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“E Deus disse... Com um enunciado, o mundo veio a sua 

existência. A origem oracional do universo, conforme citado em 

Genesis, espelha o nosso próprio uso da língua para construir 

realidade e transformar experiências em significado. Tamanho 

é o poder generativo de realidade da gramática que ela nos 

possibilita definir „a experiência básica do ser humano‟” 

(HALLIDAY, 2004, p. vii) 

  



 
 

RESUMO 

 
A produção textual é ainda hoje uma temática que mobiliza intensa discussão no campo da 
pesquisa linguística porque, mesmo repercutidas amplamente as diversas formas de 
manifestação dos sentidos na escrita, os processos de articulação de ideias com vistas ao 
objetivo final do texto podem variar nos muitos espaços/contextos em que ele se configura. 
Na academia, dadas as exigências mais frequentes de produção e maior controle dos 
trabalhos finais escritos, a produção do texto é ainda mais criteriosa, considerados os 
elementos envolvidos na produção e na recepção. Assim, esta pesquisa objetiva 
compreender as relações lógico-semânticas de Projeção em textos acadêmicos de 
estudantes de graduação e de pós-graduação da área de Letras, devendo, para isso, 
descrever as relações mais e menos recorrentes em textos de estudantes de graduação e 
de pós-graduação da área de Letras, analisando as relações lógico-semânticas de Projeção 
presentes nesses mesmos textos e comparando os usos entre os textos de graduação/pós-
graduação quanto às relações de Projeção. A Linguística Sistêmica-Funcional é adotada 
como orientação teórica geral, principalmente a obra de Halliday e Matthiessen (2004) e as 
dela derivadas. Para consecução dos objetivos propostos, a pesquisa se vale de um corpus 
de 9,8 milhões de palavras constituídos por artigos e monografias de graduação, e por 
dissertações e teses da área de pós-graduação Letras, tendo, nos procedimentos e 
tratamento do texto, o auxílio das ferramentas do pacote eletrônico WordSmith Tools 
(SCOTT, 2012). Os dados obtidos indicam que a Projeção se apresenta em maior 
ocorrência nos textos de graduação, além de os processos mentais serem mais recorrentes 
nas Projeções por Ideia. Logo, os dados parecem indicar usos de relações oracionais mais 
desenvolvidas/ampliadas nos textos de estudantes de pós-graduação, podendo também ser 
indício de que as práticas de escrita na academia tendem à maior desenvolvimento das 
relações de sentido nos textos, especificamente nas relações lógico-semânticas, à medida 
que o estudante também avança nos níveis de ensino/formação. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Relação lógico-semânticas. Projeção. Locução. Ideia. Textos 

acadêmicos. Complexo oracional. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The textual production is still today a theme that mobilizes intense discussion in the field of 

linguistic research because, even if the different forms of expression of the senses in writing 

are widely affected, the processes of articulation of ideas with a view to the final objective of 

the text can vary in the many spaces contexts in which it is configured. In academia, given 

the more frequent demands of production and greater control of the final written works, the 

production of the text is even more judicious considering the elements involved in production 

and reception. Thus, this research aims to understand the logical-semantic relations of 

Projection in academic texts of undergraduate and graduate students in the area of Letters, 

and, for this, to describe the more and less recurrent relationships in texts of undergraduate 

and graduate students. postgraduate studies in the area of Letters, analyzing the Logical-

semantic relations of Projection present in these same texts and comparing the uses 

between the undergraduate/post-graduation texts regarding Projection relations. The 

Systemic-Functional Linguistics is adopted as general theoretical orientation, mainly the work 

of Halliday and Matthiessen (2014) and derived hers. In order to attain the proposed 

objectives, the research uses a corpus of 9.8 million words composed of undergraduate 

articles and monographs, and dissertations and theses from the area of Literature, having, in 

the procedures and treatment of the text, the aid of the tools of the electronic package 

WordSmith Tools (SCOTT, 2012). The data obtained indicate that the Projection is more 

frequent in the graduation texts, besides the mental processes are more recurrent in the 

Projections by Idea. Thus, the data seem to indicate uses of more developed / extended 

sentence relations in the texts of postgraduate students, and may also be an indication that 

writing practices in the academy tend to further develop meaning relations in texts, 

specifically in logical relations as the student also progresses in the levels of 

education/training. 

 

Keywords: Logical-semantic relationships. Projection. Locution. Idea. Academic texts. 
Sentence complex. 
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INTRODUÇÃO 

 

O texto é considerado como uma unidade semântica que estabelece 

sentido(s), independentemente de sua extensão, em que as relações entre suas 

partes contribuem para esse processo. Dessa maneira, compreender essas 

relações, que são tanto lógicas quanto semânticas, possibilita reconhecer 

propriamente a construção de sentido pretendido na produção do texto. É o que 

consideram Halliday e Hasan (1976) ao indicar, em, exemplo, que a coesão é uma 

dessas formas de articular significados entre as diferentes porções do texto, 

podendo a sinalização desse processo de articulação ser explícita ou não.  

Destarte, Halliday (1994) afirma que o que contribui para que os textos 

consigam expressar ou não seus significados, realizando padrões semânticos para 

possibilitar a interação e comunicação entre os indivíduos, estaria basicamente na 

implicação entre discurso e gramática, posto que, no seu entendimento, qualquer 

análise de discurso deve refletir as relações gramaticais, sob pena de não passar de 

um comentário acidental. Por essa orientação, o texto é uma unidade semântica da 

“gramática social”, e não apenas um amontado de palavras que formam frases e 

orações, já que os significados construídos somente podem ser decifrados através 

dos seus objetivos estruturais dessa mesma gramática em que fora codificado. 

Assim, ainda de acordo com Halliday, todos os significados são totalmente inéditos, 

criados especificamente para aquela específica comunicação.          

Considerando esses elementos e procurando descrever, compreender e 

analisar a natureza das relações que se estabelecem no interior dos textos, os 

estudos desenvolvidos nessa área têm sido realizados desde a década de setenta, 

do século passado, com investigações voltadas particularmente para as relações 

que articulam e organizam, desde o domínio da frase simples (composta por uma 

oração) até porções maiores, como os períodos ou complexos oracionais, no dizer 

de Halliday e Matthiessen (2004), no conjunto de conceitos que tais estudiosos 

chamam de introdução à gramática funcional, ou seja, a base da Linguística 

Sistêmico-Funcional (LSF). 

Os estudos da LSF reconhecem a noção de língua como complexa e que 

estes promovem reflexões acerca dos usos concretos que fazemos dela nas 

relações sociais, o que caracteriza tanto seu aparato teórico quanto metodológico, já 
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que as abordagens podem refletir a língua em suas diferentes dimensões e 

comportamentos.  

A partir dessa proposta da LSF, as investigações têm demonstrando a 

necessidade de se proceder de forma mais sistemática e, portanto, mais sistêmica, 

no entendimento dessas relações de base semântica, reconhecendo, para além dos 

recursos da textura (interna e externa), aqueles que denotam significados que se 

realizam contextualmente, graças aos fatores envolvidos na produção e recepção 

dos textos. 

Nesta dissertação, interessa-nos, de modo mais pontual, analisar as 

relações internas, que também podem ser designadas como fatores da coesão, 

principalmente os nexos semânticos que mantém o elo coesivo no interior dos 

complexos oracionais. De forma mais específica, o presente estudo centra-se nas 

relações lógico-semânticas de Projeção enquanto recurso que permite a coesão e 

desenvolvimento de sentidos de um texto, permitindo progredi-lo e “projetar” 

estruturas discursivas anteriores introduzidas. 

Embora os estudos sobre relações lógico-semânticas estejam contemplados 

em pesquisas variadas e por orientações teóricas diversas, como Prestes (2003), 

Neves (2006), Aluísio (2007), Melo (2013) etc., ainda há um número pequeno de 

estudos voltados para essa temática em língua portuguesa, com aplicação direta 

das categorias da LSF e, especificamente, com estudo de textos produzidos na 

academia, em suas diferentes modalidades, quais sejam, a graduação e a pós-

graduação.  

Logo, já que o texto acadêmico é um dos elementos vitais nos diversos 

estágios pelos quais passa um estudante, estes precisam estar aptos a produzirem 

textos que envolvam desde relações mais simples até aquelas que implique 

reconhecer cadeia complexas de sentidos, com vistas a consecução de seus 

objetivos quando do processo de produção. Por outras palavras, os estudantes 

necessitam ler, compreender e produzir textos que estejam além das relações 

sintáticas, e que mantenha entre si relações lógico-semânticas que possibilitem 

auxiliar o processo de expandir o conhecimento, promovendo uma comunicação 

direta entre o enunciador e o receptor. Essas relações lógico-semânticas existentes 

num texto constituem-se através de dois níveis: entre as orações e um nível mais 

complexo, dispostos entre grupos de orações, o que Halliday e Matthiessen (2004) 

chamam de complexo oracional. 
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Assim, os textos acadêmicos, seja em nível de graduação ou pós-

graduação, refletem relações de sentidos que demandam, por parte de quem produz 

e de quem recebe, o reconhecimento de “modelos” mais ou menos fixos de 

construção de significados, voltados especialmente para a representação do 

conhecimento produzido na academia. Isso posto, a importância de se estudar as 

relações lógico-semânticas, especificamente as de Projeção, pode fornecer 

subsídios para o entendimento do que esse tipo de relação, seja por Locução 

(processos materiais e verbais) seja por Ideia (processos mentais), favorecem o 

desenvolvimento do texto enquanto unidade básica de comunicação altamente 

articulado e, nesse caso, o reconhecimento por parte do estudante do nível de 

maturidade e proficiência na escrita acadêmica. 

Diante do exposto, esta pesquisa pretende responder algumas indagações, 

a saber: Quais relações lógico-semânticas de Projeção são mais e menos 

recorrentes em textos de estudantes de graduação e de pós-graduação da área de 

Letras? Há usos mais concentrados nos textos de um ou outro nível de formação? 

Para responder essas indagações, estabelecemos por objetivo geral 

compreender as relações lógico-semânticas de Projeção em textos acadêmicos de 

estudantes de graduação e pós-graduação da área de Letras, a partir do 

atendimento aos objetivos específicos:  

 Descrever as relações lógico-semânticas de Projeção mais e menos 

recorrentes em textos de estudantes de graduação e de pós-graduação 

da área de Letras. 

 Analisar as relações lógico-semânticas de Projeção presentes em textos 

de estudantes de graduação e de pós-graduação em Letras. 

 Comparar os usos entre os textos de graduação/pós-graduação quanto às 

relações lógico-semânticas de Projeção. 

Para atender a esses objetivos, apoiamo-nos nos trabalhos de autores 

internacionais como; Halliday (1985,1994, 2004), Halliday e Hasan (1976), Halliday e 

Matthiessen (2004), Lehmann (1988), Givón (1990), Martin e Rose (2007), Martin 

(1992), bem como os autores nacionais como; Neves (2006), Araújo (2007). Esses 

autores abordam a articulação das frases e essas relações.  

No que diz respeito à base metodológica, a pesquisa se configura dentro da 

Linguística de Corpus em que o termo “corpus” se refere, simultaneamente, a um 

conjunto de dados e métodos. Neste estudo, o corpus da pesquisa em questão se 
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configura segundo Berber-Sardinha (2004) como sendo médio-grande, já que é 

composto por 9,8 milhões de palavras, sendo necessário auxílio eletrônico para 

tratamento dos dados. Assim, foram utilizadas ferramentas do pacote computacional 

WordSmith Tools (SCOTT,2012), responsável pelo processamento de arquivos 

eletrônicos, desde que esteja em formato de edição de texto (txt) e que é composto 

por três ferramentas mais reconhecidas: WordList, Corcord e Keywords. 

Nesta pesquisa, foi utilizada apenas a ferramenta Concord a fim de (i) 

identificar os processos das relações lógico-semânticas de Projeção nos textos 

acadêmicos e (ii) identificação da quantidade dos processos de relações lógico-

semântica presentes em cada texto acadêmico analisado (artigo, monografia, 

dissertação e tese). Esse processo é imprescindível ao trabalho, já que o corpus é 

extenso, não sendo possível analisá-lo de forma manual, apesar de termos nos 

valido, em alguns levantamentos para a classificação, de procedimentos mais 

individuais e o trabalho manual. 

A pesquisa, pois, deve possibilitar um ganho teórico, no sentido de 

demonstrar os estudos sobre aspectos gramaticais de uso de relações de significado 

nos textos acadêmicos, pelo prisma da LSF, além de esclarecer e aprofundar em 

estudos do letramento, muito em voga recentemente no Brasil. Assim, como 

relevância acadêmica, a pesquisa procura aprofundar em estudos já existentes, bem 

como abordar suas descobertas; apresentar as mudanças acerca de determinados 

temas em nada esclarecidos na gramática tradicional; elencar as práticas de escritas 

acadêmicas, diferenciando os advindos da graduação dos das pós-graduação; 

enfim, deve favorecer futuras pesquisas sobre o tema aqui tratado. 

A dissertação está organizada em três capítulos, com seções em cada um 

deles. O primeiro capítulo, denominado A (Con)junção e as Relações Lógico-

semânticas, aborda as perspectivas teóricas que norteiam a pesquisa. Nele 

discutimos sobre os estudos das orações, desde a tradição aos estudos linguísticos, 

compreendendo as relações entre as orações, além de mostrar a (con)junção como 

elemento de coesão, contemplando as noções, definições do termo, bem como eles 

mantém a relação de coesão dentro do texto. Tratamos também sobre as relações 

lógico-semânticas de Expansão e Projeção. 

No segundo capítulo, temos as orientações de natureza metodológica que 

utilizamos nesta pesquisa. Na primeira seção, descrevemos a abordagem da 

mesma, quando é demonstrada a orientação qualitativa, embora haja uma 
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articulação com aspectos quantitativos, dada a natureza da recorrência dos dados. 

Na seção seguinte, apresentamos uma breve discussão sobre a Linguística de 

Corpus e, por último, demonstramos os procedimentos adotados para realizar as 

interpretações que são analisadas no capítulo seguinte. 

O terceiro capítulo apresenta os levantamentos, a análise e as discussões 

dos padrões que são encontrados no corpus, que nos permitiram elencar conclusões 

e traçar um levantamento das relações lógico-semânticas de Projeção. Na primeira 

seção é apresentado o recenseamento das ocorrências através de tabelas, 

mostrando o quantitativo dos processos de Projeções por Locução e por Ideia. Na 

segunda seção, fazemos a análise e discussão das relações lógico-semânticas de 

Projeção, mostrando especificamente as observações, as maiores e menores 

ocorrências por texto acadêmico e por Projeção (Locução e Ideia). Na terceira e 

última seção, são apresentados os usos entre os textos de graduação e pós-

graduação, mostrando como os estudantes produzem seus textos, sua proficiência e 

as possíveis motivações para este ou aquele uso.  

Por último, temos a conclusão deste trabalho, onde são apresentadas 

reflexões sobre as investigações feitas, indicando os principais pontos relacionados 

aos objetivos do estudo, bem como as limitações consequentemente impostas em 

trabalhos desta natureza. 
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CAPÍTULO I – A (CON)JUNÇÃO E AS RELAÇÕES LÓGICO-SEMÂNTICAS 

 

Neste primeiro capítulo, apresentamos a teoria que norteia a pesquisa. 

Primeiramente, abordamos as relações entre as orações sob duas perspectivas 

mais recorrentes e conhecidas: a tradição e os estudos modernos. Na mesma 

seção, discutimos acerca de (con)junção como elemento de coesão na perspectiva 

da LSF. Tratamos, na sequência, sobre a discussão pautada nas relações lógico-

semânticas, em que há uma ordem semântica de base lógica, podendo tais relações 

se estabelecerem a partir da Expansão ou da Projeção, com suas respectivas 

subdivisões, nos detendo as relações de Projeção.  

 

1.1 Da tradição aos estudos modernos: compreendendo as relações entre 

orações 

 

A tradição gramatical advinda dos modelos filosóficos é repercutida no 

sistema educacional, sendo perpetuado ao longo dos anos. Nessa perspectiva, 

aprender a língua é adquirir elementos que fazem parte da aquisição da língua 

escrita, com as normas que são estabelecidas e as normas padrões. As concepções 

admitidas para algumas categorias são de origem greco-latinas, havendo 

disparidade entre conceitos que são da morfologia, da sintaxe e da semântica.  

As pesquisas com temas advindos da Gramática Tradicional (GT) têm sido 

mais recentemente discutidas, ampliadas e revisadas devido, principalmente, aos 

conceitos formulados e cristalizados. Dessa forma, esses elementos são abordados 

e analisados pela Linguística, para suprir a insuficiência dos conceitos da tradição. 

Através dos conceitos tradicionais, resultado do processo de articulação sintática, 

temos a noção de Coordenação e a Subordinação. Destarte, abordaremos esses 

elementos a partir da visão de algumas Gramaticas Tradicionais e da abordagem 

Funcionalista, apresentando um novo tratamento, bem como um estudo sobre as 

orações complexas com as suas articulações dentro do texto. 

Os conceitos advindos da GT partem muitas vezes de exemplos irreais, 

artificiais e descontextualizados, ou de recortes presentes nas obras literárias. Esses 

exemplos mostram também uma linguagem uniforme, homogênea e que utiliza a 

norma culta, padrão. A língua é viva, dinâmica e mutável e em seu contexto de uso 

ela pode se configurar nas mais diversas formas. 
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A coordenação e a subordinação se constituem como processos que 

existem dentro do período composto, segundo a Gramática Tradicional. Um 

processo sintático em que o ele é constituído por duas ou mais orações. Por sua 

vez, as Gramáticas Normativas apontam três tipos básicos de orações: a principal, a 

subordinada e a coordenada. Essa divisão promove ensinamentos voltados as 

regras gramaicais. 

Primeiramente, a definição de oração principal é abordada por Cunha e 

Cintra (1985) que a definem como sendo aquela que não exerce nenhuma função 

sintática em outra oração do período. Para Savioli (1999), a oração principal é 

aquela que se encaixa uma subordinada. Por fim, Bechara (2009) demonstra que a 

Oração Principal é entendida como primitiva e independente do ponto de vista 

sintático e que sozinha se constitui texto. 

A oração coordenada, segundo Savioli (1999), coloca-se ao lado de outra, 

mas não desempenha função sintática alguma. Almeida (2009, p. 346)1 afirma que 

“(...) período composto por coordenação, ou seja, formado por duas orações de 

sentido completo, as quais então se chamam independentes. O período composto 

por coordenação pode constituir-se de mais de duas orações independentes.” Ainda 

sobre essa temática temos a definição de Bechara (2009) que diz que as Orações 

coordenadas são sintaticamente independentes entre si e podem se combinar 

formando grupos oracionais ou períodos compostos. Ela é um processo sintático 

considerado, por Garcia (2003), como uma justaposição, sendo dividida em 

Sindética (justaposta por conjunções coordenativas, classificadas em; aditivas, 

adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas) ou Assindética (ligada sem 

conjunções). É necessário ressaltar que a noção de Oração Principal não tem força 

em relação as Orações coordenadas devido a sua “independência sintática”. 

Para Bechara (2009), só há três tipos de classificação nas Orações 

coordenadas Sindética que são: Aditiva, Adversativa e Alternativa. Assim, as 

relações Alternativas e Adversativas estão incluídas dentro da relação Aditiva. Esse 

autor demonstra que algumas conjunções expressam relações diferentes das que 

são classificadamente normatizadas como o “e” que pode expressar adição, mas 

também Alternância e Adversidade. Assim, a nomenclatura se impõe dentro da 

oração, porém deve-se analisar o texto como um todo. 

                                                           
1
 Grifos do autor. 
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As orações subordinadas, de acordo com a tradição gramatical possuem 

uma correlação entre as orações. Segundo Cunha e Cintra (1985), a oração 

subordinada desempenha sempre uma função sintática (que pode ser de sujeito, 

objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal, adverbial ou 

aposto). Essa oração está relacionada a uma principal exercendo essas funções 

supracitadas. Para Savioli (1999), a oração subordinada é aquela em que se encaixa 

uma outra oração, possuindo funções sintática em relação à principal. Segundo 

Rocha Lima (1982, p. 232), temos que “No período composto por subordinação, há 

uma oração principal, que traz presa a si, como dependente, outras. Dependentes, 

porque cada uma tem seu papel como um dos termos da oração principal”. Para 

Almeida (2009, p. 524), também a “Oração subordinada é a que completa o sentido 

de outra de que depende, chamada principal, à qual se prende por conjunções 

subordinativas ou pelas formas nominais do verbo”.  

De acordo com a tradição gramatical, a oração subordinada se divide em 

subordinada substantivas, adjetivas e adverbais. As orações subordinadas, são 

dependentes de outra, ou no sentido ou no travamento sintático. Então, a noção de 

dependência ou independência é essencial para o entendimento dos tipos de 

orações, bem como os tipos de conectores que classificam essas orações. Contudo, 

isso são noções insuficientes, pois quando se tem exemplos do uso real, do 

cotidiano. As orações complexas precisam de definições mais concisas para serem 

entendidas. 

A partir da tradição gramatical, a oração subordinada pode funcionar como 

termo essencial, integrante ou acessório. Segundo Câmara Jr. (1998, p. 26), temos 

que a Subordinação é o “processos linguísticos que cria o sintagma (conjugado 

binário) estabelecendo entre os constituintes uma relação entre determinados e 

determinantes”. Sendo assim, a Subordinação mantem essa relação de 

determinante e determinado, exercendo também uma função sintática distinta. As 

orações, de acordo com a função, podem ser do tipo substantiva, adjetiva ou 

adverbial e, quanto à forma, pode ser desenvolvidas, reduzidas ou justapostas.  

Essas três noções são problemáticas em suas próprias definições. A oração 

subordinada substantiva e a adjetiva, como representam classes de palavras, que 

podem adquirir pelo o contexto de uso a função de outra, são facilmente confundidas 

e sua identificação e reconhecimento acabam por ficar prejudicadas. A oração 

subordinada adverbial é um problema, posto que ela é uma classe que possui uma 
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variedade de elementos que podem funcionar como tal no contexto. Além de 

percebermos uma variedade na categorização pelas diversas GT, em que há de 

sete até vinte tipos de advérbios defendidos por alguns autores. Assim, a gramática 

aborda esse processo isoladamente e não em constante interação com o texto e os 

usos.  

Com os estudos mais recentes advindos da Linguística, os manuais foram 

revisitados, revistos e reformulados acerca de alguns questionamentos pertinentes, 

ao qual utilizam explicações a partir de critérios sintáticos ou formais não elencando 

explicações coerentes a determinadas questões com critérios semânticos e 

pragmáticos. Assim, alguns autores abordaram esse tema mediante essa 

insuficiência para identificação e classificação dos elementos estudados pela GT.  

A partir da modernidade2, temos vários estudos sobre as relações entre as 

orações. Os autores de cunho Funcionalista como: Decat (1999), Azeredo (2000), 

Carvalho (2004), Neves (2016) questionam a noção das orações coordenadas e 

Subordinadas, propondo “novos olhares” e um novo critério para classificá-las. 

Assim, temos: 

1) Decat (1999) mostra que existem diferenças entre os tipos de dependência 

que possuem uma função no discurso. Sendo subdividida em: a) Cláusulas 

independentes que representam opções de organização para os usuários da 

língua; b) Cláusula dependentes que se relaciona aos fatos da Gramática da 

língua em que a dependência é marcada pela escolha do item lexical. Ela 

chega a afirmar que: 

 
A trajetória dos estudos gramaticais tradicionais (linguísticos) 
costuma ser marcada pela utilização da dicotomia 
coordenação/subordinação na tarefa de descrever e definir os 
processos de articulação (ou combinação) de cláusulas. Entretanto, é 
por demais conhecida a insuficiência dos tratamentos tradicionais 
para dar conta de casos considerados limítrofes, ou mesmo daqueles 
que aparentemente não oferecem qualquer problema para a análise. 
Por um lado, opor as noções de coordenação e subordinação não 
tem sido uma estratégia definir subordinação – e em termos 
puramente formais. A chamada dependência gramatical norteou, de 
modo geral os tratamentos tradicionalistas. (DECAT, 1999, p. 300-1). 
 

 

                                                           
2
 Estamos tomando o termo modernidade em refência apenas ao período que se inaugura, a partir dos anos de 

1960, os estudos linguísticos nas universidades brasileiras. Não há portanto relação com a designação histórico-
sociológica de modernidade e com os conceitos vizinhos/sequenciais. 
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Dessa forma, Decat demonstra que as visões tradicionalistas não 

conseguem definir corretamente esses processos. A competência comunicativa do 

falante é o que orienta para demonstrar esses processos de mudança de função e 

não uma nomenclatura fechada e que determina algo. 

2) Azeredo (2000) afirma que as orações, os sintagmas e as palavras são 

relacionadas a partir de critérios semânticos, que levam em consideração o 

locutor/receptor, os fatores extralinguísticos e os meios formais: concordância 

nominal e verbal, preposições, conjunções etc. Essas relações podem ser a 

nível sintático (interior do período), quanto textuais (interior do texto). As 

relações ou conexões podem ser de três tipos: 1º) Justaposição (há qualquer 

marca formal concordância conectiva) que  os une os elementos; 2º) 

Subordinação (há marca formal por meio de conectivo de subordinação-

preposições, conjunções subordinados e pronomes relativos - que cria 

estruturas diferentes daquelas que as introduzem)  e 3º) Coordenação (há 

marcas formais que através dos conectivos de coordenação - ou conjunções 

coordenativas ou coordenantes - ligam duas ou mais unidades que 

apresentam características semelhantes no aspectos gramaticais ou que 

tenham a mesma função sintática. O autor demonstra que a diferença entre a 

Subordinação e a Coordenação reside no aspecto que a primeira acompanha 

o período que introduz, podendo ocorrer no início do mesmo. Já a 

Coordenação nunca ocorre no início, mas quando uma termina a outra 

começa.  

3) Carvalho (2004), aponta para a insuficiência nos estudos gramaticais sobre a 

noção de: a) coordenação/subordinação e/ou parataxe/hipotaxe que descreve 

sentenças complexas; b) Insuficiência do termo (in)dependente (forma ou 

semântico) em que marca a diferença, entre o coordenação e subordinação; 

c) defende a noção em que envolve critérios mais discursivos ou pragmáticos; 

e d) As orações subordinadas, numa perspectiva de funcionalismo, 

apresentam para ela dois tipos de estrutura sintática: Hipotaxe e 

Encaixamento. 

4) Para Neves (2016), as Orações coordenadas são vistas como constituídas de 

dois ou mais membros equivalentes e que se combinam ao nível estrutural 

através de ligações. Ela afirma, que nenhum dos membros é subordinado aos 

demais e que apresentam equivalência funcional, ou seja, possuem as 
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mesmas funções semânticas, sintáticas e pragmáticas. Já as orações 

subordinadas são vista pela autora como aquela que identifica não só a 

relação de dependência entre os termos, mas demonstra outras relações de 

consistência. Esta relação se caracteriza quando há um núcleo lexical que 

pode ser um nome, um verbo, e um aditivo, e os adjuntos e/ou modificadores 

dele dependentes. 

 

Dessa maneira, a partir dos estudos funcionalistas é que os conceitos 

defendidos e pregados pela GT começam a ser revistos, principalmente, porque eles 

eram abordados a partir dos elementos sintáticos ou formais, devendo ser 

abordados também a partir da união dos critérios sintáticos, semânticos e 

pragmáticos. Só através da análise dessas perspectivas é que se tem uma noção 

mais completa e um entendimento mais conciso dessas noções. 

As teorias funcionalistas proporcionaram importantes mudanças nos estudos 

linguísticos, porque levam em consideração o uso, não como um produto, mas como 

um processo, observando as pressões que lhes são impostas pelo contexto, além 

dos fatores sociais e interpessoais.  

A conjunção, um entre outros elementos inguísticos que servem para ligar 

orações, é tida como conectivo que estabelece ligação entre orações. Mas ela não 

devem ser vista apenas com essa função, pois pode estabelecer nexos entre 

porções maiores em um texto.  Dentre o conjunto de itens com função relacional, 

abordamos as conjunções por serem consideradas um conector por excelência. 

Sobre esse elemento, temos a concepção de Câmara Jr (1983, p. 81), para quem as 

conjunções são:  

 

Vocábulos gramaticais que, como conectivos, estabelecem – a) uma 
coordenação entre as duas palavras, dois membros de oração ou 
duas orações (conjunções coordenativas), b) uma subordinação 
entre duas orações que, constituem um sintagma oracional em que 
uma, como determinante fica subordinada a outra principal, como 
determinado.  

 

Nessa definição, a conjunção é tratada como elo entre as palavras e as 

orações. Elas se definem muito mais do que como conectivo que liga termos, mas 

um elemento que serve para dar noções e sentidos aos elementos ligados. Segundo 

Abreu (1994), a conjunção é considerado como "articulador sintático", já que 
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possibilita no âmbito da sentença complexa um elo entre os termos. Outro autor que 

aborda sobre o tema é Mateus et al. que afirma: 

 
Palavras morfologicamente não flexionáveis que veiculam 
prototipicamente valores de adição, alternância ou contraste entre os 
termos coordenados. {...} distinguem-se  dos complementadores 
(tradicionalmente designados conjunção subordinativas) não só pelos 
valores que veiculam, mas também pelo fato de com eles poderem 
ocorrer quando os membros coordenados são frases subordinados 

(MATEUS et al., 2003, p.558). 
 

Dessa forma, as conjunções para a autora seriam apenas as advindas das 

orações coordenadas. Já as que introduzem as orações subordinadas são tidas 

como complementadoras. Elas auxiliam na determinação e identificação das 

orações. 

Com o advento da Linguística Textual, por volta de 1980, muitos elementos 

foram questionados e reformulados para dar espaço as noções de texto e do 

contexto que influenciam fortemente no uso e na estruturação da língua. Dessa 

maneira, as conjunções começam a serem estudadas pelos linguistas como 

elementos imprescindíveis para a coesão e consequentemente influencia na 

coerência do texto. 

Para Halliday e Hasan (1976, p. 4), “a coesão no texto ocorre quando a 

interpretação de algum elemento no discurso é dependente de outro. Um pressupõe 

o outro, no sentido de que não pode ser efetivamente decodificado a não ser por 

recurso ao outro”. Os autores consideram então a coesão a partir de dois vieses; 

uma relação entre o léxico e a gramatica. Desta forma, a coesão não pode existir se 

não existir essa relação entre aspectos gramaticais e aspectos voltados para o 

léxico, sendo, portanto, uma intrínseca relação semântica que possibilita identificar o 

sentido por meio de uma sentença estruturado e organizado. 

Os recursos coesivos são abordados por Halliday e Hasan (1976) como 

mecanismos importantes para desenvolver essa sequência lógica, para tornar o 

texto coerente. Assim, a coerência é responsável por esse encadeamento de 

sentidos que é apresentado no texto, envolvendo os elementos linguísticos.  

 Halliday e Hasan (1976) elencam cinco mecanismos responsáveis pela 

coesão, são eles: Referência (que distingue-se entre a pessoal, demonstrativa e a 

comparativa); Substituição (que pode ser nominal, verbal ou frasal); Elipse 

(nominal, verbal, frasal); Conjunção (considerando Aditiva, Adversativa, Causal, 
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Temporal e Continuativa) e a Coesão Lexical (repetição, sinonímia, hiperonímia, 

uso de nomes genéricos, colocação). Esses cinco mecanismos são responsáveis 

pelo processo de sequencialização, pelo elo linguístico que dá sentido quando é 

posto. Esses mecanismos têm sido estudados e ampliados por outros 

pesquisadores linguísticos que aborda o texto demonstrando as relações 

estabelecidas pela coesão. 

Corrobora com esse estudo da coesão a teoria de Martin (1992), que amplia 

os estudos de Halliday e Hasan (1976). Assim, Martin (1992) elenca um nível mais 

profundo e abstrato do que o proposto em Halliday e Hasan (1976), quando propõe 

os dois níveis que se voltavam para o aspecto gramatical e para o léxico, ou seja, as 

realizações lexicogramaticais. 

 Martin (1992) elenca outros mecanismos de coesão como: identificação, 

negociação, conjunção e ideação. Essa reformulação leva em consideração a 

estrutura discursiva, assim, podemos perceber esses elementos que fazem parte da 

língua de maneira social. A noção de coesão passou a ser vista como uma atividade 

construída pelo sujeito. Podemos perceber isso através do Quadro 1, 

traduzido/adaptado por Mendes (2016), a partir de Martin (1992): 

 
Quadro 1- 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: Mendes (2016, p. 58) 

 

A partir do quadro, podemos ver a ampliação da coesão. Nessa 

reformulação, fica claro que o texto é levado em consideração, bem como, os 

elementos semânticos e/ou pragmáticos e não apenas aspectos voltados para os 

elementos gramaticais já reconhecidos. Outro fator a ser visto é que, a partir dos 

elementos de coesão se podem estabelecer as relações coesivas dentro do 

discurso, havendo, portanto, a união de elementos lexicogramaticais. 
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Esse quadro, proposto em Martin (1992), foi reformulado novamente com a 

ajuda de Rose, assim, foram adicionados dois novos elementos como; a 

periodicidade e avaliatividade. Essa inclusão dos dois itens se deve ao fato de se 

perceber que as relações estabelecidas socialmente são fundamentais para o 

processo criativo da língua. Esse processo é transposto muitas vezes nos textos que 

os representam de forma a mostrar não só as relações sociais estabelecidas, mas 

uma gama de experiências humanos bem como a sua organização e estruturação 

lógica.  

Essa nova configuração se mostra mais complexa e é capaz de representar 

esses elementos mais voltados para o discurso. Os novos mecanismos propostos se 

configuram de forma efetiva ao papel desempenhado pela coesão. A periodicidade 

envolve elementos que estruturam de forma lógica o discurso, mostrando essa 

informação a partir da deflagração de significados. Já a avaliatividade se configura 

como atitudes que envolve as relações sociais. 

A conjunção auxilia na organização de informações, estabelecendo relações 

lógicas entre os enunciados, seções, parágrafos, como torna mais clara e concisa 

esta informação. Para Martins e Rose (2007), a conjunção é mais do que a simples 

ligação entre as orações, ou seja, é um processo de interconexões, abordando como 

sendo um conjunto de significados que organizam dois eixos importantes: no 

primeiro, as sequências de atividades e, no segundo, o texto, através dos 

mecanismos de adição, comparação, sequenciamento e explicação. 

Para Martin e Rose (2007), as conjunções são desenvolvidas e funcionam 

de duas maneira: a) conjunções externas, voltadas para o âmbito externo ao texto, 

sendo de: adição, comparação, tempo, causas, meio e condição; b) conjunções 

internas, voltadas para o âmbito interno, mantendo relações dentro do próprio texto, 

sendo de adição, comparação, tempo, consequência. 

A coesão envolve relações lexicais, juntivas, de referência, de substituição 

que formam a textura. Na textura, são estabelecidas relações entre palavras, frases, 

orações, períodos organizados estruturalmente, bem como ideias, aspectos lógicos 

articulados entre si. 

Um texto é considerado coeso quando há articulação de sentido entre as 

partes gramaticais que o compõem, estando articulados e concatenados entre si, 

não sendo os elementos de coesão apenas elementos de ligação, mas também com 



26 
 

valor semântico, por exemplo, de causa, finalidade, conclusão, condição, 

contradição etc. 

Fávero (1987), dentro da Linguística Textual, aborda o termo junção como 

um dos processos de sequencialização que demonstra interdependência semântica 

das orações. Realiza-se através de palavras e/ou locuções, promovendo relações 

semânticas entre sintagmas, orações, parágrafos associados, dentro do próprio 

discurso ou até em discurso distintos. 

Para Halliday e Hasan (1976), a junção abrange fatores de conectividade 

que são expressos por advérbios, conjunções e expressões preposicionais. São 

elementos, que promovem a coesão e estão subdivididos em: aditiva, alternativa, 

adversativa causal e temporal. Fávero (1987) propõe os tipos de junção: conjunção 

(articula sequencialmente orações que se adicionam); disjunção (articula 

sequencialmente orações que exprimem conteúdos alternativos; contrajunção 

(articula sequencialmente orações cujos conteúdos se opõe); condicionalidade 

(articula sequencialmente orações que mantêm entre si uma relação de 

dependência lógica de condição, podendo ser hipotética ou irreal); causalidade 

(articula sequencialmente orações que mantêm entre si uma relação de 

dependência lógica de condição necessária ou suficiente); Complementação (pode 

ser de três tipos; (i) diretas e indiretas – quando uma oração completa o sentido de 

uma termo da outra; (ii) subjetivas – constitui um caso de complementação verbal; 

(iii) opositiva – Quando uma oração estabelece uma relação de hiperonímio);  

Restrição (quando uma oração limita o sentido de um termo de outra, havendo 

correferencialidade entre eles).  

Koch (1987) aborda também os tipos de junção e suas relações, mostrando 

sua interdependência semântica e/ou pragmática no texto. Esse tipo de relação é 

lógica e é estabelecido entre duas proposições, quais sejam: (1) Relação de 

condicionalidade – expressa pela combinação de duas proposições, quando há uma 

relação entre antecedente e o consequente, mantendo uma dependência de relação 

(se, caso); (2) Relação de causalidade: combinação de duas proposições em que 

uma expressa uma ideia e a outra é consequência dessa ideia (porque, já que, por 

isso); (3) Relação de mediação: expressa-se através de duas proposições, uma que 

explicita uma forma para conseguir atingir determinada finalidade (para, para que, 

afim de que); (4) Relação de disjunção: expressa-se através de suas proposições 

que indica inclusão ou exclusão (alternativas ou inclusivos, exclusivo); (5) Relação 
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de conformidade: expressa-se através de duas proposições, que mostra que há 

conformidade em algo já expresso na outra (conforme, segundo, quando, 

consoante); (6) Relação de temporalidade (tempo simultâneo): expressa-se pela 

combinação de duas proposições em que há localização no tempo seja antes ou 

depois de ações eventos ou estado de coisas do mundo real (quando, assim que, 

logo que, nem bem, mal); (7) Relação de temporalidade (tempo anterior/ posterior): 

expressa-se pela combinação de duas proposição localizadas no tempo anterior ou 

posterior, ações e eventos ou estado de coisas do mundo real. Temporais (antes 

que, depois que); (8) Relação de temporalidade (tempo contínuo ou progressivo): 

expressa-se pela combinação de duas proposições localizadas no tempo contínuo 

ou progressivo, ações, eventos ou estado de coisas do mundo real (enquanto, desde 

que, proporcionais à medida que); (9) Relação de complementação: expressa-se por 

meio de duas proposições que completa o significado de um termo (objetiva 

direta/indireta, completiva nominal); (10) Relações de delimitação ou restrição: 

expressa-se por meio de duas proposições, umas que restringe a extensão de um 

termo da outra, delimitando-a um subconjunto dele (adjetivos restritivos). 

Ainda segundo Koch (1987), existem operadores que têm como função dar 

fluidez ao texto e se dividem em dois eixos: o primeiro chamado de Operador 

Argumentativo e o segundo Operador de Sequencialização. 

 A junção é um processo que se define como uma possibilidade de enxergar 

as relações estabelecidas no texto além das superficiais e envolve critérios 

sintáticos, semânticos e pragmáticos. E, segundo Mendes (2016, p. 42-3), 

 
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, independentemente de sua composição 
lexicogramatical e do complexo que relacionam. 
 

 Os processos de junção vão além daqueles estabelecidos pela conjunção 

conhecidos de forma tradicional. São as relações estabelecidas entre as orações 

que é percebido através do discurso e por vários contextos que se pode dizer que é 
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um processo de junção. Elas são responsáveis pela articulação de elementos 

maiores do texto e não só entre as orações estabelecendo também um caráter 

específico a cada articulação, pois lhe dá significações próprias a partir do discurso 

proposto. A presença de um marcador considerado de junção envolve uma 

estruturação lógica e não segue obrigatoriamente uma sequência linear, mas 

relaciona elementos que podem até não está explícito no texto. 

Enquanto na GT se estabelecem relações entre as orações com foco 

apenas ao aspecto estrutural e formal do conector, as concepções linguísticas 

demonstram que essas relações são mais amplas e complexas e que, pela junção, 

são estabelecidas relações tanto lógicos quanto semânticos, que promove uma 

interdependência entre os discursos que são percebidos dentro do texto, nos 

contextos em que são realizados/signifcados. 

Prestes (2003) aborda a definição de frase e posteriormente a terminologia 

de complexo oracional. Em primeiro lugar, a pesquisadora reafirma, por meio de 

Cunha e Cintra (1985), que frase é um enunciado completo e que pode possuir uma 

ou mais orações, indicando a existência de um verbo que poderá estar explícito ou 

implícito. Ela aponta ainda que a frase que possui uma oração é considerada frases 

simples ou apenas oração. No entanto, aquela que possui mais de uma oração é 

denominada frase complexa ou complexo oracional. 

Desta maneira, um complexo oracional é uma frase que contém mais de 

uma oração, ou seja, que está contida nela mais de um verbo. Essa definição 

permite uma compreensão mais profunda dos fenômenos que envolvem o seu 

estudo porque, quando existe um complexo oracional, temos entre eles a 

constituição de relações, seja no interior do complexo oracional, seja entre complexo 

oracionais distintos. E essas relações podem se dar em diversos níveis de 

significados. 

Essas relações, a partir do processo de comunicação natural, influenciam no 

processo de escrita, passando o produtor a escolher a melhor expressão em 

detrimento de uma outra que seja mais usual/adequada. O texto parte de elementos 

semânticos, negando esse contexto pré-estabelecido para ampliar suas 

possibilidades. 

 A LSF aponta não só para os elementos sintáticos, mas procura analisar os 

complexos oracionais a partir de sua estrutura, das relações lógico-semânticas, dos 
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vários sentidos da expansão de informações, do uso no contexto, das propriedades 

dos elementos internos e externos que influenciam o uso real, contextualizado. 

As relações lógico-semântico podem ser definidas, segundo Prestes (2003), 

como um dos mecanismos dentro da coesão que, a partir da estruturação das 

diversas partes de um texto, possibilitam a progressão da estrutura argumentativa 

ou lógica do texto.  

Essas relações também auxiliam no processo de desenvolvimento do texto, 

encadeando logicamente as informações que vão sendo dispostas ao longo do 

textos. Porém, essas relações podem ser conferidas por um conector. Esse, por sua 

vez tem função primordial de estabelecer um elo entre as diversas unidades 

linguísticas e atua no encadeamento discursivo. 

As relações entre as orações podem se dar através dos conectores, mas 

não é como regra para estabelecimento de relações lógico-semânticas, já que 

possibilitam estruturas oracionais complexa, bem como estabelece as estruturas 

maiores, que transfiguram o nível do complexo oracional, ou seja, estabelecidos 

entre complexos oracionais, conforme aponta Halliday (1994).  

Os estudos da LSF voltam-se para as perspectivas em que as orações não 

estão dentro de uma classificação restrita e sem funcionalidade a partir do uso da 

língua. 

Para Halliday (1994), as relações podem ser tomadas entre orações no 

interior dos complexos oracionais ou entre complexos oracionais. O autor aborda as 

relações entre orações dentro do complexo oracional e a partir das duas dimensões 

estabelecidas entre as orações, como podemos observar no quadro 2, adaptado por 

Mendes (2016, p. 55-6): 

 

Quadro  2- Orações complexas 

Sistemas 
 lógicos  Subsistemas        Definição                                          Exemplificação 

(I
) 

 S
IS

T
E

M
A

 D
E

 

IN
T

E
R

D
E

P
E

N
D

Ê
N

C
IA

 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

 

 H
ip

o
ta

x
e
 

Os elementos que se 
relacionam não tem o mesmo 
estudo gramatical. Relação 
entre um elemento 
dependente e um dominante. 
 

“I breathe when I sleep”. _ Eu respire quando durmo. 
“I fret when I have to drive slowly”- Eu me preocupo 
quando tenho que dirigir lentamente. (Halliday, 1994)  
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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”- pimento e sal 
“salt and mustard”- sal e mostarda 
(Halliday),1994) 
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 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)    

  
 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 às lê, e assim entra pela vida das 
outras pessoas. (Corpus CETEMPúblico)   
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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 de construção 
de significado, um 
pensamento.    

Ele pensou que era um personagem de desenho. 
(Web http://www.itensparaleitura.com,acesso em 
09/11/2015. 

Fonte: Mendes (2016, p. 55-6) 

 

Assim, no sistema de interdependência, a oração pode ser vista pela 

organização da parataxe ou da hipotaxe. Já no sistema lógico-semântico, as 

orações, enquanto potencial de significado, podem ser classificadas em Expansão e 

Projeção, tendo a primeira as realização por Elaboração, Extensão e Realce; ao 

passo que a Projeção se subdivide em Ideia e Locução.  

Diferentemente do Estruturalismo e do Gerativismo que não consideram os 

elementos extralinguísticos, pragmáticos, semânticos, sociolinguísticos, a 

perspectiva funcionalista considera-os todos, procurando analisar o processo 

comunicativo, os contextos e a utilização de determinadas expressões pelo uso, 

demonstrando a dinamicidade da língua. Esses estudos possibilitaram um 

aprofundamento sobre as questão relativas aos estudos da linguagem e de suas 

possibilidades de significação nos processos mais diversos de interação social. 

 

1.2 As relações lógico-semânticas 

 

As Relações Lógico-Semânticas são relações que são estabelecidas de 

ordem semântica, a partir de base lógica, segundo aponta Prestes (2003), 

estabelecendo entre essas orações um entrelaçamento de significações, 

apresentando de acordo com Halliday (1994) uma esfera funcional de uma frase 

http://www.uol.com.br/
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complexa ou um complexo oracional. Para Halliday (1994), há dois tipos 

fundamentais em que os termos e as orações são agrupadas: a Projeção e a 

Expansão. 

Na Projeção, uma oração se amplia através de outra, apresentando-se como 

uma locução, uma ideia ou um fato. De acordo com Halliday (1994, p. 250) 3, temos 

que a Projeção se configura como uma “relação lógico-semântica entre orações que 

tem como função não uma representação direta da experiência (não-linguista), mas 

a representação de uma representação (linguística)”.  

 As relações de Projeção se estabelecem quando uma oração irá 

desempenhar a função de uma representação linguística. Essas relações se 

desenvolvem, principalmente, por processos verbais. A Projeção apresenta algumas 

características fundamentais, segundo Halliday (2004). Ele demonstra que a 

Projeção pode ser configurada também a partir de três tipos. São eles: 

1º Nível de Projeção (Ideia X Locução). 

2º O modo de produção (Relato Hipotático X Citação Paratática). 

3º A função da fala (Proposições Projetadas X Propostas Projetadas). 

 No nível de Projeção; quando apresenta o conteúdo linguístico de outra. 

Assim, quando temos o conteúdo de uma oração mental, ela é denominada de 

Ideia, já a representante do conteúdo verbal é postulada como Locução. No Modo 

de produção, a Projeção apresenta características semelhantes ao processo de 

Expansão, envolvendo as relações de combinação com a Parataxe e a Hipotaxe, 

além das noções de constituência e encaixamento. Em relação à Função da Fala 

pode haver dois processos distintos, sendo o primeiro voltado para possuir 

proposições (afirmações), que são projetadas, e a segunda para propostas (ordem, 

comandos etc.), estabelecidos por processos mentais. 

Essas três características nos possibilitam perceber que as relações de 

Projeção funcionam como essa representação linguística e que, segundo Prestes 

(2003), temos que, em termos mais tradicionais, têm sido referidas por discurso 

direto e discurso indireto: a diferença “[...] é a sua explicita integração no âmbito das 

relações entre orações no interior de complexos oracionais” (PRESTES, 2003, p. 

                                                           
3 [...] the logical-sematic relationship whereby a clause comes to function notas a diret 
representation of (non-linguistic) experience but as a representation of a (linguistic) 
representation (HALLIDAY,1994, p. 250) 
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57). Dessa maneira, podemos conferir a sua noção no âmbito tradicional e sob a 

perspectiva funcionalista. 

A locução é entendida quando uma oração se projeta a partir de outra que a 

representa como algo já postulado (dito) ou expresso por palavras. Já a Projeção 

por ideia é compreendida como uma oração que é projetada e que representa como 

uma ideia, uma construção que advém significados e pensamentos.  

Assim, a Projeção por locução e por ideia constitui um evento de mundo 

experienciado, isto é, um fenômeno da experiência que é interpretado pelo ser e é 

constituído como um processo de significado, sendo interpretado mentalmente. Vale 

lembrar que, o fenômeno possui natureza material, de ordem física que deve ser 

interpretado linguisticamente e só a partir daí inserir-se no estrato semiótico.  É um 

evento do mundo físico realizado na linguagem e pela linguagem. Portanto, é a 

capacidade de projetar eventos semióticos que caracterizam a Projeção. Ela 

pertence a esse domínio semântico e se insere em ambientes lexicogramaticais.  

O processo de Projeção é entendido como um sistema lógico-semântico, 

pois “Lógico” refere-se a uma forma de organizar a experiência em sequências. Já o 

termo “Semântico” se volta para as realizações interpretadas semioticamente como 

um    elemento pertencente ao sistema gramatical da transitividade. Segundo Araújo 

(2007), dentro das relações lógico-semânticas, no complexo oracional, encontram-se 

um ambiente lexicogramatical ideal4 para a sua realização. Podemos conferir que a 

Projeção está oposta ao processo de Expansão. A primeira está relacionada a uma 

mesma ordem da realidade, já a segunda se volta para o plano da realidade que se 

configura como de segunda-ordem, a partir dos elementos semióticos. Para 

demonstrar as relações que a Projeção envolvem, temos o esquema a seguir 

desenvolvido por Araújo (2007), a partir dos postulados e estudos de Halliday e 

Matthiessen (2004): 

 

 

 

                                                           
4
 É ideal, porém existe outros processos que podem abordá-lo como o processo de metaforização 

gramatical. 
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Figura 1 - Modelo de organização paradgmática do sistemas relacionados a 

Projeção 

 

Fonte: Araújo (2007, p.47), elaborada a partir de Halliday e Mathiessen (2004). 

 

Podemos ver dois tipos de relação: o primeiro, lógico-semântica (dividida em 

Projeção e Expansão, que são opostos e incidem sobre as orações); e, o segundo, a 

tática (que são as relações de parataxe e hipotaxe).  

Observando o esquema, podemos conferir que a locução projeta a fala e se 

volta para os processos verbais. Na ideia, temos a noção do pensamento, em que 

existe um processo que está composto de processo mental cognitivo. Ambos os 

processos podem ser desenvolvidos também a partir de dois eixos: na forma de 

relato, ou então como citação. Elas também são conferidas como projetada menor, 

ou seja, pequenas orações que são realizadas através de exclamações e 

cumprimentos, ou então conferidas como projetada maior (orações com modo 

oracional). Há ainda o elemento a ser explicado a oferta ou demanda de 

informações (proposição “proposition”) ou demanda de bens e serviços (proposta 

“proposal”). 

No grupo nominal, a Projeção se realiza sob dois vieses que lhes dão 

possibilidades: a primeira, refere-se a função da Projeção como pós-modificardor de 

um grupo. Segundo Araújo (2007), isso se dá no grupo nominal, cujo núcleo é um 

processo verbal ou mental. A segunda se realiza como um fato de Projeção 

encaixada, e funciona como pós-modificador ou núcleo do grupo nominal. 
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Ainda sobre o esquema da Figura 1, temos que em todas as relações 

estabelecidas pela Projeção se tem um complexo oracional. Havendo diferenciação, 

de acordo com Araújo (2007), na noção de ideia e locução. A ideia é um elemento 

configurado na consciência do indivíduo, não havendo uma troca de significado, ao 

passo que, a locução se configura como uma Projeção que é realizada verbalmente 

em que possibilita um evento que é externalizado ao mundo podendo ser 

compartilhado. A partir de Araújo (2007, p. 59-50), temos que: 

 

[...] enquanto evento externa lizado de mundo (i.e. fenômeno 
fraseado), a locução projetada pode ser direcionada a um receptor – 
“Ele me disse que (...) “-o que caracteriza uma situação de troca. Já 
a projeção de ideias, por não ser realizada como um evento externa 
lizado de mundo (mas sim como fenômeno no estrato semântico), 
em princípio, tal receptor tico), não admite, em princípio, tal receptor- 
“Ele me pensou que [...]  

 

 Os aspectos da Projeção por locução são percebidos claramente pelo 

receptor, já que ele é expresso, verbalizado e externalizado para o mundo, ao passo 

que na Projeção por ideia, os elementos são apenas intuitivos, expressos de forma 

mental pelo locutor, não chegando a ser exposto. Temos alguns verbos que 

possibilitam os aspectos mentais cognitivos como os verbos; lembrar-se, recordar-

se, esquecer-se, dentre outros que possibilitam a Projeção de ideias.           

Outro elemento a ser considerado é que os participantes desses processos 

são conscientes personificados. Dessa forma, temos como exemplo típico as 

instituições (IBGE, INSS) sendo um ente não-consciente, bem como os objetos 

semânticos (livros, pesquisas). Outro aspecto que deve ser tratado são os processos 

de relato e citação de ordem semântica associadas ao sistema lógico-semântico. A 

citação se define como sendo as “mesmas” do evento de origem, enquanto o relato 

não tem essa mesma obrigação. Por fim, em relação a projetada maior e menor que 

também são de ordem semântica, temos a proposição e a proposta. Elas se 

relacionam com a função discursiva, através do modo. Na projetada menor não há 

uma identificação do modo; em contraponto, a projetada maior que se relaciona com 

a noção de demanda ou oferta seja de informações, seja de bens e serviços. 

Para Halliday e Matthiessen (2004), a Projeção está relacionado ao sistema 

lógico-semântico. Lógico, pois se configura como um elemento organizado de 

experiências em uma sequência continua de eventos, possibilitando, assim, uma 
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ordenação dos complexos oracionais. Ele é também semântico devido à 

configuração de um sistema que se volta para a realidade semiótica.  

A expansão dentro do sistema lógico-semântico se caracteriza como sendo 

o segundo elemento e é definido, segundo Prestes (2003, p. 54) como “o 

conhecimento dado, na primeira oração pode ser ampliado, expandido na segunda, 

em função de três, possibilidades: elaboração (elaboration), extensão (extension) e 

intensificação (enhancement)”. Essa definição implica nas relações que são 

estabelecidas tanto entre orações (dentro do complexo oracional) como entre 

complexos oracionais (complexo oracionais distintos). Outro fator importante a ser 

mencionado é que se esses elementos estão em outras categorias, ou seja, 

dividem-se em outras subclasses. 

Na Expansão, os fenômenos estão relacionados e apresentam-se com a 

mesma ordem de experiência, ao passo que na oração secundária a uma expansão 

da primária que pode se desenvolver por elaboração (dizer em outras palavras), por 

extensão (adiciona uma noção nova) e realce (especifica a noção de tempo, causa 

ou caracterizada por poder estar associado ao sistema de interdependência. Dessa 

forma, a oração primária e a oração secundária vão indicar um mesmo nível com 

oração iniciadora e continuadora no processo de parataxe ou manter um nível 

diferente, em que uma domina e a outra é dominada. Porém, vale ressaltar que, a 

oração secundária é a que expande a primeira, sendo a dominante. Para perceber o 

processo e as divisões propostas pelo processo de Expansão, temos o seguinte 

esquema apresentado a seguir: 
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Figura 2 - Organização paradigmática dos sistemas relacionados à Expansão 

 

Fonte: Elaborado a partir de Halliday (1994) e Prestes (2003). 
 

A partir do exposto podemos perceber que as relações lógico-semânticas de 

Expansão possuem suas subdivisões e influenciam no contexto das orações e que 

associados ao sistema de interdependência podem ampliar o seu sentido.  

A relação de Expansão se subdivide em: Elaboração, Extensão e Realce; bem 

como o de Projeção se subdivide em: Ideia e Locução. Ainda, essas se subdividem 

como podemos conferir em seguida: 

Quadro 3- Sistema Lógico-Semântico e suas divisões.  

(ii)SISTEMA LÓGICO-SEMÂNTICAS 
 

TIPO DE 
EXPANSÃO 

SUBTIPO DEFINIÇÃO         EXEMPLO 

 
ELABORAÇÃO 
PARATÁTICA 

 

APOSIÇÂO 

A oração secundária especifica ou 
descreve a oração primária, quer 
por expansão, quer exemplificação. 

Em certos compostos, 
alguns átomaos de 
carbono partilham duas 
ligações, como é, por 
exemplo: CH3–CH2–
CH=CH–CH2-COOH 

 

CLARIFICAÇÃO 

O elemento elaborado, neste caso, 
não é apenas re-afirmado, mas 
reposto, sumariado, tornado mais 
preciso ou clarificado para os 
propósitos do discurso. Pode ser 
de sete tipos: corretiva, acessória, 
excluidora, particularizadora, 
resumidora, recuperadora e 

Alice could only look 
puzzeled: she was 
thinking of the pudding. 
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confirmative. 
ELABORAÇÃO 
HIPOTÁTICA 

ORAÇÃO 

FINITA 

Quando a oração apresenta a 
mesma forma de uma oração 
relative restritiva. A oração 
secundária não opera uma 
restrição no significado da primeira 
oração, mas uma explicação; e 
Segundo, há uma diferença no 
plano da expressão, tanto na 
oralidade como na escrita. 

O António regressou do 
estrangeiro, o que me 
espantou. 

ORAÇÃO 

NÃO-FINITA 

O domínio destas orações pode 
ser um sintagma nominal ou algum 
segmento maior da oração 
primária, ou ainda a oração 
complete, perdurando entre elas a 
mesma relação semântica da das 
orações finitas.   

No total, os outros 
contituem 15 por cento 
das ocorrências (2700 
em 1992), sendo os 
restantes 85 por cento 
preenchidos com 
colisões. 

EXTENSÃO 
PARTÁTICA 

ADIÇÃO Um processo é adicionado a outro 
sem que haja implicação de 
qualquer relação causal ou 
temporal entre eles. 

A partir de 1923, as 
cartas são espaçadas e 
revelam o 
reconhecimento de uma 
antiga amizade – por 
parte de Salazar. 

VARIAÇÃO  Na Variação, uma oração é 
expressa como sendo uma 
substituição total ou parcial de 
outra. Podendo ser de três tipos: 
substituinte, subtraente e 
alternativa. 

Talvez até tenha feito, 
só que fez mal. 

EXTENSÃO  
HIPOTÁTICA 

ORAÇÃO 

FINITA 

A relação de extensão hipotática 
por adição, que, com uma oração 
finita pode ser de tipo aditivo ou de 
tipo adversativo (embora sem uma 
linha clara de divisão entre elas), é 
introduzida pelas conjunções visto 
que, enquanto, ainda que, ao 
passo que. 

Em 1992, as despesas 
do Estado deverão ser 
limitadas a 2,7 mil 
milhões de contos, 
enquanto que a média 
prevista para 1993-95 é 
de 3,1 mil milhões. 

ORAÇÃO 

NÃO-FINITA 

A forma não-finita de extensão 
hipotática resulta numa oração 
imperfectiva, que é muitas vezes 
introduzida por uma preposição ou 
por um grupo de preposições, 
funcionando conjuntivamente. 
Podem ser do tipo de adição 
(aditiva e adversativa) ou variação 
(substitutivo e subtrativo). 

Para o orçamento 
corrente, Portugal 
contribuirá com cerca de 
500 mil dólares, além de 
pagar a construção do 
edifício da sede do 
Instituto Internacional de 
Língua Portuguesa, (...) 

REALCE 
PARATÁTICO 

TEMPO Esta categoria subdivide-se de 
acordo com duas possibilidades de 
marcação temporal da relação 
entre orações: mesmo tempo e 
tempo diferente. 

Andamos a aguentar 
esta situação há mais de 
três anos, agora é altura 
de sermos ouvidos, 
exclamava um dos pais. 

ESPAÇO Indica espaço, lugar no texto. José Henrique de 
Azeredo Perdigão 
nasceu em Viseu, a 19 
de Setembro de 19886, 
e ali cresceu e estudou 
até o quinto ano do 
liceu, tendo abandonado 
a sua terra natal em 
1911, antes de ir para 
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Lisboa estudar Direito. 
MODO Este tipo de relação, realiza-se 

tendo por base ou a expressão de 
meios ou recursos ou a expressão 
de uma comparação. 

Em vez de se limitar a 
distribuir as cartas, um 
carteiro também as lê, e 
assim entra pela vida 
das outras pessoas. 

CAUSAL-

CONDICIONAL  

Em muitos tipos de discurso a 
relação causal figura como um 
agente coesivo. Embora algumas 
expressões de causa sejam gerais, 
outras relacionam-se 
especificamente com o resultado, a 
razão ou o propósito da causa. As 
condições condicionais dividem em 
positivo, negativo e concessivo.   

Ontem de manhã estive 
na Irlanda, vivi de perto 
a tensão do refendo e 
por isso sinto uma 
alegria muito especial.  

REALCE  
HIPOTÁTICO 

ORAÇÃO  

FINITA 

As orações finitas são introduzidas 
por uma conjunção hipotática, 
sendo simples (quando, porque, 
se, assim que, mesmo se, logo 
depois, etc.) ou complexas 
(derivadas de verbos, nomes e 
advérbios). 

Mas acho que 
continuaremos sempre a 
tocar a nossa parte 
todos juntos, como se 
fosse uma prestação ao 
vivo. 

ORAÇÃO 

NÃO-FINITA 

A relação circunstancial será 
explicitada pela conjunção ou pela 
preposição conjuntiva. Quanto as 
preposições, estas têm tendência a 
serem menos específicas, podendo 
variar o significado da oração 
secundária introduzida por uma 
preposição em função do sentido 
da oração principal.  

Apesar de contar agora 
com a concorrência de 
Toniño, continu a dar 
cartas em Guimarães. 

Fonte: Elaborado para este trabalho a partir de Prestes (2003). 

A partir do exposto podemos perceber que as relações lógico-semânticas de 

Expansão possuem suas subdivisões e influenciam no contexto das orações e que 

associados ao sistema de interdependência podem ampliar o seu sentido.  

Na abordagem hallidayana, a linguagem não pode ser conferida como um 

elemento dissociado dos aspectos culturais, sociais e da comunidade. Ela precisa 

ser compreendida nos mais diversos contextos socioculturais em que os falantes a 

desenvolvem. A classificação dos enunciados complexos só demonstram a 

articulação dos sistemas postulados pelo sistema de interdependência e pelo 

sistema lógico-semântico, demostrando o entrelaçamento sintático, semântico e 

contextual. 

Portanto, as relações lógico-semânticas podem ser desenvolvidos tanto no 

interior como entre complexos. Esse último possui as mesmas características que o 

primeiro, embora haja alterações em algumas aplicações, já que os elementos são 

expandidos para o texto, não se fixando dentro do complexo oracional; sendo 

relações mais acentuadas. As relações lógico-semânticas possibilitam o 



39 
 

entendimento de algumas características dos complexos oracionais aos quais a GT 

não consegue “abarcar”. As relações supracitadas possibilitam também a percepção 

da língua nos seus mais diversos contextos de uso. Dessa forma, as relações de 

significados nos complexos oracionais possibilitam compreender a realidade e 

mesmo criá-la.  
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CAPÍTULO II – PERCURSO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa está organizada em etapas. Inicialmente, há uma descrição 

da abordagem da pesquisa, contextualizando-a e, por seguinte, justificando o 

desenvolvimento da investigação. Em seguida, apresentamos os estudos sobre a 

Linguística de Corpus, demonstrando as razões para escolha e descrição do corpus 

de estudo. Na sequência, abordamos as amostras e seu tratamento: procedimentos 

de recenseamento e análise. 

 

2.1 Abordagem da pesquisa 

 

A pesquisa científica pressupõe uma série de etapas para a sua 

sistematização, organização, análise e procedimentos, a fim de afirmar, reafirmar 

e/ou até mesmo negar as hipóteses levantadas. Esse conjunto de fatores requer 

etapas que serão elencadas mediante o desenvolvimento desta seção. 

A primeira etapa envolve a revisão da literatura, já discutida e desenvolvida 

no capítulo I. Essa viabilizou-nos teoricamente como forma de contribuir 

significativamente como o arcabouço teórico, principalmente, através do estudo 

sobre as orações, desde os tradicionais até dos dois sistemas propostos por Halliday 

(1994). A segunda e terceira etapas compreendem a seleção de corpus e análise 

dos dados, através da perspectiva da LSF e dos sistemas escolhidos para exame.  

As concepções funcionalistas nos mostram como a língua, a partir do 

momento de uso, consegue estabelecer relações dinâmicas e únicas, adequadas 

para cada contexto específico em que a interação se processa. Abordar as relações 

lógico-semânticas como elemento que faz parte de um complexo oracional, faz-nos 

recorrer à noção de que o todo não pode ser desconsiderado e nem reduzido as 

fórmulas estabelecidas e/ou servir como modelos prontos e acabados para outras 

pesquisas. Mas um resultado de elementos provenientes dessa análise em 

específico, deste contexto, deste corpus, podem vir a ser observados ou não em 

outras análise semelhantes. 

A pesquisa é de cunho qualitativo, pois esta é a que proporciona condições 

suficientes para as análises dos dados. Para Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa 

qualitativa apresenta 5 elementos fundamentais, são eles: 
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1. A fonte direta dos dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o 

instrumento principal (o investigador tem contato direto com a realidade a ser 

investigada, compreendendo melhor os dados. Não podendo ele se separar do 

contexto). 

2. É descritiva (os dados qualitativos através de vários apanhados devem se deter 

aos detalhes minuciosos do objeto em estudo colaborando para uma análise 

apurada da realidade). 

3. Os investigadores qualitativos interessam-se pelo processo, do que mesmo pelos 

resultados ou produtos (o processo que se dá na constituição do objeto é 

fundamental para esclarecer pontos importantes da pesquisa. 

4. Os investigadores qualitativos tendem a analisar seus dados de forma indutiva 

(eles vão definindo suas interpretações a partir do levantamento de dados, 

implicando, assim, num processo de análise que partem do geral para se adentrar 

na especificidade. 

5. O significado é de importância vital na abordagem qualitativa (os investigadores 

pretendem compreender a realidade a partir de diferentes perspectivas, implicando 

no conhecimento de experiência do informador dialogando sempre entre 

investigador e os sujeitos envolvidos.) 

 

Dessa forma, percebemos que o nosso trabalho se configura na abordagem 

qualitativa, pois nos preocupamos com a análise das ocorrências e dos seus usos, 

como também do contexto de interpretação e não só com o levantamento da 

quantidade. Esse levantamento é importante para contabilizar esses dados, mas é 

mais importante o processamento e a interpretações das amostragens. Os 

significados dos dados não estão em si mesmos, mas na realidade em uso. 

Assim, “na pesquisa qualitativa o social é visto como um mundo de 

significados possível de investigação a linguagem dos atores sociais e suas práticas, 

as matérias-primas dessa abordagem" (TEIXEIRA, 2013, p.140).  A abordagem 

qualitativa deve ser usada quando o nível de significados perpassar os elementos 

quantitativos, sendo o elemento social fundamental. Nessa abordagem, é possível 

perceber o porquê de determinados usos e construções linguísticas que 

transfiguram "as regras tradicionais", de uma forma dinâmica, viva e aceitável para a 

compreensão comunicativa. 
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Os pesquisadores Strauss e Corbin (2008) também apresentam alguns 

elementos necessários para que o cientista execute seu trabalho eficientemente 

utilizando a abordagem qualitativa. São eles; 

1. Capacidade de retroceder e analisar criticamente as situações (o pesquisador 

precisa estar atento e sempre verificar os instrumentos utilizados, além de rever seu 

material). 

2. Capacidade de reconhecer a tendência em direção ao viés (o pesquisador, deve 

trilhar sempre o caminho que os dados os leva. Não sendo possível nada 

preconcebido, pois os dados é o seu norte). 

3. Capacidade de pensar abstratamente (os dados em si são por si mesmo, 

abstratos).  

4. capacidade de ser flexível e aberto a críticas construtivas (o pesquisador deve 

rever sua pesquisa sempre que necessário, questionando-se a respeito dos seus 

objetivos, os instrumentos que estão sendo utilizados e a teoria que norteia seu 

trabalho. 

5. Sensibilidade às palavras e as ações das informantes (o pesquisador deve 

durante sua investigação perceber alguns elementos no momento que os dados 

forem coletados, percebendo alguns significados. 

6. Um sentido de absorção e devoção ao processo de trabalho (o pesquisador deve 

estar envolvido com sua pesquisa, a fim de que possa atingir seus objetivos, 

evitando, um resultado indesejado ou não condizente com a realidade. 

 

Assim, a abordagem qualitativa é mais minuciosa para o pesquisador, 

cabendo a ele se "aventurar" nesse campo desconhecido das amostra para almejar 

um resultado que justifique suas hipóteses. Contudo, não quer dizer, que os 

elementos quantitativos não estejam presentes na nossa pesquisa, mas eles são 

apenas um instrumento que nos possibilitam fazer uma análise mais interpretativa e 

pontual. Dessa forma, a abordagem quantitativa auxilia na abordagem qualitativa. 

Porém, vale ressaltar, como bem o faz Mendes (2016, p. 79) que o uso do termo 

quali-quantitativo não é bem sucedido e/ou bem definido porque não deixa claro até 

que ponto foi utilizado um paradigma ou outro, referindo-se a várias elementos ao 

mesmo tempo.  

A referida pesquisa se deu mediante a abordagem qualitativa, devido ao 

processamento das interpretações das amostras das análises e de todo os aspectos 



43 
 

teóricos. Contudo, existe recenseamento5, dados e a necessidade de contabilizar 

essas amostragens e de apresentá-las, por tabelas, por diagramas ou gráficos os 

elementos que compõem a extensão do corpus. Porém, esse levantamento só é 

necessário a partir do momento da análise dos dados em si, já que os números não 

evidenciam nada por si só. Não dependendo apenas da recorrência dos dados, mas 

sim da análise e do uso nos mais diversos contextos. 

Assim, a partir do levantamento de dados da teoria que norteia a pesquisa, 

da interpretação do objeto analisando, da análise de abordagem qualitativo 

proporcionada por instrumentos computacionais que fazem o levantamento 

quantitativo a referida pesquisa apresenta características da Linguística de corpus. 

Além da pesquisa apresentar uma abordagem da LSF, observando que os sistemas 

significam e os elementos de analise devem ser observados pelos contextos e 

sistemas. 

O método utilizado na pesquisa é dedutivo, pois parte da compreensão mais 

geral para se compreender elementos mais específicos. Diferentemente do Indutivo 

que parte de elementos específicos para fazer generalizações, chegando a uma 

regra geral. Dessa maneira, nossa pesquisa parte do que é abordado pelos 

pesquisadores, ou seja, de um conhecimento geral, já exposto, para se adentrar em 

um conhecimento mais especfico, tentando compreender as relações lógico-

semânticas de Projeção nos textos acadêmicos em questão. 

A partir do levantamento de dados, da relação teoria e prática, da análise 

qualitativa, da perspectiva dedutiva, e de procedimentos computacionais, a pesquisa 

apresenta um nível de relevância, credibilidade e possibilita uma validade dos 

possíveis resultados encontrados. Portanto, o detalhamento das escolhas para o 

trabalho será desenvolvido na seção seguinte.  

 

2.2 A Linguística de Corpus e o Corpus da Pesquisa 

 

                                                           
5
 O termo recenseamento tem sido empregado por Mendes (2016, p. 86), e em seus estudos 

seguintes, para designar que “recenseamento difere de coleta de dados porque a esta precede o 
(cont.) levantamento de dados.” Para ele, “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.” (MENDES, 2016, p. 86) 
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Esta seção está voltada para uma breve descrição acerca da Linguística de 

Corpus, bem como para constituição do corpus da pesquisa. Assim, será possível 

uma compreensão totalizante de como ele foi constituído para ser analisado nesta 

pesquisa e como os aspectos históricos possibilitaram e revolucionaram os estudos 

dentro da Linguística. Primeiramente foi abordado a Linguística de corpus, para 

posteriormente abordar o corpus da pesquisa. 

A Linguística de Corpus se desenvolveu consideravelmente, assim a noção 

de corpus, em relação a sua definição e caracterização possui várias definições. 

Desta forma, mesmo havendo concordância em sua constituição, ainda há 

diferenças nas propostas. 

Surgida em 1990, a Linguística de Corpus revolucionou os estudos 

linguísticos pela possibilidade de tratamento estatístico e probabilístico. O termo 

"corpus linguístico" é advindo da corrente britânica, sendo antiga nesse campo. A 

noção de corpus perpassa 4 elementos para distinguir os trabalhos: (1) por 

concepções da noção de corpus; (2) através dos objetivos; (3) pelos domínios das 

ciências de linguagem aos quais eles remetem tanto quanto; (4) pelos métodos de 

tratamento. Assim um corpus possui um único termo para representar trabalhos 

diversos. Dentre as mais diversas definições propostas na literatura, elencamos a de 

Berber-Sardinha (2004, p. 18) em que corpus é um “material linguístico que pode ser 

oral e/ou escrito, cuja extensão e profundidade precisam representar usos 

linguísticos específicos, sendo organizados a partir de critérios de composição que 

são definidos através dos objetivos de descrição e análise”. Assim, o corpus possui 

características bem definidas. 

Para alguns pesquisadores como Mc.Enery & Wilson (1996) o corpus 

precisa ter quatro elementos que são; amostragem e representatividade, tamanho 

finito, forma que pode ser lida por máquina e uma referência padrão. Os autores 

apontam para elementos que se pressupõem na criação de um corpus. Esses 

elementos de representatividade evoluiu com o passar dos anos e os aspectos 

metodológicos, assim, passou-se de coletas por amostragem que é advindo da 

década de 1970 para ser considerado um “corpus de referência”. Outros elementos 

foram desenvolvidos como, o enriquecimento das informações que agora contém 

natureza morfológica, sintática, semântica. 

Nas quatro características o corpus é finito, mesmo que os usos linguísticos 

e a língua representada passa ser infinita. Sendo o corpus também de referência 
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padrão e pode ser utilizado por ferramentas computacionais, o que permite um maior 

levantamento de dados e processamento, o que não seria passível de levantamento, 

processamento e análise pelo pesquisador de forma manual, mesmo que possuísse 

uma grande equipe. É através do processamento por programas de computadores 

que se permite esse levantamento extenso. 

O termo Corpus é um termo que na sua essência se refere 

simultaneamente, a um conjunto de dados e de métodos. Assim, em relação aos 

dados quer dizer que o linguista é utilizador de corpus, já que é um elemento 

empírico. Em relação aos métodos, as diversas pesquisas sobre o corpus refere-se 

a métodos que são dedutivos, sendo assim, estatísticos e/ou a partir de 

concordância. 

Mas então, qual o objetivo de um Corpus? A resposta dessa indagação pode 

ser as mais diversas possíveis, de maneira geral seria a análise e descrição 

linguística. Contudo, segundo Léon (2006, p. 55-6), temos 5 objetivos diferentes em 

relação ao corpus. São eles; 

1º Colocar os corpora a disposição: o corpus deve estar disposto para a comunidade 

linguística que podem refletir sobre as escolhas do pesquisador como delimitação, 

transcrição e anotação. 

2º Confeccionar instrumentos linguísticos: confecção de instrumentos linguísticos 

com a ajuda de um corpus que pode ser os mais diversos possíveis. 

3º Efetuar descrições linguísticas: os corporas podem ser utilizados para fazer 

descrições linguísticas. Com o procedimento indutivo pode-se descobrir e/ou 

descrever fatos. Com o procedimentos hipotético-dedutivo, o corpus serve para 

compensar a falta de intuição ou completar dados estudados. 

4º Estudos da variação: o corpus podem ser um meio para trabalhar a variação, os 

gêneros ou a mudança linguística. 

5º Instrumento de tratamento automático das línguas: o corpus pode construir 

instrumentos de tratamento automático das línguas a base de corpus em particular 

de corpora de controle. 

Desta forma, o corpus possui muitos objetivos dependendo do que o 

pesquisador queira investigar e do procedimento que queira utilizar. Em relação a 

isso o tamanho do corpus não é importante para que haja a identificação de que se 

trata de um corpus. 
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Para Berber-Sardinha (2004) a extensão do corpus possui uma classificação 

que está distribuída em cinco padrões, que são: 

(i) pequeno - quando a extensão é inferior a 80 mil palavras; 

(ii) pequeno - médio - quando a quantidade de palavras fica entra 80 e 250mil; 

(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. 

 

A escolha pela extensão dos corpora depende do objetivo e/ou da 

necessidade para análise mais apurada dos dados. Contudo, como já foi 

mencionado anteriormente, o tamanho do corpus não é essencial para a 

identificação e reconhecimento do mesmo, pois o tamanho não se relaciona a 

representatividade. Não havendo, portanto, um critério para se definir um tamanho 

que seja aceitável. Assim, o tamanho não é definido para se considerar um corpus 

importante, mas a disponibilidade de material. Também deve ser ressaltado que as 

vezes o tamanho é uma limitação. Além disso, a capacidade de armazenamento e 

de processamento em ferramentas computacional podem ser um elemento limitador 

para grandes extensões. Desta maneira, deve se proceder ou reduzir o tamanho do 

corpus, numa fração menor ou trabalhar com ele por inteiro, selecionando as formas 

que devem ser analisadas. Alguns pesquisadores aponta para a análise de no 

mínimo 10 textos, já que é uma quantidade considerável. 

Na Linguística de Corpus existem critérios que definem a essência do seu 

objeto sendo: a) Representatividade que gera polêmicas entre os gerativistas, pois 

afirmam que um Corpus nunca será suficiente para representar a língua. Para 

Beber-Sardinha (2004) baseado em Halliday (1994) a língua é um sistema 

probabilísticos que se deve fazer três perguntas "Representativo para quem? 

Representativo do quê? e Representativo para quê?” b) Ser Natural: para alguns 

teóricos um Corpus especializado deve conter textos escritos por falantes nativos, 

textos naturais, eliminando traduções. Por fim, c) O Balanceamento: um corpus 

deve ter equilíbrio semelhança ou uniformidade em relação ao gênero e a 

quantidade. 

A noção de Corpus pode ter as mais diversas definições em que um se 

orienta mais por um ou outro aspecto. Assim, a utilização de Corpus é imprescindível 

para algumas pesquisas linguísticas, como as que elaboram dicionários. O Corpus é 
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importante, porque dá a possibilidade ao pesquisador analisar o uso através do 

contexto real, além dos leitores poderem perceber certas análises equivocadas e/ou 

que podem ser ampliadas, revistas ou até mesmo modificadas. Assim, o Corpus 

para Berber-Sardinha se configura como sendo uma:   

 
abordagem que se ocupa da coleta e da exploração de corpora ou 
conjuntos de dados  linguísticos textual que foram coletados 
criteriosamente, com o propósito de servirem  para a pesquisa de 
uma língua ou variedade linguística. Como tal, dedica -se a 
exploração da linguagem através de evidências empíricas extraídas 
por computador. (BERBER-SARDINHA, 2004, p.3) 

 

Os dados precisam estar prontos para serem processados pelo computador 

estando em formado eletrônico. Assim, livros, revistas e outras anotações impressas 

não são considerada corpus pela Linguística de Corpus, pois não tem como serem 

processados por computadores. 

O corpus desta pesquisa é composto por três corpora, sendo de ordem 

acadêmica. No primeiro temos 170 artigos (um total de 358.907 palavras). Esses 

artigos foram produzidos, desenvolvidos e apresentados no CAMEAM em Pau dos 

Ferros/RN por alunos da instituição. Os artigos foram produzidos e apresentados no 

campus em um evento acadêmico entre os anos de 2008 e 2009, sendo mais tarde 

feita uma compilação para cumprir com os objetivos da pesquisa institucional “Os 

processos do dizer na produção científica dos graduandos em letras do CAMEAM” 

realizado sobre supervisão de Mendes (2011) com o auxílio de alunos de iniciação 

cientifica, o corpus foi ajustado ao formato eletrônico  *.txt (formato de texto).   

O segundo Corpus desenvolvido por Mendes é composto por 64 

Monografias (um total de 6.651.947 de palavras), porém foram utilizadas apenas 23 

delas (um total de 2.4 milhões de palavras). Esse Corpus também foi produzido por 

alunos de graduação do CAMEAM que eram concludentes do Curso de Letras - 

Língua Portuguesa. Os textos foram compilados com o auxílio de alunos bolsistas e 

da supervisão de Mendes para a pesquisa “Mecanismos de sequenciamento e 

explicação em textos acadêmicos de graduandos em Letras” (MENDES; PEREIRA 

DE PAULA, 2013).    

O terceiro e último Corpus é composto por 12 dissertações (um total de 

3.488.933 palavras) e 9 teses (que contém 3.785.061 palavras). Um total de 

7.273.994 milhões de palavras dispostas no Corpus intitulado Dissertações e Teses 
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(DISSERTES), organizado por Figueiredo-Gomes e Bertuleza (2013). Os textos 

acadêmicos se concentram na área de linguística, sobre a temática da 

gramaticalização, correspondendo aos anos de 1998 a 2012. A seguir está a síntese 

da composição dos corpora que será analisado na dissertação: 

 

Tabela 1- Síntese da composição dos corpora da dissertação. 
 

TEXTOS E CORPORA 
 

ITEM A SER 
ANALISADO 

ARTIGO 
(MENDES, 

2011) 

MONOGRAFIA 
(MENDES;PEREIRA 

DE PAULA, 2013) 

DISSERTAÇÃO 
(FIGUEIREDO-

GOMES; 
BERTULEZA, 

2013) 

TESE 
(FIGUEIREDO-

GOMES; 
BERTULEZA, 

2013) 

 
 
  TOTAL 

C
o

m
p

o
s

iç
ã

o
 d

o
s

  

c
o

rp
o

ra
s
 

Nº de 
textos 

 
        170 

 
                 64 

      
         12 

     
          9 

 
 255 

Nº de 
palavras 

 
 

   2.326.202 

 
 

          6.651.947 

 
 

    3.488.933 

 
 

   3.785.061 

 
 

16.252.143 

R
e
c

o
rt

e
 p

a
ra

 a
 

D
is

s
e

rt
a
ç
ã

o
 

 

Nº de 
textos 

 
        170 

     
             23 

 
           9 

 
           6 

 
     208 

Nº de 
palavras 

 
     2.326.202 

 
            2.362.671 

 
      2.543.440 

 
      2.641.767 

 
9.874.080 

Fonte: Elaborada para esta pesquisa a partir dos corpora apresentados 
 

Na última coluna da tabela 1 é que temos o Corpus de análise para este 

estudo. Que é considerado por Berber-Sardinha (2004) e já mencionado 

anteriormente como Médio-Grande. O Corpus em questão é mais extenso para 

captar melhor os processos verbais e mentais das relações lógico-semânticas de 

Projeção. Desta forma, os marcadores de Relações Lógico-semânticas podem ser 

visto mais claramente e através de uma frequência maior, podendo ser analisado 

com mais cautela. 

O levantamento foi feito através do WordSmith Tools (Scott, 2012), conjunto 

de ferramentas computacionais de leitura de léxico. O corpus já está em formato 

adequado ao pacote computacional (arquivo em *.txt). O corpus, assim apresenta 

representatividade e autenticidade, conseguindo atender a todos os propósitos da 

pesquisa.  

O WordSmith Tools é um conjunto de ferramentas que se enquadra dentro 

da Linguística de Corpus. Foi desenvolvido por Mike Scott, da Universidade de 
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Liverpool, e publicado pela Oxford University Press. Esse pacote de programas 

possui uma série de recursos, além de ser fácil, flexível e muito rápido de utilizá-lo. 

O programa auxilia o pesquisador a acelerar o seu recenseamento com mais 

eficiência do que se fosse feita de forma manual. Segundo Berber-Sardinha (1999) 

com essa ferramenta percebemos vantagens que são relevantes para a pesquisa 

como: 1º não se cansam e fazem tarefas que são exaustivas (contar palavras, 

colocar em ordem, listar e etc); 2º possibilita uma análise maior de quantidade de 

dados; 3º podemos descobrir elementos novos a partir do recenseamento e/ou 4º 

reafirmação ou negação de elementos antes analisados, e 5º a ferramenta pode 

modificar os estudos da linguagem. 

O WordSmith Tools está dividido em 3 ferramentas; Wordlist, Keyowrd e 

Concord. 

a) Wordlist possibilita gerar uma lista contendo todas as palavras do arquivo ou o 

que foi selecionado que pode aparecer em ordem alfabética, ordem de frequência, 

mostrando esses elementos e os percentuais do corpus pesquisado; 

b) Keyword em que faz comparações entre a lista de palavras consideradas 

importantes dos textos aos quais foram selecionados e tendo como base um corpus 

de referência; 

c) Concord é a ferramenta que mostra concordância de uma palavra específica com 

partes do texto em que se encontram. Desta forma, se percebe em que contexto 

está situado um termo determinado. Contudo, neste estudo, não utilizamos o 

Wordlist e o Keyowrd, devido a não adoção de uma comparação entre corpora. 

Para o desenvolvimento da nossa pesquisa utilizaremos apenas a 

ferramenta Concord visto que, essa ferramenta, nos possibilita identificar 

quantitativamente os elementos dos corpora, bem como as frequências das 

ocorrências para posteriormente fazermos as análises, dos dados necessários para 

o desenvolvimento eficaz a nossa investigação. 

 Nessa ferramenta, temos os instrumentos de análises em que são 

disponíveis, no Concord; 1- concordância (concordance) 2- Lista de colocados 

(collocates) 3 - Lista de agrupamentos lexicais (clusters) 4- Lista de padrões de 

colocados (patterns) 5- Gráfico de distribuição da palavra de busca (plot). Esses 

instrumentos possibilitam fazermos um levantamento ou recenseamento dos 

marcadores das Relações Lógico-semântica que se apresentam nesses textos 

acadêmicos, podendo assim fazer uma análise minuciosa desses elementos. A 
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seguir a imagem dos elementos iniciais e o resultado através do Concord.  Na figura 

3, percebemos como o Concord funciona a partir de uma busca por uma expressão 

em um corpus.  

 

Figura 3 - Tela do Concord com parâmetros de busca (ex: " Questionar”) 

 

 

Demonstramos a busca de termo “questiona” no início de período. Devemos 

proceder da seguinte forma; iniciar a escrita da palavra “questiona” que se quer 

buscar as ocorrências dessas construções. Com o botão OK, a ferramenta consegue 

listar as ocorrências, como podemos ver na Figura 4. 

 

Figura 4 - Tela do Concord com resultado da busca (ex. "Questionar") 
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Nessa figura, na coluna (1) temos o que foi proposto para a busca, na coluna 

(2) temos todos as ocorrências com a expressão da busca, mostrando-o em azul e 

em vermelho a construção anterior. Na coluna (3) podemos ver o número de 

entradas (ocorrências localizadas) com informações importantes como estatísticas 

que apresentam o percentual de frequência de realizações como configurações 

lexicogramaticais até a organização do texto como um todo. Na coluna (4) podemos 

ver o arquivo que foi classificado a ocorrência, como também e o quantitativo em 

quais textos essas ocorrências se mostram mais recorrentes. 

Na figura 5 que será mostrada em seguida, temos a possibilidade no 

Concord de ler as ocorrências no texto todo (com a localização destacada). 

Possibilitando, assim, uma reflexão e uma análise mais minuciosa. Apenas com um 

clique duplo no mouse sobre a ocorrência se pode ver expandido a ocorrência no 

texto. 

 
Figura 5 - Tela do Concord com o texto de amostra de “questionar” selecionado 

para a leitura 
 

 

Através dessa possibilidade podemos compreender pela leitura a ocorrência 

fazendo as reflexões possíveis acerca desse uso e perceber os elementos de 

projeção no texto. Para desenvolver o processo de levantamento, os textos devem 

estar em (*.txt).  

A composição do corpus é autêntica e já que resulta de textos originais, 

produzidos por alunos de graduação e pós-graduação em Letras, atendendo as 

exigências da acadêmia e formatado pelos parâmetros das agências de fomento de 
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pesquisa no Brasil. Assim, essa organização faz com que se compreenda como 

esses alunos mantém as relações lógico-semânticas de projeção em seus textos 

acadêmicos. Várias são as finalidades deste trabalho, quais sejam: perceber essas 

relações de projeção nos gêneros acadêmicos em questão; satisfazer de forma 

equivalente o interesse acadêmico-científico a partir de um corpus de língua natural; 

ampliar o estudo sobre as relações lógico-semânticas de Projeção por locução e 

ideia; propor instrumentos para uma boa prática acadêmica; ampliar os estudos da 

LSF; proporcionar melhorias nas práticas acadêmicas voltadas para a produção de 

texto, para a pesquisa e o ensino. Desta maneira, a pesquisa pretende contribuir de 

maneira satisfatória nesse processo. 

Outro elemento que deve ficar claro é que os corpora estão armazenados 

eletronicamente nos Campi da UERN, e no comitê de pesquisa, através dos 

Relatórios Finais. Esses corpora foram copilados por pesquisas desenvolvidas na 

UERN, nos campi das cidades de Pau dos Ferros e de Açu/RN. A utilização para 

esta pesquisa é apenas uma parte de um conjunto de textos que foram elaborados 

pelos alunos de graduação e pós-graduação em Letras, dessa instituição durante a 

sua formação. Através desses trabalhos se podem observar os dois ambientes; 

como os alunos desenvolveram suas pesquisas durante sua formação e o trabalho 

do docente frente a esta pesquisa. 

 Como o corpus é especializado e de um nível mais elaborado os possíveis 

resultados podem nos esclarecer muitos detalhes nesse processo de escrita em 

gêneros acadêmicos. 

 

2.3 As amostras e seu tratamento: procedimentos de recenseamento e análise 

 

O recenseamento dos dados representativos das relações lógico-semânticas 

de Projeção (ideia e locução) em que os textos acadêmicos de graduação e pós-

graduação, não pode ser visto como uma pequena porção e/ou redução do 

conteúdo maior do texto para definir a projeção em textos de graduação e pós-

graduação. As relações lógico-semânticas devem ser vistas na sua totalidade, 

percebendo o contexto das escolhas do produtor, da adequação de itens lexicais 

e/ou outros fatores que interferem diretamente no processo de articulação do texto. 

O interesse em compreender a Projeção em textos acadêmicos nos afasta 

dos elementos tradicionais e de caráter estruturalista para buscar o entendimento no 
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Funcionalismo. Dessa forma, abordamos os processos introdutores das relações 

lógico-semânticas de projeção para nossa análise: 

 

Quadro 4 - Processos introdutores de Relações Lógico-Semânticas de Projeção 
 

TIPO SUBTIPO INTRODUTOR DE RELAÇÃO LÓGICO-
SEMÂNTICA 

 

(A) PROJEÇÃO 

(a1) Locução Dizer; afirmar; mostrar; propor; sugerir; explicar; 
apontar; argumentar. 

(a2) Ideia Entender; pensar; compreender; acreditar; 
reconhecer; lembrar; pretender; supor. 

Fonte: Elaborado para este trabalho a partir de Halliday (1994); Prestes (2003); Araújo 
(2007); Ghio e Fernandez (2008) e Mendes (2016). 

 

Esses processos visam o levantamento e reconhecimento da Projeção que 

apresenta o corpus analisado, observando as ocorrências das relações lógico-

semânticas. Assim, a baixa frequência com que alguns tipos de Projeção por 

locução e por ideia apresentam no texto pressupõem um texto menos articulado. 

Contudo é analisado o contexto de uso e não só a microestrutura, mas também a 

macroestrutura do texto. 

A pesquisa foi desenvolvida através de dois procedimentos: o primeiro a 

leitura dos textos que compõe o corpus para se identificar os tipos de relações 

lógico-semânticas de projeção que são utilizadas pelos produtores do trabalho, a fim 

do reconhecimento dos mais usuais, e o segundo um levantamento das relações 

lógico-semânticas que são propostas na LSF. Através desse processo é possível 

perceber quais os elementos que são utilizados pelos produtores que estão disposto 

na LSF. 

Os dados processados são exportados para o editor de texto para criar uma 

lista das amostragens. Eles estão dispostos através de três colunas, no qual contêm; 

a) a entrada da amostra na lista de concordância; b) a amostra em si; e c) a 

referência ao texto em que ele foi retirada.  

Para uma organização na apresentação, identificação e um reconhecimento 

por parte do leitor, temos uma convenção para o corpus. Assim, uma convenção 

alfanumérica, sendo que a os textos (artigo, monografia, dissertações e teses) são 

apresentados através do símbolo: T01, T02, T03, T04. A Relação Lógico-semântica 

de Projeção são indicados através das letra A. Já os subtipos são representados 

através de números e letras respectivamente assim temos; Locução (a 1) e Ideia (a 

2).  Dessa forma, esses caracteres correspondem aos elementos postos no 



54 
 

inventário do quadro 4. Por fim, os algarismos correspondem a entrada da amostra 

feita a partir da leitura do corpus através do aplicativo Concord, do suíte WordSmith 

Tools. 

A última etapa que se tem para o processamento das amostra está em 

quantificá-las. Essa quantificação é necessária para mostrar por onde se deve seguir 

ao se fazer as análises e chegar a conclusões a respeito das ocorrências de 

Relações Lógico-semânticas de Projeção. O estatístico é importante, mas não 

suficiente para chegar a conclusões, assim, o contexto de uso, a disposição dos 

tipos e/ou outros elementos podem influenciar na articulação e na compreensão do 

texto. 

As relações lógico-semânticas propõem diferentes possibilidades de 

análises seja Lexicogramatical, seja Semântico-Discursivo, dentre outros, podendo 

acontecer em vários planos para estabelecer essa "ponte" entre as porções de texto. 

Desta forma, o texto ganha sentidos que devem ser analisados não no contexto 

geral e com aquela mesma função, como prega a Gramática Tradicional em relação 

ao estudo das orações, mas no contexto particular, pois cada processo pode adquirir 

funções diferentes a partir do uso. Nesta pesquisa, o foco da análise recaí sobre as 

relações lógico-semântica de projeção. 

O tratamentos das amostras parte então da necessidade para o 

desenvolvimento da pesquisa. Podendo a mesma ser revista posteriormente 

confirmada ou negada. Destarte, não é um produto acabado e limitado em si 

mesmo, mas um estudo que se deu através de escolhas, desde a proposta de 

(con)junção até o que seria analisado para o reconhecimento da locução e ideia. 

Através da LSF e a partir dessas relações mencionadas anteriormente, o estudo não 

devem ser visto de forma isolada, mas como um conjunto de interligamentos que 

não se pode separá-los. 
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CAPÍTULO III – AS RELAÇÕES LÓGICO-SEMÂNTICAS DE PROJEÇÃO EM 

TEXTOS ACADÊMICOS 

 

Neste capítulo, dispomos a análise das relações lógico-semânticas de 

Projeção em textos acadêmicos, distribuída em três seções principais, com vistas ao 

atendimento do objetivo de compreender as configuração dessas relações em 

trabalhos de estudantes de graduação e pós-graduação da área de Letras. Na 

primeira parte, descrevemos as relações mais e menos recorrentes, identificando 

especificamente o número de ocorrências e padrão de recorrência nos textos 

examinados. Na segunda seção, analisamos as relações lógico-semânticas de 

Projeção por locução e ideia, à luz dos conceitos da LSF e, na última seção, 

comparamos os usos entre os textos de graduação/pós-graduação quanto ao uso de 

tais relações. 

 

3.1 As relações de projeção por locução e por ideia 

 

Para alcançarmos o propósito de compreender as relações lógico-

semânticas de Projeção em textos acadêmicos de estudantes de graduação e pós-

graduação da área de Letras, em um primeiro momento, foi realizado o 

recenseamento das ocorrências dos processos de projeção caracterizados por 

locução ou ideia. Com efeito, uma primeira etapa da análise foi identificar os casos 

sem correlacionar a uma análise minuciosa e os recursos lexicogramaticais 

possivelmente empregados aos elementos mais contextuais do corpus. Assim, 

buscamos identificar o porquê desse índices nos textos de graduação e pós-

graduação, apresentando os recursos lexicogramaticais às opções semânticas. Isto 

permitiu fazermos uma análise de certo modo mais “externa”, com vistas à relação 

comparativa de padrões de ocorrência nos textos de graduação e pós-graduação 

que procedemos na última seção. 

A avaliação do padrão de ocorrência tem início com a observação das 

relações de projeção que se realizam por locução. Nesse tipo de relação, 

apresentam-se os elementos ou expressões no interior de um complexo oracional, 

ou seja, segundo Halliday e Mathiessen (1999), a capacidade de projetar eventos ou 

de projetar uma figura da experiência (ou sequência de figuras) de um outro plano 



56 
 

de realidade, qual seja, o plano semiótico. Pudemos perceber essas relações a partir 

da Tabela 2, a seguir: 

 

Tabela 2 – Quantidade de processos introdutores de Relação Lógico-Semântica de 

Projeção por Locução 

Relações Lógico-Semânticas de Projeção por Locução 

Subtipo Processo 
Números de ocorrências 

Artigos Monografias Dissertação Tese Total 

Locução 

Dizer 172 183 186 109 650 

Afirmar 127 66 272 58 523 

Mostrar 54 74 101 103 332 

Propor 81 71 87 88 327 

Sugerir 12 20 22 47 101 

Explicar 10 9 36 17 72 

Apontar 12 26 5 4 47 

Argumentar 6 0 14 24 44 

Total por textos 474       449      723     450   2096 

Fonte: Corpus da pesquisa 

 

 A partir da tabela podemos perceber que ocorre uma diferenciação entre a 

quantidade de processos de Projeção nos textos acadêmicos de graduação e de 

pós-graduação. Nos textos de graduação totaliza-se 923 ocorrência em contraponto 

a 1.173 ocorrência nos textos de pós-graduação. Os introdutores mais utilizados são 

“dizer”, “afirmar”, “mostrar”, com uma ocorrência bastante expressiva, especialmente 

se comparados aos menos frequentes: “argumentar”, “apontar”, “explicar”. Por 

último, pudemos observar que “propor” e “sugerir” são vistos como ocorrências 

medianas. Do ponto de vista quantitativo, o processo “dizer”, mais recorrente nos 

textos de graduação, talvez porque os escreventes demonstram “autoridade para 

mostrar efetivamente o que vai ser proposto no segundo (Verbiagem/Locução), que 

enuncia algo incível porque teoricamente está para além de afirmar/dizer” (SOUZA; 

MENDES, 2012, p. 553). Ainda reforçando os resultados encontrados pelos autores, 

na outra ponta está o uso de “afirmar” que é bastante frequente nos textos de pós-

graduação, embora, nos artigos haja ocorrência em número expressivo. Isso talvez 
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ocorra em razão da “necessidade de resguardar a posição do Dizente no texto 

científico”, conforme observam Souza e Mendes (2012, p. 549).  

Através desses processos, percebemos que eles operam dentro do 

complexo oracional caracterizando a segunda oração e projetando o seu significado 

através de uma locução, expressões materiais. 

Já as relações lógico-semânticas de Projeção por ideia se apresentam com 

um elemento que está projetado na segunda como um processo mental. Assim, a 

oração desempenha a função de uma representação linguística. A seguir, temos a 

Tabela 3, que representa esses elementos: 

 

Tabela 3 – Quantidade de processos introdutores de Relação Lógico-Semântica de 

Projeção por Ideia 

Relações Lógico-Semânticas de Projeção por Ideia 

Subtipo processo  
Números de ocorrências 

Artigos Monografias Dissertação Tese Total 

Ideia 

Entender 253 254 265 171 943 

Pensar 327 252 177 101 857 

Compreender 229 294 65 82 670 

Acreditar 101 128 105 121 455 

Reconhecer 103 161 89 84 437 

Lembrar 67 56 50 125 298 

Pretender 76 81 65 35 257 

Supor 3 9 13 10 35 

Total por textos 1159 1235       829       729    3952   

Fonte: Corpus da pesquisa 

 

Na Tabela 3, há uma ocorrência com índice maior em comparação com as 

ocorrências da Projeção por locução. Vale ressaltar que, os marcadores de Projeção 

por ideia são mais comuns, possivelmente por estarem relacionados aos processos 

mentais, sugerindo que o “movimento” do “dizer” pode ser menos presente do que 

mesmo o processo racional em sentido estrito. Por outras palavras, o mecanismo 

argumentativo lógico e da racionalidade estrutural é por excelência mais percebido 
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do que o da retórica. No complexo oracional, esses elementos retomam o sentido da 

primeira oração. 

O processo  mais frequente é “entender”, devido, muito provavelmente, à 

noção ao qual ele remete a certeza diante do que estava sendo exposto na primeira 

oração, ou mais do que isso, para modalizar o discurso, sem necessariamente 

comprometer o escrevente. Logo após, verificamos a frequência de “pensar”, 

“compreender” e “acreditar”. Esses elementos apontam para afirmações, conclusões 

e modalizações, havendo certo equilíbrio entre os textos de graduação e de pós-

graduação. 

Já os processos menos frequentes também possuem essa equivalência nos 

textos acadêmicos, sendo eles: “supor”, “pretender” e “lembrar”. Eles são processos 

menos frequentes e comuns nos textos, o que nos leva a inferir que eles estão mais 

fronteiriços, entre a modalização e a asseveração. O processo “reconhecer”, por 

outro lado, é mais frequente nos textos de graduação, podendo indicar a noção de 

admissão como verdadeiro, já que remete a algo que se tinha conhecido 

anteriormente. O uso desse processo é, em nosso entendimento, a indicação de um 

forte recurso de argumentação, posto que implica o escrevente, a autoridade citada 

e o próprio leitor – quando for o caso. 

Apresentamos, na Tabela 4, uma sistematização das ocorrências de 

Projeção por locução e por ideia. Nesse processo de quantificação é possível 

também observarmos como foram feitas as escolhas dos itens lexicais em 

detrimento de outros, ainda que em termos mais gerais. Através do recenseamento, 

percebemos a quantidade dos processos em textos de graduação e de pós-

graduação, conforme expresso a seguir: 

  

Tabela 4 – Total geral de tipos/subtipos de introdutores de Projeção por 

textos 

Relação de Projeção Número Total de Ocorrência no Corpus Total por 

tipo/subtipo Tipo Subtipo Artigo Monografia Dissertação Tese 

Projeção Locução 474 449 723 450 2.096 

Ideia 1.159 1.235 829 729 3.952 

Total por texto 1.633 1.684 1.552 1.179 6.048 

Fonte: Corpus da pesquisa 
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A partir da Tabela 4, pudemos perceber que os totais dispostos demonstram 

a maior ocorrência de projeção por ideia, representando cerca de 65,3% de todas as 

ocorrências no corpus em análise. Diante desses dados, percebemos que a 

incidência da Projeção por ideia demanda da importância no discurso de relações 

que se realizam pelo mecanismo de pensamento, apresentando um evento que é 

composto de processo mental cognitivo, reconhecido no meio em que circulam e 

resignificando os textos acadêmicos da área a qual pertence a produção analisada. 

Dessa maneira, os escreventes reconhecem a necessidade de organizar o texto 

para um receptor/leitor, possibilitando uma troca de informações expressos de forma 

mental pelo locutor, em que os elementos são mais intuitivos e expressos de forma 

mais implícita. 

No conjunto mais geral6, os textos de graduação em relação aos textos de 

pós-graduação apresentam uma diferença expressiva e que permitem atestar 

comportamentos diferentes destes ou daqueles escreventes. Por essa razão, a 

análise aqui defendida não é apenas quantitativa, visto que somente através de uma 

leitura minuciosa e mais atenta de cada ocorrência é que pode revelar as diferenças 

mais importantes e que seguramente devem ocorrer de uma etapa para outra no 

processo de produção escrita na academia. 

Para realizar a análise neste trabalho, o quantitativo contribui 

significativamente como um instrumento para chegar ao entendimento dos 

significados dispostos no texto, como também os vários motivos que orientam suas 

escolhas.  

As relações lógico-semânticas de Projeção foram identificadas uma a uma, 

levando em conta o critério de que a primeira oração esteja projetada na segunda, 

demonstrando as que estão presentes no texto. Alguns introdutores dessas relações 

apresentam um número expressivo no programa, porém, na realidade, eles foram 

                                                           
6
 Nesse primeiro levantamento, estamos tomando todas as relações estabelecidas pelos introdutores 

de relações lógico-semânticas, embora alguns estabeleçam relações entre complexos oracionais, tal 
como estudo de Mendes (2016). Essa observação é necessária por três razões principais: (i) para 
indicar que, no estrato semântico-discursivo, os elementos responsáveis pela (con)junção de porções 
de texto colaboram para construção de sentidos, indepentemente do plano de texto que articulem; (ii) 
para reforçar, neste ponto da pesquisa, que as relações juntivas num texto se manifestam em 
diferentes porções do texto, para atendimento a objetivos vários no discurso acadêmico; (iii) para 
indicar ao leitor que as análises se farão especificamente das relações lógico-semânticas (entre 
orações) e não entre os complexos, enquanto recorte/enquadre metodológico suficiente para 
atendimento aos objetivos e objeto principal da pesquisa. 
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diminuídos significativamente de acordo com os requisitos dispostos para cumprir 

com os objetivos da pesquisa e ao que realmente nos interessa para a análise.  

Portanto, as relações lógico-semânticas de Projeção por locução e por ideia 

apresentam-se nos textos acadêmicos como um dos elementos que conseguem 

articular bem o texto. A presença dessas relações sugerem certa gradação de 

escrita da graduação para a pós-graduação, indicando ser crescente o letramento 

acadêmico. A análise mais pontual é o que pode ser vista a partir das seções 3.2 e 

3.3. 

 

3.2 Análise da projeção por locução e por ideia 

 

As realizações de relações lógico-semânticas de Projeção podem ser 

consideradas como dispositivos em que as pessoas dizem, apresentam, pensam e 

sentem. São, nesse caso, mecanismos considerados especiais/complexos no 

processo de citar e reportar e são realizados por recursos lexicogramaticais, 

bastante reconhecidos nas produções acadêmicas. As relações lógico-semânticas 

de Projeção são utilizadas como um meio de avaliar o conteúdo da mensagem 

enunciada, podendo dar maior prestígio e credibilidade aos significados, envolvendo, 

portanto, estrato semântico da linguagem. 

A análise dos processos de Projeção por locução e por ideia levou em conta 

a frequência dos diferentes propósitos dispostos nos textos de graduação e pós-

graduação. A maior ou menor frequência da projeção no interior do complexo 

oracional demonstra a experiência organizada e contínua de eventos, já que a 

Projeção é também representativa nos contextos científicos, jornalísticos e literários. 

Sendo assim, optamos por analisar as ocorrências de maior frequência em cada tipo 

de projeção, possibilitando elencar significados importantes. Teremos um total de 8 

(oito) ocorrências analisadas, sendo 4 (quatro) de Locução e as outras de ideia, e, 

por observação à frequência, 2 (duas) são mais recorrentes e 2 (duas) de menor 

frequência. 

As realizações de locução e de ideia nas amostras reproduzidas, e que 

foram analisados, estão em negrito. Logo após, temos os processos da oração 

projetada. Cabe ressaltar que, as passagens selecionadas para exame, foram 

transcritas conforme os originais. Não há qualquer intervenção/revisão ou correção 
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dos textos do corpus, especialmente porque qualquer interferência afetaria a 

natureza própria do material e tornaria a análise enviesada. 

As Projeções do tipo locução menos frequentes foram aquelas em que se 

verifica o processo “argumentar” e “apontar”. O primeiro possui 44 ocorrências, 

sendo 6 nos artigos, nehuma nas monografias, 14 nas dissertações e 24 nas teses. 

Ao analisar o amostra reproduzida logo na sequência, verificamos que, na primeira 

amostra, retirada do artigo, o enunciador faz uma análise sobre a concretização do 

conhecimento. Nas amostra da dissertação, temos, um enunciador abordando os 

aspectos da literatura sobre a gramaticalização e, a última amostra, na tese, trata do 

desenvolvimento da oração, conforme se pode ver:  

 

[1] O conhecimento se concretiza no texto quando organizamos em idéias 
as experiências vivenciadas e vividas apontando argumentos que 
sustentam as posições interpretativas do pesquisador. Dependendo do 
papel social em que a pessoa ocupa, e das situações experienciadas, ela se 
manifestará utilizando diferentes gêneros; (...) [T 1(a1) 13] 
 
[2] Na literatura sobre gramaticalização, muitos trabalhos relacionam os 
processos metafóricos com a mudança semântica, no entanto alguns 
autores, entre eles Hopper & Traugott (1993), argumentam que os 
processos metafóricos, por serem baseados na comunicação, estão 
relacionados à pragmática. [T3 (a1) 5 ] 
 
[3] As definições tradicionais são alvo de inúmeras críticas por parte de 
várias correntes teóricas da lingüística. Partindo de uma perspectiva textual 
da linguagem, Koch (1996: 11) argumenta que "toda oração ou conjunto de 
orações veicula significados" e, portanto, "forma e função (...) não podem e 
não devem ser desvinculados no estudo da linguagem humana". [T4 (a1) 1] 

 

Nas amostras expostas, podemos identificar um dos usos prototípicos da 

projeção, conforme propõem Halliday e Matthiessen (2004; p. 443), que é a 

representação do ponto de vista do cientista, observados em todos os amostras. 

Vemos, logo na primeira, oração que os enunciadores introduzem seus pontos de 

vistas e dão ênfase as suas afirmações ao utilizar o processo “argumentar”, 

projetando na segunda oração o que já tinha dito na primeira. Por meio do processo, 

o enunciador se compromete com a sua afirmação e argumenta a veracidade do 

conteúdo declarado, pois demonstra argujentos para reforçar as teses defendidas 

em seu texto. 

O processo “argumentar” produz efeito de imposição do ponto de vista do 

enunciador, que recorre à estratégia de argumentação e/ou convencimento. Nesse 
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sentido, a responsabilidade das afirmações passa a ser fundamentadas no seu 

próprio dizer, compartilhando, assim, o discurso implícito de outros. 

Na primeira amostra [1], o dizente do texto acadêmico afirma que “O 

conhecimento se concretiza no texto quando organizamos em idéias as experiências 

vivenciadas e vividas apontando argumentos que sustentam as posições 

interpretativas do pesquisador”. O item lexical “quando” é mais um recurso 

empregado para indicar duração e reforço ao ponto de vista do enunciador. Nesse 

caso, há sentidos importantes que são reforçados pelo autor, quais sejam: 

“concretizam”, “apontando”, “sustentam”. 

Em relação às três amostras, é possível entender que os enunciadores 

apresentam seu posicionamento a partir da literatura científica. Esses discurso 

permitem não só a introdução de uma voz externa (de modo implícito através de 

parafraseamento), mas também apresentam processos meta-enunciativos que só 

reforçam o posicionamento do enunciador. Sendo a análise das duas últimas 

amostras semelhantes à primeira. 

Percebemos ainda o recurso da Projeção, que implica um conteúdo fraseado 

e expresso no mundo físico, possui uma existência material e, sendo, assim, 

direcionada sempre a um receptor. Logo, o nível de realização da locução é o 

lexicogramatical e seus sentidos são percebidos apenas no processo de interação.  

Nessas amostras, o ponto de vista dos enunciadores é destacado a partir de 

um recurso de projeção com a função de um relato, utilizando para isso um processo 

verbal, como é o caso de “argumentar”. Esse processo constrói na segunda oração 

um elo, uma conexão entre o significado posto e a fonte de referência. Dessa 

maneira, as ideias do enunciador, na primeira oração são legitimadas pela voz 

implícita de autoria conferidas através do relato advinda da literatura cientifica. O 

relato é um recurso próprio da projeção e, também, do sistema de transitividade, 

com orações simples. 

A partir das amostras, é ainda possível entender que o uso da Projeção por 

locução se configura como um processo que promove retomadas de significados 

que estão além do texto, já que seu objetivo não é de apenas ligar termos, mas levar 

o leitor a perceber, reconhecer e entender a organização de significados pretendidos 

por quem escreve. 

Nas amostras de Projeção por locução com o processo “argumentar” 

percebemos que os textos de pós-graduação apresentam mais ocorrências do que 
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os de graduação. Contudo, mesmo a ocorrência é baixa. Uma hipótese seria que o 

processo “argumentar” impõe uma voz de autoria, seja de forma explicita 

(externalizada por uma citação direta ou indireta) ou de forma implícita (através do 

discurso parafraseado de autores). Sendo necessário habilidades suficientes para 

argumentar determinadas teorias e comprová-las.  

A segunda realização de Projeção por locução “apontar”  teve uma 

recorrência equivalente ao processo “argumentar” . Este corresponde a 47 

ocorrências no corpus analisado. Elas   aparecem em todos os textos acadêmicos, 

porém com maior frequência nos textos acadêmicos de graduação, sendo 12 nos 

artigos e 26 nas monografias. Em oposição a 5 ocorrências nas dissertações e 4 nas 

teses. Apresentamos apenas uma amostra de cada texto conforme podemos 

observar: 

 

[4] (...) como também o fato de a escola ter um acervo literário 

reduzido e somente liberar os livros para os alunos lerem em casa na 
sexta-feira e ainda delimitar o período de devolução. Freire (1987) 
aponta que a forma de atuação da biblioteca popular e as tarefas 
nela realizadas dependem tanto de investimentos financeiros e 
humanos como da política cultural que assola a sociedade brasileira.  
[T1 (a1) 2].  
 
[5] No que concerne às características básicas de qualquer gênero, 
diversos autores, inclusive Bakhtin, apontam que elementos como 
conteúdo temático, estilo e construção composicional são 
imprescindíveis na composição de um gênero. [T2 (a1) 16].  
 
[6] (...) Quanto ao tipo de unidades articuladas numa estrutura 
coordenada, há consenso que as conjunções coordenativas 
coordenam unidades funcionalmente equivalentes. Neves (1998) 
aponta que a diferença entre as conjunções e, ou e mas está no tipo 
de elementos que coordenam. As conjunções e e ou permitem 
coordenar não só frases, orações, sintagmas de diversos tipos, mas 
(...) [T3 (a1) 4]. 
 
[7] A autora apresenta ainda o comportamento de um auxiliar 
referente às restrições de seleção semântica: primeiro, ela aponta 
que o verbo auxiliar não interfere nas restrições de seleção, as quais 
se estabelecem entre o sujeito e o verbo principal, como se verifica 
em: "A pedra quebrou./A pedra tinha quebrado./ (...) [T4 (a1) 20]. 
 

Nessas amostras, os enunciadores desenvolveram as proposições de forma 

a demonstrar uma organização e uma sequência lógica de argumentos até chegar a 

utilizar o processo “apontou”, trazendo a voz de autoridade para o texto. Esse uso, 

portanto, é um recurso que confere credibilidade ao seu ponto de vista. 
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Assim, além de informar o conteúdo, inconscientemente o enunciador se 

exime, dos possíveis erros, críticas e/ou informações desatualizadas do que ele está 

expondo, pois “alguém”, que não ele, apontou algo. Ao mencionar essa voz de 

autoria, os possíveis erros, acertos, falhas, benefícios, críticas, elogios partem do 

outro, reduzindo consideravelmente a possibilidade de contestação ou uma 

avaliação negativa do que está sendo escrito e até mesmo do próprio trabalho 

científico como um todo. 

Nas amostras analisadas são comuns os processos verbais que apontam 

para o desenvolvimento do conteúdo, principalmente, na (re)produção de 

informações de trabalhos anteriores, o que é também bastante característico da 

escrita de textos acadêmicos. Assim, os exemplificadores são comuns nessas 

produções, dando-lhes um suporte e promovendo uma compreensão do que está 

sendo exposto. 

A voz de autoria utilizada pelo enunciador demonstra uma imagem, mesmo 

que inconsciente de quem ele se utiliza para confirmar seu conteúdo e, 

consequentemente, envolve correntes teóricas, ideologias, processos políticos e 

sociais. Ao utilizar o nome de outrem (nestas amostras a voz de autoria de Freire, 

Bakthin, Neves e uma autora), o enunciador também pode ser indagado e servir de 

“espelho” refletindo suas próprias ideologias e/ou compartilhando totalmente ou em 

parte com os discursos proferidos. Esses por sua vez, desenvolvem a criticidade no 

leitor que poderá concordar ou não com o que está exposto, dependendo do nível de 

conhecimento ou das habilidades que possui. 

Esta imagem passada de si através da escrita pode ser uma estratégia para 

atrair e despertar no leitor curiosidade. Outro processo a ser considerado é que a 

voz do enunciador que, com exceção da última amostra, aparece pouco em 

detrimento do que ele expõe sobre a voz de autoria, suavizando os seus dizeres. O 

enunciador tenta parafrasear a voz de autoridade, revelando-se apenas em poucos 

momentos nas amostras selecionadas.  

Cabe ressaltar que, na última amostra, a voz do enunciador está mais 

presente. Um dos motivos pode ser a disposição, que faz parte da conclusão do 

trabalho, de retomar conteúdo e propor reflexões por parte do leitor. O outro motivo 

pode ser o fato de que, por se tratar de uma tese, há teoricamente maior exigência 

de habilidades linguísticas por parte do enunciador, que necessita expor com mais 

precisão e clareza os seus discursos. 
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Diferentemente do que ocorre com o processo “argumentar” o “apontar” 

aparece com mais frequência nos textos de graduação. Dessa maneira, podemos 

concluir que os estudantes de graduação preferem utilizar o processo “apontar” em 

vez de “argumentar”. Sendo que essa escolha altera o sentido disposto no texto, 

pois o processo “argumentar” é mais efatico e compromente a voz de autoridade, ao 

passo que “apontar” indica algo de forma mais sutil. 

Por meio do processo verbal (nas Projeções por locução), podemos avaliar a 

possível validade do conteúdo da locução projetada, o tipo de relação que o 

enunciador profere no texto pode ser através de comparações, afirmações, 

contrastes, teorizações, dentre outros. É importante mencionar que a partir dos 

textos analisados, por exemplo, tanto os textos de graduação, quanto de pós-

graduação são equivalentes através dos processos “argumentar” e “apontar”. 

Deduzimos, então, que as exigências de possuir uma voz de autoridade para 

fundamentar sua tese é necessária nesses tipos de textos. 

Os processos “argumentar” e “apontar”  apresentam baixa frequência em 

relação aos demais, contudo seus sentidos se assemelham. Eles mobilizam e 

organizam o texto de modo a expressar uma voz de autoria dentro dele. Esses 

processos, portanto, realizam quatro funções nas relações de conexões no interior 

de um complexo oracional:  

(i) Estabelecem um elo ou conexão dentro do complexo oracional, 

organizando-o de forma sequencial e estrutural; 

(ii) Contribui para a retomada de referentes expressos nos complexos 

oracionais, pois alguns se referem a termos anteriormente expressos; 

(iii) Introduz uma voz de autoridade já que pressupõe que “alguém” 

“argumentou” ou “apontou” algo; 

(iv) Proporciona ao complexo oracional recursos para partilhar as ideias do 

enunciador e da voz de autoridade, dando ao texto, em seu conjunto todo, 

mais credibilidade e atestando o valor de verdade às conclusões 

defendidas. 

Contudo, devemos ressaltar, que o emprego de “argumentar” e “apontar” 

não coincide com os mesmos sentidos em todos os contextos das amostras em 

análise. Para ilustrar, apresentamos algumas características de diferenças entre os 

dois processos: 
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Quadro 5 - Relações de diferença entre “argumentar” e “apontar” no complexo 
oracional 

PROCESSO DIFERENÇAS 

APONTAR 

 A voz de autoridade é mais explícita. 

 A voz enunciadora partilha por completo com a voz de 

autoridade. 

 O processo verbal sinaliza para afirmações. 

ARGUMENTAR 

 A voz de autoridade é menos explícita. 

 A voz do enunciador não partilha por completo, apenas 

teoriza a voz de autoridade. 

 O processo verbal sinaliza para apresentação da ideia 

defendida pela autoridade. 

Fonte: Elaborada para este trabalho 
 

O que analisamos através do processo “argumentar” não pode ser aplicado 

fielmente ao uso de “apontar”, como processo análogo, embora haja padrões de 

semelhanças, um não pode substituir o outro sem haver alterações de significados. 

Nesse subsistema a materialização das escolhas linguísticas realizadas através 

desses termos criam e expressam significados. Esses são considerados únicos e 

partem das experiências dos autores, que demonstram e tentam convencer o leitor 

acerca das possíveis propostas defendidas por eles. Em “argumentar” e “apontar” há 

uma voz alheia projetada para uma situação específica de interação, aos quais está 

vinculado a voz discursiva do enunciador. Porém, não refletem a mesma 

significação, o primeiro produz efeito de defender suas ideias, e o segundo faz mais 

uma sugestão. 

Por fim, podemos destacar que a frequência baixa desses dois processos 

remete a um uso muito especializado. Eles demonstram uma articulação bem 

elaborada, não sendo uma escolha aleatória, mas tendo uma voz de autoridade para 

conferir ao enunciado. O fato de os textos serem acadêmicos (já eles possuem uma 

escrita objetiva, impessoal e rigorosa), há preferências por uma escrita menos 

líquida e espontânea, buscando termos mais concisos e elaborados.  

Os processos que apresentam frequência mais elevados no complexo 

oracional, tanto nos textos de graduação, quanto nos textos de pós-graduação são 

“dizer” e “afirmar”. Suas realizações lexicogramaticais confirmam dois pontos: o 

primeiro sugere que há uma oração antecessora que apresenta uma informação que 

se confirmar a partir do processo, levando a informação posterior, ou seja “a diz 

sobre b” e “a afirma b”.  
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Inicialmente, analisamos o processo de maior ocorrência das amostras de 

projeção por locução, que é o processo “dizer”. Esse uso aponta que as pesquisas 

investigadas pelos estudantes em suas produções acadêmicas mostram 

determinadas novidades, além das possíveis conclusões acerca dos dados do 

estudo em questão. Para tanto, serão conferidos apenas algumas amostras que 

demostram a realidade das demais, sendo retiradas 5 (cinco) amostras do corpus. 

Elas apresentam as cinco realizações diferentes contidas nesse processo de 

Locução, conforme é possível observar a seguir: 

 
[8] O objetivo é mostrar o quanto a paixão é construtora de novos 
conhecimentos sobre o próprio conhecimento, sobre o ser e a vida. 
Gaston Bachelard (1991) dizia que só se convence fazendo sonhar. 
Acreditamos que, assim como o sonho, a paixão sempre convence o 
sujeito apaixonado da pertinência de si mesma.  [T1 (a1)13] 
 
[9] Logo, o leitor deve pôr em dúvida, sempre que se fizer 
necessário, o dizer do autor do texto. Nessa linha de pensamento, 
Infante (1998, p. 46) diz que “a leitura é o meio de que dispomos 
para adquirir informações e desenvolver reflexões criticas sobre a 
realidade”. Nem tudo que se está escrito, o leitor deve concordar.  
[T2 (a1) 38]. 
 
[10] Lemle, ainda com base na teoria lexicalista, postula uma regra 
para fortalecer sua idéia sobre a situação do particípio como adjetivo, 
que diz que: REGRA: à classe dos verbos corresponde uma classe 
de adjetivos, mediante o acréscimo do sufixo -do ao radical verbal (p. 
123). [T3 (a1) 457]. 
 
[11] Diz que há vários graus de perdas semânticas quando um verbo 
é seguido de forma não-finita, mostra a importância da freqüência (cf. 
capítulo 3 desta tese) na determinação do auxiliar; diz que há 
"complexos mais ligados" e "complexos menos ligados", referindo-se 
ao que aqui se denomina 'Graus de integração'; e se refere a essa 
expressão: "Essa procura de testes que ajudem a determinar (...) [T4 
(a1) 111]. 
 
[12] Em exemplo retirado de Silva (2004, p. 65) é possível perceber a 
situação. Caso o falante tenha uma alimentação saudável e utilize a 
gente em: "Aqui no Brasil a gente come mal", poderia dizer que usa 
da forma para generalizar que os brasileiros ou residentes no Brasil 
comem mal sem, na verdade, incluir-se. [T4 (a1) 390] 
 

O uso do processo de Projeção por locução com “dizer” estabelece 

significados no interior do complexo oracional. São eles: 1º Demonstram termos que 

indicam ações, relatos e observações; 3º Fazem referência a voz de autoridade; 4º 

Fazem referência a termos e/ou conteúdos sobre algum assunto; 5º Fazem 

referência a tabelas, exemplos, gráficos, figuras e ocorrências. 
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Esses casos apresentam significados específicos no complexo oracional e 

apenas estão incluídos dentro do mesmo contexto. Nos textos acadêmicos 

compartilham do mesmo valor semântico e as realizações lexicogramaticais são 

equivalentes.  

Determinados significados são passíveis de serem verificados mais em 

estruturas oracionais e textos acadêmicos do que em outros, como é o caso de certa 

informalidade e apelo mais emotivo. Esses estão mais associados aos textos 

acadêmicos dos artigos e das monografias, não ocorrendo nenhuma amostra nas 

teses. Uma hipótese possível é o fato de estarem mais relacionados a textos 

voltados para a literatura, visto que as dissertações e as teses estão mais voltadas 

para a área da Linguística, pelo menos no corpus desta pesquisa. 

Na amostra [8], o conteúdo informacional de “dizer” demonstra aspectos 

voltados para o valor do sonho e da paixão (muito comum em textos que versam 

sobre obras estéticas). O significado ainda pode estar associado a análise de obras 

literários. Em vários casos, a organização e sistematização do processo possibilita a 

Projeção da oração facilmente reconhecível dentro do complexo oracional. 

Na amostra [9], percebemos uma realização lexicogramatical que apresenta 

uma sequência de argumentos que indicam mobilidade, dinamicidade, seja do termo 

que antecede, seja do termo que lhe sucede. Nessa amostra, é possível identificar 

que há sempre um “movimento” do ponto de partida para o ponto de chegada. Há, 

então, uma mobilidade das sequencias explicitadas. Há por parte do enunciador 

maior preocupação com as relações de interação no conteúdo disposto, havendo o 

emprego de recursos que precisam de mais habilidades na escrita.  

É possível identificar na amostra [10] que o processo faz referência a uma 

voz discursiva externa ao trabalho. Nessa realização o enunciador estabelece um 

elo ao que enuncia e comprova com a voz discursiva de autoridade. No emprego 

desse recurso, o escrevente conduz o leitor à adesão das propostas enunciadas por 

ele e compartilhada com a autoridade citada. Há uma conexão do que é dito e 

configura-se um valor semântico equivalente no que defende o enunciador e a voz 

de autoridade. É importante mencionar que foram considerados os processos que 

mencionam diretamente o nome da voz de autoridade como aqueles que relatam 

indiretamente, bem como faz alusão a quem defende as ideias expostas.  

A amostra [10] ilustra as relações de Projeção por locução, pois verifica-se o 

potencial de projetar falas que são extensivas a processos verbais. Observando 
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ainda as ocorrências a partir dessa realização, verificamos que o processo “dizer” 

prototipicamente envolve um participante do mundo material (seja ele dotado ou não 

de consciência) que projeta a proposição ao leitor, que pode concordar ou não com 

o que está sendo disposto posicionando adiante do conteúdo referido.  

A amostra [11] apresenta realização de Projeção que faz referência a termos 

e/ou conteúdos sobre algum assunto. Desta forma, no ambiente de realização do 

processo não é entendido apenas como uma estrutura sintagmática, mas uma 

representação de um evento de comunicação. No exemplo exposto, o leitor é 

introduzido a crer nas palavras que foram projetadas, ou seja, o enunciador tenta 

representar as considerações demonstradas na teoria apresentada no original de 

comunicação. 

Outro ponto a ser evidenciado é que ocorre na amostra apresentada 

anteriormente o modo de relato em que está associado a interdependência lógica. O 

modo de relato está vinculado a uma representação indireta do evento original de 

comunicação. Outro fator a ser mencionado é o fato do modo de relato, possuindo 

uma relação hipotética e, assim, as proposições são dependentes e alguns 

processos tendem a serem alterados. 

Os enunciadores, descrevem, propõem e expõem determinados conteúdos 

sobre as mais diversas atividades cientificas. Há nessa realização indícios das 

leituras teóricas, que eles demonstram de maneira explícita, ou até mesmo de 

maneira implícita através das orações projetadas. Logo, o processo “dizer” sinaliza 

diretamente as estruturas semântica-discursivas e as escolhas lexicogramaticais da 

língua utilizadas pelos enunciadores para divulgar por meio do complexo oracional 

esses conteúdos. 

Na amostra [11], percebemos que as escolhas feitas pelos enunciadores 

está indissociável do contexto real de uso. Compartilhamos com o que defendem 

Barbara e Gouveia (2009) a respeito das escolhas linguísticas feitas pelos 

indivíduos, estando tais escolhas diretamente relacionadas às suas intenções 

comunicativas. Destarte, a lexicogramática materializa as escolhas linguísticas 

realizadas na língua, criando e expressando os significados. Por outro modo de 

dizer, nas realizações analisadas, pudemos identificar os processos que 

possivelmente estão presentes na teoria original, transcrita, parafraseada e/ou até 

mesmo citada no texto acadêmico. 
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Podemos dizer que ao usar certas escolhas linguísticas, o enunciador 

constrói realidades e dá novos sentidos ao que está expressando ao realizar 

interações. O enunciado que expressa o conteúdo de determinado termo e/ou teoria 

não mais pertence a ele por si só, mas pertence ao novo contexto e ao novo 

complexo oracional de destino. 

Na amostra [12] que representa a referência a tabelas, figuras, gráficos, 

exemplos, frequência e ocorrências. Neste caso particular, a Projeção por locução 

denota características diferentes das anteriores. Ela não demonstra apenas uma 

referência a seres e objetos, mas uma relação de descrição funcionando como um 

processo retórico, expressando quantidade, valores e/ou fazendo referências a 

exemplos. 

Podemos concluir que essas relações em que o processo “dizer” se realiza, 

é mais recorrente nas relações que tentam demonstrar uma cadeia 

argumentativa/explicativa. Na última amostra dessa realização, pudemos observar 

ainda as relações que o enunciador tenta apontar para o leitor, mobilizando o seu 

convencimento com a estratégia de “dizer” e confirmar os exemplos mencionados.  

Os usos de “dizer” podem: 

(i) Estabelecer relações entre os complexos oracionais, cujo valor mantém 

uma sequência de exemplificação, facilitando o entendimento do leitor; 

(ii) Demonstrar os exemplos contribuindo para a compreensão 

generalizante do texto; 

(iii) Apontar para relações que estão em gráficos, tabelas, ocorrências e 

frequências como para os eventos mencionados posteriormente. 

 

Essas relações mencionadas se distanciam das outras amostras 

apresentadas, pois denotam quantidade, exemplificações, sendo mais frequente nos 

textos acadêmicos de monografias e teses. Esse fato se deve, principalmente, a 

hipótese de os textos estarem voltados para análise de corpora, bem como para 

aspectos da Linguística. Os artigos e as dissertações se voltam mais para a área de 

Literatura, que abordam mais análises de obras literárias, poemas, canções, dentre 

outras formas textuais. Nessa perspectiva, a análise é mais subjetiva, parte de 

interpretações e não necessita, à princípio, de quantidades e frequências.  

A amostra [12] apresenta uma relação entre o que vem antes e o que vem 

depois, como uma consequência uma da outra, ou seja, vindo o exemplo, gráfico, 
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tabela antes, para posteriormente serem explicadas essas ocorrências a partir do 

processo “dizer”, ou então ocorre o contrário: vem a explicação primeiro e depois a 

exemplificação. Esse movimento possibilita uma continuidade textual, ilustrando a 

construção dos significados no próprio texto em que o enunciador verifica, identifica, 

analisa e “diz sobre” o desenvolvimento das teorias, dos dados, das frequências e 

dos exemplos, denotando esse movimento de causa e efeito. 

Em todas as ocorrências, podemos concluir que o processo “dizer”, 

associado ao contexto no qual está inserido, objetiva apontar para uma realização 

lexicogramatical de circunstância de assunto nas amostras [11] e [12], pois 

apresentam eventos que o termo anterior discorre sobre algum tema, assunto. Já as 

amostras [8], [9] e [10] apresentam circunstância de ângulo (fonte), porque há 

sempre a menção de quem se faz referência a um teórico, autor e literato. 

Portanto, nas ocorrências em se que emprega o processo “dizer”, o 

enunciador chama a atenção do leitor para o que ele se refere, sua discussão, ou 

acerca de um assunto, tema, exemplo ou para quem estar a enunciar algo. A 

Projeção por locução pelo processo “dizer” possui propriedades multifuncionais. Elas 

remetem para a dinâmica do que ele trata, envolvendo o leitor para o texto. Assim, o 

leitor pode concordar ou não com a argumentação proposta e comprovada através 

dos dados e da voz de autoridade em alguns casos. Essas amostras configuram-se 

como um recurso importante na organização do texto. 

A Projeção por locução com “afirmar” é também muito frequente no corpus 

desta pesquisa. Nas amostras trazidas a seguir, é possível verificar uma oração 

projetada que pode ser identificada com a realização de circunstâncias de ângulo e 

de assunto. O ângulo representa a atribuição de fonte à informação e a circunstância 

que estão relacionadas ao tipo de realizações que podem ser identificadas a partir 

da ordem da oração, podendo se estender por várias orações. A seguir, as amostras 

que ilustram essas informações: 

 
[13] No texto Os gêneros do Discurso de Mikhail Bakhtin (2003), o 
autor apresenta uma discussão a cerca do efetivo uso da língua 
afirmando que este acontece via enunciados (orais ou escritos) que 
se manifestam em diferentes gêneros do discurso. [T1 (a1) 325]. 
 
[14] Com a denominação de gêneros de texto, Bronckart (1999, 
p.103), afirma que: “a apropriação dos gêneros é, por isso, um 
mecanismo fundamental de socialização, de inserção prática nas 
atividades comunicativas humanas.” [T2 (a1) 3]. 
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[15] Compreendendo a leitura como esse processo interacional que 
envolve autor-texto-leitor, podemos afirmar que existem vários 
caminhos para que o indivíduo consiga uma leitura mais produtiva, 
aos quais correspondem às expectativas do autor, sem ferir o 
conhecimento prévio do leitor. (ASSIS, 2005, p.19). [T2 (a1) 392]. 
[16] (...) 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-se uma relação entre os 
graus de transitividade e os planos discursivos "figura" e "fundo" (...) 
[T3 (a1) 314]. 
 
[17] (...) relatos de procedimento e dessa forma não era esperado 
que ocorresse na amostra arcaica. Os demais sentidos são raros na 
amostra atual, que é muito maior que a arcaica. Portanto, não é 
possível afirmar que não existiam em outras fases do português. O 
uso de "deixa eu ver" é derivado do sentido de 'permitir' e é típico da 
oralidade. Também não foi encontrado na amostra arcaica. [T4 (a1) 
422]. 

 

As relações que observamos com o processo “afirmar” condicionam cinco 

realizações distintas, da mesma forma como ocorre com o processo “dizer”. Em 

comparação com este, temos um paralelo já que “afirmar” realiza significados afins, 

como na amostra [15], [16] e [17]. Nas amostras identificadas, manifestam-se o 

emprego do processo associado com as seguintes funções: 

 Voz de autoridade parafraseada.  

 Voz de autoridade citada literalmente. 

 Referência ao autor, narrador e personagem etc. 

 Faz referência a conteúdo, termos, assuntos, teorias. 

 Faz referência a conteúdo, termos, assuntos, teorias. 

 Faz referência a uma explicação do enunciador, com função explicativa e 

podendo corresponder a “ou seja”. 

 

Nas amostras [13] e [14], temos que funcionam como instrumentos para 

anunciar a voz de autoridade no texto. Contudo, enquanto no primeiro texto o 

enunciador emprega essa voz externa de forma parafraseada, na segunda há a 

inserção direta no texto. O enunciador organiza o fluxo de informação para manter 

coeso o texto, pois isso resultará na constituição do significado. Primeiro, o 

enunciador enuncia a informação anterior ao processo (seja suas próprias 

informações ou o da voz de autoridade) para em seguida, serem realizadas pelo 
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estrato lexicogramatical, de acordo com o sistema que o compõe, projetando a 

informação posterior ao processo. Por sua vez, temos que a informação é 

organizada de forma a se ter o Dado + Novo. Essas informações podem se estender 

as outras orações, a fim de manter e explicar o que realmente se queira. 

Nas amostras, podemos inferir que a voz de autoridade pode estar 

parafraseada antes ou depois do processo. O enunciado pode apresentar o que 

compartilha com a voz de autoridade apresentando o seu ponto de vista para 

elencar, depois o nome dele ou então apresentar a voz de autoridade primeiro e 

fazer suas considerações. Esses dois tipos de configurações manifestam estratégias 

semântico-discursivas, que apontam para uma relação no complexo oracional 

explícito e demonstram esta ou aquela forma como um padrão fixo já dispostos nas 

produções de textos acadêmicos. 

A realização [14] a voz de autoridade é parafraseada. Sendo, proveniente, 

principalmente, a uma proficiência e a um nível de maturidade acadêmica mais 

elevado, um conhecimento morfológico, sintático, semântico, pragmático e 

discursivo maior, demonstrando a utilização da língua nos mais variados níveis para 

se construir os sentidos. 

Em razão desse raciocínio apresentado, destacamos que os alunos de 

graduação já utilizam e/ou preferem a voz de autoridade citada diretamente no texto, 

focalizando a forma em detrimento da função. Esse resultado nos permite concluir 

que por pouca habilidade ainda nas produções acadêmicas, os enunciadores de 

graduação preferem recorrer ao texto original, expondo a voz de autoridade para, 

em seguida, apresentar seu ponto de vista, dando-lhes mais segurança para 

comentar e expor suas ideias a partir de um especialista na área. Da mesma forma 

que ocorre com uma citação parafraseada, a citação direta pode também ocorrer 

antes ou depois do processo. Contudo, na grande maioria os enunciadores preferem 

trazê-la depois do processo de Projeção “afirmar”. 

A respeito dessas escolhas, tanto em relação à voz de autoridade 

parafraseada ou citada como em relação ao processo anteceder ou proceder, 

Halliday et al. (1964) apresenta os sistemas gramaticais como sistemas fechados, 

assim, envolve um número mínimo de escolhas que podem ser feitas. Ainda 

conforme demonstra Halliday (1991), a descrição dos sistemas, primeiramente se 

inicia com instâncias e generalizações de padrões, verificando padrões de 

ocorrências em um corpus representativo dos usos da língua. A partir da análise 
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apontamos como padrões de realizações os textos acadêmicos serem mais 

parafraseados.  Os textos acadêmicos, por sua vez, demonstram uma voz de 

autoridade a partir das concepções e entendimentos do enunciador, sendo que elas 

vêm antes do ponto de vista do mesmo e depois do processo. Porém, esses 

padrões de análise se aplicam neste corpus em questão. 

Ainda nas amostras [13] e [14], a Projeção de locução se realiza a partir de 

processos verbais, que podem ser conferidos através dos seguintes verbos; indicar; 

argumentar; apontar; mostrar; demonstrar; sugerir; afirma; permitir; dentre outros. 

Esses processos possibilitam o relacionamento de um participante e um enunciador.  

A paráfrase introduz o discurso da voz de autoridade reconhecido 

socialmente, que conforme o enunciador cita uma informação, esta configura-se 

como um tipo de confirmação, apreciando e valorizando o registro proposto no texto, 

por meio de um processo de intensificação (o processo) do complexo oracional.  

No amostra [15], conforme já observado através do processo “dizer”, o 

processo “afirmar” apresenta as mesmas realizações, em que o enunciador também 

apresenta sua voz dentro do complexo oracional. Essa voz também se configura 

como uma voz de autoridade, pois podemos avaliar a validade do conteúdo 

mencionado por eles. Desta maneira, o enunciador pode fazer comparações, 

contrastes, intensificar determinados aspectos, inferir novas informações e utilizar 

essa voz externa a sua pesquisa para reafirmar o escopo do trabalho acadêmico 

que apresenta. 

A realização em que o enunciador quer afirmar algo, demonstra através de 

porções do texto o que o narrador, participante, personagem disse e só assim 

enunciar as suas conclusões, exibindo um caráter dinâmico e mais comprovado para 

remeter ao seu discurso. 

Na amostra [16], verificamos que o processo “afirmar” também projeta os 

processos que advém de temas, conteúdos, assuntos, teorias, envolvendo, então, o 

item projetante, um item projetado e o enunciador que o relata de forma a referir-se 

ao sistema de polaridade, ou seja, toda oração seleciona uma polaridade que pode 

ser positiva ou negativa. Sobre essa perspectiva, o enunciador, ao abordar o 

assunto, tema, teoria pode confirmar e predizer positivamente ou o contrário, 

abordá-lo para depois criticá-lo. Desta forma, o escrevente demonstra seu ponto de 

vista seja positivamente, seja negativamente, buscando, muitas vezes, uma voz de 

autoridade que lhe assegure, utilizando uma citação direta ou indireta. Esta 



75 
 

realização ocorre no estrato semântico de forma, mais abstrata por meio dos 

recursos da lexicogramática. Tanto o que está sendo posto pelo assunto, quanto o 

que é enunciado pelo enunciador são influenciados pelo princípio dialógico, isso 

significa que, o discurso é constituído e construído a partir de diversas outras vozes 

sociais aos quais o escrevente elegeu, sendo a oração projetante reflexo dele. 

Por último, temos a amostra [17]. Essa realização se configura como sendo 

a inovadora sobre esses significados demonstrado antes, pois remete a um discurso 

mais participativo e engajado do enunciador. Razão porque o processo de Projeção 

por locução “afirmar” se realiza por meio de uma explicação do enunciador, 

retomando algo já dito e muitas vezes o processo pode corresponder a “ou seja”. 

Esse significado é muito mais específico e não há um padrão generalizante 

apontado na explicação. 

Como essa amostra trata de aludir a referentes anteriormente citados, cria a 

expectativa da possível explicação do enunciador. Todavia, as ocorrências ilustram 

bem as estratégias e os mais variados significados dados aos termos anteriormente 

referidos. O enunciador estabelece condições que podem ser interpretadas pelos 

leitores a partir da análise dos fatos internos ao tema tratado. Havendo também o 

estabelecimento de uma sequência lógica enumeradas primeiro pelo assunto, 

depois pela explicação e por último as possíveis conclusões. 

Verificamos casos particulares em que o processo verbal pode ser 

considerado uma metáfora interpessoal, isto é, essas realizações demonstram 

modalidade e/ou probabilidade, podendo o conteúdo que foi projetado ser entendido 

como ideia em vez de locução. Isso se deve ao fato de o enunciador sinalizar para o 

leitor expectativa, suposição ao que pronuncia. Apresentando em alguns casos 

dispersos um valor conotativo. 

A análise das cinco amostras do processo “afirma” se configura bastante 

produtiva, bem como o que ocorre com o processo “dizer”. Ambos apresentam 

realizações bastantes semelhantes apresentando padrões de ocorrência no corpus 

analisado. Pautando-nos por estas observações, podemos afirmar que ambos 

exercem papeis principais de:  

(i) Estabelecem relações de sequência, mantendo o texto coeso e coerente; 

(ii) Faz referência a voz de autoridade, narrador, personagem, participante 

para dar mais credibilidade ao que está sendo exposto; 
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(iii) Faz referência a tema, conteúdo e teorias a fim de introduzir o sistema de 

polarização, positiva ou negativa; 

(iv) Envolve os processos, enunciadores, enunciados, leitor. 

Portanto, a análise dessas ocorrências acontece na unidade semântica de 

significados do complexo oracional. Assim, a função da Projeção é sempre de 

compartilhar e elencar valores, crenças, posicionamentos dialógicos, refletir e buscar 

explicações para o conteúdo do que está sendo exposto ou enunciado. Dessa 

maneira, por meio dos processos verbais analisados, pudemos dar mais 

credibilidade aos diversos significados inseridos e projetados, dependendo da fonte 

que está inserida nesses processos. Esses pontos de vistas são sinalizados na 

lexicogramática e envolve processos verbais e também mentais. Aqui, tratamos, 

especificamente dos verbais o que em seguida trataremos dos processos 

mentais/cognitivos.  

Quando à análise das ocorrências de Projeção por ideia, ou seja, de uma 

relação lógico-semântica em que uma oração funciona não como uma 

representação direta da experiência (não linguística), mas como representação da 

representação linguística (HALLIDAY, 1994). Assim, as Projeções tanto verbais 

como mentais, nos textos acadêmicos, podem revelar construções significativas e 

inovadoras. Nessa visão da LSF, escolhas são fundamentais, porque há contextos 

de usos que as determinam e os seus enunciadores, ao utilizar a linguagem nos 

mais diversos contextos de uso, promovem uma organização sintática que cria o 

contexto discursivo, e as próprias situações comunicativas. 

Como já visto, os processos verbais envolvem as formas do dizer e contar, 

projetando as locuções. Já os processos mentais expressam ideias, percepções, 

sentimentos, intuições, configurando, assim, as Projeções por ideia. Dessa forma, 

cada processo expresso no complexo oracional é um recurso semântico-discursivo 

que estabelece significados e desenvolve o texto. Como processos projetantes de 

ideias, ocorrem os seguintes processos mentais, realizados através de “pensar”, 

“lembrar”, “reconhecer”, “acreditar”, “pretender”, “entender”, “compreender”, “supor”. 

 Nos complexos oracionais, percebemos esses processos e o escrevente 

projetando o enunciado de um sujeito ativo, apresentando ideias, sejam citadas ou 

relatadas. Para essa análise foram identificados processos significantes, como a 

frequência, e duas que se mostram bastante produtivas. Como processo introdutor, 

iremos mostrar inicialmente as que apresentam um percentual baixo nos textos 
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acadêmicos para, só depois, demonstrar as ocorrências que correspondem um 

número expressivo e produtivo. Os dois processos menos frequente foram “supor” e 

“pretender”. Ambos apresentam convergência, divergências, conflitos e compartilhar 

significados.  

Escolhemos apenas 2 exemplos de realizações de “supor” para constituir a 

representação do número total de amostras, que são de 35 ocorrências, conforme 

dispomos a seguir:  

 
[18] (...) certas situações exigem que o ouvinte perceba enunciação 
sem que ela realmente se faça de forma explícita. Numa sala onde 
supostamente há portas e janelas e alguém diz “Nossa! Que calor!” 
pode supor que alguém esteja pedindo para abrir a porta ou a janela. 
Por outro lado, o ouvinte pode entender como ou um pedido ou uma 
ordem.  [T1 (a2) 11]. 
 
[19] Barreto (1999) cita que a locução SEM QUE constitui-se da 
preposição SEM seguida da conjunção QUE e que ela funciona 
como conjunção subordinativa modal. A autora supõe que o 
emprego desta locução se dá desde o século XVII. [ T3 (a2) 2] 

 

No exemplo [18], há uma ideia relatada e o que foi pensado está 

representado por meio de frases, ao que o enunciador quis dar significação. Dessa 

forma, constitui um pensamento que é externalizado pelo enunciador para os outros. 

Já no exemplo [19], temos que a Projeção por ideia “supor” representa uma ideia 

parafraseada, sendo o que é pensado é denominado de significado. Na amostra 

[18], estabelece uma dúvida, pois é enunciado algo, mas pretende-se estabelecer 

uma ação diferente da que é amostrada. Sinaliza um conflito, em que a Projeção 

mental demonstra uma situação complexa e cria um jogo de inclusão x exclusão das 

situações. 

Na significação demonstrada no exemplo [18], o enunciador elenca as 

características de uma sala, fazendo uma “suposição” do que existe nela a partir do 

seu conhecimento de mundo. A oração projetada depois do processo “há portas e 

janelas” é conferida como uma verdade absoluta, já que na grande maioria das salas 

existem esses itens. Sendo assim, a suposição não é conferida pelo leitor como 

inverossímil. A Projeção, nesse caso é relatada, sendo que a enunciação não é 

contestada. 

Ainda sobre o exemplo [18] o processo sugere que o texto que antecede a 

Projeção por ideia apresenta a voz do enunciador em que concorda com o locutor, 
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categoricamente se apropriando do seu ponto de vista no quesito fluxo de 

consciência. O exemplo [19] se opõe ao [18], visto que ele é relatado. O próprio 

enunciador apresenta o seu ponto de vista. A Projeção é relatada, demonstra o que 

se entende por pressuposição.  

Enquanto que no exemplo [18] temos que o falante do discurso ironiza a 

situação, no exemplo [19] há um aprofundamento para com o tema da 

pressuposição. Assim, no primeiro exemplo há uma utilização da língua com seus 

artifícios, em que há um jogo de linguagem compreendido pelo contexto em questão. 

Fora do mesmo, não haverá uma compreensão real do que está sendo, exposto, 

pois sugere uma oposição ao dito. Em contrapartida, na amostra [19] o jogo da 

linguagem é utilizado de maneira a utilização de termos sinônimos do conceito de 

pressuposição, havendo, assim, sonoridade e ritmo do que é expressado pela 

autora. 

Em ambas as amostras, a ideia projetada e a ideia relatada apontam para 

processos e utilização da linguagem de maneira efetiva e a partir do uso. A ideia 

relatada, em [19], demonstra uma releitura da experiência humana frente a absorção 

de conhecimento, possibilitando ao homem fazer uma análise, reflexão e auto 

percepção sobre o mundo à sua volta, promovendo uma mudança e 

amadurecimento. Já a Ideia relatada em [18], refere-se a uma representação de 

ideia de um locutor que faz uma ironia com o tempo. 

Em todas as amostras que se configuram através do processo “supor”, o 

texto passa para o discurso, e o processo funciona como mobilizador de significados 

que podem estar sendo figurados como um movimento retórico, que dá ênfase a 

parte do texto para chamar atenção ao que está supondo. Essas realizações se 

apresentam mais recorrentemente de pós-graduação. 

Outro introdutor de Projeção por ideia que  possui uma ocorrência baixa em 

comparação aos demais é o processo  “pretender”. Ele apresenta 257 ocorrências 

nos textos acadêmicos. Ao analisarmos as amostras reproduzidos adiante, 

verificamos que o enunciador demonstra a Projeção por ideia como uma forma de 

modalizar o discurso. Para ilustrar isso, apresentamos as seguintes amostras: 

 
[20] Assim o ensino de gramática normativa pressupõe que há uma 
forma (única) de se falar e escrever corretamente. Desta forma, a 
matéria prima de estudo da gramática normativa pretende 
estabelecer as regras de uma língua e através delas ensinar a língua 
que já dominam outras variantes. [T1 (a2) 131 ]. 
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[21] Bronckart (1999) nos confirmam que os gêneros são de um 
número ilimitado e cada um deles é repleto de marcas textuais 
distintas, sendo que para cada objetivo comunicativo pretendido, a 
sociedade escolhe o “gênero de texto” adequado. [T2 (a2) 41]. 
 
[22] A opinião da agência responsável pelo periódico é a principal 
expressão em um editorial. A redação de determinado jornal 
pretende, por meio dos editoriais, convencer seus leitores de que a 
tese defendida pela agência é a mais adequada na abordagem do 
tema em questão. [T4 (a2) 112] 

 

Nessas passagens do texto, percebemos que há dois níveis a serem 

considerados no conteúdo da linguagem: o semântico e o lexicogramatical. Não 

havendo, portanto, um modelo a ser seguido que seja considerado pronto e 

acabado, já que a língua precisa ser entendida no seu caráter dinâmico e maleável.  

O emprego de “pretende” manteve um paralelo com os processos 

analisados anteriormente, apontando para um uso mais comum e preso as 

estruturas do texto e, possivelmente, mais padronizado para o leitor, bem como para 

o enunciador. Há indícios de que o enunciador utiliza métodos já conhecidos e que 

promove uma sequência orientada para os textos acadêmicos. Esse recurso 

colabora para a interação entre o enunciador que escreve o seu texto e aquele que o 

lê, tentando convencê-lo sobre algo, mas de forma menos incisiva já que apela para 

suposição. 

Nessas Projeções por ideia, o processamento passa por alguns princípios 

gerais: mantém um elo dentro dos complexos oracionais; modaliza as proposições; 

apresenta o “conteúdo” de uma cláusula mental; são exemplificados por processo 

que expressam sentimento, pensamento ou percepção de um participante humano; 

pode se referir a alguma entidade (instituição, objetos, pessoas) ou a algum 

processo (ação, evento e qualidade etc.). A Projeção por ideia possibilita a 

identificação de padrões de ocorrência, a partir da análise dessas amostram, 

permitindo correlacionar os significados que se processam no plano da gramática, 

da semântica e do discurso. 

Podemos perceber que acontecem três realizações diferentes com o 

processo “pretender”. Na amostra [20] identificamos a realização que aborda o que 

se pretende com a pesquisa. Temos uma amostra que apresenta os objetivos da 

mesma. O enunciador, portanto, tem voz ativa no enunciado, deixando claro quais 

as suas intenções para com o mesmo. A oração que é projetada vem confirmar o 
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que o mesmo pretende com aquela pesquisa, deixando, assim, claro as suas 

intenções para o leitor. Esse pode ter ou não interesse em continuar a ler o texto 

acadêmico.  

Na realização [21], ocorre a referência ao enunciado a partir de outro, que 

não é o enunciador, mas a partir da menção de um autor. Essa realização se 

assemelha às demais análises. Esse tipo de Projeção marcada por “pretender”, faz-

nos concluir que o enunciador tem certeza em relação ao que é enunciado e indica 

inferências categóricas. Nas amostras expostos, temos a Projeção mental relatada, 

em que o escrevente emprega o termo “pretende” de forma intencional para 

caracterizar a sua pesquisa sem indicar dúvidas, seja a partir de seu posicionamento 

ou através da voz de autoridade. A escolha lexicogramatical relativa aos adjetivos do 

texto são de extrema relevância para concretização dos sentidos, evidenciando o 

papel social no contexto discursivo. 

Nessas amostras ainda percebemos como cada item lexical é importante 

para a construção de significados. Temos, então, orações realizando complexos 

oracionais constituídos por Projeções de ideia, a partir de uma circunstância, sendo, 

pois, uma cadeia de sequência que produz significados capazes de ultrapassar os 

âmbitos internos do texto. 

Diante do exposto, o tipo de significado da realização [21] acontece também 

na maioria das ocorrências não transcritas, tanto na Projeção por locução como na 

Projeção por ideia, há sempre o enunciado que faz referência a outro que não é 

próprio do enunciador, contendo uma informação com o qual o leitor poderá 

concordar ou não. 

No exemplo [22], há referências a assuntos, teorias, informações. Esse fato 

também já foi exposto em processos de locução, podendo ser considerado um 

padrão de realização para os textos acadêmicos analisados no corpus. Através 

desse processo podemos conferir que esses conteúdos, temas e informações são 

influenciados pelo contexto social e cultural dos quais fazem parte os escreventes, 

bem como, produzem seus significados pelas escolhas linguísticas realizadas na 

lexicogramática.  

As ocorrências que apresentam menos frequência de Projeção por locução e 

por ideia deixam clara a função de apontar para uma porção específica do texto, o 

que mostra condições de indicar uma relação cognitiva, tanto em “supor” quanto em 

“pretender”. Esses processos fazem sentidos mais generalizados, criando 
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expectativa no que está posto depois do processo. Nos textos são acadêmicos, os 

processos, mais introspectivos, voltados para o pensamento de quem enuncia o 

discurso, acabam por apresentar maior quantidade, pois os enunciados acabam por 

deixar externalizar as suas reais intenções. As amostras ilustram bem isso, pois 

vemos as realizações partindo dos autores, personagens, exemplos, sinalizando 

realizações lexicogramaticais mais fechadas. 

Passamos, então, à análise das ocorrências do processo que apresentaram 

maior frequência: “entender” e “pensar”. Essas ocorrências sinalizam significados de 

exemplificações e explicações que organizam os eventos no interior do complexo 

oracional. Eles também corroboram para a construção da interação entre o 

enunciador, o enunciado e o leitor, mostrando os argumentos provenientes desses 

discursos para convencer o leitor, sobre o que está sendo dito. A Projeção por ideia 

aponta para uma construção discursiva que perpassa as “barreiras” do texto, 

adentrando outros significados pelo leitor. Assim, o enunciador apresenta seu relato 

e deixa-o em aberto para que o leitor tire suas próprias conclusões. 

O processo “entender” apresenta o maior número de ocorrências no corpus. 

Esse uso demonstra uma variação de sentidos e, por isso mesmo, apresenta uma 

frequência relevante, projetando as relações de ideias e deixando em aberto os 

diversos sentidos que podem ser conferidos por ela. A seguir, apresentamos os 

casos em que o “entender” se realiza nos complexos oracionais: 

 
[23] Com as considerações feitas por Geraldi (2000), entendemos 
que algumas metodologias utilizadas pelas escolas no ensino de 
leitura não condizem realmente com uma aprendizagem significativa 
da leitura por parte dos alunos. [T1 (a-2) 15] 
 
[24] Daí a contaminação de um código por outro, uma superposição 
de sistemas, gerando equívocos em vários níveis para a narrativa. 
(1979, p. 35) Entende-se, portanto, que o hibridismo romântico-
naturalista nos textos deve-se, também, à demanda do público leitor 
por textos de estilo romanesco. [T2 (a2) 31 ]. 
 
[25] De acordo com Mattoso Câmara, a LV é caracterizada como 
"reunião de dois vocábulos que constituem uma unidade significativa 
para determinada função". A locução é entendida como sendo um 
sintagma, em que um elemento determinante cria um elo de 
subordinação com outro elemento, que é o termo determinado. [T4 
(a2) 274]. 

 

A partir das realizações expressas, apresenta-se três significados conferidos 

ao processo entender que expressa: 
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i) Referência a uma explicação.  

ii) Indicando uma conclusão por parte do enunciador, autores, 

personagens, porém elencando o termo para que o leitor possa inferir 

suas próprias conclusões; 

iii) Demonstra uma exemplificação. 

 

Percebemos que “entender” ocorre sem muita variação quantitativa, tanto 

nos textos de graduação quanto em textos de pós-graduação. Desta forma, temos 

uma ocorrência de 253 nos artigos, 254 nas monografias, 265 nas dissertações e 

171 nas teses. assim, há uma equivalência quanto a sua realização nos textos 

acadêmicos. As relações lógico-semânticas de Projeção por Ideia com o processo 

“entender” mostra que os estudantes utilizam o termo com frequência, sendo uma 

escolha linguística, que manifesta esse processo de articuçação de ideias. O termo 

“entender” sugere, muitas vezes, a forma como o enunciador interpreta o fato 

descrito. Assim, quando utiliza o referido termo o leitor compreende que foi a forma 

como o mesmo “entendeu” aquela teoria, sendo, portanto, mais compreensivo e 

tentando comprovar determinadas afirmações postas no enunciado. 

Na amostra [23], “entender”, pode ser substituído pelo item lexical 

“compreender”. A oração projetada confere um relato em que está citado 

diretamente a voz de autoridade, expressando a impressão do enunciador ao relatar 

suas observações acerca da análise cientifica. 

O “entender” pode ser substituído sem alterações de significados pelo termo 

“compreender”, com um estatuto lexicogramatical paralelo, pois também compartilha 

características semânticas, podendo manter a Projeção nos textos com a mesma 

vivacidade de sentido que o processo em destaque. 

Em [24], o enunciador emprega “entender” para não indicar uma certeza e 

intercalar, possivelmente, o seu posicionamento. O recurso, assim, possibilita uma 

sugestão sobre seu ponto de vista, podendo ser trocado o item “entender” por 

“concluir-se”, indicando uma conclusão. O processo explícito, enfatiza o que é dito, 

reforçando essa conclusão. Ela é percebida desde os enunciados anteriores, 

propagando-se nos posteriores, em que foi projetado a primeira oração. 

A Projeção que está estabelecida é de um processo mental por relato e que 

nesse caso em particular, estabelece a uma relação que vai além do introdutor 

explícito, que tradicionalmente indica explicação, mas é, pelo mesmo dispositivo, um 
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indício da construção funcional que indica conclusão, relações possibilitadas pela 

língua em uso. 

O processo “entender” sugere uma construção que foge às regras 

tradicionais voltadas para o pensamento defendido pelo escrevente. A intenção pode 

ser justamente a de evitar “confronto” de ideias ou que o enunciador esteja tentando 

“impor” suas conclusões ao leitor e, assim, ele utiliza esse recurso para indicar uma 

possibilidade, uma sugestão. 

A possível equivalência “entender” por “concluir” não sofre, mudança de 

significado, reforçando o aspecto ainda mais da conclusão. A oração projetada é 

constituída como essa representação do “conteúdo” da primeira oração, sendo, 

nesse caso, a representação de uma “ideia”, uma oração mental e nas ocorrências 

se referem ou a alguma entidade (objetos, pessoas, instituições, teorias, assuntos, 

informações) ou a processos (ações, estados, relações), expressando sentimentos, 

pensamentos ou até percepções do enunciador. 

Em relação ao exemplo [25], “entender” pode ser conferido ou substituído 

por “compreender”. Essa expressão gera o efeito de sentido semelhante a amostra 

[23], porém na primeira temos mais uma afirmação e explicação, enquanto esta há 

uma exemplificação. A expressão sugere uma relação direta com o exemplo 

podendo ser aplicado a função do contexto e da intencionalidade discursiva do 

enunciador.  

Os casos examinados identificam essa relação marcada por uma explicação, 

conclusão, exemplificação, sendo a sua função de organizar o evento em um prazo 

estabelecido, adicionando à oração projetada uma sequência. O uso de “entender”, 

nesta realização, acrescenta um processo mental experiencial, em que demonstra 

pelos exemplos o seu posicionamento, levando o leitor a também perceber e 

reconhecer como verdadeira o que está se propondo. 

A Projeção é relatada pelo enunciador e exemplifica a temática, 

estabelecendo os sentidos enunciados, seja de afirmação ou contrastes. Essa 

apreensão só é possível porque o processo direciona para a realização 

lexicogramatical de natureza circunstancial de explicação. O emprego é equivalente 

nos textos acadêmicos. A conclusão possível é que esse recurso que indica ser 

mais modalizador das afirmações e também mais conhecido dos escreventes. 

Assim, as realizações que ocorrem com “entender” tratam de relações que 

apontam para outras ações realizadas no desenvolvimento da Projeção. Tais 
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construções se referem às porções de textos que são orientadas a levar o leitor a 

tirar suas conclusões a partir do que foi argumentado. As Projeções se materializam 

e enfatizam o sentido indicado pelo processo. Os casos analisados até aqui 

reforçam essas relações que são postas no complexo oracional, ao qual, os usos de 

“entender” denotam: 

i) Relações de projeção por ideia, a partir de processos mentais; 

ii) As projeções, em sua totalidade, são do tipo relatadas; 

iii) O processo articula informações, assuntos, conclusões, dúvidas, a 

depender do contexto de uso empregado, a fim de mostrar de forma 

velada o posicionamento do enunciador. 

 

Essas funções estabelecidas pelo processo, devido a sua 

multifuncionalidade faz decorrer o maior número de frequência em relação aos 

demais processos. A GT reserva o conceito de “entender” como sendo de 

explicação, mas, às vezes na realização lexicogramatical lhe possibilita funções 

diferentes, porque seu uso adiciona outros valores significativos, o que podemos 

comprovar pelas passagens transcritas. 

Outro processo muito frequente é “pensar”. Diferentemente de “entender”, a 

sua ocorrência impôs significados que também estão implícitos, precisando de um 

“olhar” mais apurado e de uma análise minuciosa. Assim, a projeção da oração a 

partir do processo colabora para uma continuidade lógica e semântica do texto e 

determinadas realizações lexicogramaticais, a partir da função do processo, também 

adiciona um significado ao complexo oracional como um todo. As amostras que 

apresentamos do corpus, a seguir, demonstramos bem esses casos descritos: 

 

[26] Pensando de acordo com o teórico, sabemos que não se deve 
ser radical em nenhum dos dois extremos. Se por um lado não é 
correto pensar que o elemento social é primordial para termos a 
visão acerca de alguns fatores da obra, por outro tentar explicar, 
integralmente, a obra por meio dos fatores sociais é outro erro.  [T1 
(a2) 12]. 
 
[27] E essa vastidão literária contagia as pessoas há vários séculos. 
É pensando assim que apostamos que o romance é visto como uma 
das narrativas que agradam todos os tipos de leitores, e é nessa 
modalidade que iremos prender nossa atenção. [T2 (a2) 279]. 
 
[28] A noção aspectual é essa duração. A habitualidade se liga a esta 
noção aspectual, porque é dela que surge a repetição sem a qual o 
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hábito não existe, mas não se deve pensar daí que o hábito seja 
aspecto, mesmo que terminologicamente usemos o termo habitual 
para distinguir o aspecto caracterizado pela duração descontínua 
ilimitada [T3 (a2) 190]. 
 
[29] Eram homens vingativos e áridos no tratamento, inclusive, no 
conjugal. Talvez aplique-se aqui o pensamento de que o homem é 
fruto do meio social, pois o homem do Nordeste possuía todas essas 
características, possivelmente graças aos valores que lhes eram 
impostos. [T2 (a2) ]. 
 

A partir do que foi exposto nas amostras, o processo “pensar” constrói 

realizações explicitas que à medida que se encontra nos complexos oracionais, 

podendo apresentar o conteúdo que será expresso. O processo “pensar” e suas 

funções: 

 Referência a alguém (entender, aprender). 

 Referência a assuntos, temas, conteúdos. 

 Referência compreensão, entendimento pelo outro. 

 Referência a exemplos e voz do enunciador. 

 

O emprego de “pensar”, entre os complexos oracionais, apresenta uma 

projeção de ideia que, a depender do conteúdo semântico que realiza, colabora para 

o sentido mais interior de compreensão cognitiva. O processo em questão apresenta 

sentidos de: 1º Confirmação; 2º Referência; 3º Compreensão e 4º Exemplificação. 

Esses sentidos foram demonstrados antes ou após o processo, sendo as 

realizações somente possíveis porque o processo explicita nos enunciados tais 

realizações lexicogramaticais de natureza circunstancial que contribuem para 

percebermos os sentidos dispostos pelos mesmos. 

O processo “pensar” se relaciona ao pensar/sentir inscrito nos textos 

acadêmicos. Em suma, serão apresentadas as realizações que provem esses 

sentidos. Na amostra [26], temos o processo voltado para a apreensão do conteúdo 

enunciado, ou seja, complexos ou simples. A fim de relacionar o conteúdo 

acadêmico repassando e quem o apreendeu, entre o mundo linguístico e formal e o 

mundo cognitivo e mental. 

O uso de “pensar” foi tão expressivo em consonância com a frequência dos 

demais, devido à complexidade que promove essa realização, ou seja, envolve 

processos mais provenientes de relatos, no caso de [26], o autor apresenta o que o 

elemento social é entendido/compreendido a partir do que teoriza a voz de 
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autoridade. Essas realizações priorizam a construção de espaços mentais que 

entrecruzam complexos e aprendizados, mostrando aspectos discursivos que 

promove relações e vivências compreendidas por esse sujeito. Aponta Meurer sobre 

isso que “a construção diária da nossa própria narrativa pessoal como ser humano é 

em grande parte determinada pelos textos que produzimos e a que estamos 

expostos”. (MEURER, 2000, p.168). A conclusão possível são que os recursos que 

promovem a realização de “pensar” são mais salientes em textos de graduação 

porque essas construções estão mais voltadas para recursos internos que tratam de 

processos próprios para a explicação do evento, das ações concretizadas e de uma 

continuidade operacional. 

Já a análise da amostra [27], representa o sentido da maior parte das 

ocorrências que se realizam com esse processo. Constrói o significado à medida 

que é expresso o conteúdo, tema, assunto no complexo oracional. O processo 

proporciona uma projeção, cujo enunciado expresso tem valor semântico-discursivo 

associado a estruturação do que está sendo abordado. O “pensar” tem função 

relacionada ao encadeamento de ideias e promove uma organização de todo o 

texto, sendo seu objetivo principal acrescentar algo, um argumento, conceito 

proposto pelo enunciador a partir de discursos adquiridos de seus conhecimentos 

anteriores. A constituição lexicogramatical dar ênfase aos movimentos projetantes 

da oração seguinte ao do processo e pode abranger qualquer processo, conteúdo, 

conceito anterior. Os conteúdos adicionados a esses referentes aos quais o 

enunciador faz menção possibilita uma projeção para elencar um conteúdo próprio 

do texto, tendo como base os seus próprios conhecimentos.  

A maior parte das ocorrências se realiza nos artigos e monografias, 

semelhante ao que se deu, por exemplo, na realização anterior. Uma hipótese é que 

esse recurso é uma estratégia que se relaciona a uma compreensão empregada 

sucessivamente pelos graduandos para mostrar seus conhecimentos acerca do 

tema, conteúdo, informação abordada. A diferença verificada entre as amostras dos 

textos de graduação e pós-graduação consiste em que os primeiros usam como um 

aditivo para “mostrar” o seu conhecimento acadêmico sobre o tema tratado e dar 

mais argumentos e informações ao próprio trabalho. Enquanto que os alunos de 

pós-graduação empregam o processo como uma consequência explicita de ampliar 

os “horizontes” do trabalho. Desta forma, os primeiros acadêmicos escolhem 
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enunciar esses temas, já os segundos decorrem de uma manifestação ou 

necessidade natural das partes do texto. 

Essas escolhas estão bem dispostas em ambos os grupos de acadêmicos. 

Os usos de “pensar” nos textos acadêmicos de graduandos estão compostos mais 

nos capítulos teóricos, enquanto os de pós-graduação são mais frequentes nas 

análises, quando é necessária uma explicação mais profunda sobre determinado 

tema. 

Em [28], temos a sinalização para uma realização de uso mais restrito em 

que o enunciador propõe demonstrar que o processo “pensar” tem um entendimento 

acerca de “alguém”, não de um conteúdo, mas de compreender a ação de outro 

sujeito. Portanto, temos três participantes ativos nessas construções: o enunciador 

que enuncia o discurso, o que é compreendido (sujeito ou objeto compreendido), e 

aquele que sofre a ação, sendo mais passivo. O processo promove a projeção 

sempre para quem está na passiva, sendo mais compreendido, colaborando para a 

sumarização das ideias. 

Além de percebermos esse caso, pudemos observar que o processo 

enfatiza e faz perceber a voz do enunciador, que se distancia de quem argumenta 

(quem compreende) e a ação praticada (o que ou a quem ele compreende). Assim, 

percebemos o recurso de alusão à voz externa, esse alguém que fundamenta a 

compreensão, sendo o enunciador responsável pelo “relato”. Isso acontece 

predominantemente. Porém, vale ressaltar, que ele utiliza seus argumentos e 

experiências nos seus discursos. Pressupomos que a linguagem constitui e é 

constituída por esses processos sociais, culturais que dar significado e/ou 

(re)significam os saberes, sendo compostas de escolhas por quem as escreve.  

Na amostra [29], as relações de Projeção constroem significados 

particularizantes de sequências descritivas e hierárquicas das ações, dos eventos. 

São particularizantes porque se voltam para as análises específicas que se 

organizam no interior do texto. O processo promove uma interação entre o 

enunciador e o leitor. À medida que o enunciador descreve e dá ênfase à análise, 

mantêm um diálogo com o leitor na construção dos significados propostos. Podemos 

perceber a voz do enunciador que evoca para sua argumentação sobre os dados 

analisados.   

Essa última realização, diferentemente das demais, volta para os textos de 

pós-graduação. A possível hipótese para que que isso ocorra predominante nas 
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Dissertações e nas Teses é que o processo empregado enfatiza o valor daquilo que 

é explicado ou argumentado pelos enunciadores, a partir da base teórica que 

consolida as referidas pesquisas. A Projeção de ideia, nessas realizações, dá-se 

pelos processos mentais cognitivos que são representados por verbos como: 

compreender, achar, pensar, supor, saber, acreditar, imaginar, reconhecer, teorizar, 

lembrar, crer, ver e entender. Diferentemente dos outros processos mentais de 

Projeção de ideias cognitivos e desiderativos, e Projeção de fatos, como os 

perceptivos e emotivos. 

As amostras ilustram as relações realizadas pelo processo “pensar” no 

complexo oracional demonstrando os significados que são realizados nos eventos 

de Projeção. Assim, buscamos identificar os ambientes de realização gramatical da 

Projeção de acordo com as ocorrências identificadas no corpus.  

Em síntese, o processo “pensar” possui diferentes funções dentro do 

complexo oracional e, em termos de realização estrutural, configura-se com 

processo mental cognitivo, e podendo ser considerado um fenômeno, ou seja, de 

acordo com Halliday e Matthiessen (1999) é um fenômeno metafenomenal, pois se 

constrói a partir de uma realidade semiótica. Dessa forma, o processo mental 

cognitivo é posto à existência pelo enunciador como algo que ele pensou ou 

desejou. Por isso, há uma voz implícita ao argumentar determinado evento, 

informação e/ou ação. 

Portanto, a natureza desses processos analisados, sejam de locução sejam 

de ideias, que projetam, nos discursos, os processos verbais e mentais, trazem 

consigo as intenções do enunciador dentro do complexo oracional para se atingir os 

objetivos por ele pretendidos. Cabe ainda ressaltar que, as considerações postas 

neste trabalho limitam-se aos objetivos da pesquisa, não sendo possível abordar 

processos mais complexos de determinadas realizações. Uma abordagem acerca 

desse comparativo dos textos de graduação e pós-graduação serão apresentadas a 

seguir. 

 

3.3 Os usos da relação lógico-semânticas de projeção nos textos de graduação 

e pós-graduação 

 

As relações lógico-semânticas de Projeção demonstram a transmissão das 

enunciações que se realizam por meio de recursos lexicogramaticais, o que 
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possibilita uma produção de textos acadêmicos mais reflexivos. Essas produções 

são produzidas por enunciadores de graduação e pós-graduação na área de Letras. 

Nessas produções, analisamos os processos de que necessitamos para conferir a 

Projeção por locução e por ideia que estão dispostos no texto. 

A partir dos processos introdutores de Projeção, analisamos os recursos que 

os estudantes utilizam para relatar, sugerir argumentar e mostrar determinados 

pontos de vista, seja de forma compartilhada com a voz de autoridade, seja a 

fundamentar seu próprio ponto de vista, relacionando-os e arquitetando suas ideias. 

A partir da compreensão de Halliday e Matthiessen (2004), a teoria 

sistêmico-funcional da linguagem abrangem as diversas dimensões de análises 

discursivas como em descrições linguísticas. Dessa maneira, a pesquisa descreve 

as relações lógico-semânticas de Projeção no escopo da LSF, abordando a 

Projeção por ideias e locuções, em seus modos de relato e citação. 

O uso da Projeção nos textos de graduação se configura de maneira 

diferente dos textos de pós-graduação. As motivações para utilizar a Projeção de 

locução e de ideia em ambos os textos acadêmicos são bastantes diversas e 

atendem aos interesses e objetivos do que estão sendo propostos. Conforme o 

exposto, podemos concluir que: 

i) As relações lógico-semânticas de Projeção por Ideia se apresentam com 

maior número de ocorrências em relação a projeção por locução; 

ii) A Projeção por locução nos textos acadêmicos de pós-graduação possui 

maior índice, com 1.173 ocorrências em oposição aos textos de graduação com 923 

ocorrências; 

iii) A Projeção por Ideia se configura também com maior número nos textos de 

graduação, com 2.394 e, nos textos de pós-graduação, com 1.558 ocorrências; 

iv) O processo “argumentar” projeta uma oração que enfatiza a presença de 

vozes de autoria ou da Literatura (como narrador). Em artigos, o enunciador é mais 

enfático e explícito, ao passo que, nos textos de pós-graduação, o ponto de vista 

está implícito; 

v) O processo de locução “apontar”, nos textos de graduação, apresenta-se com 

o maior número de ocorrências dos de pós-graduação, projetando argumentos e 

conceitos e sendo utilizado como um modificador circunstanciado no tempo 

transcorrido, com função de relato; 
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vi) O processo de locução “dizer” colabora para a organização do texto, cujo 

valor mantém uma sequência de exemplificações, facilitando a compreensão leitora; 

vii) O processo de locução “afirmar” sinaliza argumentação, promovendo uma 

sequência lógica: assuntos, explicações e possíveis conclusões; 

viii) O processo de Projeção por ideia “supor” funciona como mobilizador de 

significados e possui movimentos retóricos; 

ix) O processo A de ideia “pretender” estabelece significados de proteção de face 

ou modalização aos temas, assuntos, informações que estão sendo enunciadas pelo 

escrevente; 

x) O processo A de ideia “entender” projeta relações de sentidos diversos, 

indicando principalmente, uma abertura no texto para levar o leitor à adesão das 

ideias sem que o escrevente esteja enfaticamente propondo isso; 

xi) O processo de projeção por ideia “pensar” adiciona novas informações e 

reforça a argumentação do enunciador, que se utiliza de vozes de autoria para 

confirmar seu posicionamento; 

xii) As relações lógico-semânticas não se configuram da mesma forma nos textos 

de graduação e pós-graduação. Nos primeiros, há um padrão advindo das 

exigências sociais e eles seguem uma perspectiva e estrutura fixa. Nos segundos, 

há a utilização desses processos de Projeção das orações a partir de um letramento 

acadêmico mais experiente; 

 

Os textos acadêmicos de pós-graduação expõem, descrevem, narram e 

argumentam sobre um determinado tema. Esse registro é elaborado na situação 

formal da academia, manifestando-se como uma escrita técnico-científica. O nível 

em que esses alunos se encontram é mais elevado, estando, possivelmente, mais 

letrados do que os de graduação, que ainda estão aprimorando suas produções. 

Dessa forma, os alunos de pós-graduação utilizam os processos de Projeção de 

forma mais consciente dos recursos da semântico-discursivos e lexicogramaticais da 

língua, demonstrando apropriações dos textos lidos por meio de citação ou relato. 

Os estudantes de pós-graduação utiliza outras formas que não são relações 

lógico-semânticas de Projeção. Suas realizações mantém um padrão 

correspondendo a Projeção por locução com 1173 ocorrências e as de ideia com 

1558. Em oposição aos estudantes de graduação, aos quais corresponde a 923 

ocorrências por locução diferentemente de 2394 ocorrências por ideia. Desta forma, 
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os estudantes de graduação desenvolvem as relações lógico semânticas de maneira 

diferente, utilizam mais processos mentais do que verbais, mobilizando aspectos 

cognitivos, introspectivos e implícito.  

Durante a formação dos estudantes no ensino superior espera-se que eles 

adquiram conhecimentos teóricos e que utilizem nos gêneros acadêmicos 

requisitados. Para Simões temos que “a produção do texto técnico-científico, além 

do indispensável domínio específico do tema, requer conhecimento, no mínimo, 

satisfatório da língua instrumental em que será produzido. Isto porque a clareza ou 

legibilidade do texto é condição de seu aceite e credibilidade”. (SIMÕES, 2002, p. 

31). Essa afirmação só reafirma que é necessário que o estudante possua 

habilidades suficientes para sua produção ser aceita. O desenvolvimento da 

estrutura formal, do discurso e dos processos gramaticais prejudicam diretamente o 

desenvolvimento da produção de seu trabalho. 

As relações lógico-semânticas aqui estudadas decorrem de fenômenos 

linguísticos e sociais, já que é a partir da escrita, da fala, da leitura e do ouvir, que 

essas ações interverem e produzem efeitos sociais. Conscientes desse fenômeno, 

os estudantes de graduação e de pós-graduação conseguem fazer uma análise 

crítica que amplia seu discurso, demonstrando relações mais dialéticas e que 

projetam orações que ajudam a sustentar e produzirem um efeito significativo no 

texto, contribuindo para transformá-lo e poder ser visto como uma prática social.  

Os estudantes de pós-graduação, em suas produções escritas, reconhecem 

a função do processo de relações lógico-semânticas em sua totalidade e 

especificidade, desenvolvendo as realizações lexicogramaticais consistentes. Pelos 

tipos de ocorrências, pudemos tecer considerações mais definitivas sobre as 

amostras recorrentes em textos acadêmicos. A partir da observação das ocorrências 

nos dois níveis, podemos perceber as diferenciações ao se empregar os processos 

e contrastar esses usos.  

Na sequência, apresentamos os dados, tendo por base procedimentos de 

análise a interpretação/compreensão das relações que são realizadas a partir do seu 

uso. O emprego dos processos de Projeção por locução que são mais recorrentes 

(afirmar e dizer) remetem a uma diferenciação, não só da frequência, mas na 

preferência e escolha por estudantes de graduação e pós-graduação, 

demonstrando, assim, os dois níveis: 
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[30] Silva (2001, p.21), afirma que o fenômeno da metamorfose 
provoca um estranhamento e um mal estar no leitor, pois “Destituído 
da possibilidade de antecipar os acontecimentos, na medida que 
prossegue na leitura, o leitor, diante do insólito da metamorfose, 
sente-se transportado a uma outra dimensão do real, em que tudo é 
possível”. [A-89 (a1) 12]. 
 
[31] Neves (2006) afirma que o caráter remissivo do mas ao contexto 
precede contribui para suas funções discursivas na organização 
tópica e troca de turno. [T-16 (a1) 491]. 
 
[32] (...) classificar em nenhuma categoria de fatos humanos, pois 

não se sabe como inferir sua unidade (SAUSSURE, 2006, p. 17) 
Pode-se observar que Saussure chama linguagem se referindo à 
fala, nela ele diz que não pode ser o objeto da linguística porque é 
multiforme, heteróclita e pertence ao domínio individual e social 
enquanto que a língua é somente social. [T1 (a1) 186]. 
[33] Haspelmath (1988, p. 315), por exemplo, estabelece diferença 
entre gramaticalização e reanálise, dizendo que, enquanto a 
gramaticalização é um processo unidirecional, irreversível e gradual, 
a reanálise é tipicamente bi-direcional e, em princípio, reversível e 
abrupta.  [T4 (a1) 505 ]. 
 

Os processos de Projeção por locução indicadas nessas amostras se 

prestam, entre outras coisas, a contribuir para as explicações que diferenciam a 

utilização dos mesmos pelos estudantes de graduação e pós-graduação. Para tanto, 

percebemos que o processo “afirmar” é utilizado nos artigos de forma a trazer para o 

texto uma voz de autoridade. O enunciador constrói o discurso através de uma 

citação direta que possibilita uma característica de provável insegurança para expor 

seu próprio ponto de vista e/ou prefere escolher formas linguísticas que confirma o 

seu argumento por meio de quem pode estabelecer esse sentido com mais 

autoridade e propriedade. 

Em oposição a essa utilização e colocação escolhida pelos estudantes de 

graduação em que corresponde a boa parte das ocorrências, os textos dos 

estudantes de pós-graduação preferem e escolhem formas linguísticas que prestem 

a demonstrar sua voz enunciativa nos textos. Assim, as relações que envolva relatos 

demonstram facilmente a sua voz em compartilhamento a voz de autoridade. 

Identificamos nos textos de dissertação o maior número de ocorrências, dessa 

forma, indicando, assim, um nível mais proficiente e consciente de suas escolhas 

lexicogramaticais, não apresentando relações de estatuto semelhantes. 

No que diz respeito à sua ocorrência, há outro processo a ser observado: 

verificamos que os estudantes de graduação preferem o processo “dizer”, com 355 

ocorrências, possuindo maior recorrência, e um menor número nos textos de pós-
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graduação. Por outro lado, o processo “afirmar” se apresenta na maior parte das 

ocorrências nos textos de pós-graduação, com 330 ocorrências. Essas 

considerações apontam para uma construção de caráter hierárquico das 

informações. Enquanto que na primeira realização, o processo “dizer”, projeta-se de 

forma mais explícita e incorpora ao discurso a voz de autoria para dar relevo a sua 

argumentação e o seu posicionamento. No segundo, o processo 

“afirmar”corresponde a uma condição mais implícita que remete a atenção do leitor 

ao que vem projetado depois do processo, apontando a argumentação da voz de 

autoria, só que ele pode introduzir argumentos positivos e negativos, em que a voz 

de autoria apenas mostra algo e não afirma. Nesse caso, o texto soa de forma mais 

branda do que como uma imposição. 

De forma semelhante ao processo “dizer”, o processo “afirmar” incorpora ao 

discurso o sentido de exposição de uma informação basicamente de forma mais 

descritiva. Sendo essa forma comum nos textos de pós-graduação, podendo ser um 

recurso de projeção que amplia um referente anteriormente posto ao processo como 

nos dois exemplos mostrados, há um processo anterior referido ao qual é citado 

através do processo.  

Merece registro a realização lógico-semântica de Projeção por ideia com 

“entender” o modelo de maior frequência no corpus. Observamos que esse papel 

tem significado primordial de dúvida e ocorre com outros sentidos que fogem ao 

modelo postulado na GT. Os usos identificados no corpus se equiparam nos textos 

de graduação e pós-graduação, conforme podemos ver nos exemplos a seguir: 

 

[34] (...) Nas aulas de português não há espaço para tanto, pois o que 

é primordial são as aulas gramaticais seguidas das suas inúmeras 
nomenclaturas. Kleiman (2007) entende que as práticas de leitura 
ocorrem primeiro: as concepções sobre o texto, que ela nos diz que o 
texto serve de suporte para o estudo dos elementos gramaticais, ou 
seja, o professor utiliza o texto (...) [T1 (a2) 6]. 
 
[35] Lispector (1998, p. 56) reforça nosso argumento ?cada ano 
vencido pela aniversariante era uma vaga etapa da família toda?. 
Entendemos que a rotina dessa família deixa de ser habitual para se 
tornar uma praxe existencial. O aniversário realizado nada tinha de 
feliz, mas sim, um momento triste de revelação, pois é nessa ocasião 
[T-4 (a2) 169]. 
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O entendimento dessa realização deve-se ao modo como “entender” opera 

com a função semelhante ao item lexical “portanto”, construindo não o significado 

tradicionalmente associado. Esse processo realiza também um significado particular, 

já que reforça as possibilidades de sentidos enunciados e que desde a graduação, 

no nível inicial de proficiência na escrita de textos acadêmicos, determinados termos 

e/ou itens lexicais produzem efeitos pretendidos pelos estudantes a partir do uso 

efetivo da língua. Isso evidencia a propriedade dinâmica e viva da língua, além de 

reconhecer a importância das relação lógico-semânticas de Projeção por ideia, seja 

um processo cognitivo, pensando e verbalizado através das palavras, mobilizando, 

seja por argumento que perpassa a sua compreensão de mundo e suas 

experiências e escolhas linguísticas. 

Esse processo apresenta as mesmas ocorrências para os textos de 

graduação como de pós-graduação, mostrando que o “entendem” é comum para 

ambos os estudantes e provavelmente de fácil acesso aos seus sentidos. Por outro 

lado, esse caso pode indicar predileção dos estudantes em construções que fogem 

as regras de estruturação convencional. 

Outro dado importante é o número equivalente de ocorrência de relação 

lógico-semânticas de Projeção por locução e de ideia por textos. Os processos que 

introduzem a Projeção estão concentrados em todos os quatro textos, sendo 

equivalentes as suas ocorrências, em termos quantitativos. Esse dado reforça a 

utilização, de modo consciente ou inconsciente, dos mecanismos que a língua 

dispõe para possibilitar ser compreendida.  

As amostras analisadas no corpus, portanto, indicam que as relações lógico-

semânticas de Projeção construídas no texto, configuram-se a partir das escolhas 

orientadas por processos, podendo os estudantes de graduação e de pós-graduação 

indicarem condições de letramento acadêmico. 
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CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação abordou as relações lógico-semânticas de Projeção por 

locução e por ideia no complexo oracional, apresentando processos que possibilitam 

projetar a primeira oração, sinalizando processos materiais e mentais, atuando 

diretamente no sentido do texto, de modo a organizar, através das realizações 

lexicogramaticais, os complexos para a relação enunciador/leitor.  

A pesquisa buscou compreender as relações lógico-semânticas de Projeção 

em textos acadêmicos, como um instrumento da LSF que possibilita perceber o nível 

de letramento acadêmico, bem como perceber a produção e a construção de 

significados pelos alunos de graduação e pós-graduação. Assim, a pesquisa 

desenvolveu três objetivos principais: (i) descrever as relações lógico-semânticas 

mais e menos recorrentes a partir dos processos de locução e de ideia em textos 

acadêmicos de estudantes de estudantes de graduação e de pós-graduação em 

Letras; (ii) analisar as relações lógico-semânticas de Projeção presentes em textos 

de estudantes de graduação e de pós-graduação em Letras; e, (iii) comparar os 

usos entre os textos de graduação e de pós-graduação quando às relações lógico-

semânticas de Projeção. Então a partir do que foi exposto pudemos concluir 

pontualmente que: 

1º Quanto à descrição das relações lógico-semânticas mais e menos 

recorrentes, foi possível constatar que “dizer” (locução) e “entender” (ideia) 

apresentam frequências alta nos textos, sendo menos recorrentes nos textos de 

graduação. Inversamente, as relações lógica-semânticas com “supor” (ideia) e 

“argumentar” (lovcução) são recorrentes nos trabalhos de pós-graduação. A 

natureza semântica dessas escolhas pode ser a razão de sua escolha nas 

realizações lexicogramaticais de locução e ideia. 

2º Quanto à análise propriamente dita dos sentidos das relações lógico-

semânticas de Projeção para além do já sabido sobre locução e ideia, pudemos 

perceber que, na maioria dos casos, os processos mentais não remetem a 

conclusões/compreensões do escrevente, mas à paráfrases dos autores 

consultados; e, no caso dos processos do “dizer”, as relações indicam, quase 

sempre avaliação positiva do que o escrevente é “adepto” das categorias com que 

trabalha. Ou seja, a voz de autoridade não é “dita” no texto para reforçar as teses do 
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escrevente, mas, ao contrário, o texto é, na maior parte das relações identificadas, 

escrito para apresentar os modelos dessas autoridades. 

3º Quanto à comparação dos usos entre os textos, as relações lógico-

semânticas de Projeção são mais frequentes nos textos de graduação 

possivelmente porque, como consequência das conclusões advindas dos objetos 

anteriores, os estudantes reverberam as bases teóricas como forma de garantir 

cientificidade às propostas/teses defendidas; ao passo que, na pós-graduação as 

Projeções por locução e por ideia indicam um escrevente mais ocupado em indicar 

ausências nos modelos teóricos e mais cauteloso quanto às conclusões e 

afirmações.   

 

As contribuições da pesquisa de forma imediata apontam para uma 

ampliação do conhecimento sobre as LSF, do entendimento das relações lógico-

semânticas, da apropriação das ferramentas computacionais como WordSmith Tools 

e da Linguística de Corpus. Destarte, contribui também para o processo de formação 

acadêmica da área de Letras e possibilitam um estudo mais sistemático para os 

textos acadêmicos, bem como uma reelaboração de práticas docentes para que os 

graduandos e pós-graduandos tenham suporte e detenham de conhecimentos que 

contemplem a reflexão e acesso aos processos estruturais e organizacionais das 

relações que são necessárias ao texto. Além de orientações que construam 

interações entre o docente e os estudantes para a compreensão das relações 

lógico-semânticas de Projeção. 

Por fim, os estudos possuem suas limitações que lhes são próprias e podem 

servir de base para futuros trabalhos, restando a necessidade de melhor explorar o 

sistema aqui discutido a partir da ampliação do corpus e de categorias de análise. O 

estudo também não deu conta de explicar o funcionamento de todas as relações 

lógico-semânticas de Projeção, o que seria também inviável numa extensão de texto 

como este. Logo, outros estudos podem contemplar melhor os processos que, em 

Português, também realizam o tipo de relação aqui tematizada.  
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