina a ação ou estado que o 
processo verbal expressa" (Rocha Lima, 2002:248). Além 
disso, "o objeto indireto é 10 A classe dos advérbios, como se 
sabe, não é fechada. Entretanto, adota-se, neste momento do 
trabalho, a teoria tradicional. 11 O nome transposi  

T03(a2)14 

15  um predicado complexo, não pode haver marcação temporal 
própria no domínio encaixado, sendo este temporalmente 
dependente do domínio matriz (ver capítulo 3, seção 3.2.5). 
Além disso, os verbos auxiliares não selecionam argumentos, 
não admitindo, portanto, CPs na posição de complemento. 
Essas restrições impedem o desenvolvimento da sentença 
encaixada 

T04(a2)15 
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16  ego, assim como para o mestre, o seu ideal de justiça também 
está no cangaço: “homem para endireitar este mundo só 
mesmo um capitão Antônio Silvino” (REGO, 2004, p. 307). 
Além disso, o cego atribui ao capitão Antônio Silvino valores 
religiosos: “Deus tem protegido este homem com todos os seus 
poderes. Ele protege o povo, mestre. Ele faz com o rifle  

T02(a2)16 

17  scolhido, embora fosse o mais adequado para o cargo. Da 
mesma forma, o alcance da negação não se daria sobre a frase 
toda, mas apenas sobre uma das orações, como em (44). 
Além disso, na visão do autor, seria impossível encontrar 
orações com embora, com modalidade de pergunta, como em 
(45): (45) Paulo não foi escolhido embora não fosse o mais 
adequa  

T03(a2)17 

18  ntam-se como uma evidência que contradiz à hipótese 
"clássica", ou seja, de que os indivíduos cristalizam sua forma 
de falar por volta de 15 anos (cf. NARO, 2003, p. 44). Além 
disso, estudos de painel realizados por pesquisadores 
brasileiros mostram que alguns indivíduos apresentam 
mudança no seu comportamento linguístico durante sua vida, 
enquanto  

T04(a2)18 

19  eracional na faixa mais jovem da população (faixa 1). Ainda, 
nesta faixa, não chegam a se distinguir os índices entre o 
domínio extrínseco (47,22%) e o deôntico (52,76%). Além 
disso, observa-se a complementaridade entre as faixas 2 e 3: 
na segunda faixa etária, predomina o valor deôntico da 
construção com ter (50,36%) e, na terceira faixa, o seu va  

T04(a2)19 

20  ção do autor (PAULINO ET AL, 2005). Sendo assim, ?qualquer 
assunto pode, em princípio, propiciar um processo de relações 
entre textos lidos? (PAULINO ET AL, 2005, p. 54). Além disso, 
como bem colocou Samoyault (2008, p. 25) ao abordar o 
pensamento de Riffaterre, ?a continuação da obra pelo leitor é 
uma dimensão importante da intertextualidade?. Por  

T01(a2)20 

21  ênero, evidentemente, mantêm entre si relações intertextuais 
no que diz respeito à forma composicional, ao conteúdo 
temático e ao estilo [...]? (KOCH et al, 2007, p. 63). Além 
disso, os textos apresentam o que os autores chamam de 
intertextualidade tipológica. ?As seqüências narrativas 
apresentam uma sucessão temporal/causal de eventos (...) 
uma si  

T01(a2)21 

22   sentenças básicas de diátese ativa, enquanto as sentenças 
formalmente ativas cujo sujeito é afetado serão consideradas 
sentenças básicas de diátese média” (idem, p. 92). Além 
disso, a diátese a medial possui predicado de um só 
argumento não derivado de uma construção causativa, em que 
o sujeito tem alguma qualidade própria para gerar o processo 
qu  

T01(a2)22 

23   incidência de verbos volitivos em figura do que em fundo. Em 
relação à agentividade, cláusulas-figura tendem a ter os 
agentes à esquerda da "Hierarquia da Agentividade". Além 
disso, as propriedades de definitude e referencialidade são 
mais naturais nessas cláusulas, porque nelas, geralmente, 
continua-se falando de um mesmo participante em vez de i  

T03(a2)23 
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24   a eleição de Richa, o slogan permaneceu durante aquela 
gestão (Vide Anexo 01). O slogan foi usado até outubro de 
2008, quando foi adotada a frase "Prefeitura da Cidade". Além 
disso, encontrou-se outro uso do possessivo "da gente" em 
títulos de projetos públicos no Paraná. No site PRDAGENTE 
(2009) é informado que, em 1993, em gestão do governador R  

T04(a2)24 

25  que as porções textuais são iniciadas por Subtópicos 
diferentes, como no exemplo anterior, em que se relaciona 
"Instituto Normal" e "Biblioteca do Hospital das Clínicas". Além 
disso, o modificador de Move tende a aparecer no início da 
sentença e essa é justamente a posição de já nesse tipo de 
ocorrência26. Conclui-se que, apesar de todos os usos, e  

T03(a2)25 

26  alela mostra a ação como cursiva; b) nas perspectivas 
prospectiva e retrospectiva a ação é mostrada não no seu 
decorrer, mas globalmente, como um todo (valor completivo). 
Além disso, uma ação verbal pode ser marcada como 
acabada, inacabada ou, ainda, como factual. Corresponde em 
outra terminologia a perfectivo, imperfectivo e factual. Somente 
na se  

T03(a2)26 

27   correr. b- Vi que João corria. Essa frases não são sinônimas: 
Em (a), ver significa 'enxergar (com os olhos)', ao passo que 
em (b) significa mais ou menos 'compreender'. Além disso, a 
oração subordinada de (a) é não-factiva, enquanto a de (b) é 
factiva. Pode-se ver isso, por exemplo, negando o verbo 
principal (dado que a negação do verbo principal  

T04(a2)27 

28  nas de Valencia uma proclamação aconselhando os federaes 
a proclamarem immediatamente o cantão valenciano, [embora 
não tivessem esperado pela decisão dos constituintes]". Além 
disso, em 24, na oração que apresenta a preposição SEM, há 
a palavra "mesmo", que reforça a idéia de concessão. Este 
exemplo pode ser reescrito assim: "Consta por informações  

T03(a2)28 

29  re 1750 e 1900. Um item muito usado torna-se previsível, 
automático e geralmente tem sua forma fonológica reduzida 
(alteração denominada "efeito de redução" ou "erosão"). Além 
disso, devido à generalidade do uso do item, esse tende a 
conservar-se por mais tempo na história da língua ("efeito da 
conservação"). Krug (1999), citando Hopper & Traugott   

T04(a2)29 

30  is ligadas ao ensino, respondendo às necessidades de 
linguagem em expressão escrita e oral, em domínios 
essenciais da comunicação em nossa sociedade (inclusive a 
escola). Além disso, precisam retomar, de modo flexível, 
certas distinções tipológicas que já figuram em numerosos 
manuais e guias curriculares; e serem relativamente 
homogêneos quanto às   

T01(a2)30 

31   o verbo achar, devem-se buscar diferenças formais (Pessoa 
gramatical), contextuais (Canal e Tipo de texto) e diferenças de 
nível de escolaridade (Graus de escolaridade). Além disso, 
também há diferenças de graus de integração. Essa última é 
uma categoria que inclui fatores formais e 
semânticopragmático. A- Pessoa gramatical Dos 509 dados 
com o ve  

T04(a2)31 
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32  entemente, a concepção de letramento, tendo em vista que, de 
acordo com Tfouni (2006, p. 9), “o letramento focaliza os 
aspectos sócio-históricos da aquisição da escrita”. Além 
disso, deve também estudar e descrever o que ocorre nas 
sociedades, nos diferentes aspectos linguageiros. Ademais, as 
atividades devem ser um caminho que possa abrir portas d  

T01(a2)32 

33  quer locução nominal (LN), ser precedido de artigos, 
demonstrativos, numerais, possessivos, ou seguido de 
adjetivos ("locução nominal expandida, à direita e à 
esquerda"). Além disso, segundo ela, gente "poderia ser 
seguido de construção relativa ou receber a concordância de 
predicativo, no gênero feminino" (idem, p. 397), tal como a 
gente, as gente  

T04(a2)33 

34  amente, analisar a preposição que a compõe, ou seja, SEM. 
Poggio (2002) comenta que esta é uma preposição portuguesa 
que provém do latim sine, que significava "exclusão". Além 
disso, desde o latim, esta preposição é gramaticalizada e, no 
português, é formada por alterações gramaticais e semânticas. 
Alguns autores tecem comentários diferentes no que  

T03(a2)34 

35  das em diferentes suportes como jornais, livros didáticos e, nos 
últimos tempos, terem ganhado grande notoriedade e 
circulação no mundo virtual (blog, Twitter, Facebook). Além 
disso, há o imenso valor histórico e a influência que tais tiras 
mantiveram e ainda mantém na mídia e na vida social. O rico 
universo de Peanuts retrata temas e situações cot  

T02(a2)35 

36  plano "fundo". Ao fazer essa escala, a análise se torna mais 
interessante, pois não há a necessidade de se estabelecer 
rigidamente uma distinção entre "figura" e "fundo". Além 
disso, torna-se mais fácil analisar determinados exemplos em 
que é incerto afirmar que estão em um plano discursivo ou em 
outro. Para que o continuum fosse estabelecido, fez-  

T03(a2)36 

37  tentes e espera-se que o receptor tenha uma atitude 
responsiva diante do enunciado que lhe é destinado para que 
mantenha o caráter evolutivo e construtivo da língua(gem). 
Além disso, há de considerar de que o caráter interacional da 
língua(gem) é diretamente fundamental e responsável pela 
construção da imagem que o sujeito cria de si mesmo no 
momen  

T03(a2)37 

38  e inserções entre o verbo querer e a completiva no infinito; f) e 
o aumento da freqüência do verbo mandar com completiva no 
infinitivo (uso praticamente categórico hoje). Além disso, os 
itens achar, saber e deixar não tinham completiva clausal no 
latim. Com uma metodologia adequada e com ampliação das 
amostras será possível dizer se esses resultado  

T04(a2)38 

39  el afirmar que embora, ainda que apresente o valor concessivo, 
divide traços sintáticos com advérbios, como foi verificado a 
partir da aplicação dos critérios (i) e (ii). Além disso, embora 
com o uso predominantemente conjuncional apresenta um 
grau alto de gramaticalidade, enquanto em usos adverbiais, um 
grau mais baixo, tendo em vista o parâmetro   

T03(a2)39 
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40  ireles (1984, p. 152), em sua obra Problemas de literatura 
infantil, nos diz que ?De tudo temos, e, no entanto, a criança 
cada vez parece menos interessada pela leitura?. Além disso, 
a escritora não tinha pretensão de publicar suas obras infantis, 
visto que já havia escrito seu primeiro livro há algum tempo e o 
guardou talvez por ser um regresso a   

T01(a2)40 

41  arcadores discursivos operam simultaneamente como 
organizadores da interação, articuladores do texto e 
indicadores de força interlocutória, sendo, pois, 
multifuncionais". Além disso, os MDs podem vir em várias 
posições dentro do turno ou na seqüência dos turnos. De 
acordo com Castilho (1989), todos os MDs organizam o texto. 
Porém, ele reconhece doi  

T04(a2)41 

42  e cláusulas com o verbo querer. Através dessa categoria, vê-
se que a maior parte dos dados com o verbos querer está 
concentrada nos graus 7 e 8 (60 % de toda a produção). Além 
disso, há uma grande incidência de verbos no último grau 
estabelecido:13%. Isso demonstra que o verbo querer é um 
modalizador (para expressar vontade) que está bastante 
grama  

T04(a2)42 

43  rcalada, pois a oração interrompe a informação contida na 
principal. A oração principal é: "Ella sentiu a oppressão de um 
grande perigo" e a modal é "como se fosse real". Além disso, 
pode-se fazer a pergunta: De que modo ela sentiu a opressão 
do perigo?". 4.6. Freqüência das modais em relação ao gênero 
textual Já foi verificado que o gerúndio é a f  

T03(a2)43 

44  ara formar equipes auto-gerenciáveis - empresa sem corpo 
administrativo; Paulo Goulart - um sorvete de abacaxi; O Jornal 
O Globo - Defensor perpétuo dessa gente sofrida). Além 
disso, identificamos que o uso de processos relacionais está 
vinculado a algum tipo de retomada, que se concretiza no uso 
de elementos anafóricos, imediatamente após o uso do  

T04(a2)44 

45  ópria. Na maior parte das ocorrências do item até com 
significação de limite espacial recolhidos nesta pesquisa, é 
recorrente a estrutura [Preposição (até) + SN = SPrep]. Além 
disso, na maioria dos casos, o SN que será precedido pelo 
item até é formado por [determinante + núcleo], sendo este 
determinante representado em geral por artigos ("até a me  

T03(a2)45 

46  , e que encontramos nesse tipo de correção “[...] incidem sobre 
as quatro operações de reformulação textual mencionadas 
(adição, substituição, deslocamento e supressão)”. Além 
disso, a professora P1- LII realiza a correção resolutiva 
atentando para questões relacionadas à pontuação, como 
também, à acentuação. No exemplo acima, percebemos que o 
prof  

T02(a2)46 

47  ejar' etc.) quando a estrutura é querer + infinitivo. No entanto, 
a estrutura com complemento desenvolvido também pode 
expressar os sentidos de 'pretender' e 'tencionar'. Além disso, 
ocorre uma distribuição complementar determinada pela 
categoria 'Sujeito idêntico/diferente': quando o sujeito é 
diferente, usa-se a cláusula desenvolvida como complem  

T04(a2)47 
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48  (ex. Lúcia levou pau na prova de matemática). Em nenhuma 
obra, das pesquisadas nesta dissertação, menciona-se seu 
emprego como verbo-suporte (doravante escrito Vsuporte). 
Além disso, o conjunto de possibilidades estruturais descritas 
varia de uma obra para outra. Como, em geral, não se 
menciona o uso de levar em outras categorias funcionais e 
mesmo  

T03(a2)48 
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Marcador de junção: “DA MESMA FORMA”    Nº de amostras: 1  

Entrada no 
WS  

Amostra  Referência - Corpus  

2   o artigo de opinião, já que o articulista, além de expressar seu 
posicionamento pessoal, prioriza, na amostra analisada, temas 
de interesse popular (esporte/política). Da mesma forma, na 
notícia jornalística, encontramos, na maioria das vezes, a fala 
de um jogador ou de um técnico de futebol, aproximando o 
leitor desses relatores. Por outro lado,   

T04(a2)01 
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Marcador de junção: “DEPOIS”        Nº de amostras: 4  

Entrada no 
WS  

Amostra  Referência - Corpus  

2  Lingüística Urbana da Região Sul do Brasil - para levantamento 
do uso dos pronomes nós e a gente em dados da cidade de 
Londrina - PR (DIÓRIO JR.; TAMANINE; DA SILVA, 2000). 
Depois, o VARSUL foi usado para a dissertação, com recorte 
que envolveu as cidades catarinenses de Blumenau, Lages e 
Chapecó (TAMANINE, 2002). Nos dois casos, atuamos sob 
orient  

T04(a1)02 

10   é adequado em determinadas variedades lingüísticas 
(nenhum dos exemplos está contextualizado como parte de 
jornais ou revistas, parecem exemplos criados pelos 
gramáticos). Depois disso, declaram como objetivo 
"apresentar não só regras básicas de gramática normativa, 
mas também exemplos em que o uso efetivo da língua em 
jornais, revistas e obras li  

T04(a1)10 

12  r voz própria. Como disse Câmara Cascudo, citado por Duarte  
(1997, p. XLI), ao se referir a ela: “a grande ave de arribação, 
cujas as asas não cabiam nos limites do ninho”. Depois de 
uma vida tumultuada, na qual, sendo mulher e vivendo em um 
tempo tão difícil para o sexo feminino, de ter demonstrado uma 
força colossal ao ousar falar em nome da mulh  

T01(a1)12 

14  do achar1, são considerados casos de gramaticalização, 
porque, dentre outras razões, o uso pleno (achar1) gerou 
modalizadores de opiniões e de incertezas ("Eu acho que...). 
Depois dessa análise qualitativa com a classificação do verbo, 
sua descrição estrutural e os problemas de análise, serão 
apresentados resultados referentes ao cruzamento da cate  

T04(a1)14 
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Marcador de junção: “DO MESMO MODO”  Nº de amostras: 2  

Entrada no 
WS  

Amostra  Referência - Corpus  

1  omo resposta à pergunta sobre quem havia preparado a 
emboscada: ?– Ali é difícil dizer, / irmão das almas, sempre há 
uma bala voando / desocupada.? (NETO, 1994, p. 31). Do 
mesmo modo, percebemos o tom de ironia que percorre o 
texto quando o fim dado à espingarda é o de ter ?mais onde 
fazer voar  
/ as filhas-bala.? (NETO, 1994, p. 32). Essas passagen  

T01(a2)01 

2  pontado anteriormente, não há consenso entre os diversos 
autores quanto ao grau de formalidade das cartas dos leitores, 
uns consideram-nas [+formais], outros [formais]. Do mesmo 
modo, nas cartas do corpus do PEUL-UFRJ, tomando como 
critério alguns aspectos mais gerais, umas podem ser 
consideradas mais formais, outras menos. Parece-nos que o 
seu gra  

T04(a2)02 
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Marcador de junção: “EM PRIMEIRO LUGAR”    Nº de amostras: 17  

Entrada no 
WS  

Amostra  Referência - Corpus  

2   a moral exigia a liberdade, ou melhor, a isenção de todo 
determinismo, mesmo lógico.10 Somando-se a esta 
constatação, o filósofo francês alude ainda a duas outras.11 
Em primeiro lugar, a natureza ambígua do fato moral, ou seja, 
o seu caráter ao mesmo tempo coligado à intenção, sendo 
assim autônomo em relação ao mundo, e, por sua necessidade 
de con  

T01(a1)02 

3  eiramente diferenciadas das que foram atestadas para a 
modalidade falada quanto à relação semântica entre orações 
com as construções modais com ter e suas adjacentes. Em 
primeiro lugar, observa-se que nao há diferença significativa 
entre os índices para finalidade (66%), tempo (71%), adição 
(65%) e as desvinculadas (62%), contextos em que há maior   

T04(a1)03 

8  ferenças  e  correlações  interessantes.  Considerando,  
inicialmente, a fronteira entre [ter] e [que + infinitivo], atestase 
diferença entre os dois períodos analisados. Em primeiro 
lugar, alguns elementos intervenientes tendem a ocorrer em 
uma amostra e não em outra, como é o caso dos marcadores 
discursivos/hesitação e advérbio/locução adverbial/elem  

T04(a1)08 

9  é tratado como uma instância de construção gramatical de 
acordo com a proposta de Kay & Fillmore (1999) e Goldberg 
(1995). No entanto, alguns problemas se apresentam. Em 
primeiro lugar, acho que é possível argumentar que 
"desagrado por parte do falante" (exemplos 19a-b), "surpresa" 
(exemplo 20), "procedimento sem hesitação" (exemplo 21) são 
de algu  

T04(a1)09 

10  . Apresentamos, a seguir, um resumo das principais tendências 
depreendidas para a trajetória das construções modais com ter 
na modalidade falada da variedade carioca. Em primeiro 
lugar, constatamos que ter que + infinitivo generaliza-se em 
detrimento de ter de + infinitivo, tornando-se soberana no PB 
contemporâneo, independentemente de escolaridade  

T04(a1)10 

13  onalismo, a religiosidade, a crença em mitos e a fuga do real 
para o sobre- natural. Começaremos nossa análise mostrando 
o papel de cada personagem descrito no conto. Em primeiro 
lugar iremos demonstrar o papel do filho, personagem que 
Guimarães usa para narrar os acontecimentos descritos. O 
filho é o personagem que vai narrar toda a história, ele   

T02(a1)13 

14  ento sujeito; i. sofrem alterações de significado. Tendo em vista 
as propriedades descritas em (152) acima, parece ser possível 
analisar as CFFs como um caso de CVAs. Em primeiro lugar 
porque, assim como indicado anteriormente, apenas um grupo 
seleto de verbos podem ocupar a posição V1 nas CFFs, que 
teoricamente corresponderia à posição reservada a  

T04(a1)14 

16  utura em que aparece. Mattoso Câmara (1956, p. 36) assim 
conclui: Paira, não obstante, na construção uma ambigüidade 
intrínseca, que o contexto ou a situação dissipa. Em primeiro 
lugar, há o matiz da significação modal, conotando a intenção 
do sujeito; em segundo lugar, o próprio sentido do verbo ir, 
pressupondo um movimento físico, como é apreensí  

T03(a1)16 
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24   da liberdade ou do prazer, o certo é que a literatura não está 

sendo ensinada para garantir a função essencial de construir e 
reconstruir a palavra que nos humaniza. Em primeiro lugar 
porque falta um objeto próprio de ensino” (COSON, 2006, p. 
23). Falta ao docente adepto das práticas que privilegiam o 
ensino historiográfico da literatura entender   

T01(a1)24 

27   escrito contemporâneo Essa parte contém a análise dos 
verbos a partir dos dados coletados do corpus Discurso & 
Gramática de cinco cidades brasileiras e do corpus JB. Em 
primeiro lugar, será feita uma comparação entre os dois 
grupos semânticos de verbos, o cognitivo e o volitivo. Depois 
será feita a análise dos verbos de cada grupo. 5.1.1 - Verbos   

T04(a1)27 

29  num trabalho artístico que rompe com as convenções 
tradicionais de linguagem e composição: [...] forças sociais 
condicionantes guiam o artista em grau maior ou menor. Em 
primeiro lugar, determinando a ocasião da obra ser 
produzida; em segundo, julgando da necessidade dela ser 
produzida; em terceiro, se vai ou não se tornar um bem coletivo 
(CANDIDO,  

T01(a1)29 

30   fazendo, fiquei fazendo. O terceiro de ter ou haver + particípio 
ou ser + particípio, neste último caso constituindo diátese 
passiva. Cabem aqui algumas observações. Em primeiro 
lugar: é lícito considerar particípio em ambos os casos? Em 
outra obra (1978), Macambira só reconhece o particípio na 
forma verbonominal de voz passiva6. Em tenho amado a  

T03(a1)30 

34  ltados referentes ao fator alçamento do clítico, o diagnóstico 
mais confiável da aplicação da regra de Reestruturação, não 
podem ser considerados determinantes no PB. Em primeiro 
lugar, por essa língua não dispor de um rico paradigma de 
clíticos como as demais línguas românicas. Em segundo, por 
o clítico acusativo de terceira pessoa o, que apresent  

T04(a1)34 

35  dos documentos oficiais, o ensino de língua materna, 
geralmente, leva em consideração alguns fatores para o 
desenvolvimento da competência interativa, segundo o PCN+. 
Em primeiro lugar, os sujeitos participantes devem ter 
convicção de que devemos respeitar as variedades 
lingüísticas; considerar a pluralidade de discursos sem levar 
em conta o dístic  

T03(a1)35 

38  ue eles trazem para a vida dos estudantes Partindo desse 
pressuposto citaremos alguns aspectos que servem como 
justificativa para o desenvolvimento da nossa pesquisa. Em 
primeiro lugar poderemos citar uma justificativa pessoal que 
é o grande interesse que temos pela a área de literatura, o qual 
surgiu durante as aulas ocorridas no curso de Letras.   

T03(a1)38 

39   do próprio sistema linguístico, ou seja, o valor que cada 
sintagma estabelece em relação de oposição aos demais 
sintagmas, então o que é o significado em pragmática? Em 
primeiro lugar, é preciso determinar o que é significar algo. 
Teria o significado um significado? Lyons (1979) afirma que se 
toda frase tem uma significação, a frase está para a pa  

T01(a1)39 
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48  suas correlatas informações. A divulgação feita pela blogueira 

de um outro blog que não o seu no seu espaço figura como um 
anúncio. Anúncio em duas acepções do termo. Em primeiro 
lugar, tem-se o anúncio, sem conotação comercial quando 
trata da divulgação do blog. E em segundo, o texto alude à 
natureza publicitária (comercia) por assim dizer, ao alu  

T01(a1)48 
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Marcador de junção: “EM SEGUIDA”    Nº de amostras: 52 

Entrada no 
WS  

Amostra  Referência - Corpus  

3  gem histórica do naturalismo no Brasil e discorre sobre as 
características dessa escola literária, destacando as reflexões 
de Brayner (1979), Bosi (1994) e Sodré (1992). Em seguida, 
apresentamos os dois capítulos de análise, nos quais procura-
se esboçar as características naturalistas identificadas na obra 
e a identidade da personagem Lenita. No se  

T02(a1)03 

4  ssantemente a preocupação poética da cidade, o anônimo 
formidável anseio de um milhão de almas pelo ritmo, que é 
pulsação arterial da palavra... (RIO, 1910, p. 295-296). Em 
seguida, o narrador-articulista cita alguns modinheiros 
famosos dentro da tradição brasileira como, por exemplo, 
Gregório de Matos, Caldas Barbosa, Antônio Magalhães, 
Castro Alv  

T01(a1)04 

5  is, algumas mais significativas do que outras, entre os tipos de 
agrupamento de dados. As ocorrências isoladas, com 777 
casos, representam a maior parte da amostra, 37%. Em 
seguida aparece o paralelismo binário, com 558 dados, 
representando o percentual de 28%. O paralelismo eneário 
teve 392 dados e percentual de 19%, e o paralelismo ternário 
teve   

T04(a1)05 

6  (20) parecem contraditórios. Inicialmente, confirmamos nossa 
hipótese de que o contexto presença de advérbio é o que mais 
favorece a perífrase, com peso relativo de .76. Em seguida, 
verificamos que o contexto ausência de marca também era 
favorável à ocorrência da forma nova, apresentando .70 como 
peso relativo. Esse resultado pode indicar que a for  

T03(a1)06 

9  ndo para a caracterização desse tempo verbal no português do 
Brasil. No primeiro capítulo desta pesquisa, definiremos, mais 
especificamente, o objeto de estudo abordado. Em seguida, 
demonstraremos a polissemia do verbo IR e como isso 
favorece o início do processo de gramaticalização. No segundo 
capítulo, a partir de uma breve revisão das categorias  

T03(a1)09 

10  emprego de Vpredicador não-pleno, além de poder projetar 
papel temático de "agente" e "paciente", é possível que o faça 
também com as entidades inanimadas citadas acima. Em 
seguida, estão os verbos trazer/conduzir e roubar, abarcando, 
respectivamente, 10% e 9% do total de dados na categoria de  
Vpredicador não-pleno. No caso do verbo trazer/conduzir  

T03(a1)10 

11  nos a fim de facilitar a compreensão da proposta. Durante a 
exposição do trabalho, o professor cogitou a possibilidade de 
uma futura publicação dos trabalhos dos alunos. Em seguida, 
o professor sugeriu tópicos a serem produzidos pelos alunos. 
Entre os tópicos sugeridos, destacamos: Me5; My Family6; My  
Parents7; My Brothers8; My Best Friend9; My Pre  

T01(a1)11 

15  ; (S) 3ª série do Ensino Médio (18-20 anos); e (T) alunos do 
último ano do terceiro grau (acima de 23 anos), totalizando 120 
registros, com volumes textuais aproximados. Em seguida, 
constituímos as variáveis independentes do é que e do é o que, 
sendo elas: a) em relação é que e é o que: transparência e 
função, flexão, posição e referenciação; b) em  

T01(a1)15 
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16   passa a falar especificamente do prédio em que reside. Em 

(173), a informante deixa de falar do gosto do brasileiro por 
verduras e passa a falar da culinária argentina. Em seguida, 
retoma o assunto: verduras. Em (174), o informante, no 
segmento anterior trata do seu único arrependimento: ter saído 
do Colégio Pedro II. A partir do mas, começa a exp  

T04(a1)16 

17  anterior como acontece com as conjunções subordinativas. 
Além disso, aquelas não possuem mobilidade posicional, 
estando sempre pospostas à oração coordenada assindética. 
Em seguida, têm-se as conjunções que encabeçam as 
orações adverbiais. Estas se diferenciam das conjunções 
coordenativas pelo fato de possuírem maior mobilidade 
posicional. Elas se   

T03(a1)17 

22  o ajudasse a fazer com que suas letras tivessem um estilo mais 
do nordeste e, a partir daí eles passam a trabalhar juntos na 
composição das músicas, dentre elas “Baião”. Em seguida 
com a influência das composições conjuntas entre eles, 
Humberto Teixeira torna-se deputado federal, logo mais eles 
se separam e  
Gonzaga passa a compor junto do médico Jo  

T02(a1)22 

28  primeiro mas ilustra uma tomada de turno. Antes de o falante 
concluir sua fala sobre formas alternativas de punição de 
criminosos, a entrevistadora insere um comentário. Em 
seguida, o falante emprega novamente o elemento mas e 
retoma seu turno, contestando a observação da entrevistadora. 
Nas seqüências narrativas, o mas introduz orações que sinaliz  

T04(a1)28 

30  ção existente. Serão retirados fragmentos do gênero em 
destaque para comprovar a sua organização: Objetivos, 
pressupostos teóricos, metodologia, resultados e conclusões. 
Em seguida enfoca-se a funcionalidade de ambos em relação 
ao tema abordado. Vale lembrar que a estrutura do resumo 
pode variar de acordo com a intenção de quem o produz. Para 
uma m  

T01(a1)30 

31   amarelo aquilo que ela irá indagar aos alunos, o que, nesse 
caso, refere-se ao fato deles colocarem que irão analisar as 
conjunções fora de contextos reais e concretos. Em seguida, 
a professora faz uma pergunta entre parênteses, destacada na 
cor vermelha “(vocês vão analisar as conjunções fora do uso 
real e concreto? Como assim)”. Com base nesse q  

T02(a1)31 

32  semântica (verbo não-pleno) e sua configuração 
semânticosintática. Após isso, verificam-se os dados 
referentes ao operandum temporal, identificando-se sua 
configuração. Em seguida, analisa-se o emprego de levar 
Vsuporte (levar + elemento não-verbal), verificando o grau de 
integração entre ele e o elemento não-verbal sobre o qual atua, 
além das per  

T03(a1)32 

36  ição do campo da pesquisa Para a descrição do campo da 
nossa pesquisa, teremos em um primeiro momento, 
apontamentos relacionados ao universo de estudo em que esta 
se dá. Em seguida apresentaremos os instrumentos utilizados 
para a realização da coleta dos dados da pesquisa e, após, 
evidenciaremos o modo como tais dados foram organizados e 
os procedi  

T02(a1)36 
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37  pacidade, geralmente a capacidade de realizar uma prática. O 

verbo saber com o sentido básico de 'conhecer' foi o uso mais 
freqüente: 261 (46%) ocorrências em 565 dados. Em seguida, 
aparecem os usos de saber com o sentido de 'ser capaz' (235 
dados - 41%) e os com o sentido de 'constatar' (69-12%). 
SABER Conhecer/Ter certeza Constatar "Aí eu sei que  

T04(a1)37 

39  ão teórica. Iniciarei fazendo uma revisão histórica, não 
exaustiva, mas representativa dos estudos sobre 
gramaticalização, pontuando suas principais fases e 
descobertas. Em seguida, apresentarei as propostas mais 
contundentes daqueles que advogam uma autonomia dos 
processos de pós-gramaticalização ou discursivização.  
Considerarei também a proposta   

T04(a1)39 

42  e trabalho é composto por três partes específicas. A primeira 
parte é constituída pelo relato das atividades realizadas e 
experiências adquiridas na fase do diagnóstico. Em seguida, 
na segunda parte, estão descritos os relatos que 
compreendem a fase da regência de classe, metodologias 
utilizadas no processo de ensino e aprendizados adquiridos em 
qu  

T02(a1)42 

44  1945). De acordo com Castilho (2003), o "valor inclusivo" o 
predispôs a atuar no módulo do discurso, como uma espécie 
de "conectivo de turnos e de unidades discursivas". Em 
seguida, após transformações metonímicas, o mas teria 
passado a atuar no módulo da Gramática, como uma 
conjunção adversativa.  
Dessa forma, ainda no latim clássico, magis desempe  

T04(a1)44 

85  nte descritivo. Nele, o editor apresenta o boxe como um 
esporte que vem se humanizando, devido às regras e aos 
comportamentos recentemente seguidos no momento do 
embate. Em seguida, ele passa a descrever o tipo de 
audiência que discorda da humanização desse esporte. 
Quando é o caso, as orações relativas articuladas pelo mas 
são sempre restritivas.  

T04(a1)85 

89  inda neste capítulo, apresentaremos fundamentos sobre ethos, 
esboçando a pertinência dos aspectos prévios e discursivos 
para a efetivação da imagem do orador/enunciador. Em 
seguida, teremos no capítulo II, Gêneros textuais: reflexões 
sobre o gênero história em quadrinhos (tirinha) e o universo 
infantil de  
Peanuts, breves considerações sobre gêneros  

T02(a1)89 

90  mocidade foi professora, atuando na educação infantil, nesse 
período desenvolveu peças para as crianças como apoio 
didático, já que os materiais didáticos eram escassos. Em 
seguida deu continuidade aos seus estudos, na área de 
cinema. Nos anos de 1970 a 1980 dedicou-se a escrever 
programas infantis para a televisão mexicana, e já em 1983 a 
mesma fu  

T02(a1)90 

91  demonstrar através de suas descrições o comportamento e os 
costumes vivenciado pelas mulheres das décadas de 50 e 70, 
que são as épocas em que as musicas foram escritas. Em 
seguida iremos ver na canção “xote das meninas”, a 
transformação do amadurecimento feminino, refletido no seu 
corpo e nos seus comportamentos, e de forma magnifica 
Gonzaga e Zé   

T02(a1)91 
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93  nsino de língua estrangeira na escola. Faz-se necessário a 

especificação de algumas particularidades, bem como 
algumas orientações pedagógicas para o ensino de espanhol. 
Em seguida, efetua-se o desenvolvimento, visando uma 
análise contextualizada e explicativa sobre a apresentação e 
um capitulo do livro didático “Español en marcha 3”. Busca-se 
iden  

T01(a1)93 

97  eis pela textualidade (coesão, coerência, informatividade, 
situacionalidade, intertextualidade, intencionalidade e 
aceitabilidade), conforme podemos observar no exemplo. Em 
seguida, o aluno passa a explicar cada um desses fatores, 
porém, ele se esqueceu de fazer parágrafo para começar sua 
explicação. Por isso, a professora P1- LII fez uma indicação  

T02(a1)97 

100  cional: D2, para os registros de Diálogos entre Dois 
Informantes; DID, para os registros de Diálogos entre 
Informante e Documentador; e EF, para os de Elocuções 
Formais. Em seguida, colocamos o número do inquérito e, por 
fim, o número das linhas onde estão inseridas as ocorrências, 
todos em negrito. Como o nosso banco de dados ainda não foi 
publica  

T03(a1)100 

101  uém que planeja o discurso e consequentemente o texto em 
função do seu objetivo e do leitor a que se destina, sem 
desconsiderar as características especificas do gênero. Em 
seguida, os autores sugerem que após a realização da 
atividade sobre debate deliberativo seja feita uma avaliação 
com a mediação do professor, tomando por base os seguintes 
ques  

T02(a1)101 

102   procederemos à análise. Primeiramente, apresentaremos os 
resultados gerais da pesquisa, considerando a freqüência de 
ocorrência das formas pesquisadas nos dois gêneros. Em 
seguida, destacaremos as hipóteses relativas a cada grupo de 
fatores selecionados como relevantes para a escolha das 
formas de futuro do presente. Após essa etapa, os resultados  

T03(a1)102 

103  urgimento histórico dos gêneros divide-se em três fases, em 
que a primeira sugere que povos de cultura essencialmente 
oral desenvolveram um conjunto limitado de gêneros. Em 
seguida, com a invenção da escrita alfabética por volta do 
século VII A. C., ocorreu a multiplicação dos gêneros, 
formando aqueles típicos da escrita. Por fim, vem à terceira fa  

T02(a1)103 

104  O AO MODERNISMO  Neste capítulo, iniciaremos com uma 
pequena apresentação do percurso histórico da literatura 
brasileira, buscando demonstrar um pouco da história geral. 
Em seguida focaremos o período literário do Modernismo, 
destacando, para tanto, a vida e obra do autor brasileiro José 
Guimarães Rosa, concluindo nossa abordagem com uma 
breve anál  

T02(a1)104 

106  enos esclarecidos. No que se refere à locução SEM QUE, 
podem ser feitos alguns comentários. Primeiramente, o item 
SEM funcionava como preposição (item menos gramatical). 
Em seguida se juntou à conjunção QUE, formando a locução 
conjuntiva SEM QUE. Com isso, houve uma recategorização 
sintática, pois mudou de categoria: de preposição a termo da 
locuçã  

T03(a1)106 
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107  e três estágios, chamado por Heine (2003) de "overlap model" 

(modelo de sobreposição). Este modelo explica que uma forma 
A é recrutada pelo processo de gramaticalização. Em seguida, 
esta forma adquire um novo uso, B, que apresenta 
ambigüidade com A e em terceiro lugar, A se perde e passa a 
existir somente  
a forma B. Segundo Heine (2003), nem todos   

T03(a1)107 

109  ação, o expositor tem 50 minutos para falar da sua descoberta, 
sua aprendizagem, seus diálogos, motivações e interesses 
pelo autor ou escritor de sua paixão intelectual. Em seguida 
acontece um diálogo entre o apresentador e os ouvintes 
presentes à apresentação. O encontro é gravado e 
transformado num programa de televisão. Até o momento 
foram final  

T01(a1)109 

110   gramaticalização, da transitividade e dos planos discursivos, 
alguns fatores foram estabelecidos a fim de se analisar os 
dados do corpus coerentemente (cf. Introdução). Em seguida, 
esses fatores foram agrupados para serem submetidos a um 
tratamento estatístico, utilizando-se, pois, a metodologia da 
sociolingüística laboviana. Ao submeter os dados   

T03(a1)110 

112  remos a adequação desses conceitos valendo-nos de nossos 
exemplos e identificaremos algumas propriedades que são 
recorrentemente mencionadas nas gramáticas investigadas. 
Em seguida, analisaremos se as propriedades levantadas são 
suficientes e adequadas para a caracterização do item sob 
análise. A Tradição Gramatical normalmente enquadra o 
elemento   

T04(a1)112 

138  Sociolinguística apresenta para o ensino de língua portuguesa, 
com foco no tratamento que deve ser dispensado a variação 
linguística pelos professores de língua materna. Em seguida, 
realizaremos discussões sobre as orientações disponibilizadas 
pelos PCNs de língua portuguesa para o ensino fundamental, 
no que se refere ao tratamento da variação ling  

T02(a1)138 

140   MOÇAMBICANA  Nesse segundo capítulo temos como 
objetivo esclarecer sobre o nascimento e desenvolvimento da 
literatura africana, enfatizando a da literatura moçambicana. 
Em seguida, destacamos a vida e obra do autor moçambicano  
Mia Couto, fazendo uma breve análise do conto “Nas águas do 
tempo”, que se destaca em meio à vários outros contos que 
comp  

T02(a1)140 

144  nício da seção 4.4.1), pode-se afirmar que os pronomes e 
advérbios interrogativos são classes de palavras menos 
gramaticais, seguidas dos valores de COMO não-oracionais. 
Em seguida, tem-se o COMO preposicional, pois já começa a 
haver uma relação de ligação entre termos ou entre orações e 
finalmente, o COMO conjuncional. Levando-se em 
consideração o  

T03(a1)144 

145  a elaboração dos alunos, os autores apresentam O mito de 
Orfeu e O mito de Narciso. No mito de Orfeu, eles fazem o 
seguinte questionamento: você já ouviu falar de Orfeu? Em 
seguida, os próprios autores dão a resposta, um pouco 
sucinta, mas sugerem que façam a leitura do resumo O mito 
de Orfeu, na figura 04, para, assim, ter subsidio para a próxima   

T02(a1)145 



192  

  
157  a perfeito encontra-se entre os grandes literários, sobretudo os 

do passado. Estes sim, na ótica dos mestres da Gramática é 
que sabem/podem fazer floreios com perfeição. Em seguida, 
o moderador da comunidade deixa ainda mais explícita sua 
posição contrária ao internetês. As expressões “Lindu”, “Kéru” 
e “Migu” típicas da linguagem da internet, são c  

T01(a1)157 

159  itativa e quantitativa das construções envolvendo mas, nas 
amostras de fala e de escrita, a partir de parâmetros formais e 
semântico-pragmáticos controlados na pesquisa. Em seguida, 
teceremos as considerações finais, no que concerne às 
características estruturais e semânticas dos usos do mas, suas 
semelhanças e diferenças. Finalmente, apresentaremo  

T04(a1)159 

160  ulo, apresentamos os resultados da pesquisa. 8. DESCRIÇÃO 
DOS RESULTADOS Neste capítulo, traçamos um quadro geral 
da distribuição das ocorrências das formas pesquisadas. Em 
seguida, apresentamos os grupos de fatores selecionados 
para a pesquisa com suas respectivas hipóteses. Ao final de 
cada fator, em subseção, apresentamos os resultados parciais   

T03(a1)160 

169  sitividade, Hopper e Thompson (1980) comentam que as 
partes do discurso "figura" e "fundo" devem ser analisadas a 
partir de um conjunto de propriedades, e não de uma só. Em 
seguida, Hopper e Thompson (1980) comentam cada 
componente. Em relação aos participantes, só se pode ter a 
transferência de uma ação se houver, pelo menos, dois 
participantes. E  

T03(a1)169 

171  s podem ser feitos acerca do processo de gramaticalização 
experimentado pelo item SEM. Primeiramente, ele funcionava 
apenas como preposição que ligava dois substantivos. Em 
seguida, SEM preposição se juntou a verbos no infinitivo para 
introduzir orações. Apesar de não se ter uma conjunção 
propriamente dita, SEM possui a função desta categoria, que   

T03(a1)171 

172   31 (100% ) Pela tabela 8, nota-se que, das 31 orações modais 
encontradas em dados de língua falada, a grande maioria (24) 
foi utilizada por falantes com nível superior. Em seguida, 
aparecem os falantes com nível fundamental e houve apenas 
1 dado obtido pelo falante que era somente alfabetizado. Este 
resultado comprova que, quanto maior o nível de   

T03(a1)172 

174  nteceu com eles. As circunstâncias mais comuns de serem 
privilegiadas são as de tempo e lugar, pois é relevante situar 
um determinado acontecimento no espaço e no tempo. Em 
seguida, há uma preocupação com a maneira como tudo 
aconteceu. Portanto, por ser lembrada posteriormente, a 
circunstância de modo, na maioria das vezes, é representada 
por oraçõ  

T03(a1)174 

175   que elaboramos explorando esses contos, buscamos fazer 
com que as crianças realizassem previsões do enredo dos 
contos através das figuras dispostas ao longo dos textos. Em 
seguida, elas são orientadas a compartilharem com as 
colegas suas previsões (Ver A. Prediction nos Anexos A e B) a 
respeito dos contos em questão. Dessa forma, a criança é 
convi  

T01(a1)175 
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176  emos uma exposição sobre o que alguns autores entendem 

por perífrase, de modo a formar uma opinião a respeito das 
formas perifrásticas que controlamos em nosso trabalho. Em 
seguida, focalizamos o aspecto, em geral, a fim de 
examinarmos o corpus, extraído do PORCUFORT. Após 
estudarmos diversas teorias sobre o aspecto, escolhemos a 
teoria de Coseriu,  

T03(a1)176 

177  rdam e discutem sobre o ensino de literatura, leitura, livro 
didáticos, para assim conseguir o suporte adequado para dá 
um desenvolvimento satisfatório a nosso trabalho. Em seguida 
tivemos que obter um corpus que nos ajudou a construir nossa 
analise a respeito do perfil literário de alguns estudantes. O 
corpus é composto por um questionário com que  

T02(a1)177 

179  discursivos "figura" e "fundo", as modais, primeiramente, foram 
analisadas tomando-se como base os parâmetros 
apresentados em 4.7.1. que são referentes à transitividade. 
Em seguida, a partir dos graus obtidos de transitividade, as 
modais foram enquadradas em níveis de fundidade distintos. 
Portanto, uma oração modal que apresenta grau baixo de trans  

T03(a1)179 

181  ultados Primeiramente, seguem os resultados obtidos do 
cruzamento das variáveis em relação ao é que e sua relação à 
frase da ocorrência, ao escopo de é que e ao usuário. Em 
seguida vêm os resultados obtidos sobre as ocorrências da 
construção é o que e sua relação à frase da ocorrência, ao 
escopo de é o que e ao usuário. Analisamos esses resultados   

T01(a1)181 
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Marcador de junção: “EM SEGUNDO LUGAR”    Nº de amostras: 12  

Entrada no 
WS  

Amostra  Referência - Corpus  

1  ntes noções aspectuais em relação às propriedades de um 
auxiliar. Iniciamos por aqueles que determinam o começo do 
evento: começar/iniciar/principiar (seção 4.2.2.1). Em 
segundo lugar, analisamos verbos que indicam repetição do 
evento: tornar/voltar (seção 4.2.2.2). Em terceiro, analisamos 
verbos que indicam o desenvolvimento do evento: continuar (  

T04(a1)01 

2  q. (%) Ação/Atividade 227 64% Processo 34 10% Estado 94 
26% Total 355 100% . A tabela acima demonstra que os verbos 
mais freqüentes na oralidade são os de ação (64%). Em 
segundo lugar, ocorreu um alto índice de verbos de estado, 
sendo muito recorrente os verbos ficar, ser, ter. Os verbos que 
denotam processo foram os mais variados, mas também os me  

T03(a1)02 

3   quanto a essa questão é importante para o desenrolar do 
assunto em estudo. Por essa razão, procuramos focalizar 
autores que, realmente, se detiveram sobre o assunto. Em 
segundo lugar, passamos ao estudo do aspecto, em geral, 
baseando-nos em autores brasileiros, como Castilho (1968), 
Travaglia (1981), Costa (1986), Soares (1987), dentre outros.  
Nes  

T03(a1)03 

4   indicado anteriormente, apenas um grupo seleto de verbos 
podem ocupar a posição V1 nas CFFs, que teoricamente 
corresponderia à posição reservada a um verbo auxiliar. Em 
segundo lugar, porque V1 não é responsável pelo valor 
semântico principal das CFFs. Ademais, os verbos que 
ocupam a posição V1 nas CFFs representam estruturas 
intermediárias e não   

T04(a1)04 

5  uês, segundo as propostas de Bechara (1999) e Tavares (no 
prelo). No Capítulo II, entretanto, discutirei a validade desta 
hipótese ao tratar especificamente das CFFs. Em segundo 
lugar, todos os exemplos (19-22) são considerados como um 
grupo unificado de construções. Parece evidente, entretanto, 
que o verbo go, quando usado no seu sentido lexical,   

T04(a1)05 

6  ondição apresentam índices muito aproximados, 57% e 58%, 
respectivamente, indicando variabilidade acentuada entre as 
duas construções modais com ter nestes contextos. Em 
segundo lugar, aproximando-se das frequências associadas 
às relações semânticas de finalidade e adição, destaca-se 
ainda, na tabela  
41, as orações que não estabelecem relação propo  

T04(a1)06 

11   como Vpredicador, envolvendo 60% dos dados (um total de 
458 ocorrências das 765 analisadas) se se considerarem os 
casos de uso pleno ou não-pleno desse item lexical. Em 
segundo lugar, em termos de produtividade, está a categoria 
de Vsuporte, representada em 25% da amostra. Esses 
percentuais se ampliariam se não tivessem sido separados os 
casos de   

T03(a1)11 

12  e prestígio encoberto, ou seja, a forma é estigmatizada mas 
serve para garantir ao falante ser aceito em dado grupo social 
ou ter sua atitude ou valores reconhecidos. Em segundo lugar 
foi selecionada a escolaridade, cujo destaque para não-
redução é o superior, com .59 a favor das realizações da 
variante 1. A maior tendência para uso de formas reduz  

T04(a1)12 
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13  em até presente em (22) seja espacial. Primeiramente, ele não 

pode ser classificado como uma preposição, visto que seu uso 
não é obrigatório, nem tampouco relacional. Em segundo 
lugar, a significação deste até em nada se parece com a 
daqueles que transmitem idéia de limite locativo. É, na 
verdade, um elemento com função de cadenciar o discurso. 
Exe  

T03(a1)13 

15  nico nem o último) elimina o incômodo de afirmar que estar ora 
é auxiliar ora não é: ele é auxiliar quando faz parte de um grupo 
verbal e não é o último da sequência. Em segundo lugar, o 
traço [V] do auxiliar permite averiguar com mais segurança o 
que é o complemento infinitivo de um auxiliar. Como afirmamos 
na seção 4.1.2, a forma do infinitivo po  

T04(a1)15 

16  ficação de um verbo como auxiliar, exceto na de Perini (2000), 
que parece centrar sua classificação unicamente nos critérios 
de transitividade e de unidade sintática. Em segundo lugar, 
há incoerências entre a definição de verbo auxiliar e os itens 
inseridos nessa classe, como a constatada em Said Ali (1964) 
e  
Mattoso (1991), que apontam modalidade   

T04(a1)16 

17  ar acompanhado de gerúndio. Essa regra é apresentada 
também por Luft (1991) e Perini (2000), cujas abordagens para 
a análise desse fenômeno são igualmente sintáticas. Em 
segundo lugar, Pontes chama a atenção para o fato de o 
particípio que acompanha o verbo ter ser invariável, ou seja, 
não se flexionar para concordar com o sujeito da oração, o que,  

T04(a1)17 
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Marcador de junção: “FINALMENTE”    Nº de amostras: 5  

Entrada no 
WS  

Amostra  Referência - Corpus  

1  nicidade Sintática, entendendo-se por sintaxe icônica a que 
revela um grau de não-arbitrariedade das estruturas em 
relação ao que elas significam (cf. Barreto, 1999:108). 
Finalmente, o último grupo desenvolve seus estudos com 
base na cognição e é representado, principalmente, por E. 
Sweetser (1988), Heine,  
Claudi e Hunnemeyer (1991), S. Svorou (199  

T03(a1)01 

2  amaticais, mas por sua significação extra-superficial, ou seja, 
os sentidos de um texto são fruto de uma junção de elementos 
que estão dentro e fora dele (Ibid., p. 202). Finalmente, uma 
forma de facilitar a construção de sentidos para o texto é 
estimular os alunos, sujeitos leitores, a explorarem seu 
conhecimento de mundo, partilhar suas leituras   

T01(a1)02 

4   o verbo se situa entre as categorias de Vpredicador e 
Vsuporte. Posteriormente, interpretam-se as ocorrências em 
que levar funciona como verbo causativo (semi-auxiliar). 
Finalmente, descreve-se a rede de relações entre tais 
categorias. 5.1. Distribuição geral dos dados Os dados obtidos 
nesta pesquisa distribuem-se pelas seguintes categorias funcio  

T03(a1)04 

5  ncias advem de sites de musicas e as ocorrencias mais 
frequentes sao da expressao presente no texto da musica Let 
it be, dos Beatles: “There will be an answer Let it be”. 
Finalmente, a expressao 6. Talk nineteen to the dozen, assim 
como a ultima analisada, nao se encontra incluida na lista 
organizada por Diones Alves (200-?). Esta presente nos corp  

T01(a1)05 

6  ausas determinantes do nosso atraso cultural, enumera 
preconceitos herdados da metrópole e conclama os brasileiros 
a agirem de modo a reverter o quadro educacional (...). 
Finalmente na última parte do Opúsculo Humanitário – do 
capítulo XL ao LXXII (sic) – temos o plano de educação para a 
mulher brasileira concebida por Nísia Floresta. Apesar do rac  

T01(a1)06 
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Marcador de junção: “IGUALMENTE”    Nº de amostras: 1  

Entrada no 
WS  

Amostra  Referência - Corpus  

9   não expressa o processo de passagem. Também andar refere 
o fato verbal como em curso, atribuindo ao fato enunciado uma 
certa indefinição quanto à regularidade do curso. Igualmente 
continuar refere a imperfectividade atribuindo-lhe o valor de 
processo em curso, com uma particularidade: o início do 
processo, no caso, se situa no passado. Segundo Cos  

T03(a2)09 
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Marcador de junção: “NA SEQUÊNCIA”    Nº de amostras: 4  

Entrada no 
WS  

Amostra  Referência - Corpus  

1  es intelectuais e não o trabalho sob pressão e a repetição 
verbal. O quarto texto que destacamos é o poema “Soneto de 
separação”(ANXO D), de Vinicius de Moraes (p. 175). Na 
sequência após o texto e a pequena biografia para 
conhecimento do autor, encontramos uma explicação sobre o 
que seria “soneto” e quando o termo foi criado. Até agora, 
observamos  

T02(a1)01 

2  ões da hipótese da Reestruturação com base em diferentes 
autores (Rizzi, 1982; Aissen e Perlmutter, 1983; Burzio, 1986; 
Gonçalves, 1999; Wurmbrand, 2003 e Cinque, 2006). Na 
sequência, mostramos a manifestação de algumas das 
propriedades características desse fenômeno em línguas 
como o alemão, o italiano, o espanhol e o português europeu. 
Por fim, c  

T04(a1)02 

3  cometida pelo desejo de comer as formas masculinas no 

bronze, Lenita “aprendera mais sobre si própria do que em 
todos os seus longos estudos de fisiologia” (id., p. 21). Na 

sequência da cena, durante um sono inquieto, e numa espécie 

de “delírio erótico”, Lenita desmaia convulsa. Sintomático da 

mentalidade dominante no naturalismo é que a melhora fí  

T01(a1)03 

4  incompreensível) no (+) to take one… how can I say remédio” 
((o professor responde)) medicine for to better my apetite and 
this this medicine make tired and with sleep”. Na sequência 
anterior o aluno não conseguiu lembrar da palavra “remédio” 
em inglês e pediu o auxílio do professor. Outro aluno 
respondeu a pergunta, mas usou os verbos no presente,  

T01(a1)04 
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Marcador de junção: “NOVAMENTE”    Nº de amostras: 1  

Entrada no 
WS  

Amostra  Referência - Corpus  

1  s lexicais passam, em determinados contextos lingüísticos, a 
servir a funções gramaticais e, uma vez gramaticalizados, 
continuam a desenvolver novas funções gramaticais". 
Novamente, a partir desse conceito, deve-se observar que a 
gramaticalização é parte de um estudo funcionalista sobre a 
linguagem, já que se trabalha em relação a "contextos lingüí  

T03(a2)01 
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Marcador de junção: “POR FIM”    Nº de amostras: 91  

Entrada no 
WS  

Amostra  Referência - Corpus  

1  idos de três diferentes corpora usados na pesquisa, todos de 
língua oral: D&G-RJ, NURC-RJ e VARPORT. Estes corpora 
são descritos tanto nesse capítulo quanto no capítulo 1. Por 
fim, chega-se às considerações finais e às referências 
bibliográficas, momento no qual se objetiva deixar claro que 
não se pretendeu esgotar o estudo sobre o item em questão.  

T03(a1)01 

2  terminar seguem ter de/que quando indicam aspecto 
completivo, como em (117a); e apenas acabar pode anteceder 
ter de/que, por indicar aspecto retrospectivo, como em (117b). 
Por fim, a boa formação das sentenças (115b) e (117b) 
sinaliza que o verbo acabar ocupa uma posição acima da dos 
verbos poder e ter de/que na hierarquia, ao passo que o verbo 
ter  

T04(a1)02 

3  fase, necessariamente, no fim da situação que em qualquer 
outra parte da situação, ao contrário, todas as partes da 
situação são apresentadas como um todo simples15 (p.18) Por 
fim, ele considera que o perfectivo representa a ação pura e 
simples, sem qualquer matiz adicional. A imperfectividade é  
caracterizada por apresentar referência à estrutura t  

T03(a1)03 

4  cterísticas que permite definir uma estrutura coordenada 
adversativa, com base em Bally (1965), Carone (1988), 
Azeredo (1990), Perini (1995), Van Dijk (1977) e Dik (1989). 
Por fim, discutimos o tratamento da mudança semântica das 
conjunções, sob a perspectiva de Traugott e König (1991), 
Traugott (1982, 1999) e Sweetser (1990). Diante do ponto de 
vi  

T03(a1)04 

5  ntido de desejo corresponde ao núcleo Modvolitivo ou, então, 
a um outro núcleo que ocupe uma posição bem próxima à do 
Modvolitivo na hierarquia proposta por Cinque (2006). Por fim, 
vamos investigar as possibilidades de ordenamento entre os 
verbos funcionais ter de/que e dever quando coocorrem em 
uma sentença. O contraste de gramaticalidade entre (6  

T04(a1)05 

6  fazer o texto progredir, a chamada progressão com tema 
constante, cujo objetivo de manter a continuidade narrativa do 
texto e a identificação dos personagens (ADAM, 2008). Por 
fim, a intervenção da P1 elogia o título (bacana). O título 
Ingredientes de um relacionamento é diferente, instigante e  
suscita curiosidade por parte do leitor. Quando observ  

T01(a1)06 

7  utor defende ainda que start and parece funcionar também 
como figura (foreground), na medida em que destaca uma 
ação importante na narrativa (Hopper & Thompson, 1980:280). 
Por fim, Hopper analisa o caso das construções do tipo "take 
NP and", tal como apresentado em (39): (39) If Clinton can take 
these two themes and weave them together... ("Se Clin  

T04(a1)07 

8  bos que indicam o desenvolvimento do evento: continuar 
(seção 4.2.2.3). A seguir, abordamos verbos que indicam o 
término do evento: acabar/terminar/findar (seção 4.2.2.4). Por 
fim, analisamos verbos que indicam interrupção do evento: 
parar/interromper (seção 4.2.2.5). Ao término da seção, 
apresentamos possíveis generalizações no comportamento de 
um  

T04(a1)08 
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9  tamente o mesmo... (EF: Inq.: 54, l:229-32) (193) eu tinha 

horror a viúvo que diga aí né? gostava dele como amigo 
((ruído)) e::... terminei casando (EF: Inq.: 13, l:743-5) Por fim, 
a fase egressiva, representada por vir de fazer, que 
corresponde a consideração da ação após seu ponto final. Na 
língua falada em questão, português oral culto de Fortal  

T03(a1)09 

10  uvesse arrependido; estou em casa: estou escrevendo; 2) vai 
à Europa: vai crescendo; venho de casa: venho-o dizendo há 
muito; andam devagar: andam dizendo por aí" (p. 64). Por fim, 
Mattoso classifica o verbo auxiliar como "um vocábulo de 
significação externa que sofreu gramaticalização em todos ou 
alguns de seus empregos" (p. 64). Bechara (2001) se  

T04(a1)10 

11  erbo acabar pode indicar tanto aspecto retrospectivo quanto 
completivo. Essa sentença mostra, portanto, que ambos os 
aspectos se combinam com predicados de accomplishment. 
Por fim, em (114d), acabar expressa apenas aspecto 
retrospectivo, indicando que este não impõe restrições a 
predicados de achievement, ao passo que o aspecto 
completivo sim. O ve  

T04(a1)11 

12  e, o autor não oferece uma nomenclatura que corresponde à 
tradicional, todavia, pautada nos exemplos oferecidos por ele, 
Neves (2001:15) as chama de hipotáticas de adição. Por fim, 
na expansão por realce, uma cláusula expande a outra, 
embelezando-a ou qualificando-a com uma característica 
circunstancial de tempo, lugar, causa ou condição. Braga (20  

T03(a1)12 

13  o ilícito do locativo a Firenze para uma posição entre uma 
função núcleo e seu complemento. Para Cinque, essa mesma 
restrição opera em (60b), gerando sua agramaticalidade. Por 
fim, Cinque apresenta o comportamento dos verbos de 
Reestruturação nas construções Aux to-COMP como mais 
uma evidência de que o infinitivo forma um constituinte com 
seu compl  

T04(a1)13 

17  taxe é caracterizada pela interdependência entre as cláusulas, 
que são definidas como núcleo e margem. Integram esse 
grupo as orações adverbiais e as relativas apositivas. Por fim, 
a subordinação é caracterizada pela total dependência entre 
as cláusulas matriz e encaixada. Há encaixamento de todo 
satélite dentro de um constituinte da matriz. Compõe  

T04(a1)17 

18   reflete na afetividade com seu aluno e é com essa afetividade 
que o professor pode desenvolver esse comportamento 
positivo com relação ao processo de ensino-aprendizagem. 
Por fim, P1 retoma a ideia de que o aluno passa a ser 
beneficiado com essa abordagem do professor. Ele diz 
exatamente assim, o aluno tendo esse contato com o professor 
será conse  

T01(a1)18 

20  século XX, foram coletados dados de textos escritos (crônicas 
e correspondências) da primeira metade do século XX, 
provenientes do Banco Lexicográfico da UNESP-Araraquara. 
Por fim, como representantes da sincronia atual, foram 
selecionados textos de caráter opinativo-argumentativo 
(editorais, crônicas jornalísticas e cartas de painel de 
leitores)20  

T03(a1)20 
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21  formação da sentença (83). Em (84), o Modvolitivo é o único 

núcleo que não segue a hierarquia proposta por Cinque, 
posicionando-se entre o Aspprogressivo e o Aspinceptivo. Por 
fim, o par de sentenças em (85) mostra que o verbo querer 
pode se posicionar antes ou depois do verbo continuar no PB, 
não seguindo rigidamente a sequência Modvolitivo > Aspc  

T04(a1)21 

24  al maravilhoso, estética do boom latino-americano. No 
segundo subcapítulo são apresentados alguns pontos 
referentes à identidade e o seu descentramento na sociedade 
atual. Por fim, no último subcapítulo de reflexão teórica 
disserta-se sobre o ponto nodal desta pesquisa, a construção 
da identidade feminina no romance hispano-americano 
contemporâneo.  

T02(a1)24 

25  ofissionais da educação mais especificamente os professores 
procurem maneiras diferentes de utilizar o livro, ou seja, formas 
diversas na utilização deste em sala de aula. Por fim vale 
salientar que as falhas encontradas não significam que os 
livros didáticos sejam inutilizados e sim aprimorados para que 
haja um ensino mais preocupado com a visão c  

T01(a1)25 

26  tal, pois através da utilização das estratégias de aprendizagem, 
o aluno pode melhorar sua aprendizagem e o conhecimento do 
idioma para mais facilmente chegar à autonomia. Por fim, 
podemos afirmar que as estratégias sendo aplicadas ao 
processo de ensino aprendizagem de línguas por professores 
e alunos de forma consciente e com certa freqüência, a a  

T01(a1)26 

27  apresentarem transitividade própria nas passivas, formam com 
o particípio uma sequência verbal que funciona como um único 
constituinte, outro indício de sua auxiliaridade. Por fim, Perini 
acrescenta os verbos poder, dever, acabar de, deixar de, 
começar a, continuar a, ter de/que e haver de/que todos 
acompanhados de infinitivo à lista de auxiliares,  

T04(a1)27 

28  será abordada a construção dessas identidades femininas 
descritas nas canções do Rei do Baião, mulheres nordestinas 
que serviram de inspiração para muitas de suas canções. Por 
fim, o nosso trabalho realiza-se em uma amostragem 
probabilista, no qual faremos uso de seleção de algumas 
canções de Gonzaga, para assim construir junto do corpus que 
analis  

T02(a1)28 

29  48) Na ocorrência (90), no entanto ocupa posição medial e 
estabelece a relação de contraste entre dois argumentos 
opostos, a casa estar habitada e não ter ninguém na casa. Por 
fim, em (91), temos exemplificado o uso conjuncional de no 
entanto. (91) Conjunção Adversativa Os meninos ficaram num 
canto batendo papo, e as meninas, no canto oposto, dança  

T03(a1)29 

31  a integração, diz que, quanto mais dois eventos/estados forem 
integrados semântica ou pragmaticamente, mais integradas 
gramaticalmente serão as cláusulas que os codificam. Por fim, 
o terceiro subprincípio, o da ordenação linear, diz que a 
informação mais importante tende a ocupar o primeiro lugar da 
cadeia sintática. Depreende-se que a integração s  

T03(a1)31 
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32  ropostas, é discutido se o LD realmente direciona suas 

atividades de produção textual escrita a partir das novas 
concepções teóricas que apontam para uma prática coerente. 
Por fim, é realizada uma discussão acerca das possíveis 
contribuições do livro para a formação de escritores 
proficientes. Esse tópico tem a finalidade de averiguar se o LD 
em an  

T02(a1)32 

33  ment, que não apresentam transcurso no tempo. À 
semelhança dos demais aspectuais investigados na seção 
4.2.2, o verbo estar impõe restrições ao aspecto do seu 
complemento. Por fim, analisamos estar em relação ao 
ordenamento em sequências verbais. Conforme Cinque (2006, 
p. 12; 93), o núcleo Aspdurativo, ao qual o verbo estar 
corresponde, ocupa uma p  

T04(a1)33 

34  m a preparar) O nominal los mapas corresponde ao inicial 2 do 
verbo preparar. Como empezaron desencadeia a regra de 
Redução Sentencial, los mapas torna-se seu complemento. 
Por fim, no processo de formação da passiva reflexiva, ele 
passa de complemento do verbo empezaron a sujeito da 
construção, conforme evidencia a concordância que 
estabelece com a  

T04(a1)34 

35  hibridismo romântico-naturalista presentes no livro . No terceiro 
capítulo analisa-se a personagem feminina na obra e a 
influência do contexto social no seu comportamento. Por fim, 
têm-se as considerações finais, na qual expomos de forma 
crítica e reflexiva os resultados encontrados por meio deste 
estudo. 1. O NATURALISMO: CONTEXTO HISTÓRICO Na 
seg  

T02(a1)35 

36   não apresenta o mesmo grau de gramaticalidade que a 
conjunção mas, se e porque, por exemplo, que, sintaticamente, 
apresentam uma rigidez maior dentro do período composto. 
Por fim, a descategorização possibilitou verificar os aspectos 
que a conjunção ganhou e que foram perdidos pelo advérbio. 
A mobilidade sintática, característica típica de advérbi  

T03(a1)36 

37  ise. A autora critica o fato de Barreto não fazer uma análise 
quantitativa em defesa da motivação metonímica, mas também 
não a apresenta em defesa da motivação conceptual. Por fim, 
para autora, todas as hipóteses que defendem a motivação 
metonímica relacionam, diretamente, gramaticalização e 
frequência, relação essa não presente no trabalho de Barr  

T03(a1)37 

38  cedimento resolvesse, ou melhor, ajudasse na compreensão 
do texto por parte do aluno, pois acreditamos que a leitura 
socializada favorece a um aprendizado mais condensado. Por 
fim, indagamos: com quais objetivos esses gêneros são 
propostos nas aulas de leitura e escrita? Código Respostas 
PNM1 Com os objetivos de fazer com que o aluno tome 
conhecime  

T02(a1)38 

39  rpus do que as de tipo 1 [+ CONJ]. A segunda é que ir e pegar 
ocorrem mais em construções de tipo 2 [- CONJ] enquanto 
chegar ocorre mais em construções de tipo 1 [+ CONJ]. Por 
fim, a terceira conclusão é que o verbo ir ocorre mais 
freqüentemente como V1 nas CFFs do que pegar e chegar. 
Tabela 1: Freqüência dos tipos de CFFs e dos verbos na 
posição d  

T04(a1)39 
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41  ue nos levam as teorias históricas, psicanalíticas e sociais, de 

forma que, suscitam o desejo de muitos outros estudos dentro 
dos vários aspectos que se colhe nesse conto. Por fim, 
permanece ainda a possibilidade de um “labirinto com algumas 
formas e categorias recorrentes que, indiferente aos espaços 
sociais e aos grupos econômico-políticos, se re  

T01(a1)41 

43  xaminar como os professores percebem e avaliam o 
tratamento direcionado às variedades linguísticas pelo livro 
didático utilizado por eles como subsídio para suas aulas; d) 
Por fim, feita a análise descritiva nos três momentos 
anteriores, procuramos verificar se há ou não tratamento 
preconceituoso em relação às variedades desprestigiadas 
socialmente  

T02(a1)43 

44   que ter de/que assume uma conotação de (ter) obrigação 
quanto segue o núcleo Aspcontinuativo; quando o antecede, 
entretanto, como em (66b), pode expressar volição/desejo. Por 
fim, em (67), o verbo ter de/que se combina com os núcleos 
Modepistêmico, Modhabilidade e Modpermissão. Em (67a), ter 
de/que forma sequência com o verbo poder correspondente   

T04(a1)44 

45  o apresentando a hipótese inacusativa. A seguir, estendemos 
essa hipótese a todo verbo que não tem especificador e 
seleciona complemento, não importando a categoria deste. 
Por fim, concluímos que ser inacusativo é uma propriedade de 
todo o verbo auxiliar. Essa constatação nos permitiu excluir 
dessa classe os verbos de Reestruturação que projetam um  

T04(a1)45 

46  enta-se para se escrever com competência um gênero textual 
é necessário ferramentas de monitoramento de escrita por 
parte dos professores, através de seqüências didáticas. Por 
fim, em AD11 o sentido é que o trabalho com produção textual 
é árduo e algumas vezes improdutivo, geralmente porque os 
professores levam em conta a questão formal e muitas nã  

T01(a1)46 

47   vez, fornece recursos que possibilitam um discurso coeso, tais 
como os vários conectivos e os elementos anafóricos, que 
estão diretamente ligados com eventos do discurso. Por fim, o 
componente expressivo disponibiliza a expressão que denota 
atitude pessoal sobre o que está sendo dito na situação  
discursiva, no próprio texto, e sobre outros partici  

T03(a1)47 

48  fornecer e formular seu discurso. Em outras palavras, a 
inferência pragmática consiste na tendência de o 
falante/ouvinte fazer inferências a partir do que está sendo dito. 
Por fim, a autora afirma que a generalização ou bleaching 
semântico, como chamado por ela, nada mais é do que uma 
conseqüência da automatização, visto que por generalização, 
a au  

T03(a1)48 

111  a do planejamento de ensino nos mais diversos níveis de 
ensino, e especificamente na atuação do GEPPE, o qual vem 
desenvolvendo projetos junto ao Departamento de Educação. 
Por fim, ao término do projeto esperamos ter contribuído de 
forma significativamente para o ensino público nas séries 
iniciais do ensino fundamental, vislumbrando possibilidades   

T01(a1)111 
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112  ntáticas, semânticas e pragmáticas de cada um deles. A 

segunda parte desse capítulo é dedicada à comparação dos 
itens, que resulta na escala de gramaticalidade entre eles. Por 
fim, nas considerações finais, apresentamos os principais 
resultados da pesquisa. Fecham o trabalho as referências 
bibliográficas e os anexos, onde constam informações sobre   

T03(a1)112 

113  itado de gêneros. Em seguida, com a invenção da escrita 
alfabética por volta do século VII A. C., ocorreu a multiplicação 
dos gêneros, formando aqueles típicos da escrita. Por fim, 
vem à terceira fase, nela os gêneros expandem-se com o 
aparecimento da cultura impressa e ganha dimensões ainda 
maiores, com a cultura eletrônica, o telefone, o gravador  

T02(a1)113 

114  . Na sequência, mostramos a manifestação de algumas das 
propriedades características desse fenômeno em línguas 
como o alemão, o italiano, o espanhol e o português europeu. 
Por fim, com base na literatura sobre Reestruturação, 
apresentamos os verbos desencadeadores dessa regra nas 
línguas românicas. O  
objetivo deste capítulo é apresentar as semelhan  

T04(a1)114 

115  /alteridade na obra de Clarice Lispector parece obedecer ao 
duplo propósito de colocar em evidência o outro excluído e a 
ambivalência do mesmo ao lidar com essa exclusão”. Por fim, 
percebemos o esfacelamento do personagem central W 
decorrente de suas atitudes narcisitas e egoistas: o homem 
concentrado no eu e incapaz de partilhar o amor da namorada  

T01(a1)115 

116   aspectuais (tender, começar, continuar, costumar, parar, 
terminar, acabar), os verbos de movimento (ir, vir) e os verbos 
ter, haver e estar, que cumprem essas exigências. Por fim, 
apresentamos os resultados da análise dos fenômenos de 
Reestruturação e auxiliaridade verbal no PB, avaliando-os em 
relação à nossa hipótese: os auxiliares correspondem   

T04(a1)116 

117  enciam que o verbo começar impõe restrições de natureza 
aspectual ao seu complemento, admitindo para essa posição 
apenas predicados com aspecto compatível ao que expressa. 
Por fim, analisamos o verbo começar quanto à ordem relativa 
dos núcleos funcionais na hierarquia. Por se tratar de um verbo 
candidato a auxiliar, é esperado que começar correspon  

T04(a1)117 

120  o item analítico é aglutinado (sintetizado), tornando-se um afixo 
durante a fase de morfologização, e, a seguir, é compactado e 
muda de forma aglutinada a forma flexional. Por fim, a forma 
pode deixar de expressar qualquer conteúdo gramatical, 
chegando a zero. Nem sempre estão muito claros os limites 
dessas fases nem onde começa ou termina a GR de   

T03(a1)120 

122  tuais em geral, em seguida, aborda-se panoramicamente, o 
gênero resumo científico: Suas condições de produção e 
alguns aspectos gerais de estruturação e de funcionalidade. 
Por fim, procede-se a análise dos dados com a identificação 
dos critérios mencionados. Este trabalho realizar-se-à 
mediante as teorias de Marcuschi (2007, 2008), Schneuwly e 
Dolz  

T01(a1)122 
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123  não apresenta uma lista fechada desses verbos, mas ilustra a 

manifestação dos efeitos de transparência em construções 
com querer, saber, tentar e desejar fundamentalmente. Por 
fim, Cinque (2006, p. 26) classifica como predicados de 
Reestruturação os verbos osare (ousar) e conseguire 
(conseguir), além dos já citados volere, sapere e provare 
(tentar)  

T04(a1)123 

124   nos livros didáticos com relação ao uso da gramática. Diante 
disso percebeu-se que alguns livros didáticos não contribuem 
ou até mesmo desfavorecem o ensino da gramática. Por fim 
vale salientar que estas falhas encontradas não significam que 
os livros didáticos devem ser inutilizados, mas sim aprimorados 
e utilizados corretamente por aqueles que u  

T01(a1)124 

125  vro. Há ainda a sessão A linguagem do texto apresentando 
discussões acerca dos sentidos contidos nos textos e também 
apresenta algumas atividades relacionadas à gramática. Por 
fim, o livro apresenta a sessão Produzindo texto (nosso foco 
de estudo), a qual está situada no final de cada capítulo. Ao 
todo, essas sessões contam com doze propostas de pr  

T02(a1)125 

126  entre os princípios e categorias que compõem a abordagem 
funcionalista estão: informatividade, iconicidade, marcação, 
transitividade e plano discursivo e gramaticalização. Por fim, 
esses pressupostos teóricos contribuem para que a linguagem 
seja concebida a partir da interação social e buscam explicar 
os fenômenos linguísticos pela verificação do u  

T01(a1)126 

127   românicas, uma vez que as sentenças bem formadas são 
aquelas em que os núcleos modais correspondentes a poder e 
a dever seguem rigidamente a ordem proposta na hierarquia. 
Por fim, analisemos o comportamento de dever2 e dever3 em 
relação à flexão no imperativo. As sentenças a seguir mostram, 
respectivamente, o comportamento de cada um desses núcleo  

T04(a1)127 

130  tens men , com o verbo no pretérito imperfeito do indicativo. 
Tem-se certa dificuldade em analisá-lo em virtude de sua 
proximidade com os aspectos durativo e imperfectivo. Por fim, 
apresentamos os dois aspectos que se relacionam à fase de 
completamento: o perfectivo e o imperfectivo. No aspecto 
perfectivo, a situação é apresentada como completa; em  

T03(a1)130 

131  erbo constitua um auxiliar é a sua c-seleção; por isso são 
apresentados, na seção 4.1.2, os possíveis complementos de 
cada grupo de verbos que compõe a classe inacusativa. Por 
fim, na seção 4.1.3, se apresenta a classe dos auxiliares como 
uma subclasse dos inacusativos, restringindo-se, em uma 
primeira instância, aos grupos que selecionam VP/infini  

T04(a1)131 

132  retanto, que essa construção é produtiva e natural no PE. 
agramatical, indicando a impossibilidade de próclise à forma 
verbal encaixada também nas construções infinitivas. Por fim, 
a boa formação de (15d) aponta a ênclise ao verbo mais baixo 
como a posição preferencial do clítico o em sequências com 
complemento no infinitivo, diferenciando-se, assi  

T04(a1)132 
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133  no papel de agente produtor do enunciado deve levar em conta 

o lugar social e os papéis dos participantes, bem como a 
própria prática social na qual se encontra inseridos. Por fim, 
temos Schneuwly & Dolz, que desenvolvem a ideia de que o 
gênero é utilizado como meio de articulação entre as práticas 
sociais e os objetos escolares, no que se refere à  

T02(a1)133 

134  to da fala, sendo freqüentemente vazios de conteúdo 
semântico, portanto, irrelevantes para o processamento do 
assunto, porém altamente relevantes para manter a interação". 
Por fim, os MDs fazem com que as informações a respeito do 
processamento cognitivo sejam explicitadas, marcando na fala 
as pósreflexões, reformulações, enfim, a reorganização do  

T03(a1)134 

135  e no REP. No ROP e no REP, houve mais ocorrências do é 
que como marcador enfático-explicativo. No DEL, houve mais 
incidência do é que como marcador enfático-interrogativo. Por 
fim, quanto ao canal, o usuário preferiu somente o canal oral, 
não havendo nenhuma ocorrência do é que no canal escrito, 
afastando-se, portanto, dos resultados referentes aos  

T01(a1)135 

136   predicações com esse item. No capítulo 6, encontram-se as 
considerações finais do estudo. A seguir, mostra-se a 
bibliografia utilizada para desenvolver esta investigação. Por 
fim, apresentam-se os textos originais das citações usadas 
nesta pesquisa. 2 REVISÃO DA LITERATURA LINGÜÍSTICA  
Pretende-se, neste capítulo, observar, analisar e resenhar crit  

T03(a1)136 

137  mostrado em (142) revela que vir oferece restrições ao aspecto 
do seu complemento, manifestando, portanto, um estágio 
menos avançado de gramaticalização que o do verbo ir. Por 
fim, analisamos o verbo vir em relação à posição que ocupa 
em sequências verbais. As possíveis combinações de vir com 
os demais verbos da sequência fornecem importantes indíc  

T04(a1)137 

139  les desempenham apenas uma função semântica, marcando a 
relação de sentido que se estabelece entre dois enunciados 
justapostos ou articulados por outros tipos de juntivos. Por fim, 
como de uso conjuncional, são consideradas ocorrências em 
que o item funciona como uma conjunção adversativa  
prototípica, ou seja, os itens articulam a sentença tanto no  

T03(a1)139 

140  rmas semelhantes no século XIX e no século XX. Isso 
confirmou a hipótese, pois o comportamento das modais não 
envolve nem fenômeno de mudança nem de variação 
lingüísticas. Por fim, foi levado em conta o fator nível de 
escolaridade. Confirmando a hipótese, quanto maior o nível de 
escolaridade, maior o uso de orações subordinadas, já que, 
como já foi  

T03(a1)140 

141   como a constatada em Said Ali (1964) e Mattoso (1991), que 
apontam modalidade como uma das propriedades dos 
auxiliares, mas não inserem nenhum verbo modal em suas 
listas. Por fim, muitos gramáticos, como Kury (1970), Mattoso 
Câmara (1991), Said Ali (1964, 1965), Barbosa (1962) e 
Bechara (2001), embasam sua classificação no critério da 
perda semânt  

T04(a1)141 
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142  contar de estórias ou com qualquer outro meio de motivação 

no processo de apresentação da literatura aos novos leitores é 
o principio para a promoção da leitura literária. Por fim, com 
um planejamento flexível e boas escolhas o professor pode 
driblar o desinteresse do aluno e, com um pouco de retórica, 
até despertar nos não leitores a curiosidade l  

T01(a1)142 

144  al. Como temporal, temos que John se torna miserável, no 
momento em que Susan o deixa, já, como causal, temos que 
Susan deixar John é a causa para ele se tornar miserável. Por 
fim, em (8), since apresenta a causa para o locutor ter de ir 
sozinho. A passagem do domínio tempo para o domínio causa 
é representante de um processo metafórico, enquanto o   

T03(a1)144 

145  ções de seleção semântica, por sua vez, confirmam a 
eliminação de parecer e ainda banem do grupo dos auxiliares 
muitos verbos de desenvolvimento e grande parte dos modais. 
Por fim, a impossibilidade de dupla negação exclui da lista de 
auxiliares todos os modais e os verbos de desenvolvimento, 
restando apenas ser, ter e haver acompanhados de particí  

T04(a1)145 

146  mento de investigação da língua com vistas a identificar a 
variabilidade na expressão de um mesmo conteúdo, ou seja, a 
expreessão de um mesmo conteúdo de diferentes modos. Por 
fim, mais um ponto essencial ao tratar da Estilística da língua 
é estabelecer a distinção entre esta e a Estilística literária , 
corrente liderada por Leo Spitzer que, contra  

T01(a1)146 

147   a interrupção do evento em um ponto arbitrário, 
correspondendo, provavelmente, ao Aspterminativo, que 
ocupa uma única posição na hierarquia, depois do núcleo 
Modvolitivo. Por fim, os exemplos em (89) mostram que o 
Modvolitivo precede o Aspcontinuativo, visto que (89a) é 
possível em italiano, e (89b) não. Nesta seção, pretende-se 
buscar evidências   

T04(a1)147 

148  lista José Lins do Rego. O segundo capítulo faz uma 
apresentação de Fogo Morto como um todo, discutindo 
sobretudo, a tristeza configurada nessa obra em seus três 
momentos. Por fim, o último capítulo focalizará apenas um 
personagem, que é o Mestre José Amaro, a fim de deter-se a 
uma análise mais detalhada de como se expressa a tristeza do 
mesmo. 1 U  

T02(a1)148 

149  ado na 3ª fase do século XX, entre 1950 a 1974 (93), cujo 
gênero textual é um editorial (Je). O número (003) indica que 
este é o terceiro texto do grupo. • E-B-94-Jn-016 o Por fim, 
tem-se um exemplar da língua escrita (E), do português do 
Brasil (B), coletado na 4ª fase do século XX, entre 1975 a 2000, 
pertencente ao gênero textual notícia. Em rela  

T03(a1)149 

151  almente, em razão de seqüências narrativas cujo objetivo é 
contar fatos ou acontecimentos que ocorreram em 
determinado tempo e lugar, envolvendo 
personagens/participantes. Por fim, destaca-se que levar não 
se manifestou em seqüências discursivas descritivas de 
tempo27. A verificação do tipo de assunto mostra se a 
expressão temporal introduz algum a  

T03(a1)151 



209  

  
152  nterpretação contrastiva, como em (73), licenciando uma 

marcação temporal própria no domínio encaixado, o que 
parece não ocorrer com outros verbos de Reestruturação no 
PB. Por fim, o verbo querer no tempo presente admite um 
complemento com marcação temporal de futuro, mesmo em 
construções com advérbios como hoje ou agora empregados 
no domínio matri  

T04(a1)152 

153  az esclarecimentos de como muitos dos gêneros produzidos 
devem ser esquematizados e elaborados, além de denunciar 
sua legitimidade na comunidade discursiva a que pertence. 
Por fim, a pesquisa aqui apresentada, cumpre a seguinte 
organização: o primeiro e o segundo capítulo compreendem a 
fundamentação teórica. No primeiro capítulo – “Algumas 
consider  

T02(a1)153 

155  o nosso mundo. Ele era o nosso próprio mundo, reconstruindo 
nossas tramas diárias por uma perspectiva de conforto apesar 
de todos os dissabores que a vida nos proporciona. Por fim, 
apoiados nos embasamentos teóricos até agora relacionados, 
propomos, no próximo capítulo, analisar cinco tiras de Peanuts 
na tentativa de evidenciar o ethos construído p  

T02(a1)155 

156   apenas transmite um conjunto de diversas regras que deve 
ser obedecido pelo simples fato de ser considerado “correto”; 
não há um motivo racional que explique tais regras. Por fim, 
no terceiro argumento, o autor alega que a disciplina não 
possui uma organização lógica, visto que nem os próprios 
manuais sustentam as definições que apresentam. Para o  

T01(a1)156 

157  gesse os dois regimes, não impediria a revolta da oposição; e 
no terceiro, por sua vez, não atribuía a Custódio a 
exclusividade de ter uma confeitaria situada naquela rua. Por 
fim, chegam à conclusão de que o título “Confeitaria do 
Custódio” é o mais adequado, pois não remete a nenhum fato 
político ou histórico. Por meio desse comportamento de Cust  

T01(a1)157 

162   revela que começar manifesta efeitos de transparência, 
permitindo o alçamento do argumento interno do verbo 
encaixado (o relatório) para a posição de sujeito da sentença. 
Por fim, passamos a analisar o comportamento do verbo 
começar com complemento P InfP em relação às propriedades 
determinantes de uma estrutura de controle. O exemplo a 
seguir mos  

T04(a1)162 

163   ao falar da mágoa, julga necessário substituir a informação "o 
sentimento he muito rijo por "passado o dia, logo riim, fallam, e 
despachadamente no que lhes praz sentom". Por fim, em (32), 
o locutor, ao afirmar que a agradabilidade de maio se deve a 
outra coisa e não à razão dada no primeiro segmento, exclui 
toda a informação dada - "Mês elegante,  

T03(a1)163 

164  culos, da antigüidade clássica ao seu tempo, relacionando o 
desenvolvimento intelectual e material do país (ou o seu 
atraso) e o lugar ocupado pelas mulheres na sociedade. Por 
fim, trata do Brasil, da mulher brasileira, das escolas para 
meninas. Aliás, este parece ser o motivo mesmo de toda a 
reflexão. Nísia Floresta defende aí a tese de que o prog  

T01(a1)164 
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168  uivalente àquele que é expresso pelo gerúndio. O fato de a 

preposição não barrar o alçamento do DP para Spec/IP pode 
ser associado ao valor aspectual que a preposição tem. Por 
fim, os inacusativos ainda podem subcategorizar como 
complemento um PartP, conforme mostra o exemplo a seguir: 
(15) Tem [PartP Marta cantado nas festas] Os verbos 
representan  

T04(a1)168 

169  (124b) e (124d) revela que parar se combina apenas com 
predicados de atividade e de accomplishment. Estes se 
caracterizam por descreverem eventos que transcorrem no 
tempo. Por fim, passamos a investigar a posição que o verbo 
parar ocupa na hierarquia de núcleos funcionais. Para isso, é 
preciso examinar como este se comporta quando forma 
sequência c  

T04(a1)169 

170  baseados na situação textual, Traugott e König (1991) citam o 
item after que, de advérbio temporal, passou a conectar 
orações subordinadas que expressam relações de tempo. Por 
fim, como exemplo de fortalecimento do significado situado na 
atitude do falante, os estudiosos elegem as concessivas, as 
causais e os itens de negação para ilustrar essa pas  

T03(a1)170 

172  na abordagem dos gêneros textuais. Também traremos para 
reflexão as contribuições alavancadas pelos estudos de 
Marcuschi (2003; 2008) na conceituação dos gêneros textuais; 
Por fim, colocaremos algumas considerações pertinentes ao 
estudo do gênero relatório, refletindo sobre abordagem desse 
gênero nos manuais de metodologia, em Medeiros (2008), Oliv  

T02(a1)172 

173  eguem transformar, modificar e reformular de diferentes 
maneiras um texto, o que preocupa, embora seja algo 
esperado, já que não se explora atividades de refacção textual. 
Por fim, 35% dos alunos responderam que produzem textos 
que são considerados bem formados, o que mostra que o 
próprio aluno assume sua fragilidade e sua falta de habilidade 
na co  

T01(a1)173 

174  mito do andrógino e a questão do homoerotismo são pontos 
que se entrecruzam, sugerindo uma possibilidade de reflexão 
sobre o tema da diversidade, da unidade na totalidade. Por 
fim, esperamos que o presente estudo, que teve como 
propósito investigar questões inquietantes sobre mito, literatura 
e homoerotismo em contos de Caio Fernando Abreu, possa c  

T01(a1)174 

175  ecida nos capítulos iniciais. Têm-se, tanto uma análise 
quantitativa, quanto qualitativa, sendo esta a de maior 
interesse, portanto, a de maior importância nesse trabalho. Por 
fim, chega-se às considerações finais, na qual se fará uma 
breve retomada dos resultados relevantes para o estudo 
nocional das circunstâncias adverbiais - no caso do presente  

T03(a1)175 

176   a composição dos corpora. Na segunda seção, atemos-nos 
aos procedimentos para a apuração da frequência 
considerando os critérios de análise adotados no presente 
trabalho. Por fim, apresentamos em detalhe esses critérios de 
análise, em formato de grupo de fatores. 3.1. Composição dos 
corpora Os dados dos itens adversativos porém, contudo, 
todavia,   

T03(a1)176 
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178  sa traz para os professores e alunos graduandos do curso de 

Letras. Além disso, mostraremos as referências que serviram 
de aporte teórico para a elaboração deste trabalho. Por fim, 
apresentaremos como anexos o termo de consentimento livre 
e esclarecido, bem como os artigos científicos contendo as 
correções textuais dos professores das disciplinas T  

T02(a1)178 

179  fistirem os finaes da inflamaçam depois do fegundo acceffo, 
pofto que mais remiffos, no tempo do mefmo paroxyfmo, fé 
poderá ufo dos feguintes remédio (18SM, 40) SÉCULO XIX 
Por fim, nos dados do século XIX, foi encontrado um número 
maior de types, caracterizando a multifuncionalidade de 
embora já descrita na análise sincrônica. Esses types são: conj  

T03(a1)179 

180  realização de determinada ação. Além disso, um falante do 
português atual não estabelece relação qualquer entre o 
funcionamento concessivo e o valor temporal do século XV. 
Por fim, a descategorização é o processo em que itens lexicais 
ou menos gramaticais perdem algumas propriedades de sua 
fonte e assumem outras da forma alvo. No caso de embora, o   

T03(a1)180 
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Marcador de junção: “POR ÚLTIMO”    Nº de amostras: 22  

Entrada no 
WS  

Amostra  Referência - Corpus  

1   inquérito é da modalidade culta da língua falada (Oc), 
pertencente ao português brasileiro (B), coletado na década de 
70 (70), cujo informante é do sexo masculino (1m). Por último, 
é apresentado o número do texto por ordem de ocorrência no 
corpus (001). • Op-P-70-3m-002 o Mostra que o inquérito é da 
modalidade popular17 (Op), pertencente ao portug  

T03(a1)01 

2  onto entre os apontamentos realizados pelos professores 
participantes da pesquisa e o livro didático, de acordo com os 
respaldos teóricos pertinentes à referida análise. Por último, 
teremos as nossas considerações finais, que retratarão os 
resultados obtidos através donosso estudo, as referências 
bibliográficas utilizadas para fundamentar a pesquis  

T02(a1)02 

3  tico. Na segunda parte estão descrito os relatos que 
compreendem a Fase de Regência de Classe, metodologias 
utilizadas pelo professor no processo de ensino aprendizagem. 
Por último apresentaremos algumas considerações acerca 
das experiências adquiridas durante a fase de estágio. 
FRAGMENTO DO RELATÓRIO 06 * Introdução Vivemos hoje 
numa sociedade que  

T02(a1)03 

4  . Contudo, essa pronunciação não referencia as variedades 
existentes como, por exemplo, as variedades regionais faladas 
na Espanha, na Colômbia no Chile ou na Argentina. Por 
último, temos na apresentação a seguinte citação: “Un 
apartado denominado de acá y de allá, que contiene 
información del mundo español e hispanoamericano y tiene 
como objetivo   

T01(a1)04 

5  científicos acadêmicos já realizados sobre o tema ou que de 
certa forma estão ligados com o objeto de estudo literatura e 
ensino, bem como alguns livros sobre o assunto. Por último, 
apresentaremos as considerações finais, as referências 
bibliográficas que subsidiaram este fazer monográfico, e na 
sequência disponibilizamos os anexos do corpus em aná  

T02(a1)05 

6  eriências adquiridas nesse período; Fase de regência de 
classe na qual consta as nossas experiências enquanto 
estagiários e as atividades desenvolvidas em salas de aula. 
Por último, serão apresentadas as considerações finais, onde 
se discute sobre as contribuições do Estágio II para a nossa 
formação acadêmica.  
O estudo de Língua Portuguesa tem evol  

T02(a1)06 

7  ros indicam a ocorrência; as letras indicam, respectivamente, 
escolaridade e sexo, seguido do número do informante. 
Seguem-se a indicação da linha e da página do corpus. Por 
último, as três primeiras letras indicam o gênero, e a última, a 
modalidade, O detalhamento das variáveis encontra-se na 
metodologia. (01) Contexto: Os jogadores estrangeiros e  

T01(a1)07 

8  ha em que ocorre o problema. Na estratégia de deslocamento, 
o professor reescreve, em outro local do texto, a forma 
problemática, além de indicar o item a ser deslocado. Por 
último, na estratégia de supressão, o professor apenas risca 
a forma problemática. Todas essas estratégias descritas acima 
podem sofrer alterações, o professor pode utilizar ou  

T02(a1)08 
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33  outro intérprete, o mesmo registro pode produzir curiosidade 

acerca de sua origem, instigando-o a compreender os traços, 
o que corresponde ao “interpretante energético”. Por último, 
uma determinada conclusão a respeito do manuscrito, tomada 
por meio de raciocínio lógico por parte do intérprete, 
corresponde ao que Peirce chamou de “interpretante lóg  

T01(a1)33 

34  eles é o conteúdo temático, ou seja, o assunto que é abordado 
por cada texto. O segundo fator é a sua estrutura formal, pois 
cada gênero possui uma estrutura específica. Por último, 
temos o estilo que leva em consideração a forma individual do 
vocabulário e da escrita. Cada um desses aspectos são 
importantes, porém, Bakhtin concentra seus estudos n  

T02(a1)34 

35  o disponível. Nuyts (1998) define a "intersubjetividade" como a 
evidência conhecida ou acessível ao grande número de 
pessoas que dividem a mesma conclusão com o falante. Por 
último, Traugott (1999) concebe a intersubjetividade como a 
atenção do falante para as atitudes do ouvinte. A 
intersubjetivização é o processo pelo qual os significados, com  

T03(a1)35 

36   em uma pesquisa na qual se reúne toda a literatura publicada 
a respeito do assunto a ser pesquisado. O segundo relata um 
experimento para testar determinadas hipóteses. Por último, 
os artigos científicos empíricos são aqueles que são 
desenvolvidos com base em observações diretas dos 
fenômenos percebidos pela experiência. Esses três tipos de 
artigo  

T02(a1)36 

37   num caso de mudança semântica; (ii) quando há ligação 
sincrônica de muitos valores semânticos relacionados a uma 
única forma, que consiste num caso de polissemia; (iii) por 
último, quando a função semântica básica da forma é 
estendida pragmaticamente para cobrir outros referentes ou 
significados, caso de ambigüidade pragmática. A autora 
propõe um   

T03(a1)37 

38  2º.) "até - temporal", 3º.) "até - operador argumentativo" e 4º.) 
"até - marcador discursivo", sendo esta divisão feita a partir da 
menor ou maior abstratização do item. Por último, ainda que 
alguns exemplos dos corpora sejam analisados ao longo do 
trabalho, dedica-se um capítulo à análise dos dados. Neste 
capítulo, define-se uma escala de abstrati  

T03(a1)38 

39  inquérito é da língua escrita (E), pertencente ao português 
europeu (P), coletado na 1ª fase do século XX, entre 1901 a 
1924 (91), cujo gênero textual é um anúncio (Ja). Por último é 
apresentado o número do texto por ordem de ocorrência no 
corpus (001). • E-B-93-Je-003 o Mostra que o inquérito é da 
língua escrita (E), pertencente ao português do Br  

T03(a1)39 

41  rrência do evento está o significado atribuído pela maioria dos 
estudiosos de already: a de um evento ou estado que ocorre 
antes de um tempo em que era esperado ocorrer. Por último, 
a anterioridade a acréscimo adicional sobrevém quando o 
evento ou estado acontece antes de um ponto temporal em 
que uma determinada propriedade dele seria incrementada,  

T03(a1)41 
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43  ise da letra da música “Qual é?” de Marcelo D2, onde 

percebemos que o autor utiliza a gíria como uma forma de 
mostrar a cultura e o modo de viver de um grupo de pessoas. 
Por último, apresentamos as conclusões que apontam para 
uma visão positiva da utilização das gírias no mundo 
globalizado, onde a comunicação leva formas peculiares de 
falar para o   

T01(a1)43 

45  ca corresponde aos gêneros discursivos específicos 
recorrentes em modelos pré-estabelecidos para cada situação 
comunicativa e determinam, por si só, seus papeis sociais. Por 
último, temos a cenografia que, por vezes, põe a cena 
genérica em um segundo plano e leva o leitor a ser enlaçado 
por outro tipo de cena. A cenografia corresponde a uma 
constru  

T02(a1)45 

46  logias utilizadas no processo de ensino e aprendizados 
adquiridos em que fazemos menção de alguns teóricos que 
subsidiam o ensino, como forma de teorizar nosso trabalho. 
Por último, apresentamos algumas considerações acerca das 
teorias abordadas e constatações realizadas durante todo o 
período de Estágio Supervisionado, em meio das quais 
apresenta  

T02(a1)46 

48  música), tornando o texto geralmente multimodal. Sendo 
assim, reforçando o que foi dito anteriormente, o texto passa a 
possuir aspectos tantos verbais como não-verbais. Por último, 
que o texto é um evento interativo, ou seja, não ocorre de forma 
isolada, mas sim, envolve, em seu processo, interlocutores que 
precisam processar a ocorrência linguíst  

T02(a1)48 

49  lativo, estrutura da frase, frase mal construída e forma verbal. 
Com relação de foco no léxico, encontra-se impropriedade 
lexical, impropriedade vocabular e vocabulário. Por último, 
com foco na organização textual, observam-se as correções 
relacionadas à ambiguidade, coesão, foco narrativo, 
redundância, repetição, sequenciação, tempo verbal, dentre  

T02(a1)49 
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Marcador de junção: “PRIMEIRAMENTE”   Nº de amostras: 34  

Entrada no 
WS  

Amostra  Referência - Corpus  

2  mitindo, assim, a investigação de nossa hipótese: a de que os 
verbos auxiliares correspondem aos núcleos mais altos na 
hierarquia proposta por Cinque (2006, p. 12; 93). 
Primeiramente, examinamos a manifestação dos fatores 
acima citados nos verbos modais (seção 4.2.1). A seguir, 
abordamos os verbos indicadores de diferentes noções 
aspectuais (seção   

T04(a1)02 

8  neros selecionados para a investigação. À parte, nesse 
capítulo, destacamos algumas noções sobre a modalidade oral 
e escrita. No oitavo capítulo procederemos à análise. 
Primeiramente, apresentaremos os resultados gerais da 
pesquisa, considerando a freqüência de ocorrência das formas 
pesquisadas nos dois gêneros. Em seguida, destacaremos as 
hipótese  

T03(a1)08 

9   porém, contudo, todavia, entretanto e no entanto, ao longo dos 
séculos XIII a XXI, levando em consideração os critérios 
apresentados e discutidos no capítulo anterior. 
Primeiramente, fazemos a exposição dos resultados 
alcançados para cada um dos juntivos, a fim de oferecer uma 
visão do processo de mudança de cada um deles. Num 
segundo momento, pro  

T03(a1)09 

11  ; 1.1.;1.1.1. e 1.1.2.). Após esse levantamento do que é 
considerado oração modal para alguns autores, faz-se 
necessário expor o que será considerado oração modal aqui. 
Primeiramente, o princípio básico para se classificar uma 
oração como subordinada adverbial é estabelecer sua 
equivalência a um adjunto adverbial. Como tal, ela possui uma 
relação d  

T03(a1)11 

13  e a língua e a interação social; língua e o contexto; língua e a 
comunição. Basicamente, o conceito que veremos de língua no 
funcionalismo está pautado nesses aspectos. Primeiramente, 
a língua no Funcionalismo caracteriza-se como um instrumento 
de interação social, ou seja, interação entre os sujeitos, fato 
esse que nos leva a acreditar que a língu  

T02(a1)13 

18   no número de verbos que compõem as listas de auxiliares nas 
gramáticas tradicionais é, provavelmente, resultado de sua 
abordagem superficial da noção de auxiliaridade.  
Primeiramente, não se encontra nas gramáticas a explicitação 
de todos os critérios empregados na classificação de um verbo 
como auxiliar, exceto na de Perini (2000), que parece cent  

T04(a1)18 

20   verbos. A partir dessa análise, vê-se que a maioria mantém 
uma visão tradicional sobre comportamento verbal e raras 
vezes mencionam o verbo levar em sua categorização.  
Primeiramente, observa-se que o conceito de verbo utilizado 
pelos autores difere conforme a profundidade com que estes 
tratam do assunto. Dessa forma, um escritor pode conceituar 
es  

T03(a1)20 

21  cia disso é que eles não poderão fazer valer os seus direitos 
contra juizos menos esclarecidos. No que se refere à locução  
SEM  QUE,  podem  ser  feitos  alguns  comentários.  
Primeiramente, o item SEM funcionava como preposição 
(item menos gramatical). Em seguida se juntou à conjunção 
QUE, formando a locução conjuntiva SEM QUE. Com isso, 
houve uma recate  

T03(a1)21 
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29  ipal e quais são os articuladores sintáticos capazes de 

introduzilas. Acredita-se que as modais possam se apresentar 
tanto na forma reduzida como na forma desenvolvida. 
Primeiramente, porque, muitas vezes, o gerúndio transmite a 
idéia de modo, configurando, nesse caso, a existência de 
modais reduzidas. Soma-se a isso o fato de que a conjunção  
COMO   

T03(a1)29 

30  rará de agora em diante. Na primeira subseção, apresenta-se 
a distribuição dos dados por categoria identificada e, depois, 
passa-se a expor aspectos de cada uma destas. 
Primeiramente, tratar-se-á da categoria de Vpredicador, 
expondo-se seu comportamento básico, bem como o processo 
de expansão semântica (verbo não-pleno) e sua configuração 
semântico  

T03(a1)30 

33  ante a dos termos. As funções pragmáticas contribuem 
essencialmente para a análise das regras lingüísticas. Sendo 
assim, é importante entender como elas se diferenciam. 
Primeiramente, há na predicação duas funções pragmáticas, 
tanto internas quanto externas. Como função externa tem-se o 
tema, que especifica o universo do discurso com respeito ao 
qu  

T03(a1)33 

37  demais, com querer, crer, dever, poder, ir, etc. acompanhados 
de infinitivo, como verbos independentes, ambos principais, 
pertencentes, portanto, a sentenças distintas. Primeiramente, 
foi investigada a (im)possibilidade de pronominalização do 
auxiliado. Se o auxiliado pudesse ser substituído por um 
pronome, "os dois verbos seriam principais, sendo   

T04(a1)37 

38  afirmar que Sherlock Holmes enquanto afecto da mente 
dedutiva pura é um constructo poético que se dá tão-somente 
pela organização do enredo dos romances de Conan Doyle. 
Primeiramente, o narrador-personagem Watson apresenta as 
características do detetive, para depois descrever o caso e a 
maneira como Sherlock Holmes age durante a investigação, 
para   

T01(a1)38 

41  , foi possível fazer uma descrição mais coerente das orações 
subordinadas adverbiais modais. Para isso, foram levados em 
consideração vários aspectos referentes a elas. 
Primeiramente, foram mostradas as diferentes abordagens 
feitas por autores cujos pensamentos estão de acordo com 
teorias diversas: abordagem tradicional, abordagem 
pragmático-discur  

T03(a1)41 

45  los em que o item até tem função de preposição com idéia de 
limite espacial. Duas razões fazem com que não se possa dizer 
que o item até presente em (22) seja espacial. Primeiramente, 
ele não pode ser classificado como uma preposição, visto que 
seu uso não é obrigatório, nem tampouco relacional. Em 
segundo lugar, a significação deste até em nada se  

T03(a1)45 

46  ossíveis interlocutores e de justificar a pertinência de suas 
idéias e de seu trabalho. Acreditamos que a relevância desta 
pesquisa centra-se em dois pontos essenciais. 
Primeiramente, em estudar o processo de construção 
argumentativa em trabalhos acadêmico-científicos por parte de 
pesquisadores iniciantes e pesquisadores doutores, 
apontando como se  

T01(a1)46 
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50  ovar a não-aplicação desses dois tipos de pressuposição a 

todos os usos de already e, portanto, distingui-los entre si, a 
autora argumenta com o uso de contra-exemplos. 
Primeiramente, considere-se a sentença (2-12) que não 
abrange a pressuposição de não- instanciação prévia. (2-12) 
A: I've applied for American citizenship. B: Is your husband also 
a  

T03(a1)50 

59  da para o ensino de línguas. Neste trabalho será feita uma 
análise do gênero textual resumo científico visando à 
identificação de sua estrutura e de sua funcionalidade. 
Primeiramente serão tecidas algumas considerações a 
respeito dos gêneros textuais em geral, em seguida, aborda-
se panoramicamente, o gênero resumo científico: Suas 
condições de prod  

T01(a1)59 

60  ática entre cláusulas, rejeitando, deste modo, a descrição dos 
processos de articulação de cláusulas por meio da dicotomia 
coordenação/subordinação e parataxe/hipotaxe.  
Primeiramente, apresenta-se a proposta de Lehmann (1988) 
e, em seguida, a de Hopper & Traugott (1993), destacando, em 
cada uma delas, os critérios em que esses autores se pautam. 
Le  

T03(a1)60 

62   tratar de algo que não é ensinado na escola, tem em mãos 
estruturas que estão profundamente presentes na linguagem e 
não invenções que lhe foram externamente impostas. 
Primeiramente Fillmore (1985: 74) analisa a sílaba extra que 
ocorre logo após as palavras had ou hadn't em certos tipos de 
cláusulas contrafactuais no passado. Compare os exemplos e  

T04(a1)62 

64  ente do seu complemento. Ao mesmo tempo em que esta 
caracterização descarta que os auxiliares possam ter 
argumentos (DPs e CPs), ela levanta uma discussão 
interessante. Primeiramente, ela nos leva a perguntar se os 
chamados copulativos são auxiliares. A nossa resposta a esta 
pergunta é que um verbo auxiliar não pode ser o único verbo 
da predicação,  

T04(a1)64 

68  temente de outras letras que encontramos disponíveis nos 
sites de pesquisas. Ao atentarmos para o título, há uma 
dificuldade em relacioná-lo ao conteúdo posto na letra. 
Primeiramente, com uma pesquisa em dicionário Miniaurélio 
de Ferreira (2004, sp) disponibiliza o conceito de “enfincar”, 
como um verbo transitivo direto do brasileiro popular fincar  

T02(a1)68 

75  , na tentativa de provar que as duas porções contrastadas por 
já são, na verdade, Moves, e não Atos, e que, por isso, já 
funciona propriamente como modificador de Move. 
Primeiramente, o Move se caracteriza por uma pausa 
entonacional, como observado no exemplo anterior e em todas 
as ocorrências desse tipo no córpus. Apesar de não ser o foco 
aqui, na  

T03(a1)75 

80  o explicitados na análise dos dados (cf. capítulo 5). Antes de 
se fechar esta seção, cabe expor, ainda, a teoria de Perini 
(2003) a respeito da subordinação de orações. 
Primeiramente, o autor afirma que todo período é sempre uma 
oração, visto que ele considera que a soma entre a oração 
principal e a oração subordinada, resulta numa oração que ele 
c  

T03(a1)80 
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81  o exprimindo a circunstância de modo, é capaz de introduzir 

coordenada aditiva. Kury (1987), ao tratar das modais, dá 
ênfase às imbricações com outros tipos de orações. 
Primeiramente, ele afirma que as modais podem ser 
equivocadamente classificadas como comparativas e isto pode 
ser observado em: XIX."Eu deixo a vida [como deixa o tédio / 
Do deserto  

T03(a1)81 

84  to, diferentemente da GT, que postula que o bloco até que 
funciona como um todo na constituição do período composto, 
acredita-se que esta constituição dá-se por partes. 
Primeiramente, a conjunção que inicia a oração "tudo seja15 
entregue ao titular de direito" formando a oração "que tudo seja 
entregue ao titular de direito". Esta oração formada, gr  

T03(a1)84 

87  Distribuição dos dados por fontes pesquisadas Observe-se a 
seguir a tabela que mostra a realização das categorias 
funcionais de levar com relação às fontes pesquisadas: 
Primeiramente, enfoca-se que, mesmo com o desequilíbrio 
dos dados mostrados na tabela, optou-se por expô-los, uma 
vez que foram obtidos na amostra, porém, considerar-se-ão 
apenas as  

T03(a1)87 

89   a metodologia utilizada para trabalhar questões gramaticais, 
socioculturais, auditivas e comunicativas, visando não 
somente questões discursivas, mas também políticas. 
Primeiramente serão tecidas algumas considerações a 
respeito do papel educativo do ensino de língua estrangeira na 
escola. Faz-se necessário a especificação de algumas 
particularida  

T01(a1)89 

98  IE et al. [1968] 2007); e, a partir desses dados, fizemos uma 
análise qualitativa, visando explicar o fenômeno de mudança 
e/ou variação do é que e é o que. 4 Resultados 
Primeiramente, seguem os resultados obtidos do cruzamento 
das variáveis em relação ao é que e sua relação à frase da 
ocorrência, ao escopo de é que e ao usuário. Em seguida vêm 
os r  

T01(a1)98 

99  após eliminação dos dados categóricos apontados pelo 
VARBRUL, serão apresentados em três blocos diferentes a fim 
de facilitar a apresentação e discussão dos resultados. 
Primeiramente, são tratados resultados das variáveis 
associadas à morfofonologia: a tonicidade; o tempo verbal, as 
perífrases e os verbos plenos. Depois, os resultados das 
variáveis  

T04(a1)99 

104  va ou excludente. Levando os exemplos do corpus em 
consideração, alguns comentários podem ser feitos acerca do 
processo de gramaticalização experimentado pelo item SEM. 
Primeiramente, ele funcionava apenas como preposição que 
ligava dois substantivos. Em seguida, SEM preposição se 
juntou a verbos no infinitivo para introduzir orações. Apesar de 
não  

T03(a1)104 

106  pulação de um enunciado complexo pela distribuição de seus 
argumentos em duas cláusulas adjacentes. Há semelhanças 
entre as análises de Hopper e a realizada nesta tese. 
Primeiramente porque igualmente são consideradas 
amostras reais de fala, em que o contexto desempenha papel 
fundamental na descrição dos dados e também porque são 
considerados aquel  

T04(a1)106 
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107  de a gente em dados de 32 entrevistas da cidade de Curitiba, 

PR. A Tabela 3, no Anexo 2, apresenta a distribuição 
freqüencial encontrada em todas as variáveis testadas. 
Primeiramente serão tratados os resultados em números 
absolutos e freqüenciais relativos à variação pronominal nós/ a 
gente para visualização da distribuição geral das variáveis na   

T04(a1)107 

116  tegração de cada dado relevante, através da soma dos fatores; 
c) e comparar o comportamento sintático-semântico dos dois 
grupos de verbos, os cognitivos e os volitivos. Primeiramente, 
dar-se-á uma descrição dos fatores22 com a exemplificação e 
as expectativas quanto à contribuição de cada fator para 
análise da integração de cláusulas. Na seção segu  

T04(a1)116 
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Marcador de junção: “SEGUIDAMENTE”   Nº de amostras: 01  

Entrada no 
WS  

Amostra  Referência - Corpus  

2   de 1920 como que para explicar a literatura modernista num 
confronto entre valores burgueses e libertários que envolviam 
as criações artísticas deste início de século. Seguidamente às 
imagens de artes plásticas, uma breve introdução do conteúdo 
apresenta um texto (ANEXO) cuja essência baseia-se em 
proclamar que esta época fora marcada, no mundo oc  

T01(a1)02 
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Marcador de junção: “TAMBÉM”    Nº de amostras: 13 

Entrada no 
WS  

Amostra  Referência - Corpus  

1  to, tendo nesse caso o verbo como uma espécie de 
circunstancial; entretanto sempre é possível fazer a leitura 
oposta, descartando o auxiliar, e mantendo coesos SV (p. 126). 
Também conforme o cânon funcionalista da gramaticalização, 
embora com um ou outro matiz teórico diferencial no qual não 
nos ateremos, Castilho (In. Estudos Lingüísticos e Literá  

T03(a2)01 

4  ramaticalização de a gente, em especial aqueles que se 
mostraram mais relevantes para compreensão do fenômeno 
de inovação lingüística - como os princípios de Hopper (1991). 
Também é tratado do modelo da Sociolingüística Laboviana, 
em especial da Teoria da Variação e Mudança Lingüística (cf.  
WEINREICH, LABOV & HERZOG, 1968). Estes fundamentos 
baliza  

T04(a2)04 
 
 

 

7   verbais, simplificando-o, e dando aos pronomes pessoais 
cada vez menos redundância, pois "quase só a eles cabe a 
indicação da categoria de pessoa" (MONTEIRO, 2004, p. 36). 
Também chamou a atenção o fato de que em nenhuma das 
obras verificadas o uso de a gente é considerado adequado 
para a variedade padrão da língua - oral ou escrita. O trato de 
a   

T04(a2)07 

9  onfigurados com preposição e artigo definido, registram-se 
mais empregos de levar que se situam na fronteira entre as 
categorias de Vpredicador a Vsuporte (cf. ex. abaixo). 
Também há um número significativo de ocorrências nessa 
condição quando o elemento não-verbal se configura como um 
"nome nu" (23 dados). Neste, a possibilidade de troca consiste   

T03(a2)09 

10  eito de uma certa crença mantida pelo falante ou uma questão 
referente ao estado de crença do ouvinte, como no exemplo 
"Do you think that the coup was planned by the CIA?". Também 
pode usado para qualificar uma asserção: "a- I think 
Commander Dalgleish writes poetry. b- Commander Dalgleish 
writes poetry, I think." Usando think parentético, "o falan  

T04(a2)10 

11  inar a verba]". (E-B-91-JN-006) "A cada momento, [sem que se 
possa determinar a verba], temos noticia de gastos 
extraordinarios que attingem centenas e milhares de contos". 
Também parece ser possível tanto a anteposição como a 
posposição de modais sem causar prejuízo à compreensão do 
período. Com isso, pode-se perceber que, principalmente nas 
oraçõ  

T03(a2)11 

12  de codificações ocasionada pela diversidade de número de 
pronomes em paralelismo quando além de três (de quatro até 
nove pronomes em paralelismo em um segmento discursivo). 
Também contribuiu para o problema o controle do tipo de 
seqüência mista (se começa com a gente, muda para nós, 
permanece com nós, muda para a gente ou vice-versa), pois 
essa pul  

T04(a2)12 

16  ra, no entanto, que, no "pretérito perfeito, o verbo desta 
conjugação composta significava a mesma cousa que na 
conjugação simples. Teve visto e viu eram cousas idênticas". 
Também a segunda forma, fui fazer, no âmbito da segunda 
perspectiva prospectiva, não é normal na língua falada, pelo 
menos na fala culta do fortalezense. Contudo, da forma como   

T03(a2)16 



222  

  
17  odutor parece colocar-se de maneira mais evidente, abrindo, 

inclusive, parênteses para um comentário (É como se fosse 
uma bola de neve (que vai explodir um dia, é lógico)). Também 
na construção com haver, a estrutura será que, para iniciar 
uma estrutura interrogativa, parece-nos ser mais característica 
da oralidade. Essas construções podem ser indí  

T03(a2)17 

19   acreditar [que]- que isso não - [não]- não exista, não é? Já em 
(110), coletada de forma não-controlada, a CFF aparece numa 
forma de interrogativa precedida por "por que". Também aqui 
o escopo da negação recai sobre toda a construção. (110) Por 
que você não pega e compra um carro? Contudo, é preciso 
destacar que a construção "pega e compra" está i  

T04(a2)19 

20   sério leva e um grande susto levou) já apresenta, em (97), 
intensificador (grande), enquanto, em (96), a predicação 
permite a inserção de um (leva muito/bastante a sério). 
Também se identificam possíveis comutações para o verbo 
(considera/toma a sério e vivenciou/teve/tomou um grande 
susto) e o SN (leva em consideração). O caso (97) não admite 
per  

T03(a2)20 

22  or sua vez pode ser caracterizado da seguinte maneira: 
onisciente (conhece tudo da historia, sabe mais que o 
personagem) e onipresente (está em todos os lugares, ver 
tudo). Também podemos encontrar uma variação desse tipo 
de narrador, sendo ele: narrador intruso e narrador parcial. Já 
o narrador de primeira pessoa ou narrador-personagem está 
dentro  

T02(a2)22 

24  tos correferenciais apresentam uma tendência em não 
explicitar (lexicalmente ou pronominalmente) o sujeito na 
segunda cláusula, que tem um sujeito anafórico (anáfora zero). 
Também nas CFFs, a ocorrência de sujeito em V2 é muito 
marcada e foi verificada em muitos poucos casos no corpus. 
Contudo, a coordenação e as CFFs possuem outras 
propriedades co  

T04(a2)24 

  

 


