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RESUMO 
 
 

A gramática tradicional, por sua visão estática das normas do falar e escrever bem, não dá 
conta da dinamicidade do uso das formas linguísticas, tampouco explica os papéis de 
interação entre os elementos da transitividade da oração como um todo, sobretudo, no que 
diz respeito às funções e relações que esses elementos assumem nas situações 
comunicativas diversas. Nesse sentido, esta pesquisa objetiva investigar como pós-
graduados constroem a argumentação através da Transitividade da oração com Processos 
Relacionais no gênero dissertação. Fundamenta-se na Linguística Sistêmico-Funcional, que 
tem como principal expoente Halliday (1985;1994) e Halliday e Matthiessen (2004), e no 
português do Brasil, especialmente em Fuzer e Cabral (2010). Essa teoria estuda a língua 
como resultante das interações advindas das relações sociais entre os usuários e defende 
que estes realizam escolhas léxico-gramaticais para construírem sentidos nos textos 
socialmente produzidos. Para tanto, analisa os dados amostrais de 25 dissertações 
produzidas por pós-graduados em Letras/Linguística que versam sobre a temática 
gramaticalização no português do Brasil e que constituem o Corpus DISSERTES, 
organizado por Frutuoso; Figueiredo-Gomes; Bertuleza (2015). Para a busca dos Processos 
Relacionais, foi utilizado o Software WordSmith Tools (SCOTT, 2008), visando à frequência 
e à seleção dos Processos em seus contextos de ocorrência. Com auxílio desse software, 
foi contabilizado um total de 8.451 ocorrências distribuídas em 26 processos relacionais no 
gênero dissertação. Desse levantamento, foram escolhidos os processos ser, ter, estar, 
tornar, constituir, indicar, representar, funcionar e possuir por apresentarem, 
decrescentemente, maior frequência em relação aos demais processos relacionais 
encontrados nas cinco unidades retóricas que compõem uma dissertação. Os resultados 
empíricos mostram que os processos relacionais ser, ter e estar têm maior frequência em 
todas as unidades retóricas do gênero dissertação. Os demais processos relacionais têm 
um uso menor, porém mais especializado conforme as unidades retóricas: na Introdução, 
tiveram maior frequência indicar e constituir; na Fundamentação Teórica, os processos 
tornar e constituir; na Metodologia, constituir e representar; na Análise dos dados, indicar e 
funcionar; e na Conclusão, os processos funcionar e possuir. A análise qualitativa da 
Transitividade da oração no gênero dissertação sugere que os processos relacionais 
associados aos participantes, Portador e Atributo, no modo Atribuição (mais frequente), e 
Característica e Valor, no modo Identificação, contribuem na produção de significados 
variados nos textos dos pós-graduados em Letras/Linguística: na representação de 
categorias técnico-científicas, na atribuição de conceitos nas categorias analisadas, na 
definição, classificação e identificação de entidades teóricas da gramaticalização e nas 
características conclusivas do estudo realizado. Conclui-se que essa especialização dos 
processos relacionais às unidades retóricas do gênero dissertação parece dever-se à 
finalidade acadêmica que, dado o caráter científico, requer maior formalidade, sobretudo, 
clareza, precisão e objetividade, além da verdade das informações atributivas e 
identificadoras das entidades teóricas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Linguística Sistêmico-Funcional. Transitividade. Processos 

Relacionais. Gênero. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
The traditional grammar, considering its static view of the rules of speaking and writing well, 
cannot account for the dynamicity of the linguistic forms and usage, neither explain the role 
of interaction among the elements of transitivity as a hole, mainly, referring to the functions 
and relations that these elements accept diverse communicative situations. In this sense, this 
research aims at investigating how post graduation students build their argument through the 
transitivity with related to the genre dissertation. The research is based on Systemic 
Functional Linguistic, which has as the main exponent Halliday (1985;1994) and Halliday and  
Matthiessen (2004), and in Brazilian Portuguese, especially in Fuzer and Cabral (2010). This 
theory studies language as results of the interactions between the users and defend that 
these lexico-grammaticals in the texts socially produced. In order to do this, it analyzes data 
samples of 25 dissertations produced by post graduation students Letras/Linguístics which 
has the theme grammaticalization in Brasilian Portuguese and it takes part in the Corpus 
DISSERTES, organized by Figueiredo-Gomes; Bertuleza; Frutuoso (2015). To search for 
Relational Processes, it was used the Software WordSmith Tools (SCOTT, 2008), aiming at 
the frequency and the selection of Processes in its contexts of occurrences. With the help of 
this software, it was counted a total of 8.451 occurrences distributed in 26 relational 
processes in the genre dissertation. From this data collection, it was chosen the processed to 
be, to have, to be, to become, to constitute, to indicate, to represent, to function and to have 
because they present,  decreasingly, higher frequency in relation to other processes related 
to and found in the five rhetoric units which form a dissertation. The empirical results show 
that the relational processes to be, to have and to be have higher frequency in all rhetoric 
units of the genre dissertation. The other relational processes have as a lower use, however 
more specialized according to rhetoric units: in the introduction, indicate and constitute had 
more frequency; in the Theoretical Foundation, the processes  to become and constitute; in 
the Method, constitute and represent; in the Data Analysis, to indicate and to function; and in 
the Conclusion, the Processes to function to have. The qualitative analysis of the transitivity 
of the clause in the genre dissertation suggest that the relational processes associated with 
the participants Carrier and Attribute, in the way Attribution (more frequent), and 
Characteristic and Value, in the mode Identification, contribute in the production of several 
meanings in the texts of the post graduate students Letras/Linguístics: in the presentation of 
technical scientific category, in the attribution of concepts analyzed, in the definition, 
classification and identification of theoretic entities of the grammaticalization and in the 
conclusive characteristics of the accomplished study. It is concluded that the specialization of 
the relational processes to the rhetorical units of the dissertation seem to be due to academic 
objective, due to the scientific feature, it recquires higher formality, mainly clarity, accuracy 
and objectivity, besides of the veracity of the information conferring and identifiers of the 
rhetoric entities.   

 

KEYWORDS: Systemic Functional Linguistics. Transitivity. Relational Processes. Genre. 
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INTRODUÇÃO 

O uso que os falantes fazem da língua em reais contextos comunicativos 

ocasiona modificações nas estruturas das línguas, e, consequentemente, na 

produção de significados diversos, que são atualizados de acordo com a situação 

comunicativa em que se insere o falante/escritor. A produção de significados, por 

sua vez, reflete como o falante faz associações, seleções linguísticas para 

adaptação contextual, colocando em foco a sua experiência cognitiva e social. 

 A gramática tradicional (GT), por sua visão estática das normas do falar e 

escrever bem, não dá conta da dinamicidade do uso das formas linguísticas, 

tampouco explica os papéis de interação entre os elementos da oração, no que diz 

respeito às funções e relações que eles assumem nas interações comunicativas 

diversas. Mais especificamente, na GT, a transitividade é vista, também de forma 

estática, como relativa ao verbo e o seu complemento. 

 Na Linguística Sistêmico-Funcional, há trabalhos em relação à Transitividade, 

como os de Lima-Lopes (2001) e de Souza (2006), que focam a atenção na língua 

em suas diferentes esferas comunicativas, dando ênfase aos fatores que extrapolam 

o eixo da sintaxe, como o semântico e os pragmático-discursivos. Esses autores 

compreendem que a Transitividade não se limita à relação complementar entre 

verbo e objeto, mas que é através da oração como um todo que os usuários da 

língua constroem significados e representam suas necessidades comunicativas.  

 Lima-Lopes (2001) estudou o funcionamento de todos os processos do 

sistema de Transitividade, em cartas comerciais, ou seja, documentos em que uma 

empresa anuncia algum produto ou serviço. O autor teve como objetivo analisar 

como funciona a representação da Transitividade dos personagens: Empresa 

remetente, Produto/Serviço e Destinatário no gênero. Já Souza (2006) estudou os 

papéis de Transitividade em editoriais de jornais e de revista, em que os escritores 

expressam sua opinião acerca de um tema, muitas vezes com intenção de 

persuadir/influenciar o leitor. Nesses trabalhos, os autores analisam a Transitividade 

em gêneros, embora diferentes, em que predomina a argumentação e que têm em 

comum a análise do funcionamento de todos os processos do sistema de 

Transitividade.  

 Em um trabalho anterior (FRUTUOSO, 2014), estudamos a Transitividade da 

oração com o Processo Relacional ser no corpus Discurso & Gramática (D&G) – 
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Natal/RN –, organizado por Furtado da Cunha (1998). Nesse trabalho, investigamos 

o referido processo no gênero relato de opinião, na fala e na escrita de falantes do 

ensino superior. Diferentemente da GT, que classifica o item ser como verbo de 

ligação entre sujeito e predicativo, vazio de significado, a análise sistêmico-funcional 

mostrou-nos que esses falantes/escritores utilizam a Transitividade para 

representarem sua opinião sobre diversos temas e que o processo relacional ser 

contribui na significação e na elaboração dos argumentos do falante/escritor do 

ensino superior, sobretudo, para relacionar, identificar coisas ou objetos e dar 

qualidade a coisas ou pessoas na relação com os participantes, Portador e Atributo 

ou Característica e Valor, envolvidos na oração.  

 Resultante disso, podemos dizer que a motivação para a escolha do objeto 

desta pesquisa deu-se ainda por outros dois motivos: o primeiro, porque sabemos 

que há na literatura poucos trabalhos que analisam o funcionamento da 

Transitividade com os processos relacionais em gêneros da esfera acadêmica como 

o gênero dissertação; o segundo reside na intenção de dar continuidade à 

investigação, além do processo relacional ser analisado em Frutuoso (2014), para 

uma variedade maior de processos relacionais. 

 Assim, direcionamos esta pesquisa seguindo alguns questionamentos, a 

saber: quais são os processos relacionais usados por pós-graduados da área de 

Letras/Linguística no gênero acadêmico dissertação? Quais são os processos 

relacionais mais frequentes no gênero acadêmico dissertação? Como se dá o 

funcionamento dos processos relacionais e seus participantes no gênero acadêmico 

dissertação? Por fim e mais geral, como os processos relacionais contribuem para a 

construção da argumentação no gênero acadêmico dissertação?  

Para responder esses questionamentos, tivemos como objetivo geral: 

investigar como pós-graduados constroem a argumentação através da 

Transitividade da oração com processos relacionais no gênero dissertação. Mais 

especificamente, identificar os processos relacionais usados por pós-graduados em 

Letras/Linguística na produção do gênero acadêmico dissertação; analisar o 

funcionamento dos processos relacionais mais frequentes, segundo cinco Unidades 

Retóricas (UR) 1  do gênero acadêmico dissertação (Introdução, Fundamentação 

                                                           
1
 Unidades Retóricas são as unidades temáticas básicas cuja distribuição reproduz a estrutura-padrão 

do gênero. Essa terminologia foi adotada por Meurer (1997) em substituição ao termo move 
(movimento) empregado por Swales (1984). 
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Teórica, Metodologia, Análise dos dados e Conclusão); verificar o papel dos 

processos relacionais para a construção de sentido do gênero acadêmico 

dissertação.  

 Nossa hipótese é que os processos relacionais, além dos típicos “ditos verbos 

de ligação” ser e estar configuram a construção de sentido no gênero acadêmico 

dissertação, especificando diferentemente os argumentos, com base na 

identificação, na definição, na classificação e na especialização de termos científicos 

e de fenômenos linguísticos em estudo, conforme as diferentes UR desse gênero. 

 Para dar apoio à análise da oração em sua realização contextual, 

empreendemos nossa investigação, fundamentados na Linguística Sistêmico-

Funcional (LSF) que entende a Transitividade como a relação de sentido entre todos 

os elementos da oração, colocando em foco a língua como fruto das escolhas dos 

falantes no momento comunicativo, ou seja, é uma teoria social que se preocupa 

com a funcionalidade da língua em diferentes contextos. Por conseguinte, opõe-se 

aos estudos de base formalista, por entender a língua como um sistema de 

comunicação, em que as motivações socioculturais influenciam nas escolhas 

linguísticas, consequentemente, na produção dos significados. 

 Nessa perspectiva, a Transitividade, segundo Halliday (1985), apresenta seis 

processos: mental, material, relacional, comportamental, verbal e existencial, sendo 

os três primeiros considerados processos básicos e os três últimos considerados 

secundários, esses processos assumem funções distintas nos textos e têm 

participantes específicos. 

 Para esta investigação, privilegiamos os processos relacionais, porque em 

geral, têm a função de caracterizar, de identificar, de dar ideia de posse, possuindo 

natureza estática em contraposição aos processos materiais que possuem natureza 

dinâmica, contribuindo, sobretudo, na definição de coisas, estruturando conceitos. 

 Assim, nossa pesquisa se fundamenta principalmente em Halliday (1985-

1994), Halliday e Matthiessen (2004), Butt et al. (2001) e demais seguidores, na 

língua espanhola, como Ghio e Fernandez (2008); na língua portuguesa, como 

Lima-Lopes (2001), Souza (2006), Furtado da Cunha e Souza (2007, 2011), e Fuzer 

e Cabral (2010), que utilizam a LSF como teoria. 

 Além destes, para respaldar os significados dos processos, utilizamos Borba 

(1990); para a conceitualização de gênero, buscamos referências em Biasi-

Rodrigues (1998), Prestes (2008) e Motta-Rotth (2010); ainda, para os pressupostos 
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metodológicos, apoiamo-nos em Chizzotti (1991); e em Sardinha (2004), em relação 

à Linguística de corpus. 

Utilizamos o corpus DISSERTES (FRUTUOSO; FIGUEIREDO-GOMES; 

BERTULEZA, 2015) que reúne dissertações e teses de pós-graduados em 

Linguística do Brasil, defendidos entre os anos 2000 a 2014 que versam sobre o 

tema gramaticalização. Levando em conta o grande volume textual das 

dissertações, selecionamos apenas as partes mais significativas, as UR, Introdução, 

Fundamentação Teórica, Metodologia, Análise dos dados e Conclusão, a fim de 

representarem o todo significativo desse gênero acadêmico. 

Este trabalho divide-se em quatro capítulos, os quais estão distribuídos da 

seguinte forma: o primeiro capítulo apresenta a transitividade segundo a abordagem 

tradicional e os estudos da Transitividade segundo o Funcionalismo, tanto na 

vertente norte-americana quanto na abordagem da LSF; esta última estuda o 

Sistema de Transitividade, do qual interessam-nos os processos relacionais. 

O segundo constitui a fundamentação teórica, em que apresentamos a LSF e 

alguns dos seus conceitos importantes, como os de metafunções da linguagem e o 

Sistema de Transitividade, com destaque para os processos relacionais. 

O terceiro capítulo compreende a metodologia aplicada no desenvolvimento 

do trabalho, a abordagem da pesquisa, os conceitos de gênero, as categorias 

analisadas e o tratamento dos dados.  

O quarto capítulo contempla a análise do Sistema de Transitividade com os 

processos relacionais no gênero acadêmico dissertação. Nele, apresentamos a 

distribuição dos processos segundo as UR e a sua função na construção de sentidos 

no gênero em estudo. 

Acreditamos que este trabalho é de grande importância para os estudos 

linguísticos, principalmente para a vertente funcionalista, uma vez que poderá dar 

respostas/explicações e ampliar a teoria linguística, por colocar em foco o uso das 

formas linguísticas em reais contextos comunicativos, representados em 

textos/gêneros socialmente produzidos. 
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1 TRANSITIVIDADE: DO TRADICIONAL À LINGUÍSTICA MODERNA 

 

  

 A Transitividade é um assunto muito discutido pelos estudiosos da linguagem. 

Porém sabemos que não há entre eles um consenso, uma vez que a Transitividade 

é estudada por diversos campos de estudo, cada qual com suas especificidades, 

que figuram nos estudos formais, aqui representados pelas GTs de Said Ali 

([1921]2001), Rocha Lima (2007) e Bechara (2009), e os estudos funcionais, aqui 

representados pelas pesquisas funcionalistas de Hopper e Thompson (1980) e de 

Furtado da Cunha, Costa e Cezário (2003), além de trabalhos da LSF, de autoria de 

Lopes (2001) e Souza (2006). Desse modo, este Capítulo apresenta, grosso modo, 

um panorama sobre o que se tem visto sobre a Transitividade, a partir da visão da 

GT aos estudos linguísticos modernos. 

 

1.1 Estudos da transitividade segundo a visão tradicional 

 

 Na GT, a transitividade é vista como propriedade única dos verbos. Estuda a 

relação dos verbos com seus complementos, verificando se um verbo “pede” ou não 

um termo que complete o seu sentido, classificando-o, dicotomicamente como 

transitivo e intransitivo.  

 A classificação canônica baseia-se em propriedades ora semânticas, ora 

sintáticas do verbo e do complemento, com fim de saber se esse verbo expande ou 

não uma ação e/ou sentido a outro termo da oração. Sendo assim, nessa 

abordagem, um verbo é transitivo, quando a ele vem um complemento associado 

que será um objeto direto ou indireto (o critério é a presença da preposição), ou é 

intransitivo, quando o sentido do verbo fixa-se em si mesmo e, portanto, sem 

necessidade da presença de outro termo para completá-lo. Nessa concepção, a 

oração não é analisada em sua representação total de significado. 

 À guisa de um panorama geral sobre os estudos da Transitividade no que 

concerne à tradição gramatical, apresentamos os conceitos postos pelos gramáticos 
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em relação às designações da Transitividade dos verbos. Para tanto, lançamos mão 

das gramáticas de Said Ali ([1921]2001), Rocha Lima (2007) e Bechara (2009).2  

 Said Ali (2001), em sua gramática histórica define o verbo, no português, 

como o elemento que exprime ação ou estado. Entretanto, ressalta que o significado 

do verbo pode recair sobre outro elemento, ou seja, defende a ideia de que o verbo 

nem sempre tem significação completa. Segundo ele, para que fosse possível todos 

os verbos conterem em si próprios o significado suficiente, “seria necessário possuir 

no nosso idioma uma contextura morfológica extremamente complexa” (p. 126). 

 Numa visão sintático-semântica, Said Ali ([1921]2001, p.126) considera 

transitivo o “verbo cujo sentido se completa com um substantivo usado sem 

preposição ou ocasionalmente com a preposição a”, como nos exemplos de (01) a 

(04). 

(01) Amar a Deus. 

(02) A terra produz trigo. 

(03) Restituir o filho à mãe. 

(04) Entregar o prisioneiro ao general.  

 

Nos exemplos (01) e (02), os substantivos em itálico são classificados como 

objeto direto, porque, segundo o autor, cumprem o papel de completar o sentido dos 

verbos amar e produz, já em (03) e (04) são transitivos indiretos, ou com objetos 

dativos, aqueles a quem a ação reaproveita ou aproveita, como em (03) e (04) 

(itálico), que estendem o sentido do objeto direto. 

Said Ali ([1921]2001) avança em sua análise quando examina o aspecto 

semântico do objeto direto em relação ao verbo. Para o autor, (01) denota para onde 

se direciona o sentimento. O objeto em “amar a Deus” não é afetado diretamente 

pela ação do verbo amar, já na oração (02) o objeto denota “o produto da ação” 

(p.126).  

Quanto aos verbos intransitivos, o gramático define como os que não 

admitem acusativo, como viver, morrer que, para ele, são intransitivos “puros e 

absolutos”, pois não necessitam de complementos. Porém, enfatiza que alguns 

verbos mesmo intransitivos recebem complementos necessários a sua significação 

                                                           
2
Escolhemos esses autores por serem consagrados nos estudos gramaticais e por terem base 

filológica; não se baseiam apenas intuitivamente nos modelos lusitanos ou nos clássicos da 
Literatura.  



19 
 

como depender de alguma coisa, precisar de alguma coisa, concordar com uma 

opinião, são chamados pelo autor de intransitivos relativos.  

Said Ali ([1921] 2001, p.126) explica, ainda, que os termos preposicionados 

em (05) e (06) são considerados termos adicionais ao verbo, que podem ser 

classificados como locuções adverbiais, isso porque esses verbos para o autor são 

absolutamente intransitivos. Vejamos os exemplos do autor: 

 
(5) Viver do ganhado  

(6) Morrer de fome 

 
Apesar da distinção categórica entre os verbos transitivos e intransitivos, Said 

Ali afirma que essa linha de demarcação não é rígida. “Assim, se transitivos são os 

verbos comer e beber em “comer carne”, “beber vinho”, não há dúvidas que esses 

mesmos verbos vêm empregados intransitivamente [...]”, em outras orações como “o 

doente não come nem bebe”, o mesmo verbo atua intransitivamente. (SAID ALI, 

([1921] 2001, p.126).  

Como podemos constatar, Said Ali ([1921]2001) parte de uma perspectiva 

sintático-semântica quando analisa a transitividade ou intransitividade de um verbo. 

No exemplo com comer, o verbo é empregado com outra acepção e uma oração 

estruturalmente diferente, o que comprova que em algumas classificações os verbos 

nem sempre atuarão em um mesmo padrão. Quando o autor classifica os verbos, 

reconhece que eles poderão variar conforme a atuação em algumas frases. Em 

verbos como falar ou ouvir na acepção de atos fisiológicos são intransitivos, mas, 

segundo o autor, ocorrem frequentemente na linguagem cotidiana transitivos como 

em “ouvir o que alguém fala”, em que ouvir o (=aquilo) e alguém fala que (relativo a 

o). Conclui, portanto, que eles não pertencem a um grupo “definido” (SAID ALI, 

([1921] 2001, p.127).  

 Rocha Lima (2007) em sua Gramática Normativa classifica o verbo como a 

palavra regente que exige ou não complementos ao predicado. O autor assume o 

critério semântico para análise dos verbos e seus complementos, quando considera 

o complemento e o verbo uma expressão semântica e que sem essa junção o 

predicado poderá ficar incompreensível. O autor afirma que, para formar uma 

expressão semântica, o verbo requer um tipo de complemento. 



20 
 

 Comungando com a exposição de Said Ali, Rocha Lima (2007) afirma que os 

verbos transitivos precisam de termos para completar-lhes a ideia. É perceptível que 

essa classificação passa a ser semântica, quando o autor coloca em foco o 

conteúdo do verbo e a necessidade de um nome que lhe complete o sentido. Já 

referindo os termos objeto direto e indireto, a classificação passa a ser sintática, pois 

é categorizada pela ausência ou presença da preposição. Vejamos os exemplos (07) 

a (10), de Rocha Lima (2007)3 

  
(07) Castigar o filho. 
 
(08) Construir uma casa. 
 
(09) o soldado morreu. 
 
(10) fugiram todos. 

 
Nas orações (07) e (08), o autor define os verbos castigar e construir como 

transitivos por sua não completude de sentido, e os verbos morreu e fugiram em (09) 

e (10) como intransitivos, por terem “sentido completo”. O autor utiliza critérios 

sintáticos e semânticos para a análise do objeto direto como, por exemplo, 

sintaticamente, “pode ser sujeito da voz passiva; porque pode corresponder, na 3ª 

pessoa, às formas o, a, os, as” (ROCHA LIMA, 2007, p. 243); semanticamente, o 

objeto direto indica sobre quem recai a ação, o resultado da ação e/ou conteúdo da 

ação, como em (07) e (08).  

Reconhecer que os padrões de classificação não são absolutos é uma 

posição adotada pelo gramático, pois sabe que os verbos podem ser empregados 

ora como transitivos, ora como intransitivos, como nos pares de frases – “Quem 

ouve, é surdo” e “Ouvi um ruído, o mesmo verbo funciona diferente em ambas as 

frases, o primeiro, intransitivo, o segundo como transitivo direto. Como vimos, essa 

concepção também é adotada por Said Ali. 

Numa perspectiva menos conservadora, mesmo fazendo sua análise em 

orações fora do discurso, Bechara (2009) em sua Gramática moderna do português 

concebe o verbo como elemento central da oração. O gramático critica a distinção 

normativa dos predicados verbais e dos nominais, ou, em outras palavras, critica 

como “os cânones gramaticais” distinguem um predicado do outro pela centralidade 

                                                           
3
 Os exemplos correspondem às páginas 239 e 243 



21 
 

e importância de um termo em uma dada oração – o verbo e o nome. Para o autor, a 

diferença é sem razão, porque toda relação predicativa tem por núcleo um verbo.  

Para Bechara (2009), na predicação, há verbos que têm ou não uma 

significação semântica extensa. Nas palavras dele, “há verbos cujo conteúdo léxico 

é de grande extensão semântica” que, para expressar alguma realidade, “temos de 

delimitar essa extensão semântica mediante o auxílio de outros signos léxicos 

adequados à realidade concreta” (p. 414).  

Essa delimitação semântica diz respeito aos complementos e/ou argumentos 

do verbo, ou seja, o autor concebe o tratamento semântico dado aos verbos e 

fatores do nível sintático. As definições de Bechara (2009) entram em consonância 

com algumas definições de Rocha Lima (2007), uma vez que seguem os mesmos 

critérios de análise: os verbos transitivos, que necessitam de delimitação semântica 

(argumentos) e os intransitivos, que expressam significados mais concretos, sem 

necessitar de um termo para completá-los. Nos exemplos citados por Bechara 

(2009, p. 415), apresentamos essas classificações. Vejamos os exemplos de (11) a 

(14): 

  
(11) O porteiro viu o automóvel. 

(12) Eles precisam de socorro. 

(13) José acordou cedo. 

(14) Ela não trabalha 

 

Nas orações (11) e (12), os verbos são transitivos, pois recebem a 

delimitação semântica através do complemento objeto direto o automóvel e 

complemento relativo de socorro, noção que difere dos outros dois gramáticos. Já, 

em (13) e (14), os verbos acordou e trabalha têm delimitação semântica concreta, e 

por isso, se encaixam no grupo dos verbos intransitivos. Bechara (2009, p. 416-422) 

explica que o predicado acompanha-se de argumentos, chamados de complementos 

verbais, que são o complemento direto ou objeto direto, ilustrado em (11); objeto 

preposicionado, iniciado por preposição, como em “Amar a Deus sobre todas as 

coisas”; complemento relativo, introduzido por preposição, como em (12); e objeto 

indireto, “que denota geralmente relação a um ser animado, introduzido pela 

preposição a e que se refere à pessoa destinada ou beneficiada pela experiência 
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comunicada”, como em “O diretor escreveu cartas AOS PAIS” (BECHARA, 2009, 

p.421). 

Assim como os outros gramáticos, Said Ali ([1920]2001) e Rocha Lima (2007), 

Bechara (2009) reconhece que os verbos podem ainda ser usados, transitiva ou 

intransitivamente, dada à necessidade de um verbo que tem aplicação muito vaga 

como em “Eles comeram maçãs” – transitivo, “Eles não comeram” como intransitivo. 

  Bechara (2009) assume, então, a ideia de que a delimitação entre verbos 

transitivos e intransitivos não é fechada, concluindo que essa concepção “pertence 

mais ao léxico do que a gramática”, advertência já dada por Said Ali (2001). 

  As descrições em muitos pontos revelam consonâncias ao modo como 

compreendem a (in)transitividade segundo a noção de completude, na análise 

voltada para o verbo, por exemplo. Outro ponto comum entre os gramáticos é a 

respeito dos verbos que podem ser usados ora como transitivos ora como 

intransitivos a depender de sua aplicação. Uma das divergências parte de Bechara 

(2009) quando critica a distinção entre predicados nominais e verbais, pela 

centralidade de um termo (nome ou verbo); segundo ele, esse termo sempre será 

um verbo. 

 Com base no exposto, ressaltamos a problemática que envolve a 

classificação dos verbos transitivos e intransitivos e, assim, entendemos que os 

verbos não são elementos de significação fechada ao ponto de terem uma 

classificação pronta e acabada. Amparados nas palavras de Saib (2008, p.13), 

defendemos que “não há como enclausurar os verbos em padrões estanques de 

comportamento”, pois sabemos que a língua como fenômeno variável impõe 

mudanças que não podem ser vistas nem analisadas com frases criadas. Já está 

provado que, no uso, as formas verbais tomam significados diferentes.  

 Nesse contexto, é primordial que a língua seja analisada como fenômeno 

interativo e social, como uma estrutura variável e não estável. Nesse sentido, para a 

análise das estruturas da língua deve-se levar em conta fatores que extrapolam o 

eixo sintático, como os aspectos semânticos, pragmáticos e discursivos.  

Salvo o peso da tradição e sua importância aos estudos gramaticais, é 

pertinente dizer que a análise se pauta em orações fragmentadas, isto é, a oração 

não é analisada em sua composição total, portanto a transitividade é compreendida 

na relação do verbo + complementos; o sujeito, em muitos casos não é analisado. 

Entretanto, reconhecer que a classificação não pode ser absoluta e examinar o 
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sentido de determinados verbos e como eles se estendem ao objeto, como fazem 

alguns dos gramáticos, pode ser considerado um avanço aos estudos gramaticais 

tradicionais.  

Apesar de os autores considerarem que as postulações estanques sobre os 

verbos não dão conta do fenômeno da transitividade, as análises são realizadas fora 

dos contextos de uso. Consequentemente os gramáticos ainda apresentam o 

fenômeno de modo superficial, isto é, sem de fato levarem em conta que os 

aspectos discursivo-pragmáticos são essenciais à análise confiável da língua. 

 

1.2  Estudos da Transitividade segundo a visão funcionalista 

 

Alguns estudos referentes à análise do predicado, mais precisamente do 

verbo, e de como este se comporta em determinados tipos de orações, vêm 

avançando pelo viés da Linguística Funcional, pelo modo de conceber a língua como 

maleável às situações de uso.  

Nesta seção fazemos uma exposição da perspectiva funcional de análise da 

língua. Trazemos especialmente a Transitividade no viés sintático-semântico do 

inglês, segundo Hopper e Thompson (1980), e do português, segundo Furtado da 

Cunha, Costa e Cezário (2003). Valer-nos-emos de Lima-Lopes (2001) e Souza 

(2006) para apresentarmos o modelo de Transitividade do português segundo os 

pressupostos da LSF, perspectiva teórica deste trabalho. 

Os estudos de Hopper e Thompson (1980) defendem análises da língua 

inglesa baseadas no uso dos falantes em interações sociocomunicativas. Segundo 

os autores, a Transitividade envolve a intensidade de como os participantes da 

oração interagem e de como as informações são transferidas entre eles.  

Nessa perspectiva, a oração é analisada em todos os seus elementos e, a 

partir deles, definem-se graus de Transitividade. Não é uma análise categórica como 

faz a GT, que vê esse fenômeno de forma superficial com orações fora do contexto 

em que ocorrem. Hopper e Thompson (1980) compreendem a Transitividade como 

uma escala gradiente em que todos os componentes da oração podem representar 

Transitividade alta ou baixa, como os apresentados no Quadro 1: 
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Quadro 1 – Parâmetros da Transitividade 

Parâmetros Transitividade Alta Transitividade Baixa 
 

a) Participantes 
b) Cinese 
c) Aspecto do verbo 
d) Pontualidade do verbo 
e) Intencionalidade do 
sujeito 
f) Polaridade da oração 
g) Modalidade da oração 
h) Agentividade do sujeito 
i) Afetamento do objeto 
j) Individuação do objeto 

Dois ou mais participantes 
Ação 

Perfectivo 
Pontual 

Intencional 
Afirmativa 

Modo realis 
Agentivo 
Afetado 

Individuado 

Um participante 
Não-ação 

Não-perfectivo 
Não-punctual 

Não-intencional 
Negativa 

Modo irrealis 
Não-agentivo 
Não-afetado 

Não-individuado 

                  Fonte: Furtado da Cunha e Souza (2007, p. 37). 

 

 Segundo Hopper e Thompson (1980), esses componentes formulam graus 

de Transitividade na oração. São independentes, mas cada um sugere uma escala e 

funcionam como um continuum. Os autores têm a intenção de mostrar o papel 

crucial da Transitividade na língua e que essa “tem uma série de consequências 

previsíveis universalmente na gramática”, além disso “as propriedades definidoras 

da Transitividade são determinadas no discurso.”4 

Salientamos que, no Quadro 1, os autores apresentam uma particularidade de 

dois componentes em relação ao objeto nas cláusulas: afetamento do objeto e 

individuação do objeto. O primeiro explicita como a ação é transferida de um 

participante a um paciente e como esse é afetado; o segundo é subdividido em 

categorias, quais sejam: individuado (próprio, humano/animado, concreto, singular, 

contável, referencial, definido); não-individuado (comum, inanimado, abstrato, plural, 

incontável, não-referencial) (cf. HOPPER; THOMPSON, 1980, p. 253).  

 Vejamos alguns exemplos de (14) a (17), apresentados por Hopper e 

Thompson (1980, p.253-254): 

 

(14) Jerry knocked Sam down.  
 Jerry nocauteou Sam.  
 
(15) Susan left. 
 Susan partiu. 
 
(16) Jerry likes beer.  
 Jerry aprecia cerveja. 

                                                           
4
  […] having a number  of universally predictable  consequences in grammar, and that the defining 

properties of transitivity are discourse determined.. (HOPPER; THOMPSON, 1980, p. 251) 
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(17)  There were no stars in the Sky. 
  Não havia estrelas no céu. 

 
A oração (14), segundo o Quadro 1, tem dois participantes envolvidos no 

evento linguístico, verbo ação, o aspecto pontual do verbo, o qual representa que a 

ação do verbo foi concluída (nocauteou); sujeito intencional (ação de Jerry sobre 

Sam), oração afirmativa, oração realis (nocauteou - modo indicativo), sujeito agente 

(Jerry), objeto afetado (Sam) e individuado (próprio, animado, concreto, singular 

definido, contável). Essa oração apresenta, portanto, o grau máximo de 

Transitividade segundo a proposta dos autores. 

O exemplo (15), dentre os quatro, é o que ocupa o segundo mais alto grau de 

Transitividade porque tem: um participante (Susan), verbo ação (partiu), aspecto 

perfectivo, verbo pontual (ação finalizada, concluída), sujeito intencional (Susan), a 

oração representa uma afirmação, modo indicativo – realis (partiu) e sujeito agente 

(Susan que pratica o ato). Se fosse analisada nos moldes da GT, essa oração seria 

classificada como intransitiva, pela semântica do verbo partiu, que tem sentido 

“completo” e não precisa de complemento. 

Na sequência, a oração (16) fica em um grau mais baixo, por apresentar 

apenas: dois participantes (Jerry e cerveja), sujeito intencional (a intenção do 

participante Jerry em praticar a ação), a oração é afirmativa, no modo indicativo -

modalidade realis (verbo aprecia) e o sujeito é agente da ação (Jerry). Essa oração 

reafirma a noção de contínuo proposta pelos autores pelo fato de ter o parâmetro “a” 

(dois ou mais participantes) que indica Transitividade alta e, mesmo assim, fica em 

um grau baixo em relação à oração (15) que tem apenas um participante.  

Segundo os autores, o exemplo (17) tem o menor grau de Transitividade, 

porque não apresenta nenhum dos parâmetros exceto realis. (HOPPER; 

THOMPSON, 1980, p. 253). 

Essa análise segundo os dez parâmetros de Transitividade também é 

aplicada em textos da língua portuguesa por Furtado da Cunha, Costa e Cezário 

(2003), em que os autores analisam Narrativas Recontadas, constantes do corpus 

D&G de Natal, organizado por Furtado da Cunha (1998), evidenciando, no português 

do Brasil, os graus propostos por Hopper e Thompson (1980). 
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Segundo os autores Furtado da Cunha et al (2003), cada um dos parâmetros 

“contribui para a ordenação de orações numa escala de transitividade” (p.37). Os 

exemplos de (18) a (21) são da análise em textos que recontam o filme Batman.  

 
(18) Batman derrubou o Pinguim com um soco.  
 
(19) A Mulher Gato não gostava do Batman. 
 
(20) Esse rio tem uma forte correnteza. 
 
(21) Então o Pinguim chegou na festa. 

 
 
As orações (18), (19) e (20) segundo os critérios da GT seriam classificadas 

como transitivas, uma vez que possuem um verbo que requer um objeto para 

completá-lo. Já a oração (21), segundo a GT, seria intransitiva, identificada pela 

semântica do verbo que é “completa” não necessitando de complemento.  

Em relação aos parâmetros sintático-semânticos de Hopper e Thompson 

(1980), a oração (18) é mais transitiva, pois ocupa o grau mais alto da escala de 

Transitividade: dois participantes (Batman e Pinguim); verbo ação (derrubou); 

pontual (ação concluída); sujeito intencional (Batman); oração afirmativa; realis 

(modo indicativo); sujeito agente; objeto afetado e individuado (Pinguim – referencial, 

humano, próprio, singular). (FURTADO DA CUNHA et al, 2003, p.38).  

A oração (19),segundo os autores, contém sete traços de Transitividade que 

são: um participante, cinese, aspecto perfectivo, verbo pontual, sujeito intencional, 

polaridade afirmativa, modalidade realis, sujeito agente. A oração (20) ocupa um 

grau mais baixo na escala: têm dois participantes, objeto individuado, perfectividade 

do verbo e modalidade realis. Já a oração (21) ocupa, segundo a escala, o grau 

mais baixo, com apenas modalidade realis e polaridade afirmativa (FURTADO DA 

CUNHA et al, 2003, p.38).  

A Transitividade na análise de Hopper e Thompson (1980) constitui uma 

análise gradiente que evidencia graus de Transitividade. Segundo os autores, a “[...] 

Transitividade é uma propriedade das cláusulas, que é um continuum ao longo do 

qual vários pontos tendem a coocorrer” 5. Essa análise é voltada para a relação 

entre sintaxe e semântica, envolvendo ainda os aspectos discursivos e pragmáticos 

decorrentes do uso da língua, pois, dependendo do maior ou menor grau de 

                                                           
5
 […] Transitivity is property of clauses, that it is continuum along which various points cluster and tend 

strongly to co-occur […] (HOPPER; THOMPSON, 1980, p. 290) 



27 
 

transitividade da oração, podemos observar como o falante estrutura seu discurso 

para atingir seus propósitos comunicativos.  O modelo de análise da Transitividade 

por Hopper e Thompson (1980) no inglês e por Furtado da Cunha et al (2003) no 

português mostra-se, pois, como ampliador da investigação do fenômeno da 

Transitividade, ao evidenciar que a língua não deve ser posta em análise baseada 

apenas no verbo, mas sim no complexo da oração, em  que todos os elementos 

podem ser analisados.  

Na LSF, a Transitividade é vista como um fenômeno de representação das 

experiências, em que os usuários da língua através do sistema linguístico (léxico-

gramática) constroem significados de suas práticas socioculturais, (sejam do mundo 

real ou do imaginário), na figura dos processos, participantes e circunstâncias. A 

análise da LSF tem em comum com a análise de Hopper e Thompson (1980) e 

Furtado da Cunha, Costa e Cezário (2003) a compreensão de que a Transitividade 

deve ser analisada em todos os componentes da oração, a qual advém do uso real 

de seus usuários. 

Nessa linha teórica, apresentamos os trabalhos de Lima-Lopes (2001) e de 

Souza (2006) 6 que versam sobre o funcionamento da Transitividade nos gêneros 

textuais  em cartas publicitárias e em editoriais de jornais e revista em língua 

portuguesa, respectivamente. 

Lima-Lopes (2001) analisa as escolhas no sistema de Transitividade em 104 

cartas publicitárias (cartas de venda de produtos e cartas de venda de serviços), 

com o objetivo de observar como funciona a representação dos processos e 

participantes no Sistema de Transitividade nas cartas publicitárias. No corpus do 

autor, os processos relacionais obtiveram uma frequência de 19%, ficando em 

segunda posição em relação aos processos Materiais. Lima-Lopes (2001) apresenta 

sua análise de acordo com a representação do Produto/Serviço, o Destinatário e a 

Empresa Remetente, os quais são chamados pelo autor de personagens. 

A caracterização dos Produtos/Serviços é feita nas cartas a partir das funções 

de Classificação, Identificação, Constituição. Com relação à frequência dos 

processos relacionais, o mais recorrente foi o processo ser com 55 ocorrências, (na 

Classificação e Identificação), seguido do processo estar com 19 (apenas na 

                                                           
6
 Lopes (2001) e Souza (2006) analisam em seus trabalhos os seis processos do Sistema de 

Transitividade, mas, a título de nosso interesse, fizemos um recorte e apresentamos os resultados 
que concernem aos processos relacionais, que são o foco desta pesquisa. 
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Classificação), do processo tratar-se com 06 (na Classificação e Identificação), do 

processo ter com 21 (na Constituição) e, por fim, do processo possuir com 3 

ocorrências (na Constituição). Esses dados são importantes porque mostram que os 

processos relacionais são usados para caracterizar aquilo que é anunciado (LIMA- 

LOPES, 2001).  

Vejamos algumas amostras do autor em que evidencia o personagem 

Produto/Serviço (22) a (24): 

 
(22) O ACMEvida é um seguro... 
 
(23) sua melhor opção é o ACME, seu consultor econômico. 
 
(24) Os sistemas possuem teclas de funções que [...] 
 

 

 Nessas orações o autor faz a representação do personagem Produto/Serviço 

– “o ACMEvida” (Portador). O processo relacional ser nessa oração tem a função de 

Classificar. Já em (23) a função é de Identificação em que o escritor coloca o 

Produto/Serviço em posição de destaque. Quanto à função de Constituição, o autor 

exemplifica com o processo relacional possuir em (24), em que há uma explicação 

das partes ou facilidades oferecidas e o Produto/Serviço é o Possuidor (LIMA-

LOPES, 2001). 

 Em relação ao Destinatário (a quem se destina a informação, ou seja, o 

cliente), Lima-Lopes (2001) divide em duas categorias: a Aproximação, que tem o 

processo ter com 12 ocorrências, seguido do processo ser com 06 ocorrências, 

depois vem o processo ficar com 04 e, por último, o processo encontrar com apenas 

03 ocorrências. Na função de Descrição, ocorrem o processo ter, como o mais 

frequente, com 07 ocorrências, e o processo contar com 06 ocorrências.  

 
(25) Porque você é muito importante para nós e não queremos que deixe de ler 
nossa revista.  
 
(26) Você conta com o valor acima que já está pré-aprovado. 

 
Nessas amostras, o autor ilustra as representações do Destinatário no 

Sistema de Transitividade. Em (25), “você” (itálico) é relacionado a “muito 

importante”, que denota, segundo o autor, uma tentativa de Aproximação. Além 

disso, a forma “para nós” mostra que o Destinatário (Portador) é importante para a 

empresa. Em (26), o Processo utilizado é o contar, que realiza a função de 
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Descrição, nesse caso, o Destinatário é Possuidor de serviços diversos, oferecidos 

por instituições financeiras. (LIMA-LOPES, 2001, p. 123). 

A Empresa Remetente realiza-se em três funções: Identificação, com os 

processos ser 07 ocorrências, estar com 04 ocorrências e ficar com apenas 02 

ocorrências; na Classificação apenas o processo ser com 05 ocorrências; e na 

Aproximação são utilizados somente o Processo ser, com 06 ocorrências, e estar, 

com apenas 01 ocorrência. (LIMA-LOPES, 2001, p. 127). A Descrição da Empresa 

Remetente encontra-se em menor frequência em relação aos outros “personagens” 

Produto/Serviço e Destinatário. 

 
(27) [A ACME informática] se propõe em primeiro lugar a ser a melhor sem ser  
a maior.   
 
(28) (Nós) Somos especializados na área contábil [...]  
 
(29) ACME, a Empresa que está mais perto de você [...]  
 
 

 A amostra (27) representa uma identificação da Empresa (Portador) como a 

“melhor”, com o uso do processo relacional ser. Em (28), a Empresa é instanciada 

pelo pronome implícito (Nós). Nessa oração se realiza a Classificação da empresa 

como “especializados na área contábil”.  Já em (29), realiza-se uma Aproximação, 

entre a Empresa Remetente (Portador) e o Destinatário (cliente). 

 Lima-Lopes (2001) assegura através de análise qualitativa de apoio 

quantitativo, que os processos relacionais funcionam de forma variada nos contextos 

das cartas publicitárias e que têm a função caracterizadora, classificatória e 

identificadora, além de significados de Aproximação e Constituição. Cada Processo 

realiza significados diferentes conforme cada participante das cartas, ou seja, variam 

conforme o uso e o propósito comunicativo.  

 Souza (2006) analisa a Transitividade em editoriais de jornais e de revistas. A 

escolha da autora pelo gênero editorial dá-se por se tratar de textos persuasivos que 

buscam convencer o leitor sobre a informação dada. Com base nesse gênero, a 

autora investigou como funciona a Transitividade (processos e participantes) na 

construção dos sentidos nos textos dos escritores editorialistas.  

A autora salienta que a escolha da Transitividade em seu trabalho deu-se 

“pela compreensão de que a transitividade verbal não se manifesta da mesma 
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maneira em todos os gêneros, tampouco é apenas uma relação sintática do verbo 

com seu objeto” (SOUZA, 2006, p. 22).   

 Entre as 767 orações da análise, 47% dos usos foram de Processos 

Relacionais nos editoriais de jornais e de revistas. A autora constata que nesse 

gênero os processos relacionais ocorrem com maior frequência em relação aos 

demais processos do Sistema de Transitividade (materiais, mentais, verbais, 

existenciais, comportamentais). Esse resultado é diferente dos resultados de Lima-

Lopes (2001) em que os processos relacionais são o segundo mais frequente depois 

dos materiais. 

 No corpus da autora, os processos relacionais encontrados foram: ser com 

216 ocorrências, estar 66, ficar 17, ter 13, tratar 13, Trazer 12, tornar 11, parecer 07, 

encontrar 06 e mostrar 02. Nas amostras (30), (31) e (32) são apresentadas um dos 

usos dos processos ser, estar e tornar, no modo Atributivo.  

 
(30) Se a aprovação (...) lembra FHC, a desaprovação é menor. (FSP7) 
 
(31) A iniciativa representa uma sinalização clara do desejo de fortalecer a 
integração regional. A inclinação brasileira nesse sentido está nítida há dez 
anos (FSP4). 
 
(32) O novo formulário tornou-se complicado, com centenas de quadros a 
preencher... (JC6). 
 
 

Em (30), o escritor do gênero qualifica o Portador “desaprovação” com o 

Atributo “menor”. Na amostra (31), segundo a autora, o escritor quer passar ao leitor 

uma imagem favorável sobre Brasil, ao utilizar o adjetivo “nítida” para criar um 

quadro favorável ao Portador “a inclinação brasileira nesse sentido”. Em (32), temos 

um exemplo de tornar em que o escritor enfatiza um ponto fraco do Portador “o novo 

formulário” com o Atributo “complicado”. (SOUZA, 2006). 

 

(33) [...] peço licença a esta edição de setembro para falar sobre as surpresas 
que você terá em outubro, o mês de aniversário de UMA. (UM6). 
 
(34) Veja é a maior e a mais influente revista do Brasil. (VE8). 

 

Em (33), o escritor anuncia ao leitor as surpresas que ele terá na próxima 

edição da revista UMA, usa a relação de possessividade do processo ter, com o 

Participante Possuidor realizada pelo pronome “você” (leitor) e o Possuído que é “o 

mês de aniversário de UMA”, que estará à disposição do leitor. Há uma 
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circunstância de tempo intercalando o processo ter e o Possuído, informando qual é 

o mês referido. Na oração (34), é apresentada uma identidade determinada para a 

revista Veja (Identificado) “a maior e a mais influente revista do Brasil” –– que é o 

Identificador. Com esse uso, o escritor singulariza a empresa no Brasil, 

identificando-a por seu potencial.  

Segundo a autora, os processos relacionais, diante da frequência e dos usos, 

foram bastante significativos na construção do texto nos editoriais de jornais e 

revista, que no geral têm temas bem diversificados. Segundo Souza (2006), os 

significados realizados por esses processos parecem ser essenciais nos editoriais, 

uma vez que contribuíram na construção de categorizações, classificações e 

definições com propósito de persuadir o leitor. 

 No contexto geral, entre a posição tradicional e a funcional, é preciso ressaltar 

que as análises tradicionais perdem força diante das funcionais, por serem feitas 

com base em frases criadas, fora de um contexto de uso. Consequentemente tais 

categorias engessadas pela GT podem assumir outras funções, quando analisadas 

na língua em funcionamento, ou seja, “a própria dinâmica da língua impõe novas 

formas de articulação das noções de ação”, o que implica num “distanciamento dos 

paradigmas classificatórios e um avanço na perspectiva funcional” (SAIB, 2008, 

p.13).  

 Desse modo, as análises funcionalistas tomam como foco as interações 

comunicativas dos usuários da língua enquanto fenômeno variável, baseando-se em 

dados reais e eventos linguísticos que são cientificamente comprovados. Logo, os 

trabalhos de Hopper e Thompson (1980) e Furtado da Cunha (2003)  vêm corroborar 

que a língua reflete mudanças em suas estruturas. Além disso, os dados trazem à 

tona as inúmeras relações que a oração, e não somente o verbo, pode apresentar 

quando analisada em textos reais. 

 Como vimos, os trabalhos de Lima-Lopes (2001) e de Souza (2006) 

evidenciam a variação dos usos dos Processos dentro do Sistema de Transitividade 

nos gêneros textuais estudados, abrindo, pois, mais uma inquietação para ser 

verificada nesta pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 – A LINGUÍSTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL E O 

SISTEMA DE TRANSITIVIDADE 

 

Apresentamos, neste capítulo, a LSF concebida como uma teoria sócio-

funcional que entende a língua como representação das escolhas dos falantes. 

Destacamos os conceitos referentes às Metafunções da Linguagem e o Sistema de 

Transitividade, processos e circunstâncias presentes nesse sistema. 

 

2.1 A Linguística Sistêmico-Funcional  

  

Antes de qualquer detalhamento sobre os pressupostos da teoria, é 

necessário apresentar um breve relato sobre o início da LSF. Essa teoria subjaz aos 

estudos antropológicos de Bronislaw Malinowski que traz a ideia de que a linguagem 

em seu verdadeiro funcionamento é orientada culturalmente, ou seja, o meio cultural 

de um indivíduo influencia no conjunto das escolhas linguísticas que ele fará em 

determinados ambientes. 

Segundo Fuzer e Cabral (2010, p. 7), “o linguista Firth deu origem às 

primeiras sistematizações desse princípio da linguagem” em relação ao social, mas 

as principais estruturações teórico-metodológicas foram elaboradas por seu aluno 

Michael A. K. Halliday, a partir das publicações de A introduction Funcional Grammar 

(1985, 1994) e em 2004, com uma reedição da obra, com a participação do Linguista 

Christian M. I. M. Matthiessen.  

Na obra de Halliday (1985), a principal linha mestra é a incorporação/relação 

da dimensão social e cultural à linguística, ou seja, como as práticas sociais são 

representadas e demonstradas nas práticas de linguagem. O autor teve a intenção 

de mostrar como as relações socioculturais influenciam e moldam as escolhas 

linguísticas dos falantes no momento de interação. Entende a linguagem em seu 

verdadeiro funcionamento, preocupando-se com os usos da língua em contextos 

variados, que, por sua vez, são influenciadores nas seleções feitas pelos usuários 

do sistema linguístico. 

É importante frisarmos que a teoria de Halliday tem avançado bastante, pois 

cada vez mais a área está sendo pesquisada/utilizada: para compreender as 

funções da linguagem, a evolução das línguas através do tempo; para compreender 
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os textos em suas diversas dimensões e como estes estão relacionados ao meio 

sociocultural; os propósitos de produção dos textos; sua variabilidade diante dos 

contextos e dos interlocutores; os gêneros textuais e a sua construção sócio-

histórica; e a relação desses textos a fatores ideológicos (FUZER; CABRAL, 2010). 

Além de aplicações nos estudos da linguagem, essa teoria sistêmica tem 

também contribuído para o ensino: referimo-nos ao ensino-aprendizagem de línguas 

em geral, podendo dar subsídio aos professores de língua materna no que se refere 

ao estudo do texto, da análise linguística; além de trazer contribuições teórico-

metodológicas para o ensino de gramática através de suas orientações na forma de 

conceber a linguagem. 

Além disso, segundo Fuzer e Cabral (2010), a LSF dá suporte teórico para o 

desenvolvimento de outras teorias, importantes ao ramo da linguística moderna, tais 

como: a Análise Crítica do Discurso, que tem como precursor Fairclough (1992, 

1993); o estudo da gramática das imagens, denominada Gramática do Design Visual 

elaborada por Kress & Van Leeuwen (1996); o estudo da estrutura genérica, de 

Hasan (1989) e, mais recente, o sistema de Avaliatividade, de Martin e White (2005). 

A linguagem, para a LSF, é um sistema estruturado que carrega inúmeras 

opções léxico-gramaticais para que os usuários se façam entender em seus grupos 

sociais, comunidades, etc. As opções feitas determinam os significados e assim se 

produz uma quantidade infinita de textos. 

O fator cultural tem lugar privilegiado nessa teoria, pelo fato de relacionar o 

uso da linguagem a dimensões extralinguísticas. Dentro desse eixo cultural, existem 

falares específicos, únicos. A cultura de um indivíduo determina o conjunto de 

escolhas, que são sempre motivadas, não aleatórias. Assim, a linguagem é 

concebida como uma representação da cultura dos indivíduos e, portanto, variável. 

Disponibiliza aos falantes/escritores que dela fazem uso um potencial de significados 

com a função de estabelecer relações, representar o mundo; satisfazer, portanto, as 

necessidades dos usuários em contextos sociais diversos. Ou seja, trata-se de uma 

teoria que se preocupa com o estudo da “linguagem em funcionamento como um 

sistema de comunicação humana e não como um conjunto de regras gerais 

desvinculadas de seu contexto de uso” (FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2011, p. 

24). Isso porque essas regras, na maioria das vezes, não dão conta de explicar a 

língua no seu funcionamento real.  
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Dentro desse contexto, a LSF tem trazido grandes contribuições para o 

entendimento da relação indissociável de linguagem e sociedade, e a análise 

sistêmico-funcional, por seu caráter paradigmático7, tenta evidenciar, por meio das 

estruturas linguísticas, o comportamento humano, isto é, como os fazeres humanos 

(seja a experiência social ou cognitiva) são representados através dos textos. 

A LSF é denominada “sistêmica por ver a língua como redes de sistemas 

linguísticos interligados”, de que os usuários se servem para a construção de 

significados e para a realização de seus propósitos no mundo; e “cada um desses 

sistemas é um conjunto de alternativas possíveis que podem ser: semânticas, léxico-

gramaticais ou fonológico/grafológicas”. O uso do termo funcional dá-se pelo fato de 

“explicar as estruturas gramaticais em relação ao significado e às funções que a 

linguagem desempenha nos textos” (FUZER; CABRAL, 2010, p. 9). 

Segundo Halliday e Matthiessen (2004, p. 24, grifo do autor), “a linguagem é 

um sistema semiótico complexo organizado em vários níveis e/ou estratos”8 : o 

contexto, a semântica, a léxico-gramática e a fonologia funcionam interligados para 

realizar a produção de sentidos nas interações comunicativas. Vejamos na Figura 1, 

os estratos da linguagem: 

 

Figura 1 – Estratos da linguagem 

 

 

    

 

 

 

 

 

     

 

   Fonte: Halliday e Matthiessen (2004, p. 25, adaptado). 

 

                                                           
7
 Porque não concebe somente a estrutura das línguas, concebe seu funcionamento como uma rede 

de escolhas realizadas no sistema linguístico. Ou seja, a relação com da língua com o mundo, com a 
sociedade que a produz. 
8
 […] a language is a complex semiotic system, having various levels, or strata. (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN 2004, p. 24) 

Contexto 

Semântica   

Léxico-
gramática 

Fonologia  
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Segundo Halliday e Matthiessen (2004), através das relações interpessoais, os 

indivíduos realizam seus propósitos comunicativos, e isto só é possível por meio do 

sistema linguístico organizado e estruturado. Nesse sistema, como podemos ver na 

Figura 1, a semântica é a relação dos significados que são realizados nas interações 

comunicativas, que se realizam pela léxico-gramática, que significa o – “modo como 

as palavras são organizadas” 9 para construção dos significados, e essa é realizada 

no sistema de escrita e no som das palavras através da fonologia; e todos esses 

estratos se realizam dentro de um contexto, que direciona a produção linguística. 

(BUTT et al, 2001, p.8). 

No plano comunicativo da linguagem, temos o discurso que traz as relações 

ideológicas; a semântica; a léxico-gramática e a fonologia que se reúnem dentro de 

um único produto que é o texto, esse se torna, então, a maior unidade de 

representação da realidade social dos falantes. Toda essa estratificação 

apresentada na Figura 1 evidencia o caráter funcional da linguagem – a linguagem 

como acontecimento. 

A noção de sistema refere-se “a todo o potencial da linguagem em cada nível, 

que incluem o experiencial, o interpessoal e os sistemas textuais [...]”10; cada um 

desses é realizado no nível lexicogramatical, que representam as inúmeras 

alternativas do uso da linguagem.  

Por meio desse sistema é que os falantes se comunicam, recebem 

informações, “desempenham papéis sociais” (FUZER; CABRAL, 2010, p. 10), 

representando suas experiências psicológicas ou físicas nos textos orais ou escritos 

que produzem, mais elaborados ou menos elaborados gramaticalmente, a exemplo 

dos gêneros acadêmicos que, pelo contexto, requerem escolhas léxico-gramaticais 

mais elaboradas.  

Cada indivíduo produz textos de acordo com o ambiente social e cultural em 

que está inserido no ato comunicativo, isto é, a realização de significados é motivada 

por necessidades comunicativas diferentes. Isso significa que se deve levar em 

conta: o indivíduo que produz a mensagem, o interlocutor para quem a mensagem 

será veiculada e o ambiente sociocultural. A mudança de um desses acarretará na 

mudança do sentido; por exemplo, um falante que se encontra num escritório de 

                                                           
9
 means words and the way they are arranged […].(BUTT et al, 2001, p.8)  

10
 The notion of system is important because it refers to the whole potential of language at each level. 

Clearly, systems of meanings include experiential, interpersonal and textual systems and this hook. 
(BUTT et al, 2001, p.6) 
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advogados, usa variante diferente da variante utilizada por um falante que está 

numa reunião familiar. A troca dos contextos pode também acarretar a perda de 

sentido, ou seja, a mensagem não será eficaz.  

De acordo com a LSF, “[...] o texto é o conjunto harmonioso de significados 

apropriados ao seu contexto”11 (BUTT et al., 2001, 3). O texto sempre ocorrerá 

dentro de dois Contextos: o de Cultura e o de Situação. Vejamos a Figura 2.  

 
Figura 2 – Texto em contextos 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: Butt et al (2001, p. 4, adaptado) 

 

   A palavra Contexto aqui se faz importante porque demarca a linha de 

conceituações da LSF, pois, como podemos perceber na Figura 2, trata-se de 

macroestrutura e microestruturas uma contida na outra.  

   Segundo Butt et al (2001, p.3), o Contexto de Cultura é considerado exterior, 

ou seja, significados extras ao texto, a soma de todos os significados de uma cultura 

em particular12. Refere-se às práticas sociais, como a escola, a família, a igreja, a 

justiça, entre outros, ou seja, ao “ambiente sociocultural mais amplo, que inclui 

ideologia, convenções sociais e instituições” (FUZER; CABRAL, 2010, p. 16).  

   Podemos associar o conceito de gênero na LSF à questão do “propósito 

social”, por ser através dos textos que os falantes expressam seus conhecimentos, 

sejam eles, cognitivos ou sociais, expressam suas necessidades comunicativas em 

situações diversas.  

                                                           
11

 […] a text is a harmonious collection of meanings appropriate to its context. (BUTT et al., 2001, p.3) 
12

 the sum of all the meanings it is possible to mean in that particular culture. (BUTT et al., 2001, p.3) 
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No Contexto de Situação, os falantes e escritores utilizam a linguagem de 

modo mais situacional, mais cotidiano, e assim é considerado interior. (BUTT et al, 

2001). Segundo os autores, o Contexto de Situação apresenta variáveis, ou seja, 

existem características “[...] extralinguísticas de um texto em que são determinadas 

substancialmente  as palavras e padrões gramaticais que os falantes e escritores 

usam consciente ou inconscientemente” e o interlocutor também o utiliza para fazer 

interpretações 13.  

É por meio da relação dos contextos que os falantes, leitores e escritores 

podem prever e compreender o que está por vir no texto e o que o texto expressa 

verdadeiramente, além de fazer diversas textualizações (cf. FUZER; CABRAL, 

2010). Ilustramos, na Figura 3, os três aspectos e/ou variáveis do contexto de 

situação: Campo, Relação, Modo.  

 

Figura 3 – Variáveis do contexto de situação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Butt et al (2001, p. 4, adaptado) 

 
 

Em linhas gerais, o Campo diz respeito à ação social interativa entre os 

usuários da língua, à ação comunicativa; a Relação trata-se do papel assumido por 

cada Participante; já o Modo refere-se à função da linguagem, ou seja, como a 

linguagem é utilizada. De modo mais prático, vejamos cada variável no Quadro 2: 

 

 

                                                           
13

 These are the extralinguistic features of a text which are given substance in the words and 
grammatical patterns that speakers and writers use consciously or subconsciously. (BUTT et al., 2001, 
p. 4) 
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Quadro 2 – Resumo das variáveis do contexto situação 

 
Fonte: Fuzer e Cabral (2010, p. 19, adaptado) 

 

 

Explicar como a linguagem é organizada significa também mostrar que é 

através desse sistema que os textos são produzidos e qual é a relação desses com 

a vida social humana. Desse modo, podemos afirmar que é através da linguagem 

que um povo manifesta a sua cultura e o texto é o lugar pelo qual se processa a 

experiência dos falantes, é nele que se produz uma gama de significados.  

Segundo Halliday e Matthiessen (2004 p. 3), o texto “é qualquer instância da 

linguagem, em qualquer meio, que faz sentido a alguém que conhece a 

linguagem”14, é, pois, um fenômeno de várias facetas e rico em diferentes meios 

para se fazer sentido nas práticas sociais.  

O conhecimento sobre a gramática de uma língua permite saber como as 

escolhas linguísticas são feitas e quais motivações estão presentes nestas escolhas. 

Esse conjunto de meios e escolhas feitas na produção de um texto constitui-se a 

gramática de uma língua. Nesse sentido, entendemos que a gramática é como 

afirma Fuzer e Cabral (2010, p. 13): 

 

 [...] o ponto de partida para explorar a organização da semântica, e uma 
abordagem Sistêmico-Funcional permite-nos investigar como a experiência é 
construída em termos semânticos e como essa experiência se manifesta nos 
diferentes estratos da língua. 

 
 

Podemos dizer que os falantes, ao usarem o sistema linguístico, não fazem 

seleções aleatórias, pois, como afirmam Butt et al. (2001, p. 2), “mesmo 

inconscientemente, as escolhas linguísticas são influenciadas em certos aspectos 

                                                           
14

  […] to any instance of language, in any medium, that makes sense to someone who knows the 
language (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004 p. 3) 

Relações Campo Modo 

Participantes da situação 

Quem fala ou escreve 

Quem ouve ou lê 

Participantes no texto 

Distância social 

Atividade 

Objetivo 

Finalidade 

 

 

Escrito ou oral 

Linguagem constitutiva ou 

auxiliar 
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pelo contexto no qual são usadas”15. Cada seleção representa o que se quer dizer e 

para quem se quer dizer, em uma situação de comunicação específica. Assim, 

podemos identificar, a partir de um texto, qual é o Contexto de Situação com base 

em determinadas palavras ou estruturas gramaticais específicas, que desempenham 

funções de linguagem, denominadas por Halliday (1994) de Metafunções. 

 

2.1.1 As Metafunções da linguagem  

 

Na LSF, o texto é a maior unidade de análise, pois nele se instancia o sistema 

linguístico em sua completude, desde os aspectos linguísticos aos extralinguísticos, 

no entanto é na oração que a gramática de uma língua é representada. A oração é, 

pois, simultaneamente, REPRESENTAÇÃO, TROCA e MENSAGEM, ou seja, por 

meio da oração as experiências são representadas nas interações e são 

estruturadas como mensagens. 

As variáveis apresentadas na Figura 3 explicam porque e como nossas 

escolhas linguísticas se tornam tão importantes para construir sentidos. Desse 

modo, o Contexto de Situação e suas variáveis refletem três Metafunções da 

Linguagem que representam o uso efetivo da linguagem em três dimensões: a 

Ideacional (Campo), Interpessoal (Relações) e Textual (Modo). Juntas, na oração, 

representam a cultura dos falantes no momento da comunicação.  

Cada metafunção realiza um tipo de significado, isto é, representa uma “fatia 

da realidade e da experiência dos falantes” (FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2011, 

p. 11), não obstante, elas acontecem simultaneamente na oração. Como apresenta 

o Quadro 3: 

 
Quadro 3 – Integração das metafunções na oração 

METAFUNÇÃO A denunciada Matou 
seu filho 

recém-nascido 
em 19.09.1997. 

Ideacional 

(Transitividade) 

Participante Processo Participante Circunstância 

Interpessoal 

(Modo) 

Sujeito Finito 

(passado) 

Resíduo 

Textual 

(Tema e Rema) 

Tema Rema 

   Fonte: Fuzer e Cabral (2010, p. 24).  

                                                           
15

 We are aware, if only subconsciously, that language choice is influenced by certain aspects of the 
context in which it is used. (BUTT et al., 2001, p. 2) 
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Conforme o Quadro 3, a Metafunção Ideacional como REPRESENTAÇÃO dá 

conta do Sistema de Transitividade, que envolve dois Participantes “A denunciada” e 

“seu filho recém-nascido”, o Processo “matou” e a Circunstância “em 19.09.1997”. A 

Metafunção Interpessoal como TROCA dá conta do Sistema de Modo, que envolve 

os mesmos elementos, sujeito “A denunciada”, o Finito (passado) “matou” e o 

Resíduo “seu filho recém-nascido em 19.09.1997”. Os mesmos elementos da 

oração, segundo a Metafunção Textual como MENSAGEM, tem “A denunciada” 

como Tema e “matou seu filho recém-nascido em 19.09.1997” como Rema. 

Na sequência, apresentamos sinteticamente cada Metafunção, apenas para 

situar o leitor, posto que nosso foco reside no Sistema de Transitividade, 

apresentado na seção 2.2. 

 

2.1.1.1 Metafunção Ideacional: a Transitividade da oração  

 

     Essa metafunção é o ponto de partida do nosso estudo, pois nela se instancia 

o Sistema de Transitividade, por meio do qual se representa e constrói significados 

da nossa experiência através da linguagem materializada em textos, nos quais 

analisamos a gramática da língua representada por orações. 

Para Halliday e Matthiessen (2004), “não existe faceta humana da experiência 

humana que não possa ser transformada em significado”16, os atos humanos são 

transformados em estruturas gramaticais porque a língua é um fenômeno dinâmico. 

Os elementos do agir, fazer, dizer e sentir podem ser codificados através das 

estruturas linguísticas “configurados em padrões gramaticais complexos”, os 

números por exemplo “[...] podem ser representados em sequências relacionadas ao 

tempo, causa e afins” (p. 29).  

Na língua, o falante tem ao seu dispor inúmeras alternativas para representar 

sua visão do mundo nas suas interlocuções diárias. Para Halliday e Matthiessen 

(2004), toda e qualquer língua tem essa função e é amparada pelo Sistema de 

significados específicos de cada língua.  

A função ideacional da linguagem é subdividida em dois grupos, a lógica e a 

experiencial. Conforme apresentam Fuzer e Cabral (2010, p. 22), “a experiencial é 

                                                           
16

 [...] there is no facet of human experience which cannot be transformed into meaning. […] these 
elements are configured into complex grammatical patterns […] the numbers for example "[...] can be 
represented in sequences related to time, cause and related". (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, 
p.29) 
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responsável pela construção de um modelo de representação de mundo” e a “lógica 

é responsável pelas combinações de grupos lexicais e oracionais”. 

Assim como dizem Butt et al (2001),  nossa linguagem tem o poder de 

construir imagens da realidade vivida, sejam elas concretas ou abstratas. 

Representa coisas, eventos e circuntâncias da nossa experiência, numa rede de 

relações lógicas. Essas relações são realizadas gramaticalmente através de grupos 

verbais e nominais, respectivamente, processos, participantes e circuntâncias.  

O processo é o elemento central da configuração experiencial, os 

participantes realizam a extensão dos significados e são afetados de alguma forma 

pelos processos, já as circunstâncias são consideradas adicionais e apresentam o 

modo como os eventos acontecem (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, 177). 

Vejamos como se codificam esses elementos na oração:  

 
(35)  Diego é paulistano, tem 40 anos e mora em Veneza [...] Ele mudou-se 
para a Itália em 1987 e foi lá que escreveu seus quatro romances [...] seu estilo 
afiado data dos tempos de estudante... (Veja, n. 24, p. 9, jun., 2003).17 
 
(36)  Brasil vence Costa do Marfim no jogo de estreia na copa do mundo. 

 

Em (35), como podemos perceber em negrito, através do Sistema de 

Transitividade, os elementos léxico-gramaticais são utilizados para construir o perfil 

social de um personagem “Diego”, atribuindo-lhes características no uso dos grupos 

verbais e nominais, circunstanciando eventos da sua vida cotidiana através dos 

grupos adverbiais. (FURTADO DA CUNHA, SOUZA, 2011). O adjetivo “Paulistano” é 

utilizado para caracterizar o personagem “Diego”, revela sua idade “40 anos” e 

localização com o grupo adverbial “em Veneza”. Como elemento central, temos o 

processo “é” e também “ter” que na oração têm a função qualificadora e estão no 

tempo presente. 

 Na amostra (36), há dois participantes “Brasil” e “Consta do Marfim” 

intermediados pelo Processo “vence”; na sequência, vêm as circunstâncias que 

adicionam informações importantes para a composição de sentido e são 

gramaticalmente realizadas pelos grupos preposicionados “no jogo de estreia” e “na 

copa 2010”,  que expressam ideia de lugar e localização no tempo. 

 

                                                           
17

 A amostra (35) é de Furtado da Cunha e Souza (2007) e a amostra (36) é de Fuzer e Cabral 
(2010). 
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2.1.1.2 Metafunção Interpessoal: a oração como troca 

  

Quando se comunicam, os falantes apresentam informações, fazem 

perguntas. Esses são alguns dos papéis da linguagem, em que cada oração 

produzida atende a um propósito específico em um contexto imediato, ou seja, 

acontece, na verdade, uma troca de significados. Nesse sentido, os falantes 

realizam a metafunção interpessoal, que representa os Modos dos papéis 

assumidos pelos usuários da língua nas interações sócio-comunicativas.  

A metafunção interpessoal, gramaticalmente, examina o Sistema de Modo, 

que especifica as experiências relacionadas ao tempo presente, passado e futuro, 

não tão somente isso, mas também as relações de probabilidade, usualidade, 

obrigação e disposição. (cf. FUZER; CABRAL, 2010). 

Na fala, há “dois papéis fundamentais [...] dar e solicitar”. “Dar significa 

“convidar a receber” e solicitar significa “convidar a dar”. Nesse sentido, o 

falante/escritor não está somente realizando algo para si, ele está também 

demandando algo de seu ouvinte/leitor” (FUZER; CABRAL, 2010, p.104). Segundo 

as autoras, além dessas funções, os falantes trocam, negociam valores dentro da 

linguagem. 

Os valores linguisticamente trocados pelos falantes e ouvintes são de acordo 

com seus propósitos nos grupos sociais a que estão envolvidos, ou seja, com suas 

proposições, os falantes constituem relações interpessoais – influenciam, sugerem, 

afirmam, negam, fornecem e adquirem conhecimento.  

Nas diferentes formas de se trocar significados entre os usuários da língua, o 

Sistema de Modo constitui-se de dois elementos: o Sujeito e o Finito, “ambos têm 

uma motivação semântica” (FUZER; CABRAL, 2010, p. 113), como ilustramos em 

(37) e (38): 

 
(37) Não queremos muito não. Queremos ser amadas.18  
 
(38) (...) o fenômeno tem ocorrido com frequência no país.  
 
 

  Na oração (37), podemos identificar sujeito implícito, apresentado pela 

desinência verbal que indica pessoa do discurso (nós). Além disso, o grupo verbal 

explicita, em relação ao Finito, o tempo em que ocorre à interação e o sentido 

                                                           
18

 Amostras de Souza (2006) 
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proposto pelo falante/escritor.  Outro elemento da oração é o resíduo, que realiza os 

significados sobre os Modos, detalhamentos, referência, etc. sobre o ato e/ou 

acontecimento. Em (38), o resíduo são os adjuntos em negrito que denotam a 

relação/frequência sobre o processo e a localização. 

 

2.1.1.3 Metafunção Textual: a organização do texto 

  

   A gramática nos mostra componentes que são responsáveis pela construção 

dos significados nas relações comunicativas. Para tanto, além da função 

interpessoal, há “um outro modo de sentido que se relaciona com a  construção do 

texto” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p.30)19, que é chamada de metafunção 

textual. Esta metafunção permite e facilita a organização do discurso, possibilitando 

a fluição de um texto por meio dos recursos coesivos e contribuindo na produção de 

diversos padrões de textos, sejam eles falados ou escritos. 

 Essa metafunção corresponde a alguns Sistemas, sejam eles: a Estrutura da 

Informação e a Estrutura Temática.  A Estrutura da Informação pode ser constituída 

da Informação Dada e Informação Nova. As Informações Dadas são um conjunto de 

informações que são compartilhadas entre os falantes/escritores em um contexto, é 

como informações já previstas em um texto, enquanto as Informações Novas são as 

informações ainda não conhecidas em um determinado texto, são imprevisíveis 

(aquelas informações que o usuário quer que o interlocutor saiba) e também não são 

recuperáveis no texto anteriormente. 

 Na segunda, a Estrutura temática – as categorias Tema e Rema estão 

relacionados ao nível da oração. O Tema é a primeira informação dada na oração, é 

quando o falante/leitor irá perceber o assunto de que trata um texto; no Rema se 

desenvolve as informações fornecidas no Tema. (cf. FUZER; CABRAL, 2010). 

Vejamos como configuram essas informações em (39): 

 

(39)  Brasil perde para a Alemanha20. 

 

Como podemos perceber em (39), os grupos nominais e verbais se 

organizam para trazer informações na proposição. Em negrito, há a Informação 

                                                           
19

 […] another mode of meaning which relates to the construction of text.(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 
2004, p.30) 
20

 Amostra de Fuzer e Cabral (2010, p. 123). 
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Dada (Tema), é o ponto de partida do enunciado, e, em itálico, a Informação Nova 

(Rema) em que as informações direcionadas após o ponto de partida e constituem 

elementos novos na mente do leitor.  

Enfim, as três metafunções da linguagem compõem a oração como uma 

unidade gramatical plurifuncional, embora em cada metafunção o foco de análise 

mude, devido ao sistema de realização léxico-gramatical ser diferente. 

 

2.2 O Sistema de Transitividade segundo o modelo Sistêmico-Funcional 

  

Como já foi dito, na LSF, a Transitividade é compreendida como a 

representação da experiência humana, “geralmente entendida como fluxo dos 

eventos ou acontecimentos; atos ligados a agir, dizer, sentir, ser e ter”, 

representados pelos processos (grupos verbais) e estendidos aos participantes 

(grupos nominais) e eventuais circunstâncias (grupos adverbiais e preposicionados) 

(FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2011, p. 67).  Isto é, essas experiências são 

apresentadas e/ou explicadas no âmbito da oração, consequentemente, 

expressando uma variedade de significados ideacionais e cognitivos. 

 

O sistema de transitividade, como concebido pela LSF, permite 
identificar as ações e atividades humanas que estão sendo 
expressas no discurso, bem como a realidade retratada, pois é 
através da linguagem que falamos de experiências, objetos, 
abstrações, qualidades, estados e relações existentes no mundo 
exterior e interior. Essa identificação se dá através dos papéis de 
transitividade: processos, participantes e circunstâncias que 
permitem analisar quem faz o quê, a quem e em quê condições 
(SOUZA, 2010, p. 154). 

 

Diferente dos estudos gramaticais tradicionais, a Transitividade na ótica da 

LSF é entendida como uma relação de significados estendidos a todos os 

componentes da oração que se integram na representação da realidade social e, 

concomitantemente, na produção de sentidos do texto, mas não como uma 

propriedade que se estagna apenas no verbo. Mais precisamente Halliday e 

Matthiessen (2004, p.29) ressaltam que 

 

A gramática da cláusula não é apenas uma figura representando 
algum processo – alguns fazendo ou acontecendo, dizer ou sentir, 
sendo ou tendo – com seus vários participantes e circunstâncias, é 
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também uma proposição, ou uma proposta, por meio da qual nos 
informa ou questiona, dá uma ordem ou faz uma oferta e expressa 
nossa avaliação e atitude em relação a quem estamos a tratar e o 
que estamos falando. (Tradução livre).21 

 
 

Segundo Ghio e Fernandes (2008.), a transitividade é um recurso gramatical 

para construir o fluxo de experiência, realizados na cláusula, ou seja, “é na cláusula 

que o mundo da experiência se converte em significado, configurado como um 

conjunto de mensagens por meio dos processos, participantes e circunstâncias” (p. 

93). A Figura 4  ilustra a representação da experiência na cláusula: 

 

  Figura 4 – Papéis do Sistema de Transitividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Butt et. al. (2001, p. 46, adaptado). 

 

Conforme podemos visualizar na Figura 4, na configuração da oração 

interagem três componentes: processos, participantes e eventuais circunstâncias. 

Esses componentes oracionais compõem um Sistema interligado na produção de 

sentidos nos textos. 

 

 

                                                           
21

 The clause of the grammar is not only a figure, representing some process — some doing or 
happening, saying or sensing, being or having — with its various participants and circumstances; it is 
also a proposition, or a proposal, whereby we inform or question, give an order or make an offer, and 
express our appraisal of and attitude towards whoever we are addressing and what we are talking 
about. (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p.29) 
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2.2.1 Processos e participantes 

 
Halliday e Matthiessen (2004) apresentam no Sistema de Transitividade os 

processos em duas categorias: os considerados básicos – o material, o relacional e 

o mental – e os secundários, que são o existencial, o comportamental, e o verbal.  

Como podemos visualizar na Figura 5: 

 

Figura 5 – Tipos de processos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Halliday e Matthiessen (2004. p. 172, adaptado). 

 

Conforme a Figura 5, não há um corte rígido entre os processos básicos e os 

secundários que os intermedeiam. Podemos dizer que “os processos são categorias 

indistintas, [...] elas são contínuas, não rígidas” (FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 

2011, p. 70). 

A cada um desses processos que ficam no centro da oração, associam-se a 

participantes específicos, que compõem o segundo componente do Sistema de 

Transitividade. Os participantes são determinados pela relação de sentido que 

exerce cada um dentro da oração e são representados pelos grupos nominais 

envolvidos, que podem ser pessoas, objetos, coisas seres animados e inanimados, 

sentimentos que atuam como extensão dos significados na oração. Vejamos, então, 

a significação dos processos básicos e em seguida os secundários:  
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Os processos materiais – para Ghio e Fernandes (2008, p. 100), “as 

cláusulas materiais constroem eventos e ações concretas”, atuam no mundo do 

fazer e do acontecer, funcionam como mudanças externas ou físicas. Os 

participantes associados a esse tipo de processos são chamados de Ator, Meta, 

Extensão e Beneficiário.  

O participante Ator é semanticamente o produtor da ação do evento 

linguístico, em negrito na amostra (40), que é um Participante obrigatório. A Meta 

está diretamente relacionada ao processo, provoca a mudança e também leva a um 

resultado, como apresentado em negrito na amostra (41). A Extensão não é afetada 

pela ação do processo, mas estende a significação, complementando-a, em negrito 

na amostra (42). O Beneficiário, como o nome já o diz, é o participante beneficiado 

na ação/processo, (43). 

 

(40) Diogo começou a escrever em Veja, em 1991...22. 

(41) Nem todo processo de troca produz vencedores e perdedores. 

(42) Eles encontraram um presidente à vontade no cargo.  

(43) O Se  liga Pernambuco, por exemplo, recebe recursos do Instituto Airton 

Senna. 

 

 Além desses, o Escopo (seguir a trilha), Recipiente (Pedro emprestou o 

dinheiro a José) e Atributo (O bebê havia nascido morto) são participantes 

considerados opcionais. Na configuração do processo material, a oração pode ser 

transitiva, quando se tem dois participantes, e intransitiva quando na oração se 

envolve apenas um participante, como podemos ver nas orações (44) e (45), 

extraídas de Fuzer e Cabral (2010, p.35).  

  

(44) O governo simplificou a tabela do imposto de renda. 

(45) A editora cresceu no seguimento de revistas femininas. 

Na oração (44), há dois participantes Ator e Meta, em negrito 

respectivamente; o processo material está em itálico. Esta oração é considerada 

transitiva, porque o desenrolar do processo se estende a mais de um participante. Já 

                                                           
22

 Amostras de Souza (2006). 
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em (45), há uma estrutura intransitiva, porque o Processo (itálico) limita-se a um 

participante (negrito) e a informação que está sublinhada é uma circunstância.  

Além da produção transitiva e intransitiva, os processos materiais também se 

subdividem em Criativos e Transformativos. Segundo Fuzer e Cabral (2010, p. 35), 

no primeiro, “o participante é trazido à existência no desenvolvimento do processo, 

ou seja, passa a existir no mundo” exterior ou interior. Já no processo material 

Transformativo, “o resultado é a mudança de algum aspecto de um participante já 

existente. O Ator ou Meta, que preexistem, são transformados, tendo como resultado 

a troca ou alteração de algum aspecto do mundo físico.” 

As orações (46) e (47) podem também ser classificadas como Criativas e 

orações (48) e (49) como Transformativas, funcionando como transitivas e 

intransitivas: 

 
(46) A testemunha forjou um álibi.

 23 

(47) Surgiram mercados alternativos. 

(48) O governo simplificou a tabela do Imposto de Renda. 

(49) A editora cresceu no segmento de revistas feministas. 

 

Podemos identificar as diferenças entre os pares de orações (46) e (47), (48) 

e (49) através da análise dos sentidos. Em (46) há uma oração material transitiva, 

porque tem os dois participantes Ator e Meta (negrito), nessa oração o significado de 

um se estende ao outro. O processo realizado no verbo forjou semanticamente 

demonstra a ato criativo realizado pelo Ator. 

Diferentemente, em (47), apesar de ser também uma oração Criativa, 

funciona intransitivamente, pois só tem um participante “mercados alternativos”, ou 

seja, o processo “surgiram” não se desdobra afetando outro participante. Já em (48) 

os participantes “o governo” e “a tabela do imposto de Renda” são transformados 

concretamente pela ação do processo “simplificou”. Essa oração é transitiva porque 

tem dois participantes. Em (49), há uma oração intransitiva, pois existe apenas um 

participante, “A editora” e uma circunstância que está sublinhada. 

 Ao contrário das cláusulas materiais, que se preocupam com eventos 

concretos da nossa experiência, os processos mentais atuam na área do pensar, 

lidam com o mundo da consciência, “através de sua análise é possível detectar que 

                                                           
23

 As orações 34 a 37 são das autoras Fuzer e Cabral (2010, p.35). 
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crenças, valores e desejos estão representados em um dado texto” (FURTADO DA 

CUNHA; SOUZA, 2006, p. 58).  

 

[...] a cláusula "mental" interpreta as mudanças no fluxo de eventos 
que estão ocorrendo em nossa própria consciência. Este processo 
de detecção pode ser interpretado como qualquer fluxo a partir da 
consciência de uma pessoa ou como interfere nele; mas não é 
entendido como um ato material. 24  (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 
2004, p. 197, tradução livre). 
 
 

Segundo Fuzer e Cabral (2010, p. 51-52), os processos mentais são 

realizados em verbos que podem ser processos Perceptivos, como em “sinto cheiro 

de rosas”, (cheirar, compreender, desconfiar, distinguir escutar, excitar, 

experimentar, etc.); Cognitivos como em “Pensei que você fosse homem”, (achar, 

acreditar, adivinhar, admirar-se, aguardar, apreciar, avaliar, calcular, comutar, 

conspirar, etc.); os processos Desiderativos “Eu desejo sorte ao novo presidente”– 

(almejar, ansiar, concordar, decidir, determinar, recusar, etc.); e processos Emotivos 

como nesta oração “Eu gosto muito de Robinho e Elano”, (abominar, aborrecer 

admirar-se, adorar, afligir, agradar, alarmar, alegrar, assustar, entre outros). 

 Segundo Halliday e Matthiessen (2004, p. 199), nas cláusulas mentais 

geralmente, o falante é o sujeito que denota um ser consciente. Os participantes 

envolvidos com os processos mentais são o Experienciador e o Fenômeno. Vejamos 

exemplos desses participantes nas orações (50) e (51), com orações de Fuzer e 

Cabral (2010): 

 
(50)  Aos 5 anos Harry Crowher começou a sofrer  de artrite. 
 
(51) Dunga imaginava que poderia ficar na Seleção. 

 
Na oração (50), há o processo mental que é realizado pelo verbo sofrer; o  

Experienciador (em negrito), que é o participante que experimenta o ato de sentir, 

perceber, imaginar (cf. SOUZA, 2010); e o Fenômeno (sublinhado), que é aquele 

que se faz sentir, é o complemento sentido, pensado, percebido e/ou desejado. 

Como está ilustrado em (51), o Fenômeno pode ser representado por uma oração 

                                                           
24

 ‘Mental’ clause construes a quantum of change in the flow of events taking place in our own 
consciousness. This process of sensing may be construed either as flowing from a person’s 
consciousness or as impinging on it; but it is not construed as a material act. (HALLIDAY; 
MATTHIESSEN, 2004, p. 197) 
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inteira (negrito) e não somente por um constituinte como em (50). (HALLIDAY; 

MATTHIESEN, 2004).  

Nesse tipo de processo, haverá sempre os dois participantes, o 

Experienciador e o Fenômeno, enquanto no processo material o Ator pode ocorrer 

sozinho ou com outros participantes. (cf. HALLIDAY; MATTHIESEN, 2004) 

Os processos relacionais, que são o objeto desta pesquisa, atuam no 

mundo das relações abstratas. Segundo Ghio e Fernandes (2008, p. 94), é por 

“meio da linguagem que aprendemos a generalizar, a relacionar um fragmento de 

experiência com outro”. São os processos relacionais que têm essa função e são 

reconhecidos na gramática como mundo das relações abstratas.  

As autoras afirmam que os “processos relacionais estabelecem relação entre 

partes de entidades diferentes” (GHIO; FERNANDES, 2008, p.105), apresentando 

fatos, acontecimentos, caracterizando coisas, objetos, personagens, identificando 

qualidades, defeitos, entre outros.  

Contrastando entre as orações apresentadas anteriormente, quais sejam as 

orações Materiais que representam a nossa experiência do mundo material e as 

orações mentais que se preocupam com a experiência da nossa consciência, as 

orações relacionais podem representar os dois tipos de experiência, tanto a 

experiência externa como a experiência interior; é como “[...] um desdobramento 

inerte, sem entrada de energia [...]” 25(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 211). 

 Para Halliday e Matthiessen (2004), os processos relacionais são divididos 

em três tipos: intensivo, circunstancial e possessivo, os quais expressam 

significados diferentes nos textos. No processo relacional Intensivo (X é A), uma 

qualidade ou identidade é relacionada, servindo para caracterizar uma entidade 

“denotando intensidade” (FURTADO DA CUNHA, SOUZA, 2011, p. 74), acontecem 

geralmente com os verbos ser e estar. No processo relacional circunstancial (X está 

em A), uma circunstância é atribuída a uma entidade realizando diversos 

significados como os de modo, espaço, tempo, causa e assunto, etc. Já  no 

processo relacional possessivo (X tem A), a oração denota posse, seja de coisas, 

objetos, sentimentos, isto é, a relação pode ser concreta ou abstrata. Ilustramos as 

fórmulas de cada tipo de processo relacional por meio das orações (52) a (54) 26: 

                                                           
25

 […] change as unfolding ‘inertly’, without an input of energy […](HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, 
p. 211). 
26

 Souza (2006) 
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(52) A inclinação brasileira está nítida há anos. 

(53) Nos arquivos da Câmara dos vereadores está um livro com os Termos da 
Vereação de 1714 a 1738. 

(54) Todos os dias penso como é bom tê-lo como namorado.  

 
 Nas orações Intensivas como em (52), a entidade “A inclinação brasileira” 

recebe a qualidade “nítida” para intensificá-la intermediada pelo processo relacional 

Intensivo estar. Diferente do Intensivo, as orações circunstanciais envolvem 

conceitos como Localização, Tempo, Modo, Comparação, Causa, Papel, Lugar, 

Acompanhamento, Assunto, Ângulo, entre outras, como na oração(53), o sentido 

expresso é de Lugar que circunstancia o evento realizado pelo processo estar. Já 

nas orações possessivas, como em (54), a relação é de posse, que pode ser 

estabelecida com os verbos ser de, possuir, pertencer a, ter. O participante “como 

namorado” é a entidade possuída, dessa vez, intermediado pelo processo ter que 

tipicamente realiza esse tipo de significado. 

  Além desses três tipos, as orações relacionais se apresentam de dois Modos 

distintos: Atribuição e Identificação, como apresentamos no Quadro 4, com os 

processos relacionais combinados: 

 

Fonte: Fuzer e Cabral (2010, p. 68, adaptado). 

 

Segundo Fuzer e Cabral (2010), na Atribuição, emprega-se tipicamente o 

verbo ser, mas também se usa os verbos ascriptivos como estar, fazer-se, ficar, 

parecer, manter-se, permanecer, resultar, sentir-se, soar, tornar-se, virar. O 

 

 

 Quadro 4 – Processos relacionais combinados 

Atributiva  
“X é o atributo de A” 

Identificadora 
“X é a identidade de A” 

Intensivo 
X é A 

Lula era sindicalista 
Lula é otimista 

Lula é o presidente da república 
= O presidente da república é Lula. 

Circunstancial 
X é/está em A 

A eleição é num domingo 
A eleição é em 03 de outubro 

= Em três de outubro é a eleição. 

Possessivo  
X tem A 

Governo tem avião 
presidencial. 

 
O avião é do governo.  
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processo relacional Atributivo em (55), dois participantes emergem: o Portador 

(negrito), que é a entidade a quem é atribuída uma qualidade, o Atributo (itálico), a 

qualidade atribuída.  

 

(55)...você sabe que a religião protestante ...ela é bem dividida (041. RO. F. LF. 
D&G).27 
 

Nas orações com processo relacional Identificador, há dois participantes em 

que um deles tem uma identidade determinada, como podemos ver em (56). 

 

(56) religião pra mim é a crença que eu tenho em Deus.... (095. RO. F. LF. 
D&G). 

 

Em (56) o processo relacional Identificador “é” correlaciona os participantes 

identificando uma entidade em termos de outra. Desta forma, há uma categoria mais 

geral chamada de Característica (itálico) e outra mais específica chamada de Valor 

(sublinhado) ou ainda podemos nomeá-los de Identificador e Identificado, para 

mostrar que há uma informação nova e outra que já é dada. Nesse modo de relação, 

emprega-se tipicamente o verbo ser, mas outros verbos também podem realizar 

processos relacionais Identificadores, do tipo “equativo”: atuar como, servir como, 

constituir, exemplificar, formar, funcionar, implicar, indicar, refletir, representar, 

significar, sugerir. (FUZER E CABRAL, 2010).  

Nesta pesquisa, damos foco às categorias do domínio da Atribuição e da 

Identificação, fazendo a distinção entre ambas que são relacionadas aos tipos 

intensivos, circunstanciais e possessivos. (Ver Capítulo 4) 

Como já dissemos, entre os principais processos e os intermediários não há 

um grande distanciamento. “Isso significa entender que não há polos entre um 

processo e outro, mas sim há continuidade, como em uma esfera” (FUZER; 

CABRAL, 2010, p. 31).  Vejamos, pois, a seguir, os processos verbais, existenciais e 

comportamentais. 

Os processos verbais representam o dizer, pensar significados abstratos 

construídos na mente e concebidos na linguagem (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 

2004). Estes processos estão no intermédio entre os materiais e os mentais.  

Há dois tipos de processos verbais: de Atividade e Semiose, o primeiro ocorre 

em verbos como elogiar, insultar, caluniar, lisonjear, criticar, culpar, repreender; o 

                                                           
27

 As amostras foram extraídas do corpus D&G/Natal. 
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segundo, em verbos como contar (a alguém algo), relatar, anunciar, informar, provar, 

convencer, entre outros. (cf. FUZER; CABRAL, 2010, p. 80).  

Na extensão dos significados desse tipo de processo, atuam os participantes 

Dizente, Verbiagem, Receptor e Alvo. O Dizente é aquele que comunica ou diz algo, 

ou seja, o próprio produtor do discurso como o nome “Dunga” presente na oração 

(57). A Verbiagem “é o que é dito e pode representar conteúdo, o nome do dizer, o 

nome de uma língua”, sublinhada na oração (57). O Receptor “representa o 

participante a quem é dirigida a mensagem” apresentado pelo grupo nominal “as 

autoridades” na oração (58). O Alvo “é a entidade atingida pelo Processo de dizer” 

como “Dantas” na oração (59). (FUZER; CABRAL, 2010, p. 81).  

 
(57) Dunga fala palavrões durante entrevista.28 

(58) O vizinho notificou as autoridades os problemas de maus tratos. 

(59) Polícia Federal acusa Dantas de intimidação e corrupção. 

 

 Esse tipo de oração segundo as autoras é de grande importância para a 

composição de textos, permitindo atribuir informações de outros textos, 

desempenhando “um papel relevante nos trabalhos acadêmicos, citando e relatando 

pontos de vista e argumentos expressos por outros pesquisadores” (FUZER; 

CABRAL, 2010, p. 80).  

 Os processos existenciais são realizados pelos verbos haver e existir que 

são processos relativos à existência e estão na fronteira entre os processos 

relacionais e os materiais. O participante envolvido é chamado de Existente como o 

negrito na oração (60): 

 
(60) Houve uma alta de 70,7% nas vendas de notebooks (...) (FSP, 15.05.09). 

 
  

 Em (60), o participante Existente realizado pelo grupo nominal “uma alta 

frequência de 70,7 %” é criado pelo processo houve. Esse processo “pode 

representar uma pessoa, um objeto, uma instituição ou uma abstração e também 

uma ação ou evento.” (FUZER; CABRAL, 2010, p. 95). Neste caso, o que é 

representado é uma abstração. 
                                                           

28
 Orações de 57 a 60 Fuzer e Cabral (2010, p. 81-95) 
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Os processos comportamentais estão associados aos processos 

fisiológicos e psicológicos, tais como olhar, respirar, sonhar, sorrir e têm a função de 

representar na linguagem o comportamento humano.  

Halliday e Matthiessen (2004) enfatizam que os processos comportamentais 

não têm características bem definidas, porque ao mesmo tempo podem ter aspectos 

dos materiais e dos mentais. O participante do processo comportamental é chamado 

de Comportante, como o negrito de (61), e outro considerado opcional como o 

Behaviour (Comportamento), que estende a significação e ação do processo em 

relação ao primeiro participante como o negrito de (62). 

 
(61) Dilma repousa em casa depois das sessões de quimioterapia.29 
 
(62) Pedro dormiu um sono tranquilo.  
 
 

Na oração (61), o participante “Dilma” é consciente e representa 

semanticamente um comportamento físico, que pode parecer com o participante 

Experienciador dos processos mentais. Em (62), o grupo nominal “um sono 

tranquilo” é o segundo participante, o Comportante, que na oração estende o 

significado da realização de participante “Pedro”. 

 Em síntese, apresentamos, no Quadro 5, os processos, significados e 

participantes que são envolvidos com cada um na oração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                           
29

 Orações de Fuzer e Cabral (2010, p.89) e Furtado da Cunha e Souza (2007, p.60).  
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Quadro 5 – Processos e participantes 

         

Fonte: Furtado da Cunha e Souza (2007, p. 60, adaptado). 

 

 Como podemos perceber diante da significação de cada processo, as regiões 

são contínuas, não rígidas. Segundo Halliday e Matthiessen (2004), a gramática da 

experiência é como uma cartela de cores, cada cor com uma função, assim como os 

Processos, os quais, como as cores em seus matizes, encontram-se em fronteiras.  

 

2.2.2 Circunstâncias 

 

As circunstâncias integram o terceiro componente da oração, “se referem às 

condições e coerções relacionadas ao processo” (FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 

2007) Entre os inúmeros significados que as circunstâncias podem indicar, 

apresentamos três exemplos de significação nas orações que se seguem: Lugar 

(63), Tempo (64), Modo (65). Gramaticalmente, as circunstâncias são realizadas por 

advérbios, grupos adverbiais e grupos preposicionados.  

 
(63)  Nem imaginava que havia um estúdio aqui ao lado30  
 
(64) A mãe mata filho recém-nascido, durante o parto ou logo após, sob a 

influência do estado puerperal. 

                                                           
30

 As amostras são de Fuzer e Cabral (2010, p. 27) e Furtado da Cunha e Souza (2007, p. 6) 

Processo Significado Participantes 

Material 
Transformativo 

Criativo 

Fazer 
Acontecer 

Ator 
(Meta, Extensão, Beneficiário, 
Escopo, Recipiente, Atributo). 

 

Mental 
Perceptivo 
Cognitivo 
Emotivo 

Desiderativo 

Perceber 
Pensar 
Sentir 

Desejar 

Experienciador 
e Fenômeno 

Relacional 
Intensivo 

Possessivo 
Circunstancial 

Caracterizar 
Identificar 

 

Portador e Atributo 
Característica e Valor 

Verbal Dizer 
Dizente e Verbiagem 

(Receptor) 

Existencial Existir Existente 

Comportamental Comporta-se 
Comportante 
(Behaviour) 
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(65) ... o governo deverá agir com mais firmeza. 

  

Em (63), o grupo adverbial “aqui ao lado” direciona o lugar em que havia um 

estúdio; na oração (64), o sentido expresso é de empo, pelo auxílio de alguns 

advérbios como “durante”, “logo”, “após”, que, juntos com os outros itens, denotam 

nessa oração relação temporal e em (65) o grupo preposicionado “com mais firmeza” 

acrescenta ao sentido do Processo agir ideia de modo. 

Além desses significados, os autores como Eggins (1995) 31  e Halliday e 

Matthiessen (2004) elencam outros significados, tais como: EXTENSÃO – constrói 

desdobramentos do Processo em espaço (à distância no espaço no qual o processo 

ocorre) e no tempo (a duração no tempo durante a realização do processo); DE 

CAUSA – constrói a razão pela qual o processo se atualiza; DE LOCALIZAÇÃO – 

constrói localização espacial e temporal na qual o processo se realiza; DE MODO – 

constrói a maneira pela qual o processo é atualizado; DE ASSUNTO – relaciona-se 

aos processos verbais e é um equivalente circunstancial da processo Verbiagem; 

MODO DE PAPEL – constrói a significação de ser ou torna-se circunstancialmente; 

DE ACOMPANHAMENTO – é uma forma de juntar participantes do processo e 

representam os significados de adição, expresso pelas preposições “com” ou “e”, ou 

de subtração, expresso pela preposição “sem”. 

Segundo Furtado da Cunha e Souza (2011, p. 77), as circunstâncias “ocorrem 

livremente em todos os seis processos do Sistema de Transitividade, geralmente, 

com a mesma significação que lhe é inerente, onde quer que se realizem”. No 

entanto, ressaltam que nem sempre as circunstâncias assumem o mesmo sentido, 

uma vez analisadas em situações de uso elas podem realizar uma variedade imensa 

de sentidos.  

Com as circunstâncias, fechamos o ciclo dos elementos que compõem o 

Sistema de Transitividade. No Capítulo 3, retomaremos os processos relacionais, 

que são nosso objeto de estudo. 

 

 

 

 

                                                           
31

 Citado por Furtado da Cunha e Souza (2007; 2011). 
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CAPÍTULO 3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

 Para a análise dos processos relacionais, embasamo-nos essencialmente na 

LSF representada pelos autores Halliday (1985), Halliday e Matthiessen (2004), 

Fuzer e Cabral (2010), Furtado da Cunha e Souza (2007; 2011), autores que 

compreendem o fenômeno da Transitividade como uma categoria léxico-gramatical 

que representa a atividade humana.    

 Este capítulo mostra o percurso metodológico para a realização desta 

pesquisa. Na sequência, apresentamos a abordagem da pesquisa, conceituação dos 

gêneros, as postulações da Linguística de Corpus, a descrição do corpus, as 

categorias de análise e, por fim, o tratamento dos dados. 

 

3.1  Abordagem da pesquisa 

   

 Esta pesquisa é Descritiva porque buscamos interpretar, analisar fatos reais 

presentes no Sistema de Transitividade com processos relacionais. Quanto à 

abordagem, seguimos os moldes da análise qualitativa de apoio quantitativo. É 

qualitativa por abordar aspectos de interpretação da realidade linguística relevantes 

quanto ao uso da linguagem no gênero acadêmico dissertação.  Segundo Chizzotti 

(1991, p. 79), a abordagem qualitativa “parte do fundamento de que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e 

o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objeto e a subjetividade do sujeito.” 

É quantitativa, segundo Chizzotti (1991), por ver os dados com dimensões 

mensuráveis fundamentando os significados qualitativos. Com essa abordagem, os 

dados quantitativos são correlacionados, permitindo reflexões sobre o uso da 

linguagem no Sistema de Transitividade.  

 A relação qualitativa e quantitativa permite a esta pesquisa avaliar como o 

Sistema da língua está presente nas relações socioculturais dos escritores pós-

graduados. Mais especificamente, permite-nos fazer interpretações sobre o uso dos 

processos relacionais no gênero acadêmico dissertação.  
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3.2 O Gênero textual dissertação  

De acordo com Fuzer e Cabral (2010), podemos associar o conceito de 

gênero a “propósito social”, por ser através de textos que os falantes expressam 

seus conhecimentos, sejam eles cognitivos ou sociais; expressam suas 

necessidades comunicativas em situações diversas, consequentemente, produzindo 

inúmeros tipos de textos, que, por sua vez, sempre serão motivados por diferentes 

contextos.  

Para a LSF, as práticas sociais materializadas na linguagem são capazes de 

representar a vida social humana em um número infinito de textos, que se realizam 

em Contextos, um considerado imediato (situacional) e outro mais geral (cultural).  A 

relação entre os dois Contextos é um fator importante para se compreender o que 

um usuário da língua pretende dizer em um determinado texto. Nessa perspectiva 

“[...] grupos de pessoas que usam a linguagem para propósitos semelhantes 

desenvolvem, através do tempo, tipos comuns de textos escritos ou falados, ou seja, 

gêneros que alcançam objetivos comuns” (FUZER; CABRAL, 2010, p. 17, grifo das 

autoras). 

Como dizem as autoras, “gêneros são dinâmicos”, porque são passíveis de 

mudança, conforme os propósitos de grupos sociais. Os gêneros modificam-se em 

torno das necessidades situacionais dos usuários da língua; mudam conforme o 

tempo; com o avanço das tecnologias, da cultura das pessoas. Ou seja, “gêneros 

estão, por isso, intrinsecamente relacionados à cultura em que foram criados” 

(FUZER, CABRAL, 2010, p. 17).   

Os gêneros acadêmicos possuem assim como os outros gêneros (carta 

pessoal, e-mail, ofício, relatório), características que lhes são próprias, 

“características particulares, convencionalmente determinadas, que constituem 

fatores restritivos na definição de sua forma em cada situação comunicativa” (BIASI-

RODRIGUES, 2009, p. 51). O seu contexto de produção é a universidade.  

São textos cujos propósitos são bem específicos; por exemplo, o gênero 

monografia é realizado como trabalho final para a conclusão do curso de Graduação 

(ou pós-graduação Lato sensu); a dissertação para a conclusão do curso de 

Mestrado e a tese para a conclusão do curso de Doutorado. Segundo Motta-Roth 

(2010, p. 23) “cada um desses gêneros pode ser reconhecido pela maneira 

particular com que é construído”.  
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A dissertação, gênero que compõe o corpus da nossa pesquisa, segundo a 

ABNT NBR 14724 (2011, p.2), é o 

 
documento que apresenta o resultado de um trabalho experimental ou 

                                         exposição de um estudo científico retrospectivo, de tema único e bem 
                                         delimitado em sua extensão, com o objetivo de reunir, analisar e interpretar 
                                         informações. Deve evidenciar o conhecimento de literatura existente sobre o 
                                         assunto e a capacidade de sistematização do candidato. É feito sob a 
                                         coordenação de um orientador (doutor),visando à obtenção do título de 
                                         mestre.  

 

 Segundo essa norma técnica, a dissertação é um texto produzido para 

obtenção do título de Mestre em uma determinada área, por alunos de pós-

graduação Stricto Sensu, que tem como principal característica o aprofundamento com 

que devem ser realizadas “a identificação, a situalização, o tratamento e o 

fechamento de uma questão cientifica” (PRESTES, 2008, p. 33). Para tanto, o 

escritor desse gênero deve apresentar domínio sobre a área de conhecimento que 

se aplica seu trabalho. Portanto, para essa produção, o escritor deve ter um certo 

rigor nas escolhas linguísticas, para se demonstrar conhecimento cientifico sobre a 

temática que estuda.   

  Além disso, os textos científicos, como a dissertação, segundo Prestes (2008, 

p.103), “devem ser escritos em um nível de linguagem mais formal [...]” de “uma 

forma mais cuidada da variedade culta padrão, com sentenças bem definidas, com 

mais rigor gramatical [...]” e “com vocabulário mais preciso”. Esse estilo deve-se ao 

ambiente cultural em que o gênero é escrito, o destinatário e área de circulação. Os 

leitores desse gênero textual são pessoas que possuem ou estão concluindo a 

educação superior, mestrado, doutorado, etc. Outro detalhe importante sobre esse 

gênero é a especialidade dos termos técnico-científicos utilizados no texto, que são 

bem restritos à área de atuação de cada escritor e que devem estar bem definidos, 

caracterizados e identificados; os processos relacionais devem ter, portanto, um 

papel preponderante no gênero acadêmico. 

 As dissertações escolhidas para a análise da Transitividade são textos que 

trabalham a temática de gramaticalização que é um fenômeno de variação e 

mudança linguística de itens gramaticais e/ou lexicais dentro da língua, e portanto é 

um corpus com um tema bem específico, ou seja, bem especializado.  
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3.3 Linguística de Corpus 

 

    A Linguística de Corpus (LC), segundo Sardinha (2004, p. 3), ocupa-se da 

“coleta e da exploração de corpora, ou conjunto de dados linguísticos textuais 

coletados criteriosamente, com propósito de servirem para a pesquisa de uma língua 

ou variedade linguística”. A LC pode ser utilizada nas pesquisas em linguagem como 

metodologia, uma vez que apresenta um conjunto de aspectos importantes ao 

linguista que pretende trabalhar com grandes quantidades de textos.  

 Corpus para a LC é um conjunto de textos que pode representar fatores 

linguísticos que acontecem em uma determinada língua, como uma fração da 

realidade linguística ou diversos aspectos de uso dessa língua, numa determinada 

comunidade linguística.  Segundo a LC, um corpus pode ser monolíngue, bilíngues, 

multilíngues, ou seja, constituir-se de apenas uma língua ou de várias. Em termos 

metodológicos, é necessário levar em conta alguns aspectos como amostragem, 

representatividade e quantidade de textos. 

O entendimento da linguagem como um sistema probabilístico é 

compartilhado por Halliday e outros como John Sinclair (1999) e Geoffrey Simpson 

(1996). A análise da frequência é importante, porque mostra um traço dos usos dos 

usuários da língua em determinados contextos e está ligada a fenômenos 

importantes, como por exemplo, explicar a mudança da língua ao longo do tempo 

(SARDINHA, 2004). 

Para a análise dos processos relacionais, utilizamos uma das ferramentas da 

LC, o programa computacional denominado WordSmith Tools (WST), desenvolvido 

por Scott (2008), da Universidade de Liverpool. É “um conjunto de programas 

integrados, destinados à análise linguística. Mais especificamente, esse software 

permite fazer análises baseadas na frequência e na coocorrência de palavras em 

corpora” (SARDINHA, 2004. p.6). Para o autor “[...] é fácil perceber que se trata de 

um programa que reúne as principais ferramentas que o linguista de corpus precisa 

para identificar e comparar frequências e listar palavras no seu contexto original.” 

Dessa forma, esse programa permite o trabalho com grandes quantidades de texto. 

O WST é composto das seguintes ferramentas: Wordlist, Keyword e Concord. Para a 

nossa análise, utilizamos apenas a primeira e a última ferramenta:  
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a) Wordlist – é a ferramenta básica do WST que fornece ao pesquisador uma 

lista de todas as palavras do texto. Essa lista pode aparecer em ordem alfabética, 

ordem de frequência e fornece ainda dados gerais sobre o corpus.  

b) Keyword – esta ferramenta faz a comparação entre as listas de palavras 

consideradas mais importantes geradas dos textos selecionados e um corpus de 

referência. Com esta ferramenta o pesquisador pode validar um corpus 

comparando-o com outro. 

c) Concord – é a ferramenta que produz concordâncias. Concordâncias, 

segundo Sardinha (2009, p. 87), “são listagens das ocorrências de um item 

específico (chamado termo de busca ou nódulo, que pode ser formado por uma ou 

mais palavras) acompanhado do texto ao seu redor (o co-texto)”.  

A utilização dessas ferramentas computacionais foi de suma importância, uma 

vez que aceleraram a busca dos processos relacionais, além disso, forneceram o 

número de palavras constantes no corpus de pesquisa, a frequência dos Processos 

Relacionais, bem como os seus contextos de ocorrência.  

 

 3.4 Descrição do corpus 

 

O Corpus Dissertações e Teses – DISSERTES (FRUTUOSO; FIGUEIREDO-

GOMES; BERTULEZA, 2015) constitui-se de um banco de dados para análise do 

Português Brasileiro, que reúne dissertações de Mestrado e teses de Doutorado em 

Letras/Linguística que abordam a temática da gramaticalização. Para esta pesquisa, 

selecionamos 25 dissertações de Mestrado, defendidas no período de 2000 a 2014, 

que representam um total de 484.294 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, duzentos 

e noventa e quatro) palavras. 

Visando à homogeneidade dos textos, posto que dissertações geralmente são 

textos longos de uma só autoria, foram selecionadas, primordialmente, as 

dissertações que tivessem em sua estrutura a composição de cinco UR: Introdução, 

Fundamentação Teórica, Metodologia, Análise dos dados e Conclusão, para 

compormos a nossa amostra de estudo. Na Tabela 1 está a distribuição do corpus 

por número de palavras em cada UR: 
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Fonte: Frutuoso (2015) 

 

Segundo a LC, nosso corpus é classificado como médio, porque está na faixa 

de 250 mil a um milhão de palavras (cf. SARDINHA, 2004), portanto é 

representativo, uma vez que está alinhado aos nossos objetivos e adequa-se à 

investigação do Sistema de Transitividade com processos relacionais. 

Segundo Biasi-Rodrigues (1998, p.130), as UR são unidades de “conteúdo 

informacional dentro de uma estrutura hierárquica de distribuição de informações na 

arquitetura física do texto”. 32  Essa distribuição de conteúdo facilita “a leitura de 

informações, uma vez que o leitor pode antecipar padrões de organização textual 

comumente encontrados em textos do mesmo gênero”. (MOTTA-ROTH, 2010, p.19). 

Levando em conta que cada escritor tem propósitos no texto de acordo com o 

tema que discute e a finalidade do texto, justificamos a separação das UR, pois cada 

uma compõe, em sua estrutura, propósitos diferentes e hierarquicamente 

distribuídas no texto, juntas representam o todo argumentativo do gênero 

dissertação. No Quadro 6, fazemos a descrição dos propósitos comunicativos de 

cada UR: 

 

 

 

 

                                                           
32

 Vale destacar que dentro das UR, por exemplo, a Introdução os autores também subdividem 
subunidades retóricas, mas neste trabalho não faremos essa distinção.  

Tabela 1 – Representatividade do corpus DISSERTES 

UNIDADES RETÓRICAS 
NÚMERO DE 
PALAVRAS 

NÚMERO DE 
PALAVRAS 

DIFERENTES 

INTRODUÇÃO 36.001 4.874 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 153.419 10.651 

METODOLOGIA 72.590 8.233 

ANÁLISE DOS DADOS 198.068 13.928 

CONCLUSÃO 24.216 3.690 

TOTAL DE PALAVRAS 
 

484.294 
 

41.376 
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F

Fonte: Frutuoso (2015) 

 

Vale ressaltar que, em algumas dissertações, os escritores não fazem uma 

seção para a Revisão Bibliográfica e preferem, em alguns casos, fazê-la na 

introdução, às vezes na teoria, e por este motivo essa UR não faz parte de nossas 

escolhas. 

Podemos dizer que essas UR, mesmo tendo uma estrutura previsível e 

normatizada, apresentam escolhas diferentes de acordo com o produtor do texto, os 

Quadro 6 – Unidades Retóricas e propósitos comunicativos 

UNIDADES 

RETÓRICAS 
PROPÓSITOS COMUNICATIVOS 

INTRODUÇÃO 

Os autores buscam apresentar de forma precisa e breve o 

conteúdo proposicional de seu texto. Apresenta-se a 

situação problema, justificativa, trabalhos na área 

(background), objetivos, orientação teórica, opção 

metodológica, relevância social/acadêmica e a 

organização da dissertação; 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA 

O escritor busca apresentar a teoria na qual se embasa, 

conceituando categorias, distinguindo-as e comparando-

as; 

METODOLOGIA 

O propósito é descrever as categorias que serão 

analisadas. É a unidade em que apresenta o corpus, 

definem-se hipóteses e indica-se o percurso metodológico 

que seguirá; 

ANÁLISE DOS 

DADOS 

É uma das partes mais significativas do gênero acadêmico, 

pois nela o autor expõe e discute as suas percepções 

analíticas diante do objeto de estudo, por meio de 

experiências, exemplos ou mesmo de achados de outras 

pesquisas; 

CONCLUSÃO 

Como o próprio nome já o diz, apresenta um panorama 

geral dos principais resultados da pesquisa, enfatizando os 

objetivos alcançados, a validade da teoria e relevância da 

pesquisa, etc. 
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propósitos desejados e a especialidade de seu objeto/tema, e, por isso justificamos 

o estudo dos processos relacionais consoante as diferentes UR. 

 

3.5 Categorias de análise 

 

Segundo Halliday e Matthiessen (2004), a Transitividade é uma categoria que 

representa, através das estruturas léxico-gramaticais, a experiência humana e está 

relacionada à Metafunção Ideacional. Embora saibamos que o Sistema de 

Transitividade envolve seis tipos de processos, investigamos os processos 

relacionais que, na oração, fazem conexão entre entidades, caracterizando e 

identificando coisas, objetos, pessoas, sentimentos e têm a função de correlacionar 

categorias e entidades.  

 Na oração, esses processos constroem significados e são representados na 

linguagem pelas categorias gramaticais: processos: grupos verbais, participantes: 

grupos nominais e/ou adjetivais, circunstâncias: grupos preposicionais e 

adverbiais. Esses elementos que compõem a oração, segundo a LSF, constroem 

experiência como figuras.  

 Segundo Halliday (2004, p 175), estas figuras “são organizados em 

configurações que fornecem os modelos ou esquemas para interpretar nossa 

experiência”; os processos como centro experiencial; os Participantes como 

“inerentes” aos processos; as circunstâncias, segundo Halliday e Matthiessen 

(2004), quase sempre opcionais ampliam significados na oração. 

  Os processos relacionais são divididos em três tipos, como ilustrados em a, 

b, e c:  

 

a) RELACIONAL INTENSIVO (onde X é A) 
 
(66) Até a chegada de D. João VI, no século XIX, a imensa maioria da 
população que habitava o País era analfabeta. (DML15).33 
 

b) RELACIONAL CIRCUNSTANCIAL (onde X é / está em A). 
 

                                                           
33

 D= significa Dissertação; M=Metodologia (I=Introdução, FT=Fundamentação Teórica, A= Análise 
dos dados, C=Conclusão) as letras seguintes representam L=Linha correspondente à concordância 
do programa WordSmith Tools.  
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(67) Além disso, não é possível que haja retomada do que foi dito antes, já 
que a oração com pois está no início do enunciado [...] (DAL84) 
 
c) RELACIONAL POSSESSIVO (onde X tem / é de A) 
 
(68) Os exemplos mostram que os modais podem ter matizes diferenciados a 
depender do contexto em que estão inseridos. (DAL17). 
 

  

 O processo relacional “era” em (66) denota intensidade na informação, os 

participantes formam uma rede predicativa para caracterizar uma entidade. Em (67), 

o processo “estar” é circunstancial, porque vem acompanhado de uma Circunstância 

que indica Lugar. Já em (68), o processo relacional “ter” exprime uma relação de 

posse ilustrada na fórmula “c”. Nessa oração, há uma entidade que é possuída e 

outra que a possui.  

 Os três tipos de processos descritos são classificados ainda como Atributivos 

e Identificativos, dos quais emergem outras categorias que funcionam como 

Participantes:  

a) PROCESSOS RELACIONAIS ATRIBUTIVOS (PORTADOR E ATRIBUTO): 

nesse tipo de oração, constroem-se relações abstratas, especificam membros de 

uma categoria, como nas representações: X é Y, X torna-se Y, X está em Y, X tem 

Y, etc. Segundo Fuzer e Cabral (2010, p.71), têm em sua principal característica: 

“um grupo nominal que funciona como Atributo constrói uma classe de coisas e é 

tipicamente indefinido.” O Atributo não pode ser um nome próprio ou um pronome, 

“porque esses itens gramaticais não constroem classes”, no entanto esses itens 

podem funcionar como o Portador. Vejamos em (69) e (70) essas categorias: 

 

(69)  Gradualismo: a gramaticalização é gradual [...] (DRTL637). 

 

(70) a) complexidade estrutural: a estrutura marcada tende a ser mais 

complexa (ou maior) que a estrutura não-marcada correspondente [...]  

(DRTL12).   

 

 

 Nas orações (69) e (70), duas categorias são apresentadas e associadas ao 

processo relacional ser. Esse tipo de oração possui dois participantes específicos: 

Portador (negrito), a quem é dada a qualidade, e o Atributo (itálico), que é a 

qualidade atribuída ao Portador.  
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b) PROCESSOS RELACIONAIS IDENTIFICATIVOS (CARACTERÍSTICA E 

VALOR): nesse tipo de oração, uma entidade é definida em termos de outra como 

um sinal de igualdade. Na oração Identificativa as orações podem ser reversíveis, ou 

seja, “os constituintes podem trocar seus papéis respectivos na estrutura 

sintagmática sem acarretar mudança de significado.” (FUZER E CABRAL, 2010, p. 

74). Diferente das orações Atributivas, em que a alteração da estrutura sintagmática 

provocaria perda de sentido. Com amostras do corpus DISSERTES apresentamos 

os relacionais Identificativos: 

 

 

(71)  O gênero conto literário tem o enredo como fio condutor de uma 
seqüência de fatos e ações (DML29). 
 
(72)  [...] a escolaridade mais “conservadora” é a Oitava Série [...] (DAL32). 

 
 

  Como podemos ver em (71) e (72) duas categorias se associam ao processo 

como participantes: Característica (negrito) entidade definida, e o Valor (sublinhado) 

termo identificador. Vale destacar que em (72) a oração vem na forma inversa. 

 

3.6 Tratamentos dos dados 

 

Para o tratamento dos dados, consideramos a LSF como uma teoria social 

que não se preocupa somente em descrever as orações, mas também analisar 

como, por quê e em que contexto foram produzidas, priorizando, sobretudo, o 

funcionamento da língua como fenômeno de interação entre seus usuários. 

 Para a seleção dos processos relacionais, primeiramente, selecionamos 25 

dissertações e depois as transformamos em formato TXT. Na sequência, separamos 

as UR, construindo, assim, um banco de dados com as partes mais significativas 

dissertações. Essa separação permitiu-nos analisar como se configura a 

argumentação em cada UR, as funções dos processos relacionais. Além disso, foi 

possível perceber quais os processos mais recorrentes em cada UR.   

 Por se tratar de um software muito rápido, foi-nos útil para levantamento 

estatístico, acelerando o processo de busca/levantamento da frequência dos 

processos relacionais no gênero com muito mais eficiência, velocidade e precisão do 

que uma busca manual, o que consequentemente levaria mais tempo.  
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 Com a ferramenta Wordlist, fizemos a identificação do número de palavras 

utilizadas no corpus (tokens) e o número de palavras diferentes (types) em cada UR. 

 Em seguida, com a ferramenta Concord, selecionamos o conjunto de orações 

com Processos Relacionais (em seu contexto de ocorrência) e levantamos as 

frequências. Essa ferramenta, em especial, proporcionou à pesquisa uma análise 

mais profunda e detalhada dos dados do corpus e possibilitou-nos também verificar 

variáveis quanto à estrutura sintagmática e os participantes envolvidos. 

 Feitas as concordâncias, fizemos a higienização, que consistiu na exclusão 

de algumas amostras as quais não seriam importantes para a análise da 

Transitividade, tais como conjunções e construções cristalizadas como: Isto é, ou 

seja, pois é, é que, etc. Além destas ocorrências, excluímos da análise as orações 

com processos relacionais que constituíam exemplos da análise dos autores, por 

não se tratarem do conteúdo produzido pelos pós-graduados e por serem 

fragmentos de outros gêneros textuais.  

A busca através da fermenta Concord foi realizada com base nos processos 

relacionais apresentados por Fuzer e Cabral (2010), como ilustramos no Quadro 7.  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 Seguindo o objetivo de analisar os Processos que obtivessem maior 

frequência no gênero dissertação, separamos nove Processos Relacionais: ser, ter, 

estar, tornar, indicar, constituir, representar, funcionar e possuir, que tinham 

frequência maior que 100, como podemos ver na Tabela 3, constante do Capítulo 4.  

 Após esse levantamento de frequência, passamos a constituir as tabelas para 

ilustrar os resultados quantitativos. Em seguida passamos a analisar os tipos de 

processos presentes no corpus, classificando as amostras de acordo com sua 

Quadro 7 – Processos relacionais 

Processos Relacionais 

Atributivos 

Ser, ter, estar, fazer-se, ficar, parecer, manter-se, 

permanecer, resultar, sentir-se, soar, tornar e virar, 

além de outros como possuir, pertencer, envolver, 

andar. 

Processos Relacionais 

Identificativos 

Ser, ter, estar, servir, funcionar, atuar, significar, 

indicar, sugerir, implicar, refletir, representar, 

constituir, formar, exemplificar, possuir, pertencer. 
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ocorrência em Atributivos e Identificativos, e os participantes envolvidos – Portador e 

Atributo, Característica e Valor. Além da identificação dessas categorias linguísticas, 

avaliamos também os propósitos de uso em cada UR, a estrutura sintagmática da 

oração relacional: participantes e eventuais circunstâncias envolvidas com os 

processos.  
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CAPÍTULO 4 – OS PROCESSOS RELACIONAIS NA CONSTRUÇÃO 

DE SENTIDO NO GÊNERO DISSERTAÇÃO 

 

Neste capítulo, apresentamos os achados da análise empreendida no corpus 

DISSERTES, a saber, o levantamento da frequência dos processos relacionais, sua 

distribuição segundo as UR das dissertações; a análise da Transitividade dos nove 

processos escolhidos: ser, ter, estar, tornar, indicar, constituir, representar, funcionar 

e possuir, e o papel desses processos para a construção de sentido nos textos dos 

pós-graduados. 

4.1 Processos relacionais segundo as Unidades Retóricas no gênero 

dissertação 

  

 Esta seção apresenta uma visão geral da frequência dos processos 

relacionais no gênero acadêmico dissertação do Corpus DISSERTES, conforme as 

ocorrências em cada UR. Os dados encontrados no corpus representam o modo 

como as unidades léxico-gramaticais e todos os componentes do sistema linguístico 

interagem para a realização das necessidades comunicativas dos escritores, que 

entre outras, é representar sua capacidade argumentativa nos textos.  

 No Sistema de Transitividade, existe uma gama de processos que, na relação 

com seus participantes, segundo Halliday e Matthiessen (2004), são capazes de 

representar qualquer faceta de atividade humana, cada um representando um tipo 

de experiência. A escolha de um determinado processo representa intenções 

comunicativas e significados múltiplos, a depender dos contextos de situação e de 

cultura em que o usuário da língua está envolvido. 

 Os processos relacionais, objeto desta investigação empírica, têm a função 

de identificar, classificar e atribuir conceitos a entidades nos textos e assim auxiliam 

os escritores na produção do gênero, construindo os sentidos desejados. É, então, 

nos gêneros que a linguagem manifesta seu potencial como forma de 

acontecimento.  

 Os gêneros acadêmicos, por serem próprios de um nível superior de ensino, 

exigem um maior rigor das escolhas realizadas pelos escritores, por isso constituem 

um bom espaço para a análise da Transitividade para se apresentar a riqueza 
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discursiva dos processos relacionais, uma vez que na GT não é dada a devida 

relevância para esse sistema.  

 Como o nosso objetivo centra-se nas escolhas dos processos relacionais 

realizadas pelos pós-graduados no gênero acadêmico dissertação, verificamos, 

primeiramente, os usos desses processos segundo a UR. Vejamos, pois, na Tabela 

2, essa relação no universo de 25 (vinte e cinco) dissertações.  

 

Tabela 2 – Processos relacionais por Unidade Retórica no corpus DISSERTES 

 
Fonte: Frutuoso (2015) 

 

  Segundo os dados da Tabela 2, há o uso de 8.451 processos relacionais no 

gênero dissertação, que parecem ser um recurso léxico-gramatical bastante 

frequente na construção da argumentação dos pós-graduados em Letras/linguística.  

 Em relação às UR, os processos relacionais concentram-se em maior 

frequência na Fundamentação Teórica e Análise dos dados. Embora essas duas UR 

tenham um maior volume textual em comparação às demais, podemos também 

observar uma proporcionalidade do uso de processos relacionais em relação aos 

volumes textuais da UR Metodologia, seguida das UR Introdução e Conclusão, 

numa escala decrescente. Com essa constatação podemos supor que a UR 

Fundamentação Teórica tende a ser mais propícia ao uso dos processos relacionais, 

devido a necessidade comunicativa dos escritores nessa UR, que é conceituar, 

explicar aspectos teóricos. Desse modo, há uma necessidade de uso dos processos 

relacionais nas suas várias funções como classificação, definição, identificação, 

constituição, representação, etc.  

 A Tabela 3 apresenta um panorama geral da frequência dos 25 (vinte e cinco) 

processos relacionais encontrados corpus DISSERTES e sua distribuição segundo 

 
 

Introdução 
 

Fundamentação 
Teórica 

 

Metodologia 
 

Análise 
dos dados 

Conclusão 
 

Total 

Processos 
relacionais 

 
620 

 

 
3.372 

 
1.098 2.863 498 

 
8.451 

 
 

 

Percentual 

 

7,3% 39,9% 13%% 33,9% 5,9% 
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as UR, considerando os processos relacionais citados pelas autoras Fuzer e Cabral 

(2010). 

 

Tabela 3 – Frequência geral dos processos relacionais no gênero dissertação  
do corpus DISSERTES 

 
Fonte: Frutuoso (2015)  

 

  Conforme mostra a Tabela 3, os processos relacionais citados por Fuzer e 

Cabral (2010) se confirmam no gênero dissertação. Os dados dessa Tabela revelam 

que o ser é um processo relacional típico que pode ser comprovado pela frequência 

de uso de mais de 63% no gênero e por estar presente em todas UR. O processo 

relacional ter, que codifica significados de propriedade e posse, é a segunda maior 

 UNIDADES RETÓRICAS 

Processos  
relacionais Introdução 

 
Fundamentação 

Teórica  

Metodologia 
 

Análise 
 dos 

dados 
 

Conclusão 
 

Total  

Ser 462 2.054 759 1750 313 5.338 

Ter 41 254 103 257 40 695 

Estar 22 221 42 223 36 544 

Tornar 9 205 13 58 10 295 

  Indicar 19 52 14 105 5 195 

Constituir 16 78 40 39 10 183 

Representar 7 62 21 62 6 158 

Funcionar  8 25 9 92 17 151 

Possuir 5 46 12 40 12 115 

Envolver 3 68 9 11 4 95 

Atuar  4 16 14 51 11 96 

Implicar 1 44 3 22 1 71 

Servir  3 30 7 15 7 62 

Ficar 4 26 6 24 2 62 

Refletir 3 28 12 10 - 53 

Resultar 3 35 5 8 1 52 

Pertencer - 17 9 17 1 44 

Formar 7 17 6 10 3 43 

Manter-se 1 11 4 19 2 37 

Exemplificar - 23 1 11 - 35 

Significar - 20 3 10 2 35 

Parecer 2 7 3 17 5 34 

Permanecer - 22 - 6 2 30 

Sugerir - 11 1 6 8 26 

Virar - - 1 - - 1 

Fazer-se  - - 1 - - 1 

Total por UR 620 3.372 1.098 2.863 498 8.451 
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ocorrência, caracterizando uma dupla novidade em relação à tradição gramatical: o 

uso do ter enquanto processo relacional bastante frequente nas orações do tipo 

possessivas; e o uso superior ao do processo relacional estar, que tem lugar de 

destaque, ao lado de ser, na classificação dos tradicionalmente chamados de 

predicados nominais.  

 Em quantidade decrescente, aparecem os processos relacionais - tornar, 

indicar, constituir, representar, funcionar, possuir, envolver, atuar, implicar, servir, 

ficar, resultar, formar, manter-se e parecer que também são usados pelos pós-

graduados para a realização de significados diversos em todas as UR. Os demais 

processos relacionais que compõem a lista, como refletir, pertencer, exemplificar, 

significar, permanecer, sugerir, virar e fazer-se, além da baixa frequência, não são 

usados em todas as UR.  

 Os processos soar, andar, sentir-se presentes no Quadro 7, não apareceram 

em nenhuma das UR. Cremos que não houve ocorrência desses processos, pelos 

temas que são abordados e pela especialidade do gênero acadêmico, portanto, não 

propício aos significados desses processos. 

 O levantamento realizado no corpus DISSERTES, através da ferramenta 

Concord do programa WST, apresentou-nos 26 processos relacionais. Para que nós 

atingíssemos um dos nossos objetivos específicos que consistia em analisar o 

funcionamento dos processos relacionais mais frequentes, segundo as UR do 

gênero acadêmico dissertação. Assim, optamos por delimitar a análise de nove 

processos escolhidos com base na frequência superior a 100 (cem) e pela 

ocorrência em todas as UR, os quais apresentamos na Tabela 4. 

 
Tabela 4 – Frequência dos processos relacionais para análise da Transitividade  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Frutuoso (2015). 

PROCESSOS FREQUÊNCIA NO GÊNERO 

Ser 5.338/69,5% 

Ter 695/9% 

Estar 544/7% 

Tornar 295/3,8% 

Indicar 195/2,5% 

Constituir 183/2,3% 

Representar 158/2% 

Funcionar 151/1,6% 

Possuir 115/1,5 

      TOTAL                          7.674 



73 
 

Conforme a Tabela 4, escolhemos para a análise os processos relacionais: 

ser, estar, ter, tornar, indicar, constituir, representar, funcionar e possuir, que 

constituem um volume amostral de mais de 90% dos usos no gênero no universo de 

26 processos, portanto bastante representativo. 

 Na Tabela 5, apresentamos os processos relacionais distribuídos segundo às 

UR. 

 

Tabela 5 – Frequência dos processos relacionais por Unidade Retórica  

 
         Fonte: Frutuoso (2015) 

 

 

 Conforme os dados da Tabela 5, os processos relacionais ser, ter e estar têm 

maior frequência em todas as UR. O processo relacional ser é o mais recorrente no 

gênero dissertação, representando 69,5% dos usos dos escritores pós-graduados; 

em seguida vêm os processos ter e o estar, com os percentuais de 9% e 7%, 

respectivamente. Os processos relacionais tornar, indicar, constituir, representar, 

funcionar e possuir têm um uso menor, porém mais especializado conforme às UR. 

 
UNIDADES RETÓRICAS 

Processos 
Relacionais 

Introdução 
 

Fundamentação 
Teórica  

Metodologia 
 

Análise 
dos dados 

 

Conclusão 
 

Total 
 

Ser 462 2.054 759 1750 313 5.338/69,5% 

Ter 41 254 103 257 40 695/ 9% 

Estar 22 221 42 223 36 544/ 7% 

Tornar 9 205 13 58 10 295/ 3,8% 

Indicar 19 52 14 105 5 195/ 2,5% 

Constituir 16 78 40 39 10 183/ 2,3% 

Representar 7 62 21 62 6 158/ 2% 

Funcionar  8 25 9 92 17 151/ 1,6% 

Possuir 5 46 12 40 12 115/ 1,5 

Total 589 
7,6% 

2.997 
39% 

1013 
13,2% 

2626 
34,2% 

449 
5,8% 

7.674 
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Por exemplo, na Introdução os processos que tiveram maior frequência foram indicar 

e constituir; na Fundamentação Teórica, os processos tornar e constituir; na 

Metodologia, constituir e representar; na Análise dos dados, indicar e funcionar; e na 

Conclusão, os processos funcionar e possuir.  

 Enfim, os percentuais da Tabela 5 parecem validar a importância dos 

significados que esses processos representam nos textos dos pós-graduados para a 

argumentação sobre seu objeto de estudo. Constituem, principalmente, as escolhas 

linguísticas, que não são aleatórias, mas sim muito monitoradas em virtude do nível 

de escolaridade dos escritores e a especialidade que requer o gênero dissertação.  

 

4.2 Os processos relacionais no gênero dissertação  

 

 Esta seção versa sobre o funcionamento dos processos relacionais mais 

frequentes no gênero dissertação. Apresentamos os processos relacionais, 

conforme a frequência no gênero, seguindo a ordem das UR apresentada na Tabela 

4. Como já frisamos, os processos relacionais representam o mundo das relações 

abstratas e têm a função de representar, identificar, relacionar um fragmento de 

experiência a outro, codificando nos textos orações Intensivas, Possessivas e 

também Circunstanciais que podem ser Atributivas e Identificativas.  

 Nas orações Atributivas, são relacionados dois participantes específicos 

Portador e Atributo. O primeiro é o participante que recebe uma atribuição, o 

segundo é o termo atribuído ao Portador. O Portador pode ser representado 

gramaticalmente por um substantivo ou pronome. O Atributo, na maioria das vezes, 

é um adjetivo ou locução adjetiva, ou algum nome que funcione como dando ou 

especificando alguma informação e/ou característica sobre o Portador (FURTADO 

DA CUNHA; SOUZA, 2007).  

 Já nas orações Identificativas, uma entidade é definida como em um sinal de 

igualdade. Nesse tipo de oração, existem dois Participantes chamados Identificado e 

Identificador.  Segundo Fuzer e Cabral (2010, p.73), “o identificado é a entidade que 

recebe a identificação, já o identificador é a entidade atribuída ao identificado”. 

Esses dois Participantes também podem ser chamados de Característica e Valor. 

Nas orações Identificativas, a ordem dos participantes pode ser alterada, diferente 

da Atribuição, em que a inversão de algum dos participantes provocaria alteração e 
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perda de sentido. Na Tabela 6, apresentamos o quantitativo relativo a esses dois 

modos de relação dos processos relacionais, Atributivo e Identificativo. 

Tabela 6 – Frequência dos processos relacionais X Atributivo e Identificativo no 
gênero dissertação 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Frutuoso (2015) 

 

 Como podemos perceber na Tabela 6, de modo geral, em termos 

quantitativos, os processos relacionais Atributivos com 56,2% são mais frequentes 

do que os Identificativos com 43,7%. 

 Em relação a cada processo especificamente, os processos ser, estar e tornar 

foram mais usados como Atributivos. Os processos indicar, constituir, representar e, 

especialmente, o processo funcionar predominam no Modo Identificativo. Os 

processos ter e possuir, como consta na Tabela 6, apesar de ser mais frequente no 

modo Identificativo, não é um valor muito superior ao Atributivo, o que nos leva a 

dizer que não há uma superioridade de um modo sobre o outro.  

 Desse modo, os escritores utilizam os modos Atributivo e Identificativo como 

recursos léxico-gramaticais para caracterizar e qualificar, conceituar e representar 

nas dissertações os itens analisados, autores da área, categorias analíticas, corpus 

da pesquisa/gênero, etc. Esses dois modos constroem diferentemente no gênero 

dissertação as experiências sociocognitivas dos escritores.  

 
Processos 
relacionais 

Modo de Relação  
Total 

Atributivo Identificativo 

Ser 3.292/61,6% 2.046/ 38,3% 5.338 

Ter 315/ 45,3% 380/ 54,6% 695 

Estar 354 /65% 190/35% 544 

Tornar 290 /98,4% 5/ 1,6% 295 

Indicar 6/3% 189/ 97% 195 

Constituir 6/ 3,3% 177/ 96,7 183 

Representar 2/ 1,3% 156/ 98,7% 158 

Funcionar - 151/100% 151 

Possuir 53/46% 62/54% 115 

Total 4.318/ 56,4% 3.356/ 43,7% 7.674 



76 
 

 Na seção seguinte, passamos a apresentar o funcionamento de cada 

processo conforme esses dois modos.  

 

4.2.1 Processo relacional SER  

  

 O processo relacional ser constitui 69,5% das ocorrências no gênero 

dissertação do corpus DISSERTES. Esse verbo aparece em todas UR com 

frequência bastante elevada em relação aos demais processos.  

 Segundo Borba (1990, p. 1231), esse verbo “compõe predicativo estativo de 

inerência, ou seja, o predicativo refere-se ao seu sujeito como um de seus traços 

essenciais”. Essa significação permite ao escritor estabelecer conceitos na 

exposição das categorias teóricas que estuda, que conceitua e que analisa, 

conferindo inúmeros significados na correlação com seus participantes. O processo 

relacional ser apresenta-se em sua maioria no modo Atributivo com 61,6% das 

ocorrências e no modo Identificativo com apenas 38,3%. 

 

a) SER Atributivo 

 

 A amostra (73) constitui uma das ocorrências do Processo Relacional ser 

presente na UR Introdução.  

 

(73) Aproveitamos os dados desta pesquisa, mas vale ressaltar que o nosso 

trabalho é muito diferente daquele, uma vez que temos objetivos diferentes e 

estamos seguindo um viés teórico-metodológico específico. (DIL98). 

 

 

 Em (73), o escritor contextualiza dados de outra pesquisa em que aproveita 

alguns desses dados para as suas explanações. Nessa proposição, usando o 

Portador “o nosso trabalho”, o processo relacional Intensivo “é” e o Atributo “muito 

diferente daquele”, o autor destaca a diferença teórico-metodológica entre seu 

trabalho em relação a outros que cita na sua Introdução. Esses participantes formam 

um conjunto argumentativo que favorece a explicação e a clareza sobre a ressalva 

que o escritor quer fazer sobre seu trabalho em relação a outro. Portador, processo 

e Atributo representam uma significação expressiva e são importantes para a 

conjuntura total da proposição e também na totalidade do texto. 



77 
 

A amostra (74) apresenta o uso do processo relacional ser na UR 

Fundamentação Teórica. 

 

(74) 6) Gradualismo: a gramaticalização é gradual e ocorre a passos pequenos 

no decorrer do tempo, o que pode gerar variação linguística [...] (DFTL637). 

 

 

 Em (74), o escritor pós-graduado faz uso do processo relacional Atributivo 

para caracterizar uma categoria da sua Fundamentação Teórica. Como vimos na 

Tabela 4, esse processo foi bem recorrente nessa UR. Ratificamos que nessa UR o 

principal propósito é definir, conceituar e caracterizar categorias referentes à teoria 

na qual o pesquisador se embasa, o que a torna um ambiente bem propício ao uso 

do processo ser que nessa proposição tem a função de apresentar traços 

característicos que qualificam os termos teóricos. O Portador é o termo técnico 

“gramaticalização” e é qualificado pelo o adjetivo “gradual”. As escolhas que o 

escritor pós-graduado faz formam uma rede de significados para precisar a 

conceituação feita na Fundamentação Teórica.  

Na amostra (75), o autor historia e apresenta o conteúdo do seu corpus na 

UR Metodologia.  

 

 

(75) Como a grande maioria da população brasileira no século XVIII era 

analfabeta ou pouco escolarizada, os limites entre uma linguagem formal e 

construções informais na escrita não se mostram muito nítidos ao olhar 

contemporâneo. Mesmo nas cartas-denúncia, observa-se que os níveis de 

tipificação textual imprimem certo limite à liberdade estilística. (DML20) 

 

 

Na amostra (75), ao optar pelo processo relacional Atributivo no tempo 

passado, o escritor tem a intenção de situar o leitor em relação aos acontecimentos 

no que confere ao conteúdo do corpus da sua dissertação. O grupo nominal “a 

grande maioria da população brasileira” funciona como Portador, associado a esse 

estão os Atributos “analfabeta ou pouco escolarizada”, que são duas opções léxico-

gramaticais utilizadas pelo escritor para caracterizar o Portador.  

Além disso, esses participantes representam o encadeamento de ideias e são 

importantíssimos para a textualização do gênero, pois fazem com que o escritor 

atenda a seus propósitos no texto, que, além de descrever o corpus que utiliza, 

também apresenta ao leitor o conteúdo dos textos que analisa. 
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A proposição (76) apresenta o processo relacional ser na UR Análise dos 

dados. 

 
(76) [...] As ocorrências acima, em que ocorrem IR + modal + verbo principal, 
nem podem ser consideradas indícios de que a forma nova esteja caminhando 
para atingir construções com modais, pois, além de o percentual ser pouco 
significativo, algumas ocorrências só foram possíveis por causa da 
improdutividade de outras na língua [...] (DAL90). 
 
 

Em (76), O Portador em negrito vem qualificado pelo grupo adjetival “pouco 

significativo” (advérbio + adjetivo), que expressa um Atributo negativo em relação 

aos dados percentuais analisados pelo pesquisador. As combinações realizadas 

nessa proposição ajudam a construir o fluxo de informações essenciais para a 

composição da Análise que o escritor realiza. 

Na amostra (77), as escolhas realizadas compõem a argumentação do autor 

na exposição dos resultados da pesquisa na UR Conclusão. O processo relacional 

ser vem na forma da terceira pessoa do presente:  

(77) Durante o levantamento dos dados encontramos casos de ambiguidade, em 
que não conseguimos definir ao certo de qual tipo de padrão funcional se 
tratava. Porém consideramos esse fato importantíssimo para o nosso estudo e 
reservamos uma seção para ele, pois se afirmamos que as categorias não são 
discretas, isso pode se aplicar ao nosso objeto de estudo também. (DCL48). 

   
 
 Nessa proposição (77), o processo relacional Intensivo Atributivo auxilia a 

junção de ideias entre Portador e Atributo. O conteúdo da proposição representa o 

conhecimento que o escritor tem sobre o tema que estuda.  Mostra a argumentação 

do escritor em relação aos resultados dos dados analisados, apresentando na 

oração uma suposição, ao passo que tenta justificar alguns posicionamentos na 

descrição dos seus dados. Utiliza a oração com processo relacional para 

caracterizar “as categorias” (Portador) como “não discretas” (Atributo).  

 

b) SER Identificativo 

 

 Na UR Introdução, um dos propósitos comunicativos do produtor do texto é 

deixar clara a perspectiva que seu trabalho adotará, apresentando o tema e 

introduzindo alguns aspectos de relevância teórica e metodológica. Em (78), 
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apresentamos uma amostra da ocorrência do processo relacional Intensivo ser 

nessa unidade.  

 

(78) O advérbio já, objeto de estudo neste trabalho, enquadra-se no rol de itens 

lexicais disponíveis para a codificação de aspecto verbal. O aspecto em 

questão é o inceptivo (ou incoativo) [...] (DIL72). 

 

 

 Na amostra (78), é apresentado um tipo específico (parte-todo) do grupo 

nominal definido “O aspecto em questão”. Esse participante reitera uma categoria (o 

aspecto verbal) citada anteriormente no período. O participante Valor (sublinhado) é 

responsável por associar uma especificidade ao participante Característica. Nessa 

amostra da Introdução, o escritor do texto tem, imprescindivelmente, a intenção de 

identificar seu objeto de estudo, aplicando conceitos sintáticos aos termos. No geral, 

existe uma teia de significados em que os itens lexicais são apresentados para 

introduzir conceitos a respeito do “advérbio já”, em itálico, citado no início do 

período. 

 Na Identificação, um termo define o outro. O termo que é classificado tem uma 

relação semântica muito próxima ao termo identificador, como podemos ver na 

amostra da Fundamentação Teórica (79). 

  

(79) Talmy Givón (1979, apud LEHMANN, 1982, p. 13) é um dos teóricos que 

procura descrever as fases do processo de gramaticalização... (DFTL5) 

 

 

 Em (79), o escritor do texto identifica e classifica um teórico utilizado como 

referência em sua dissertação, ressaltando que ele é um dos que descrevem o 

fenômeno de gramaticalização.  A entidade definida neste caso é um nome próprio 

“Talmy Givón” que é gramaticalmente denominado Característica e o Valor 

(sublinhado) a define, dando-lhe uma significação.  

 Na amostra (80), entidades são identificadas na UR Metodologia, vejamos:  

  

 
(80) 3.1 OS CORPORA O nosso objeto de estudo é o item quando nos corpora 
D & G da cidade de Natal, Rio de Janeiro e Juiz de Fora. (DML144) 
 

 

  Na amostra (80), o propósito comunicativo dessa UR é evidente quando o 

autor especifica os corpora em que será feita a investigação do seu objeto de 



80 
 

estudo, função da UR Metodologia. O autor identifica o seu objeto de estudo 

(negrito) por meio do participante Valor “o item quando”, intermediado pelo processo 

relacional ser no tempo presente. 

 A combinação entre os participantes Característica e Valor na amostra (80) é 

reversível, uma vez que a ordem da proposição pode ser alterada sem perdas no 

sentido que o escritor quis propor, como em “O item quando é o nosso objeto de 

estudo”. Essa inversão mostra como a linguagem pode imprimir padrões dentro de 

uma estrutura linguística e, mais do que tudo, é uma característica peculiar desse 

tipo de oração relacional no modo Identificativo. 

A amostra (81) pertence à UR Análise dos dados.  

 

(81) No D&G do Rio de Janeiro, a escolaridade mais “conservadora” é a 
Oitava Série, pois, todos os usos do onde empregados nessa escolaridade 
referiam-se a um lugar físico [...] (DAL32) 
 
 

Na amostra (81), o autor/escritor apresenta dados referentes à análise de 

seus corpora em que o participante Valor “a escolaridade mais conservadora” define 

o participante Característica “a oitava série” que dá ao o leitor a informação sobre 

em qual corpus do D&G há a escolaridade mais conservadora. Como é possível 

perceber, a estrutura sintagmática da proposição vem na ordem inversa. 

 A amostra (82) faz parte da UR Conclusão, em que a há um conjunto de 

informações articuladas que ressoam e constroem juntas o sentido pretendido na 

unidade, que é o de apresentar alguns dos resultados da pesquisa. Vejamos:  

 
(82) Os tipos mais frequentes do onde, como relativo locativo, adverbial locativo, 
pronominal locativo, presentes nos quatro corpora trabalhados [...]. Esses são os 
usos canônicos do onde, que se mantêm fiel à prescrição da tradição gramatical. 
(DCL34). 

 
 

 O pronome “Esses” (em negrito) da amostra (82) realiza o participante 

Característica, que, por sua vez, está semanticamente ligado aos dados 

apresentados anteriormente na amostra. O Valor, que está sublinhado, identifica o 

tipo de uso do item linguístico analisado pelo autor, que, dessa forma, tem o 

propósito de retomar os tipos mais frequentes como fechamento. 

 Um dos principais papéis representados pelo processo relacional ser é, 

sobretudo, a sua propriedade de constituir predicativos no envolvimento com os 

participantes do evento linguístico. Como vimos nas amostras do corpus 
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DISSERTES, o uso desse processo potencializa a construção de sentido pretendida 

por cada escritor, seja, na apresentação dos conceitos, na apresentação de suas 

amostras, na definição de categorias, na singularização de conceitos e nas 

características conclusivas do estudo realizado.  

 

4.2.2 Processo relacional TER  

  

 Cabe ressaltar que a visão funcional sobre o processo ter difere da visão da 

gramática tradicional, a qual o classifica como núcleo do predicado verbal transitivo 

direto da oração, e não como um processo que estabelece relação entre duas 

entidades da oração.  

 O processo relacional ter ocupou 9% das ocorrências e foi o segundo mais 

frequente no gênero acadêmico dissertação do corpus DISSERTES. Esse processo 

realiza orações principalmente do tipo possessivas. Expressa, sobretudo, o sentido 

de posse “inerente ou transitória” entre possuidor e possuído (BORBA, 1990, p. 

1285). Em relação ao modo de relação houve maior incidência do processo ter no 

modo Identificativo com 54,6% do que no modo Atributivo 45%, sem, portanto, uma 

diferença tão significativa. 

 

a) TER Atributivo 

 

 Do ponto de vista semântico, o processo ter faz uma mediação entre o 

participante Portador/possuidor e o Atributo/possuído, expressando, além de 

qualificadores que os conceituam, uma relação de posse entre esses elementos. 

 Uma das características típicas da UR Introdução é apresentar um esboço de 

cada capítulo que compõe o gênero, neste caso, do gênero dissertação. Isso é 

demonstrado na amostra (83) em que o autor apresenta o conteúdo que ele 

discorrerá em um de seus capítulos.  

 

(83) [...] o capítulo primeiro traz um panorama das funções codificadas pelo 
pretérito perfeito composto sincrônica e diacronicamente sob a perspectiva 
normativa e sob a perspectiva linguística. Apresentamos, ainda, considerações 
interlinguísticas sobre os tempos compostos, uma vez que, em Língua 
Portuguesa, o pretérito perfeito composto tem comportamento peculiar se 
comparado às demais línguas românicas. (DIL4). 
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 Na amostra (83), o processo relacional Possessivo ter correlaciona uma das 

categorias analisadas pelo autor “o pretérito perfeito composto” ao “comportamento 

peculiar”; este último tem a função de caracterizá-lo por meio do grupo nome + 

adjetivo, cujo significado singulariza a entidade possuída. O Portador/possuidor em 

negrito é delimitado pela circunstância “em língua portuguesa” que antecede esse 

participante e traz a informação para o leitor sobre qual língua o pretérito perfeito 

tem comportamento peculiar.  

 A amostra (84) representa um dos usos do processo relacional ter Atributivo 

na UR Fundamentação Teórica: 

  

(84) [...] as construções desempenham funções gramaticais específicas dentro 
de situações pragmáticas também determinadas [...] Segundo os autores, essas 
unidades articulam o uso linguístico; têm grande influência na produção e na 
estruturação de textos [...] (DFTL4).  
 
 

Em (84), com uma oração Possessiva Atributiva, o autor caracteriza o 

potencial da influência das construções na composição dos textos. Nessa 

proposição, o Portador “essas unidades”, elíptico na oração, retoma anaforicamente 

o grupo nominal “as construções”. A Atribuição é realizada por um grupo nominal 

(sem artigo definido), cujo adjetivo tem uma carga semântica intensificadora que 

especifica o nome ao qual se junta, como podemos ver em itálico. Vale ressaltar a 

importância do fechamento das informações figuradas nos grupos preposicionados 

“na produção” e “na estruturação dos textos” que são responsáveis pela ampliação 

das características das construções.  

O escritor pós-graduado usando o processo relacional ter e participantes, 

constrói informações significantes sobre as categorias que analisará na 

investigação, como podemos perceber em (85), que é uma amostra da UR 

Metodologia.  

 
(85) (24) Ah, é. A gente aqui somo muito unido. (INF 08, MULHER, 45 ANOS)  
Não foram observados outros exemplos do tipo 19 e 20 na amostra ou no 
contato com os moradores, o que mostra que este tipo de concordância 
possivelmente tem índices mínimos de uso. [...] (DML19). 
 
 

A amostra (85) apresenta um dos usos bem recorrentes no gênero acadêmico 

dissertação do corpus DISSERTES. Segue a forma sintática em que o 
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Portador/possuidor se relaciona à característica possuída – Atributo (itálico) por meio 

do processo relacional ter, antecedido do modalizador “possivelmente”, que imprime 

o sentido de possibilidade. 

Esse modalizador pode ser um recurso de que o escritor se valeu, para na 

Metodologia, predizer uma possibilidade que os dados possam representar, uma vez 

que, em termos de língua, nada é exato. O Portador retoma anaforicamente o “tipo 

de concordância”, advertindo o que não é observado por não ser significante para a 

pesquisa. 

 Em (86), há uma representação do processo relacional Possessivo ter da UR 

Análise dos dados. 

 

(86) Os exemplos mostram que os modais podem ter matizes diferenciados a 
depender do contexto em que estão inseridos. (DAL17). 

 

 A proposição (86) refere-se a exemplos apresentados anteriormente pelo 

autor na Análise de seus dados. A oração “os modais podem ter matizes 

diferenciados” vem modalizada pelo processo “podem” para expressar uma 

possibilidade em relação ao Portador (negrito). A atribuição é realizada pelo grupo 

nominal (itálico) que representa a qualidade possuída pelo Participante Portador.  

 Em (87), o escritor pós-graduado utiliza a oração Possessiva para listar um de 

seus principais resultados na Conclusão. Emprega o processo tem para estabelecer 

posse entre os participantes Portador e Atributo. 

 

(87) Acreditamos que por esses motivos, o Relato de Procedimento é o que 
tem menor ocorrência, já que não há nesse tipo de texto tais fatores que 
motivem o uso demasiado dos locativos. (DCL12) 
 
 

 A relação relacional Possessiva se estabelece em (87) quando o escritor 

classifica o Portador/possuidor “o Relato de procedimento” como o possuidor da 

“menor ocorrência” (Atributo). Com a junção desses participantes, o escritor mostra 

um atributo negativo da baixa frequência dos locativos no gênero Relato de 

Procedimento em sua pesquisa. 
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b) TER Identificativo 

 

 Com a proposição (88) apresentamos o uso do processo relacional 

Possessivo ter Identificativo na UR Introdução.   

 

(88) Objetivos e Hipóteses Esta pesquisa tem como objetivos gerais: a) 
Investigar a origem do padrão construcional Xmente, produtiva na maioria das 
línguas românicas para produção de advérbio [...] (DIL11). 
 

 

Na amostra (88), o escritor apresenta o objetivo geral de seu trabalho na UR 

Introdução. O participante “Esta pesquisa” é a entidade identificada que funciona 

como Característica, já o Valor está sublinhado. Cabe salientar que, na relação com 

o processo relacional ter no modo Identificativo, o participante Valor também se 

realiza por meio de grupo nominal, porém sem adjetivo em sua constituição, 

diferindo nesse particular do Atributivo. Esse participante apresenta no texto, 

conforme a amostra (88), um dos objetivos do trabalho do autor. Podemos perceber 

que o processo relacional Possessivo “tem” estabelece uma correlação entre esses 

participantes como uma parte que pertence à outra. 

Em (89), apresentamos o uso do processo relacional Possessivo ter como 

Identificativo com a amostra da UR Fundamentação Teórica.  

 

(89) b) Formas derivacionais [...] Muitas formas derivacionais adicionam um 
componente significativo sem afetar a categoria em questão, outras têm 
justamente a função de mudar a categoria da palavra.  (DFTL34). 
 

 
Na amostra (89), o escritor do texto apresenta um dos termos técnico-

científicos presentes em sua Fundamentação Teórica e explica a sua função. Essa 

representação é realizada pelos participantes Característica, que é o pronome 

indefinido “outras”, e o Valor, constituído por uma oração “a função de mudar a 

categoria da palavra”. É necessário ressaltarmos que o uso da circunstância 

“justamente” expressa, na proposição, certeza/reafirmação em relação à função do 

participante Característica. Essas escolhas feitas pelo autor do texto são recursos 

textuais que auxiliam na construção do texto, sequenciando o enquadramento 

realizado pelo participante Valor que é a identificação possuída.  
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A amostra (90) é da UR Metodologia. Como sabemos, nessa unidade, o autor 

busca explicar todo o percurso metodológico escolhido para a realização da 

pesquisa e, nesta amostra, o autor tem o objetivo de enquadrar com um Valor o 

gênero que ele analisou.  

 

(90) O gênero conto literário tem o enredo como fio condutor de uma 
sequência de fatos e ações que vão construindo o corpo de um relato ou de uma 
história [...] (DML29). 

 

Na relação Identificativa de (90), é possível percebermos o engajamento 

semântico entre os participantes Característica/possuidor e Valor/possuído, isto é, 

como um fazendo parte do outro. A Característica é representada pelo grupo 

nominal “o gênero conto literário” e intermediada pela relação de posse do processo 

“tem”, no presente do indicativo, e o Valor realizado pelo grupo nominal definido 

(sublinhado) que traz a expansão dos sentidos como uma explicação.  

 A amostra (91) pertence à UR Análise dos dados e apresenta o processo 

“tem” Possessivo no modo Identificativo: 

 
(91) De modo geral, são poucas as ocorrências do como com função 
conjuncional de conteúdo. Nesse tipo de situação, o conector tem a função de 
relacionar informações em um nível mais concreto [...] (DAL4) 
 

 

 Em (91), o propósito é apresentar os usos das categorias que o autor 

analisou. Nessa proposição, o participante Característica, que é o grupo nominal 

definido “o conector”, recebe uma função através do participante Valor (sublinhado) 

que também vem determinado por artigo definido e sem adjetivações. 

A amostra (92) faz parte das explanações finais do autor na UR Conclusão. 

  

(92) O depois, nos usos sequencial e aditivo, encontra-se gramaticalizado, por 
não se tratar mais de um advérbio e sim de um organizador textual, ou seja, ele 
tem o papel de organizar os elementos no discurso como um conector, conforme 
pudemos ver na análise desses referidos usos. (DCL4). 
 

 

 Na amostra (92), o autor apresenta um dos resultados sobre o item “depois” 

analisado. Nessa oração Identificadora, o participante Característica é representado 

pronominalmente por “ele” que, por meio do processo relacional ter, é identificada a 

posse do seu papel discursivo expresso pelo participante Valor (sublinhado).  
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 Diferentemente dos gêneros narrativos e descritivos, considerados por 

Halliday e Matthiessen (2004) como predominante para a ocorrência dos processos 

relacionais, os gêneros acadêmicos também trazem uma alta frequência desses 

processos. Isso pode ser comprovado diante da frequência e da variação de sentido 

nas amostras analisadas para elaboração dos significados técnico-científicos 

presentes na teoria da gramaticalização, tema abordado nas dissertações.  

Como vimos, o processo relacional ter foi o segundo mais frequente, depois 

do processo ser. Isso revela, entre muitas, a informação de que o gênero 

dissertação pode ser mais propício para o processo relacional ter, uma vez que 

percebemos que, em outros trabalhos que apresentamos no Capítulo 1, por 

exemplo, o de Souza (2006), esse processo ocupa a quarta posição em termos de 

frequência no gênero editorial.  

 

4.2.3 Processo relacional ESTAR  

  

 Diferentemente do processo ser, que, segundo Borba (1990, p. 702), 

apresenta estados permanentes na oração, o processo relacional estar “compõe 

predicativo estativo de transitoriedade, ou seja, o predicado se refere ao sujeito 

como algo não-essencial e passageiro”: a relação entre os participantes traz 

informações não permanentes. Nas dissertações, esse processo aparece como o 

terceiro mais frequente, conforme a Tabela 4. Em relação ao modo, apresenta-se 

em 65% das amostras como Atributivo e em 35% como Identificativo. 

 

a) ESTAR Atributivo  

 

 A amostra (93) é um exemplo do processo relacional Intensivo estar da UR 

Introdução. 

 

(93) Embora exista essa sobreposição de funções textuais e 
expressivas/subjetivas, percebemos que, nas relações conclusivas e discursivas 
textuais, o pois está mais gramaticalizado ainda do que nas relações de 
explicação, adversidade e causa. (DIL21). 

 
 

 Como podemos ver em (93), o autor apresenta informações sobre as funções 

do item pois e chama a atenção para o estado em que se encontra o item de seu 
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estudo expresso pelo processo estar , que relaciona o Portador “o pois” ao Atributo 

“mais gramaticalizado” – um grupo adjetival. Dessa maneira, o pesquisador 

contextualiza uso/funções do objeto de estudo, problematizando-o, uma 

característica bem própria da UR Introdução. 

 A amostra (94) ilustra um dos usos do processo relacional estar Atributivo da 

UR Fundamentação Teórica: 

 
(94) [...] ao se aceitar a língua como dinâmica e funcional, aceita-se também que 
ela está sujeita a variações e mudanças. (DFTL11). 
 

 

Em (94), o autor apresenta conceituações a respeito da língua na perspectiva 

adotada na sua Fundamentação Teórica. O Portador é o pronome “ela” que 

anaforicamente retoma “língua”; a esse Portador, através do Processo “está”, o 

escritor adiciona informações com o Atributo “sujeita a variações e mudanças”. A 

relação estabelecida na Transitividade do processo relacional estar + participantes 

deixa em evidência o sentido de estado transitório desse processo.  

Na proposição (95) da UR Metodologia, o processo estar codifica, junto com 

os participantes Portador e Atributo, uma relação predicativa, na apresentação de 

uma hipótese do autor: 

  

(95) Hipótese: Os informantes jovens utilizam mais a gente pelo fato de 
viajarem mais e estarem mais predispostos à utilização de formas inovadoras. 
(DML3). 

                

 Ao apresentar em (95) uma de suas hipóteses, o escritor pós-graduado utiliza 

o processo relacional na forma “estarem” para expor uma das características do 

grupo de informantes analisados. O grupo nominal “Os informantes jovens” é o 

referente da elipse, relacionado pelo processo estar ao Atributo (em itálico). Vale 

destacarmos que esse Participante está implícito antes do processo e pode ser 

preenchido, para efeito didático, por “[por eles] estarem mais predispostos à 

utilização de formas inovadoras”. Essa estrutura foi identificada pela desinência do 

Processo.  

A amostra (96) da UR Análise dos dados, apresenta o processo relacional 

estar no modo Atributivo: 
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(96) Já para as entrevistas, os percentuais de frequência de ocorrência da forma 
nova em relação a cada fator desse grupo sugerem que a perífrase com IR está 
bem gramaticalizada, pois 66% das ocorrências já não possuem outras marcas 
de futuro. (DAL8). 
 

Na amostra (96), antecedendo processo relacional estar, o grupo nominal “a 

perífrase do IR” (Portador) é a categoria analisada na dissertação. O processo 

relacional estar tem seu sentido bem peculiar e está expressando uma ideia de 

momentaneidade a uma classificação posta pelos autores. O autor apresenta sua 

interpretação diante dos dados e utiliza o Atributo “bem gramaticalizada”, um grupo 

adjetival (adjetivo+nome), para qualificar o item em estudo. Esse Atributo, além de 

qualificar o objeto da dissertação, revela uma tendência da “perífrase do IR”.  

 Na amostra (97), apresentamos um dos usos de estar da UR Conclusão. 

 

(97) E dessa forma, propomos uma escala de prototipicidade em que analisamos 

qual construção é mais facilmente reconhecida como tal, por ter um tipo de 

constituição em que o sentido de lugar está mais distante. (DCL23). 

 

 Em (97), o autor utiliza o processo relacional Atributivo estar situando os 

principais resultados em relação às construções adverbiais que analisou. O Atributo 

constitui-se do grupo adjetival (Circunstância + Adjetivo) “mais distante”, que serve 

ao Portador “o sentido de lugar” como um qualificador.  

 

b) ESTAR Identificativo 

 

 A amostra (98) apresenta o processo relacional estar com modo Identificativo 

na UR Introdução. 

 

(98) Nesses trabalhos, buscou explicitar as relações de sentido existentes entre 

os itens fonte e alvo, relações estas que estariam na origem da derivação 

histórica. (DIL1).  

 

 Em (98), o autor resenha outros trabalhos e fala da origem de alguns itens 

gramaticais para posteriormente justificar a escolha do seu objeto de estudo. Essa 

estratégia de retomar outros trabalhos da área constitui o background, uma 

subunidade da UR Introdução. Na oração “que estariam na origem da derivação 

histórica”, o pronome relativo “que” funciona como Característica e retoma grupo 
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nominal “relações estas”.  O Valor “na origem da derivação histórica” indica a 

circunstância de tempo em que estariam às relações de sentido entre os “itens” que 

o autor cita. O processo relacional estar vem no futuro do passado, indicando uma 

possibilidade de “origem” a que hipoteticamente a circunstância, realizada pelo 

grupo preposicionado, remete.  

 Em (99) há uma amostra do processo relacional estar da UR Fundamentação 

Teórica no modo de Identificativo. 

 

(99) No eixo paradigmático, estão os parâmetros de integridade, 

paradigmaticidade e variabilidade paradigmática. (DFT55). 

 

 Na oração Identificativa (99), a partir de suas escolhas, o escritor pós-

graduado realiza um enquadramento entre os participantes Valor (sublinhado) e 

Característica (negrito). Ressaltamos que, nessa oração, os participantes vêm na 

ordem inversa, cremos que esse uso é relativo à intenção do autor em potencializar 

a ênfase na circunstância, que é uma informação dada. Assim, o participante Valor 

vem no início da oração, indicando o espaço onde se situam “os parâmetros de 

integridade, paradigmaticidade e variabilidade paradigmática”. Por meio desses 

participantes Característica e Valor, o escritor da dissertação traz ao conhecimento 

do leitor a identificação dos sistemas presentes na teoria que utiliza na sua 

Fundamentação Teórica. 

 A proposição (100) traz o processo relacional estar Identificador na UR 

Metodologia: 

 

(100) O corpus D&G da cidade de Rio Grande/RS, numa visão geral, tem as 
mesmas características estruturais dos demais. O que difere é o número de 
informantes, que comporta apenas 18, já que os informantes do terceiro grau 
foram apenas dois e não quatro como nos demais níveis de escolaridade 
observados, além de estes estarem na faixa entre 23 a 28 anos de idade, 
totalizando 189 arquivos. (DML5). 
 
 

 Na amostra (100), o autor faz explanações sobre o corpus de sua pesquisa. A 

oração “além de estes estarem na faixa entre 23 a 28 anos de idade” traz ao fim da 

proposição uma informação sobre a faixa etária dos informantes do corpus que o 

autor utilizou. Nessa oração, o participante Característica é o pronome anafórico 

“estes” que retoma o grupo nominal “os informantes do terceiro grau”. O participante 



90 
 

Valor é um grupo preposicionado que funciona como circunstância e identifica uma 

especificidade do grupo de informantes.  

 A oração (101) é da UR Análise dos dados e ilustra a ocorrência do processo 

relacional estar, funcionando como indicador de orientação textual. Vejamos:  

 

(101) O resultado dessa análise está na tabela 3b. (DAL69). 
 

 

Em (101), o processo relacional estar na relação com os participantes tem a 

função de orientar a leitura, segundo a organização do texto. Como podemos 

observar, o Participante Valor (sublinhado) indica para o leitor o lugar em que está 

“O resultado dessa análise” – Característica. A oração funciona, pois, como um 

recurso de coesão textual que também auxilia o escritor pós-graduado na 

apresentação dos resultados da sua Análise.  

Essa oração é uma das materializações linguísticas bem recorrentes no 

corpus DISSERTES. Consiste na forma Portador+Processo+Circunstância, em cuja 

configuração, a circunstância funciona como participante, tendo, assim, um processo 

relacional Circunstancial Identificativo. 

 A proposição (102) representa um dos usos do processo estar Identificativo 

na UR Conclusão. 

 

(102) Em busca de contribuir com o ensino de língua materna, sugerimos que os 
professores em sala de aula procurem trabalhar propostas de atividade que 
propiciem um espaço para se refletir sobre como a língua é dinâmica e como se 
adapta às diversas situações comunicativas, mostrando que ela está a serviço 
dos falantes [...]. (DCL2).  

 

  

 Na proposição (102), o autor sugere propostas de trabalho com a língua, 

demonstrando as contribuições finais de sua pesquisa para o ensino. Ao final da 

proposição, o autor usa uma oração com processo relacional para fechar o conjunto 

de informações apresentadas. A Característica é instanciada pelo pronome 

anafórico “ela” que retoma o nome “língua”. Na extensão dos significados, o 

participante Valor apresenta uma dos papéis da “língua” (ela), como podemos 

observar no grupo preposicionado sublinhado. Os participantes formam, por 

intermédio do processo relacional estar, uma rede de significados para se identificar 

informações, no caso da amostra (102), sobre a língua em relação ao ensino.   
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 As orações construídas com o processo estar, como podemos ver nas 

amostras do corpus DISSERTES, codificam significados bem diferentes dos outros 

processos ser e ter apresentados anteriormente. Na extensão dos significados 

realizados nas orações Atributivas, o Portador e Atributo, intermediado pela relação 

com o processo relacional estar, apresentam significados de aspecto não fixo, isto é, 

momentâneos.  Já as orações Identificativas com esse processo apresentam-se, 

muitas vezes, com o participante Valor, funcionando como circunstância, expandindo 

o significado do participante Característica.  

O processo relacional estar se faz essencial para a realização dos sentidos, 

apresentados nas amostras dos autores pós-graduados, sobretudo, na composição 

da expressão textual de cada UR do gênero dissertação, que consiste iconicamente 

na transitoriedade da apresentação do problema do estudo, dos pressupostos 

teóricos, da análise e dos resultados obtidos e discutidos. Cada escolha realizada 

dentro de um propósito permite a construção de significados múltiplos, o que 

comprova o grande potencial que a linguagem tem; como uma rede de significados 

capaz de apresentar, qualificar, circunstanciar (além de outras funções) fatos, 

informações, conceitos, através das unidades léxico-gramaticais disponíveis.  

 

4.2.4 Processo relacional TORNAR  

  

 O processo tornar é um processo relacional, segundo Fuzer e Cabral (2010) 

do tipo “ascriptivo” e parece apresentar uma tendência a funcionar como Atributivo, 

embora tenhamos encontrado poucas ocorrências dele como Identificativo. Esse 

processo expressa sentido de transformação e mudança de estado.  

 No corpus DISSERTES, o processo relacional tornar fez parte de quase 3,8% 

das escolhas realizadas pelos pós-graduados em Letras/linguística. Foi o quarto 

mais frequente depois de ser, ter e estar. Há uma maior recorrência desse processo 

acompanhado da partícula se.  

 

a) TORNAR Atributivo  

 

 Na amostra (103), ilustramos um dos usos do processo relacional Intensivo 

tornar na UR Introdução. 
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(103) Esse processo acontece no momento em que um item lexical/construção 

passa a assumir, em determinadas circunstâncias, um novo status como item 

gramatical ou quando itens gramaticais se tornam ainda mais gramaticais [...] 

(DIL2)  

  

 Em (103), podemos constatar que o propósito da amostra é definir o processo 

de gramaticalização. Assim, o uso do Portador “itens gramaticais” tem seu 

significado modificado na transformação resultante presente no Atributo “ainda mais 

gramaticais”. A escolha do autor pelo processo relacional tornar vem atender ao seu 

propósito, na UR Introdução, de introduzir os conceitos sobre gramaticalização, 

trazendo ao leitor informações necessárias à compreensão das perspectivas 

teóricas do seu trabalho. 

 Na amostra (104), apresentamos um dos usos do processo relacional tornar 

na UR Fundamentação Teórica. 

 

(104) De acordo com a autora, paradoxalmente, à proporção que uma 

construção se gramaticaliza, com maior integração entre seus elementos, estes 

tendem a tornar-se iconicamente menos transparentes [...]  (DFTL2) 

 

 

 Nessa proposição (104), baseando-se em outro autor da área, o escritor 

sustenta seus argumentos a respeito da gramaticalização de construções. O 

processo relacional tornar está modalizado por “tender”, cujo uso demonstra que 

nada é exato no que se refere à análise da língua, e o que existe são apenas 

tendências. A circunstância “iconicamente” que acompanha o processo também o 

modaliza, expressando o sentido de modo. O Portador “estes” retoma “seus 

elementos”, que se refere a “uma construção”. A qualificação é realizada pelo 

Atributo “menos transparentes”, formado pelo grupo adjetival formado por 

circunstância + Adjetivo. 

 Em (105), a amostra representa um dos usos do processo relacional Intensivo 

tornar na UR Metodologia: 

 

(105) Dessa forma, a autora propõe o seguinte: Defenderei uma nova definição 
de gramaticalização, a qual reconhece que o papel crucial da repetição na 
gramaticalização a caracteriza como o processo pelo qual uma sequência de 
palavras ou morfemas frequentemente usada se torna autônoma como uma 
unidade única de processamento. (DML9).  
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 Com a proposição (105), o autor tem a intenção de detalhar algumas escolhas 

feitas do nível teórico-metodológicas para a realização da pesquisa, entre elas a 

definição de gramaticalização. Na definição desse termo técnico, o escritor utiliza o 

processo relacional tornar significando “passar a ser” na relação com os 

Participantes Portador e Atributo para explicar que a gramaticalização é 

transformação que ocorre em “uma sequência de palavras ou morfemas 

frequentemente usada” que “se torna autônoma” (Atributo).  É preciso destacarmos 

a presença do grupo adjetival “frequentemente usada” (Circunstância+ Adjetivo) que 

é parte do grupo nominal (Portador) que atribui ao conceito apresentado pelo autor, 

a ideia de frequência, palavra chave na teoria de gramaticalização, portanto, um uso 

bastante motivado. O Atributo “autônoma” é especificado pelo autor que define o 

termo qualificador. 

 O processo relacional tornar em (106) correlaciona Portador e Atributo na 

representação feita pelo escritor na UR Análise dos dados. 

  

(106) O fator ordenação dos elementos no sintagma adjetival é de grande 
importância para a análise da gramaticalização da construção Xmente, uma vez 
que um dos seus elementos formadores, o substantivo mente, torna-se um 
sufixo e, por isso, deve ocorrer imediatamente após o adjetivo. (DAL49). 

   

 Em (106), o processo relacional Intensivo tornar no modo Atributivo, nessa 

oração, tem a função de correlacionar os participantes Portador em negrito, que é 

um grupo nominal complexo, e Atributo em itálico, para apresentar a mudança que 

acontece com o nome para um morfema. Na UR Análise dos dados, em que o autor 

trata de temas referentes à mudança gramatical de itens, esse Processo assume 

grande importância na construção dos sentidos pretendidos, uma vez que outro 

processo não traria o sentido desejado para a mudança que autor quis evidenciar.  

 A amostra (107) é da UR Conclusão em que o autor traz uma possibilidade de 

acordo com o posicionamento de outros autores: 

 

(107) De acordo com pensamento dos estudiosos dessa corrente teórica, os 
sentidos das formas linguísticas podem se tornarem novos dependendo do 
uso que fazemos [...] (DCL8).  

 

 

 Na amostra (107), o escritor baseia-se em outros autores da área e apresenta 

uma informação acerca dos sentidos das formas linguísticas em questão no seu 
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estudo. A atribuição é realizada pelo adjetivo “novos”, relacionado ao Portador “os 

sentidos das formas linguísticas”. Nessa oração, há a ideia de possibilidade que é 

expressa pelo auxílio de “podem” que modaliza o processo relacional “se tornarem”, 

além de estar apresentada a condição para a possibilidade de mudança. 

 

b) TORNAR Identificativo 

  

 O modo Identificativo foi pouco recorrente, apenas cinco ocorrências 

distribuídas na Fundamentação Teórica e na Análise dos dados. Não houve 

nenhuma ocorrência de Tornar Identificativo nas UR Introdução, Metodologia e 

Conclusão. Cremos que as poucas ocorrências se devem ao fato de a predisposição 

do processo relacional tornar apresentar-se como Atributivo. 

 Nesta subseção, apresentamos somente duas amostras em que o processo 

ocorre como Identificativo, uma da UR Fundamentação Teórica e outra da UR 

Análise dos dados, para continuarmos com a homogeneidade na apresentação das 

amostras, uma de cada UR. 

  A amostra (108) é do processo relacional tornar na UR Fundamentação 

Teórica: 

 

(108) Ainda dentro dessa diferenciação acerca das perspectivas sincrônica e 

diacrônica, há a distinção entre os termos gramaticização, entendido como o 

estudo das diferentes etapas do processo, concebidas no plano sincrônico e 

gramaticalização, entendida como produto final resultante da gramaticização, no 

plano diacrônico. (CASTILHO, 1997; CASSEB-GALVÃO et al., 2007). Entretanto, 

o termo gramaticalização tornou-se o termo mais difundido para os dois 

fenômenos [...]  (DFTL50). 

 

 

 O escritor pós-graduado em (108) mostra uma discussão em torno da 

aplicação dos termos gramaticização e gramaticalização e para fundamentar seu 

posicionamento o escritor apoia-se em outros autores da área. Podemos considerar 

o processo relacional tornar-se, nessa oração, como Identificativo, pois se 

substituíssemos pelo processo prototípico ser revelaríamos um dos aspectos léxico-

gramaticais das orações Identificativas, além da presença do artigo definido “o” 

como determinante. Assim, a oração em destaque apresenta a correlação entre 

seus participantes, Característica (negrito) e Valor (sublinhado), ambos grupos 

nominais definidos. 



95 
 

 A amostra (109) é um dos usos do processo relacional tornar Identificativo 

presente na UR Análise dos dados. Vejamos: 

 

(109) A linguista destaca que para os planos morfológico e sintático a forma 
mais frequente torna-se a forma não-marcada e, por isso, mais resistente à 
mudança [...](DAL52).  
 

  

 Na amostra (109), o escritor da dissertação, também baseado em outro 

escritor da área, assim como em (108), realiza um enquadramento de “a forma mais 

frequente”, que é Característica, intermediado pelo processo relacional torna-se “a 

forma não-marcada”, que é Valor, cuja função Identificadora é tipicamente definida. 

Diante da pouca recorrência orações que funcionam como Identificativas com o 

processo relacional, podemos confirmar a tendência, citada por Fuzer e Cabral 

(2010), de o processo relacional tornar pertencer ao grupo dos Atributivos.  

 Além dessa particularidade verificadas nas orações analisadas, podemos 

perceber que o processo relacional tornar, às vezes, expressa uma mudança 

abstrata, e também, em algumas orações, ele aparece auxiliado pelos  

modalizadores “tender” e “poder” que revelam “tendência” e “possibilidade” de 

mudança.   

 Nesse sentido, podemos afirmar que, apesar de poucas ocorrências, o uso 

desse processo foi extremante importante para a produção e realização de 

significados pelos pós-graduados em Letras/Linguística, devido a essa transparência 

de significação. Vale destacar que os textos analisados versam sobre a temática de 

gramaticalização que, em linhas gerais, estuda a mudança de itens na língua e, 

portanto, propicia o uso do processo relacional tornar. Entre muitas funções, esse 

processo auxilia na explicação dos eventos linguísticos analisados pelos autores 

como em: [...] torna-se mais gramatical, [...] torna-se um sufixo, [...] torna-se mais 

concreto, etc.  

 

4.2.5 Processo relacional INDICAR  

 

 O processo relacional indicar foi o quinto mais frequente e teve mais 

recorrência na UR Análise dos dados. A recorrência desse processo nessa UR pode 

ser justificada pela necessidade de o escritor apontar determinados aspectos 
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analisados na sua dissertação sobre as funções das categorias gramaticais que 

analisou. A frequência dos processos Identificativos foi bem superior a dos 

Atributivos, conforme a Tabela 6. 

 É preciso enfatizar que esse processo, segundo Fuzer e Cabral (2010), tende 

a realizar-se no modo Identificativo, e isso, de certo modo, foi verificado no corpus 

DISSERTES, pelo fato da maior recorrência de orações em que “X é identificado por 

A”, ou “A serve para definir a entidade de X”. (FUZER, CABRAL, 2010, p. 72).  

  

a) INDICAR Atributivo  

  

 Apresentamos, primeiramente, uma amostra da UR Fundamentação Teórica, 

uma da Análise dos dados e outra da Metodologia, pois não houve ocorrência do 

processo relacional indicar com função Atributiva nas UR Introdução e Conclusão.  

 A amostra (110) foi retirada da UR Fundamentação Teórica: 

 

(110) O aumento de frequência de uso de uma forma, afirma o autor, indica 
maior grau de gramaticalização [...] (DFTL32). 
 
 

Na amostra (110), o processo relacional indicar funciona como Atributivo, pois 

há uma entidade usada para qualificar outra. O Portador é um grupo nominal que 

tem como núcleo “O aumento de frequência”, que, por sua vez, não é uma entidade 

concreta, ou um ser animado. O Atributo é o grupo nominal (que não tem a presença 

do artigo definido) “maior grau de gramaticalização”, cujo adjetivo especifica a 

qualidade superlativa, coincidentemente, do nome “grau”, tornando-o mais 

qualificador, mais atributivo. Assim, o processo relacional indicar inter-relaciona os 

participantes Portador e Atributo, formando um dos argumentos que o autor utiliza 

para qualificar os aspectos da teoria de gramaticalização.  

 A amostra (111) apresenta o Processo indicar como Relacional Atributivo 

realizado na UR Metodologia. Vejamos: 

 

(111) Essa seleção teve como critérios: a) cartas particulares, o que pode 
indicar menor grau de planejamento do texto e maior relaxamento da escrita 
(DML5). 
 

 A amostra (111) faz parte da UR Metodologia e demonstra, conforme o 

propósito comunicativo que se tem nessa unidade, uma espécie de conceitualização 
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e justificativa em relação aos critérios de escolha do gênero que o autor utilizará em 

sua análise. 

 Os Atributos “menos grau de planejamento” e “maior relaxamento da escrita”, 

na amostra (111), fornecem uma qualificação ao Portador, o gênero “cartas 

particulares”. Esses funcionam como Atributos revelados pela força caracterizadora 

dos adjetivos “menor” e “maior” junto ao grupo nominal “grau de planejamento da 

escrita” e “relaxamento da escrita”.   

  Vejamos, em (112), uma amostra da UR Análise dos dados em que o 

Processo Relacional indicar também funciona como Atributivo: 

 

(112) Algo semelhante se observa no caso de dever2 e poder3 [...] Ainda que o 
valor semântico desses dois itens não seja idêntico, ambos indicam baixo grau 
de certeza por parte do falante. (DAL31) 

 

O Portador em (112) é o pronome “ambos”, que retoma “esses dois itens” que 

se referem aos elementos “dever 2 e poder 3”. Esses elos coesivos reforçam o 

encadeamento de ideias na oração e no todo argumentativo, que é o texto em si. O 

Atributo “baixo grau de certeza” estende essa rede de significados usados pelo autor 

na análise de seus dados.  

As três amostras apresentadas revelam a especificidade atributiva nos 

contextos em que não há artigo definido e que no grupo nominal, predomina a força 

caracterizadora do adjetivo que hierarquiza o nome em um plano escalar. 

 

b) INDICAR Identificativo 

 

A amostra (113) ilustra o processo relacional indicar com função identificativa 

na UR Introdução: 

 

(113) O item depois cuja origem latina é espacial (uso mais concreto), através 
de um processo metafórico, passa a indicar o espaço no tempo (uso 
intermediário) [...] (DIL1). 
 

Por meio da união semântica de processo e participantes, a amostra (113) 

apresenta a mudança do participante Característica “o item depois” que fica bem 

evidenciada pelo fato de o processo indicar vir acompanhado pelo auxiliar “passar 

a”, mostrando o resultado da transformação do Valor “o espaço no tempo”. Por meio 
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dessa proposição, o escritor situa uma das funções do “item depois” na 

contextualização de informações na UR Introdução.  

A amostra (114) pertence à UR Fundamentação Teórica e representa o uso 

do processo relacional Intensivo indicar no modo Identificativo: 

 

(114) Segundo Heine et al. (1991), há uma regularidade no processo de 
extensão semântica, a qual é elucidada numa escala unidirecional que 
indica: PESSOA > OBJETO > ATIVIDADE > ESPAÇO > TEMPO > 
QUALIDADE. (DFT23). 
 

 

Em (114), baseado em teóricos da área, o produtor do texto os usa como 

referência para fundamentar seu posicionamento acerca do tema que discute. O uso 

de argumentos de autores confiáveis e conceituados na área é uma exigência do 

gênero acadêmico dissertação, os quais direcionam o escritor na formulação de 

suas ideias. Essa estratégia, consequentemente, valida os argumentos 

apresentados pelo escritor. Na amostra (114), o escritor apresenta aspectos 

referentes “a escala unidirecional” (Característica) e identifica essa categoria com 

um traço que o representa, como podemos ver em sublinhado.  Os argumentos do 

escritor na união da Característica e Valor formam uma singularidade semântica, isto 

é, os significados desses participantes se igualam, um representa o outro.  Vale 

destacarmos que o processo relacional indicar nessa oração pode ser substituído 

por representar sem perdas no sentido e propósito do que se quis dizer. 

Com a amostra (115), apresentamos um dos usos do processo relacional 

indicar presente na UR Metodologia. 

 

(115) E o uso de certas variantes pode até indicar o nível socioeconômico de 
uma pessoa, mas isso não impede que essa mesma pessoa venha a [...] (DML1) 

 

Em (115), o escritor pós-graduando faz considerações sobre as variáveis 

sociais presentes na Metodologia do seu trabalho. O participante Valor (sublinhado), 

nessa proposição, tem o papel de identificar o participante Característica (negrito). 

Salientamos que, no conjunto de informações postas, o verbo poder e o marcador 

de inclusão “até” modalizam a proposição, dando uma ideia de possibilidade e de 

inclusão.  

 A UR Análise dos dados foi a que teve maior representação do processo 

relacional Indicar nas dissertações. Vejamos em (116) um dos usos desse processo: 
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(116) Em (35), a locução “pois é” indica a concordância com o que foi dito 
anteriormente. (DAL3)  
 

 

Na amostra (116) o escritor pós-graduado explica um dos achados da sua 

Análise dos dados. Apresenta ao leitor uma das funções que “a locução “pois é” 

(Característica) apresenta no texto e a interpretação do fenômeno apresentada pelo 

participante Valor que funciona como identificador (sublinhado). Com base nisso, 

acreditamos que a alta frequência dos usos do processo relacional indicar, na UR 

Análise de dados, deva-se ao fato de ela discutir os fenômenos e o escritor 

interpreta os dados, utilizando o processo relacional em questão, para apresentar os 

sentidos resultantes da análise.  

A amostra (117) ilustra uma das ocorrências do processo indicar na UR 

Conclusão. 

 

(117) No português brasileiro, é fato que a preposição em é mais utilizada com 

alguns verbos de movimento do que a preposição a. Este fato sugere ser o 

português brasileiro uma língua de caráter conservador devido a razões 

expostas por Castilho. Mas também, indica uma mudança ou parte de uma 

mudança em relação ao atual português europeu (DCL4) 

 

 

Em (117), o autor argumenta, acrescentando uma outra conclusão por meio 

do processo relacional indicar a respeito do seu objeto de estudo. Utiliza o Valor 

(sublinhado), apresentando o argumento sobre o fenômeno linguístico sob 

investigação. O participante Característica retoma um fato descrito anteriormente no 

texto (negrito). O recurso de retomada é bastante frequente nos textos, segundo 

Koch (2002), por ser mais fácil de processar, uma vez que o referente já está 

armazenado na memória discursiva daquele que lê.  

 As inúmeras escolhas que os pós-graduados realizam montam uma cadeia 

argumentativa capaz de atender a seus propósitos no gênero, que, além de 

apresentar o tema escolhido para dissertar, mostra seu conhecimento linguístico 

acerca desse tema. O processo relacional indicar é uma escolha importante para 

compor a argumentação dos escritores pós-graduados, devido ao auxílio não só na 

explicação, apresentação e descrição dos dados obtidos na pesquisa, mas também 

na identificação das classes pertencentes aos itens que os autores analisaram.   
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 É preciso ressaltarmos que o recurso de modalização realizado por “passar a” 

e “poder” também foi recorrente no uso do processo relacional indicar, pois  

contribuiu na elaboração dos significados não tão taxativos mas apoiados na 

possibilidade de transformação ou mudança. Outro recurso bastante utilizado é o de 

retomada de informações por meio dos pronomes anafóricos, que funcionavam 

como participantes. 

 

4.2.6 Processo relacional CONSTITUIR 

  

 O processo relacional constituir muitas vezes significa “fazer parte”, 

“integração entre partes”. Teve a sexta frequência dos tipos de Processo Relacional 

nas dissertações. 

 As autoras Fuzer e Cabral (2010) listam o Processo constituir, assim como 

indicar como verbos que se realizam no modo Identificativo do tipo equativo, o que 

não foi diferente nos dados do corpus DISSERTES. Constituir funciona com maior 

frequência como Identificativo do que como Atributivos conforme a Tabela 6.  

 Apresentamos, a seguir, apenas o processo relacional constituir Atributivo 

com amostras das UR Introdução, Fundamentação Teórica e Análise dos dados, 

pois não houve ocorrência desse processo como Atributivo nas UR Metodologia e 

Conclusão.  

 

a) CONSTITUIR Atributivo 

 

  Em (118), apresentamos uma amostra do processo relacional Intensivo 

Constituir da UR Introdução:  

 

(118) Os gêneros, como veremos no capítulo II, constituem ambientes 

linguísticos específicos [...] (DIL4). 

 

 

 Na amostra (118), o autor/escritor antecipa ao leitor o que ele encontrará no 

capítulo II de sua dissertação, além disso, conceitua os gêneros com o uso dos 

participantes Portador “Os gêneros” e do Atributo “ambientes específicos”. Nessa 
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amostra, podemos enfatizar um dos padrões dessa UR, que é apresentar ao leitor 

uma breve síntese na organização dos capítulos que constituem a dissertação. 

 A amostra (119) é do processo relacional Intensivo constituir na UR 

Fundamentação Teórica: 

 

(119) Segundo Coelho (2006) uma forma linguística ao se gramaticalizar, sofre 
algumas modificações, que passam a constituir evidências empíricas de um 
processo de gramaticalização. (DFTL57). 

 

Em (119), o processo constituir vem auxiliado por “passar a” e assim reforça a 

significação da modificações que o autor quer relatar sobre o percurso de 

gramaticalização de uma forma linguística . O grupo nominal “evidências empíricas” 

é uma qualidade dada ao Portador (negrito) “que”, o qual retoma “algumas 

modificações”. O processo constituir auxilia na elaboração dos conceitos que 

conformam as categorias teóricas utilizadas pelos autores no texto, neste caso, 

embasados em outro autor da área, com o objetivo de reforçar sua argumentação. 

 Com a amostra (120) da UR Análise dos dados, apresentamos o processo 

relacional constituir como Atributivo:  

 

(120) Os casos contidos em (5-7) e (5-8) constituem bons exemplos da relação 
entre os parâmetros telicidade e factualidade e as funções pragmáticas (DAL1).  

 

 

Em (120), o autor explica exemplos de seus dados apresentados 

anteriormente no texto. Ao analisar, faz uma avaliação favorável aos exemplos, 

qualificando-os com o grupo nominal complexo (adjetivo+nome+grupo 

preposicionado). O processo relacional constituir, nessa amostra, tem sentido de 

ser, como na inversão “os casos obtidos em (5-7) e (5-8)” são “bons exemplos (...) 

pragmáticas”. Essa transferência de um domínio semântico para outro confirma a 

posição do processo constituir como relacional. 

 

b) CONSTITUIR Identificativo 

 

 A UR Introdução tem como um de seus propósitos apresentar a organização 

do trabalho, ou seja, os capítulos que compõem a dissertação, como apresentamos 

o processo relacional constituir como Identificativo em (121):  
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(121) No terceiro capítulo, são apresentados os gêneros que constituem os 
corpora desta pesquisa – cartas, relatórios e mensagens oficiais – juntamente às 
suas (DIL9). 
 

 

Em (121), há uma entidade posta como singular à outra. O participante 

Característica é o pronome relativo “que” que retoma “gêneros” na oração anterior. 

O participante Valor, iniciado pelo artigo definido, apresenta uma relação semântica 

com o participante Característica, por meio do processo relacional constituir, fazendo 

uma expansão do seu significado e apresentando os elementos que fazem parte do 

fenômeno em estudo.  

Em (122), ilustramos um dos usos do processo relacional constituir no modo 

Identificativo, pertencente à UR Fundamentação Teórica. 

 

(122) A proposta de Givón (1979, apud LEHMANN, 1982) constitui a base 
teórica da maior parte dos estudos atuais acerca da gramaticalização. (DFTL74). 

 

Sabemos que, com as orações Identificativas, o autor identifica entidades por 

um traço semântico que o conceitua, particulariza e identifica. Em (122), o 

participante Característica “a proposta de Givón” traz à memória do leitor um 

conjunto de proposições teóricas. Salientamos que, para que o leitor faça essa 

ativação cognitiva, é preciso que ele esteja inserido no Contexto sociocultural, isto é, 

que tenha conhecimento acerca do tema. Essa rede de significados construídos são 

reiterados a partir da identificação feita pelo escritor, ao finalizar a oração com o 

participante Valor (sublinhado), que vem iniciado pelo artigo definido. 

 Na UR Metodologia, o autor apresenta uma de suas hipóteses com o auxílio 

do processo relacional constituir como em (123).  

 

(123) Novamente é possível pensar num percurso de GR, mas, dessa vez, entre 
as diferentes funções semânticas do advérbio, o que também constitui uma 
hipótese do nosso trabalho.  (DML33). 
 

 

Em (123), o autor discute sobre o percurso de gramaticalização dos advérbios 

e as diferentes funções semânticas que ele pode apresentar. Essa informação é 

retomada pelo participante Característica, instanciado na forma “o que”, o qual 
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recebe uma identificação/especificação por meio do participante Valor “uma hipótese 

do nosso trabalho”.  

Na amostra (124), apresentamos um dos usos do processo relacional 

constituir na UR Análise dos dados. 

 

 

(124) O Gráfico mostra que o uso da variante inovadora pelos informantes com 
segundo grau teve o peso relativo, enquanto o mesmo uso pelos informantes 
com menor grau de escolaridade apresentou o peso relativo, isto é, é mais 
provável a sua realização no grupo dos informantes de menor escolaridade. 
Dessa forma, o alto índice de probabilidade de ocorrência entre os idosos e, 
baixo entre os jovens pode ser explicado principalmente por estas faixas 
etárias constituírem respectivamente, os informantes com menor e maior grau 
de escolaridade em comparação às outras [...].(DAL15) 
 

 

Na proposição (124), o autor faz um conjunto de argumentos quando explica 

um dos gráficos presente na Análise dos dados. O Participante Valor “os informantes 

com menor e maior grau de escolaridade” é um significado do Participante 

Característica “estas faixas etárias”, que, por sua vez, refere-se a “idosos” e “jovens” 

citados anteriormente na amostra. Entre esses participantes e o processo relacional 

constituir, há o advérbio “respectivamente” que serve ao texto para relacionar as 

informações “idosos como menor grau de escolaridade” e “jovens como maior grau 

de escolaridade”. Nessa oração o processo constituir significa fazer parte. 

 Em (125), o escritor apresenta considerações finais a respeito da sua 

investigação empírica, utilizando o processo relacional Intensivo constituir. Vejamos 

esse uso em uma amostra da UR Conclusão. 

 

(125) Esta investigação mostrou que a forma já constitui um caso de 

ambiguidade pragmática [...] (DCL3). 

 

 

 Na amostra (125), o processo constituir produz uma relação conceitual entre 

os Participantes Característica “a forma já”, que é o item analisado pelo autor, e o 

Valor “um caso de ambiguidade pragmática”, que é classificação ou categorização 

apresentada. 

 O processo relacional constituir aparece muitas vezes com significado de ser. 

Nas orações Atributivas, os Participantes são relacionados para apresentar as 

qualidades e especialidades de categorias utilizadas e para apresentar capítulos da 
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dissertação e as especificidades do gênero, qualificando-as. Na identificação, esse 

Processo relaciona as entidades como pertencentes a um mesmo grupo, com uma 

certa singularidade entre os participantes.  

 

4.2.7 Processo relacional REPRESENTAR 

  

Esse processo foi usado pelos escritores pós-graduados com a sétima 

frequência, no gênero dissertação, conforme a Tabela 4. O processo relacional 

representar serve aos escritores para estabelecer relações conceituais entre as 

entidades postas no texto. Nas dissertações analisadas, ocorreram apenas duas 

ocorrências do processo relacional representar como Atributivo na UR 

Fundamentação Teórica, diferentemente dos usos no modo Identificativo, cuja 

incidência foi bem maior e com uso em todas as UR. 

 

a) REPRESENTAR Atributivo 

 

Na amostra (126), o processo relacional representar aparece como Atributivo 

na UR Fundamentação Teórica de uma dissertação do corpus DISSERTES. 

 

(126) As categorias conceptuais dessa escala apresentam grau crescente de 
abstratividade e constituem entidades prototípicas que, para estruturação de 
nossa experiência, representam domínios importantes. (DFTL60). 

 

Em (126), o autor refere-se a uma escala que é citada anteriormente no texto. 

O participante Portador é o relativo “que”, o qual substitui “entidades prototípicas” na 

oração em que está. O Atributo “domínios importantes” é a qualidade a ele atribuída, 

realizada pelo grupo nominal (nome + adjetivo), sem o artigo definido. O processo 

representar, na oração, tem significado de ser e também de constituir. Apesar de ser 

um processo mais propício à Identificação, nessa amostra, tem o objetivo de 

relacionar os participantes Portador e Atributo. 

 

b) REPRESENTAR Identificativo 

 

Em (127), apresentamos uma amostra do processo relacional da UR 

Introdução: 
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(127) Segundo Vitral (1999), esse processo de cliticização representa uma 
etapa de um processo mais amplo de mudança denominado como 
gramaticalização. (DIL2)  

 

 

 Em (127), o processo representar tem sentido de constituir. Com base em um 

teórico da área, o escritor pós-graduado faz uma representação do participante 

Característica “esse processo de cliticização” por meio do participante Valor 

(sublinhado).  

 A proposição (128) da UR Fundamentação Teórica traz entidades 

relacionadas através do processo relacional representar no desdobramento do 

passado. Na amostra em destaque, o escritor quis colocar a sua corrente teórica 

como mais importante em comparação ao Formalismo citado anteriormente. 

 

(128) [...] que engloba outros específicos, tais como o Formalismo e o 
Funcionalismo. Sendo que o funcionalismo representou uma grande 
contribuição   para o estudo da linguística [...] (DFTL4). 
 

 

Em (128), “funcionalismo” é a entidade identificada, ou seja, o Participante 

Característica (em negrito), por meio do Valor realizado em dois constituintes: o 

grupo nominal “uma grande contribuição” designativo de quantidade/intensidade; e o 

grupo preposicionado circunstância “para o estudo da Linguística”.  

 A amostra (129) constitui-se da UR Metodologia. Nessa oração, o autor 

representa uma entidade com a identidade de outra. Vejamos: 

 

(129) Os 90 e-mails comerciais representam o equivalente contemporâneo das 
cartas de comércio do período moderno. (DML2). 

 

Em (129), o significado do processo representar é simbolizar. Nessa oração, o 

escritor faz também uma representação de “Os 90 e-mails comerciais”, que é o 

corpus da sua pesquisa, com significado entendido pelo Valor (sublinhado).  

Na amostra (130), há uma indicação textual, um recurso de coesão que 

auxilia o leitor no direcionamento das informações presentes no texto.  

 

(130) O gráfico 1 representa a distribuição das formas nos gêneros pesquisados 
[...] (DAL8). 
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Em (130), o autor apresenta os resultados de sua pesquisa, usando o 

participante Característica “O gráfico 1” que, intermediado pelo processo relacional 

representar,  relaciona  como em um traço de igualdade o Valor, realizado pelo 

grupo nominal definido  “a distribuição das formas nos gêneros pesquisados”. O 

sentido expresso por representar coloca em foco uma relação semântica em que o 

participante X é representante do participante Y, como numa igualdade semântica.  

O processo relacional representar também é usado na UR Conclusão, apesar 

da baixa frequência, como em (131): 

 

(131) Diante do exposto, concluímos que este trabalho representa apenas uma 
tentativa de contribuir para a descrição dos advérbios em –mente [...]  (DCL2). 
 

 

Na amostra (131), o autor fecha as considerações a respeito do seu trabalho, 

apresentando uma das contribuições para a descrição gramatical. Utiliza o processo 

relacional representar na atividade predicativa para expor a importância do trabalho. 

Os participantes Característica e Valor são respectivamente, “este trabalho”, e “uma 

tentativa de contribuir para a descrição dos advérbios em–mente”.  

O processo relacional representar e os participantes envolvidos figuram, nos 

textos dos pós-graduados em Letras/Linguística, com significados variados por meio 

de uma transferência de sentidos em que ele aparece com significado de constituir, 

ser, ser representante, significar e simbolizar. Essa rede variável de significados dá 

ao escritor uma cartela de opções diversas para explicar e conceituar os termos 

técnico-científicos utilizados na teoria de gramaticalização.  

 

4.2.8 Processo relacional FUNCIONAR  

 

O processo funcionar na maioria das ocorrências se apresenta junto à 

partícula “como”, que estabelece uma relação comparativa entre os termos 

relacionados; ou seja, semanticamente, solicita a presença de algo a ser comparado 

numa relação de igualdade. Esse processo aparece no Corpus DISSSERTES com a 

oitava frequência dos processos relacionais e é usado pelos pós-graduados, 

especialmente, na UR Análise dos dados.  

Esse processo não aparece no nosso corpus como Atributivo, em todas as 

amostras é usado como Identificador. Notamos, ainda, que funcionar, na maioria das 
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vezes, aparece identificando uma “função” das categorias, itens analisados pelos 

autores e termos técnicos relacionados à temática gramaticalização.  

 

a) FUNCIONAR Identificativo 

 

 O processo relacional funcionar em (132) auxilia na apresentação de funções 

dos itens e categorias utilizadas pelos autores na dissertação na UR Introdução. 

Vejamos: 

 

(132) [...] desempenhando uma função nova: a de clítico. Nesse último padrão, o 
locativo passa a funcionar como um morfema gramatical [...] (DIL1)  
 

 

Em (131), o processo relacional Intensivo Identificador funcionar vem ao lado 

de “passar a” e juntos expressam a mudança de função do participante  

Característica “o locativo” para o Valor “um morfema gramatical”. A semântica desse 

processo relacional, nessa amostra, contribuiu para a apresentação de uma das 

funções do item analisado diante da teoria de gramaticalização na UR Introdução.  

A amostra (132) foi retirada da Fundamentação Teórica em que os escritores 

listam suas categorias e aplicam-lhes funções.  

  

(133) a) verbos Plenos: funcionam como núcleos do predicado e possuem seu 
conteúdo nocional (DFTL11).  
 

Em (133), o autor lista categorias na sua Fundamentação Teórica em auxílio 

ao processo relacional funcionar + a partícula como e participantes. O grupo nominal 

definido “verbos plenos” é a entidade que se iguala à função do participante Valor, a 

função “núcleos do predicado”.  

A amostra (134) exemplifica o processo relacional funcionar na UR 

Metodologia: 

 

(134) [...] o advérbio de lugar aqui, na fala do documentador, funciona como 
elemento que esclarece o referente. (DML1) 
 

  

Em (134), o escritor explica uma das funções do item “o advérbio de lugar 

aqui” na UR Metodologia, como forma de apresentar e também antecipar ao leitor as 
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funções/categorias do item linguístico que analisa na investigação. A circunstância 

“na fala do documentador” intercala o participante Característica e o processo 

relacional funcionar como, delimitando semanticamente o contexto de ocorrência em 

que ele se iguala ao Valor “elemento que esclarece o referente”. 

O processo relacional funcionar em (135) representa um dos usos da UR 

Análise dos dados: 

 

(135) o item agora passa a desempenhar novas funções advindas do seu 
sentido primeiro (tempo), funcionando, no texto, como conectivo, apresentando 
noção de sequencial; e como marcador discursivo. (DAL7). 
 

 

Em (135), o processo relacional funcionar e o Valor são intercalados pelo 

grupo preposicionado “no texto”, que funciona na oração como circunstância, 

indicando lugar em que o item analisado ocorre. O autor usa o Valor com dois 

constituintes o “conectivo” e, mais à frente, o “marcador discursivo”, precedido da 

partícula como. Juntos significam as novas funções que o “item agora” desempenha 

nos textos, de acordo com a análise do autor.  

 A amostra (136) faz parte UR Conclusão. No conteúdo dessa amostra, o autor 

escreve sobre item analisado na dissertação, relembrando algumas funções 

constatadas na análise. 

 

(136) O item linguístico onde [...]  Exerce, na maioria das vezes, a função de 
sequencializador tópico, no papel de conectivo funciona como sequencializador 
frasal. (DCL3) 
 

  

 Na amostra (136), o participante Característica não está explícito na oração, 

mas, pela desinência do processo, podemos identificar que o referente elíptico é “o 

item linguístico onde”. A amostra tem o processo relacional funcionar + como que 

vem precedido de circunstância de papel “no papel de conectivo”. O Valor é a função 

dada ao participante Característica (sublinhado). 

 Diante do exposto, podemos dizer que o processo funcionar é produtivo nos 

textos dos pós-graduados, ao explicitar conceitos das categorias, funções dos itens 

que os autores analisam, entre outros usos. Esse processo pode variar em seu 

sentido e significa “igual a”. Enfatizamos a grande recorrência modalizador “passar + 

a” junto ao processo relacional funcionar que vem antecedido pelo auxiliar 
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expressando, semanticamente, mudança entre as funções dos itens e/ou categorias 

analisadas.  

 

4.2.9 Processo relacional POSSUIR 

  

 Este processo, segundo as autoras Fuzer e Cabral (2010), realiza a ideia de 

posse entre entidades, codificando significados entre os participantes da oração. O 

processo Possuir aparece relacionando o significado de itens. Esse processo 

representa a última maior frequência nas dissertações, apresentada na Tabela 4, 

que escolhemos para a análise. Não há grande diferença entre o número de 

ocorrências de orações Atributivas e de orações Identificativas com o processo 

relacional possuir. 

a) POSSUIR Atributivo  

 

A amostra (137) ilustra o uso do processo relacional Possessivo possuir  na 

UR Introdução de dissertações.  

 

(137) [...] categoria é o elemento central dela e, então, novas expressões 

surgem por analogia ao membro mais frequente. Portanto, tendemos a 

associar elementos por similaridade e enquadrá-los em categorias que 

possuam comportamento semelhante. (DIL1).  

 

 

      Em (137), o escritor pós-graduado dá continuidade a sua argumentação sobre 

expressões que surgem por analogia, e mostra a tendência de atitudes do usuário 

ou de estudiosos. A oração com processo relacional possuir serve na construção da 

proposição como um complemento às informações que são dadas, funcionando 

também como explicação das formas que o escritor apresenta em sua Introdução.  

Nessa configuração, o Atributo “comportamento semelhante”, realizado pelo grupo 

nominal, modifica e qualifica o Portador “que”, que retoma “categorias”.  

Na amostra (138), ilustramos o processo relacional Possessivo da UR 

Fundamentação Teórica: 

 

(138) As formas linguísticas não-marcadas são as que já foram 
automatizadas pelo uso da língua, possuem pouca expressividade. 
(DFTL25). 
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 Em (138), o escritor faz uso dos processos relacionais ser no início da 

proposição e possuir no final para apresentar uma categoria linguística da 

Fundamentação Teórica. O processo possuir neste caso dá ideia de possessão 

entre as partes, isto é, entre os participantes Portador e Atributo. O Portador 

(negrito) é anunciado no início da proposição e, ao final, o escritor acrescenta a esse 

participante, que está elíptico, uma qualidade por meio do Atributo, o grupo nominal 

qualificador, “pouca expressividade”, para encerrar as designações feitas.  

Em (139), apresentamos uma amostra de uso do processo relacional possuir 

na UR Metodologia: 

 

(139) Oliveira e Silva e Paiva (1998) afirmam que a variável mídia (televisão) 
possui efeito mais notável entre as mulheres [...] (DML4).  

  
 

Na amostra (139), o escritor baseado nos achados de outros autores, qualifica 

uma das variáveis de sua pesquisa. Nessa amostra, o autor qualifica o Portador “a 

variável mídia” através do Atributo “efeito mais notável entre as mulheres”, um grupo 

nominal de força qualificadora. Essa representação é importante porque traz ao 

leitor a posse da qualidade comparativa da variável em questão, apresentada na 

Metodologia.  

A amostra (140) ilustra o Processo Relacional possuir na UR Análise dos 

dados. 

 

(140) Podemos constatar que o item mal, na posição pré-verbal, comportou-se 
de acordo com o que imaginávamos, já que ele tende a se colocar nessa 
posição em cláusulas mais encaixadas, com (75%) das ocorrências deste 
advérbio qualitativo. Em termos mais específicos, a tabela acima demonstra que 
o único caso de SAV ocorreu em uma cláusula hipotática reduzida, que possui 
nível alto de gramaticalização. (DAL16). 

 
 

Em (140), o escritor utiliza uma oração relacional para finalizar análise do item 

mal. O Portador/possuidor é realizado gramaticalmente pelo pronome “que” que 

retoma “uma cláusula hipotática reduzida”. O grupo nominal “nível alto de 

gramaticalização” é a qualificação dada pelo autor e representa uma classificação 

escalar a respeito da teoria de gramaticalização.  

Já a amostra (141) faz parte da UR Conclusão cujo principal objetivo é 

retomar os principais resultados diante da análise e da pesquisa como um todo.  
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Com esse uso, o escritor pretende mostrar os resultados da pesquisa, contrapondo 

dados, conceitos, enfatizando pontos que merecem relevância.  

 

(141) a. Os informantes homens e jovens mostram um desempenho diverso 
do das mulheres da mesma faixa etária, uma possível explicação apresentada é 
que enquanto as mulheres desse grupo possuem situação financeira estável, 
os homens estão ainda se inserindo no mercado de trabalho. (DCL9). 
 

 

 Em (141), com esse uso na UR Conclusão, o escritor quando lista seus 

principais resultados, apresenta uma especialidade ao Portador “as mulheres desse 

grupo” por meio do Atributo “situação financeira estável”, diferenciando-as dos 

homens. Essa representação mostra ao leitor uma explicação de um ponto 

relevante, comparando e justificando determinadas conclusões da pesquisa.  A 

relação de significados entre os participantes e o processo no tempo presente são 

exemplos reais da unidade de significado que eles podem formar dentro de um 

enunciado.  

   

b)  POSSUIR Identificativo  

  

 A amostra (142) apresenta uma ocorrência do processo relacional possuir 

Identificativo na UR Introdução:  

 

 (142) Elegemos para o nosso estudo, apenas quatro deles, os que se 

configuram como os mais usados pela comunidade linguística: aí, lá, aqui e ali, 

bem como suas formas derivadas daí, daqui e dali, aqui e ali, bem como suas 

formas derivadas daí, daqui e dali [...] Trata-se de proformas que, geralmente, 

possuem o traço adicional de elemento coesivo[...] (DIL3). 

 

 

 A amostra (142) pertence à UR Introdução em que o autor explica o seu 

objeto de estudo fazendo conceituações teóricas. O processo relacional possuir 

estabelece, na amostra, uma relação de posse entre os elementos, expressando 

uma especialidade do termo “proformas”, realizado na oração pelo pronome relativo 

“que”, o qual é o participante Característica/possuidor, por meio do Participante 

Valor/possuído o grupo nominal “o traço adicional de elemento coesivo”. Essa 

oração apresenta em sua estrutura a configuração léxico-gramatical: participante + 

circunstância + processo + participante. O advérbio “geralmente” atribui significados 
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de “probabilidade”, de “possibilidade” e foi usado para expressar que as “proformas” 

podem ou não possuir tal função ou traço e ser diferente em outras análises. A 

escolha do advérbio está coerente nessa oração, pois sugere que o escritor não quis 

expressar uma informação taxativa, uma vez que na língua há sempre mudanças.  

 Na amostra (143), ilustramos a realização do processo relacional possuir na 

UR Fundamentação Teórica. 

 

(143) A gramática funcional possui o texto como a unidade maior de 
funcionamento  e  os itens como multifuncionais. (DFTL17) 
 
 

 O escritor, na amostra (143), apresenta um traço semântico entre os 

elementos da oração, relacionando o pertencimento parte-todo. O participante 

Característica/possuidor é o grupo nominal definido “A gramática funcional” e, 

intermediado pelo processo relacional possuir, é relacionado ao participante Valor, 

que têm dois constituintes: “o texto como a unidade maior” e “os itens como 

funcionais”. O Valor é usado como a identificação do participante Característica, 

construindo-se assim concepções teóricas basilares da teoria em que o autor se 

baseia. 

 Em (144), o escritor explica alguns dos diálogos na Metodologia do seu 

trabalho: 

(144) Na primeira, há diálogos com pessoas que possuem somente o ensino 
fundamental, [...] (DML11).  

 

 Na oração (144), o processo relacional “possuem” tem sentido de ter e revela 

pertencimento entre as entidades, ou seja, uma entidade possui a identidade e a 

outra a identidade possuída.  O participante Característica é o relativo “que”, o qual 

retoma o grupo nominal “pessoas”, que é identificado com um traço que o distingue 

dentro de uma variável de pesquisa como os que “somente” tem “o ensino 

fundamental” (Valor). Como podemos perceber nessa amostra, o escritor identifica 

na Metodologia o tipo de informante nos textos que analisará, uma característica 

própria dessa UR.  

 A oração (145) apresenta o processo relacional possuir na UR Análise dos 

dados. 
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(145) A Oitava série possui a maior frequência dos usos do item onde (f=41,7%) 
(DAL3).  
 

 

 Nessa oração (145), ao analisar seus dados, o autor tem a intenção de 

ressaltar a frequência do item que ele analisa em relação às variáveis de seu 

corpus. Essa identificação é realizada pelo participante Valor (sublinhado) que revela 

uma especificidade do participante Característica “A oitava série”, diferenciando-o 

como o nível de escolaridade que possui “a maior frequência...”. 

 A amostra (146) apresenta um exemplo do processo relacional possuir na UR 

Conclusão. 

 

(146) Ali, o terceiro mais prototípico [...] É considerado menos prototípico que aí, 

pois ainda carrega um pouco do sentido de lugar, mesmo que seja um lugar 

virtual. E o menos prototípico de todos é aqui, que como clítico possui a ideia de 

proximidade [...] (DCL3). 

 

 

  Na amostra (146), o escritor lista as funções/usos mais relevantes em relação 

à prototipicidade que os itens que ele analisou apresentaram. Para tanto, utiliza a 

relação entre o processo relacional possuir e participantes para fechar suas 

considerações, e assim atingir o propósito dessa UR, que é trazer para o leitor os 

resultados do que foi analisado em toda a dissertação.  É interessante ressaltar o 

uso de dois processos relacionais no final da proposição, o ser e possuir; aquele 

funcionando como Atributivo e este funcionando como Identificativo. Essa relação 

mostra-nos o grande poder argumentativo desses processos relacionais na 

produção do gênero dissertação. Para finalizar suas conclusões, o autor apresenta o 

item “aqui” (Característica) como menos prototípico, e acrescenta o Valor “a ideia de 

proximidade”, que tem a função de diferenciá-lo dos outros itens já apresentados. 

 As escolhas realizadas pelos autores compõem o conjunto de significados 

múltiplos, cada qual com sua representação semântica. O processo possuir integra 

entre os participantes uma relação de posse, muitas vezes significando ter. Nas 

orações Atributivas, os participantes possuem alguma característica, qualidade, 

atributo, com a intenção de qualificar alguma categoria teórica, variáveis do corpus, 

enfatizar resultados em relação à frequência do objeto de estudo, entre outras 

funções. Já nas orações Identificativas, os participantes são enquadrados e 

relacionados como pertencentes.  
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4.3 A construção da argumentação através dos processos relacionais no 

gênero acadêmico dissertação 

 

Nesta seção, enfatizamos, de uma forma mais geral, alguns usos dos 

processos relacionais analisados, a fim de ressaltar como esses processos 

mostraram-se significativos para a construção da argumentação no gênero 

dissertação. Cremos que não se faça necessário retomar muitos exemplos, uma vez 

que isso foi feito na seção anterior, tampouco distingui-los quanto as suas 

categorias.  

A realização dos significados vivenciados no mundo real traz no íntimo o 

conceito da metafunção ideacional que agrupa o Sistema de Transitividade como 

representação das experiências sociocognitivas. Esse Sistema explica como os 

usuários da língua utilizam a linguagem para representarem suas percepções sobre 

atos, coisas, sentimentos; figuras que trazem significados codificados em três 

papéis: processos, participantes e circunstâncias (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 

2004).  

No gênero dissertação, espaço de realização dessa investigação, as figuras 

são os processos relacionais: ser, ter, estar, tornar, indicar, constituir, representar, 

funcionar e possuir; os participantes: Portador e Atributo, Característica e Valor, e as 

circunstâncias (as que apresentaram, na oração relacional, sentidos de 

possibilidade, indicação textual, tempo, papel, entre outras.). Essas figuras juntas 

moldaram a aplicação de conceitos múltiplos na forma de apresentar, explicar, 

analisar, concluir informações na construção da argumentação sobre a temática de 

gramaticalização, e, mais especificamente, sobre objetos de estudos variados (os 

itens analisados pelos autores das dissertações). Com base nas frequências 

constantes da Tabela 3, sintetizamos, para uma visão panorâmica, os usos dos 

processos relacionais que foram mais usados em cada UR no Quadro 8. 

                                                Frutuoso (2015) 

Quadro 8 – Processos relacionais mais recorrentes por Unidade Retórica 

Unidades 
Retóricas 

 

Introdução 
 

Fundamentação 
Teórica 

Metodologia 
 

Análise dos 
dados 

 

Conclusão 
 

Processos 
relacionais  

Ser 
Ter 

Estar 
Indicar 

Constituir 
Tornar 

Ser 
Ter 

Estar 
Tornar 

Constituir 
Representar 

Ser 
Ter 

Estar 
Constituir 

Representar  
Indicar 

Ser 
Ter 

Estar 
Indicar 

Representar 
Funcionar 

Ser 
Ter 

Estar 
Funcionar 

Possuir 
Tornar 
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 Como podemos perceber diante das funções de cada UR, o uso dos 

processos relacionais mostram-se bastante motivados. Por exemplo, além de ser, ter 

e estar, o processo indicar é mais usado na introdução, na Fundamentação Teórica 

o processo tornar, na Metodologia, o processo constituir, na Análise dos dados, o 

processo indicar, e na Conclusão, o processo funcionar. Dessa forma, o Quadro 8, 

representa as preferências dos escritores no uso dos processos relacionais com o 

objetivo de construir informações eficazes sobre o objeto de estudo.

 Destacamos também a especificidade do conteúdo do gênero dissertação que 

trata de gramaticalização, mudança de itens linguísticos, que de certo modo justifica 

os usos como por exemplo o processo tornar, indicar, funcionar, que em sua maioria 

aparece com a função de correlacionar funções dos itens analisados pelos autores.  

 O Sistema de Transitividade (na figura dos processos relacionais) mostra-se, 

então, como um recurso semântico que possibilita aos escritores inúmeras de 

opções léxico-gramaticais dentro do sistema da língua para fazer sentido. Através 

desse sistema, é possível explicar na estrutura da língua como os fenômenos 

apresentados na teoria de gramaticalização acontecem e relacionam-se.  

 Os processos, participantes e circunstâncias imprimem na estrutura da língua, 

dentro de um contexto, representações múltiplas. E o uso dos processos relacionais 

é um bom exemplo de como o sistema da língua está por trás de cada sentido, e, 

entre eles, os contidos nos modos de Atribuição e de Identificação. Nessa relação, 

constrói-se conhecimento, uma vez que os processos relacionais ser, ter, estar, 

tornar, indicar, constituir, representar, funcionar e possuir trazem, em cada oração, 

um conjunto de informações importantes sobre o objeto de estudo dos pós-

graduados em Letras/Linguística, cada processo com sua própria representação, 

mas não fixas, tampouco categóricas como prediz a GT. 

 Assim, na conjuntura total do texto, os significados vão sendo ampliados, bem 

como um sequenciando o outro, o que valida a proposta de Halliday e Matthiessen 

(2004) quando dizem que uma escolha é sempre relacionada a outra escolha. No 

gênero dissertação, as inúmeras sequências entraram em consonância com um 

propósito comunicativo – a construção de sentido nas diferentes UR do gênero 

dissertação.  

 Vale ressaltar que os sentidos realizados pelos processos relacionais, no 

gênero dissertação, mostraram-se bem particulares; por exemplo, o Processo ser 

marca entre os participantes uma essencialidade como em “Aproveitamos os dados 
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desta pesquisa, mas vale ressaltar que o nosso trabalho é muito diferente daquele” 

(DIL98). O autor pós-graduado se vale do valor semântico desse processo para 

construir uma ressalva sobre as diferenças teórico-metodológicas entre seu trabalho 

e outro. Esse recurso de atribuição possibilitou ao escritor ressaltar a importância e a 

diferença do seu trabalho perante outros.  

 Ressaltamos a relevância do uso do processo ser para a formação de 

predicativos, parece-nos que não se é possível conseguir a mesma força 

argumentativa de verdade e de existência, e as diversas possibilidades de 

significados com o uso de outro processo. Assim, esse processo marca sua posição 

de importância na construção dos argumentos dos escritores pós-graduados no 

gênero acadêmico dissertação.   

 Já os processos relacionais ter contribui significativamente na construção da 

argumentação dos autores para descrição/análise das relações entre os itens 

linguísticos no enfoque da gramaticalização. Esse processo como em “Os exemplos 

mostram que os modais podem ter matizes diferenciados a depender do contexto 

em que estão inseridos. (DAL17)” faz relação entre as partes pertencentes a uma 

oração, contribuindo para a explicação de exemplos, de categorias, itens, etc.  

 O processo estar é potencialmente marcado pelo sentido de transitoriedade, 

na função de relacionar as categorias analíticas dos autores, ligando conceitos, 

qualidades, fazendo identificações, situando informações, direcionando o leitor à 

visualização de gráficos/tabelas, como por exemplo, em “O resultado dessa análise 

está na Tabela 3b (DAL69)”, que indica para o leitor onde ele verá tais resultados na 

UR Análise dos dados. 

 O processo tornar como em “De acordo com a autora, paradoxalmente, à 

proporção que uma construção se gramaticaliza, com maior integração entre seus 

elementos, estes tendem a tornar-se iconicamente menos transparentes 

[...](DAL2)”, trouxe para os textos o sentido de passagem de um estado para outro. 

O uso do processo tornar nessa proposição mostrou-se significativa, pois seu 

significado combinou com os propósitos dos escritores, que é apresentar a mudança 

linguística do seu objeto de estudo.  

 Ressaltamos o uso do verbo tender funcionando como modalizador junto aos 

processos relacionais que proporcionou aos escritores chegar a sentidos de 

possibilidade. Esse uso pode ser decorrente da necessidade de se suavizar as 

afirmações feitas, diante do objeto de análise, das concepções teóricas, dos 
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resultados. Além desse verbo, outros também foram usados pelos pós-graduados 

como passar e poder.  

 O processo indicar também trouxe sentidos bem especializados ao texto que 

ressoaram com as necessidades dos pós-graduados, pois serviu aos escritores na 

produção do texto, principalmente, na apresentação das funções das categorias 

analisadas pelos escritores, como no exemplo “ Em (35), a locução “pois é” indica a 

concordância com o que foi dito anteriormente. (DAL3)”. Comprovadamente, o 

significado que esse processo exerce de fato ajuda na apresentação das funções 

dos itens analisados pelos autores. Fazemos essa generalização porque este uso é 

relevante no gênero dissertação. 

 O processo constituir mostrou-se polissêmico, não só ele, mas a maioria dos 

processos. Isso reafirma o que diz Halliday e Matthiessen (2004, p. 247) “mais do 

que os outros tipos de processos, os relacionais têm um rico potencial para a 

ambiguidade”. No uso dos escritores, aparece algumas vezes o significado ser como 

em “O traço “temporalidade” constitui uma propriedade abstrata na função de 

conjunção correlativa [...] (DAL38)”. Esse processo mostrou-se como uma escolha 

bastante significativa, no relacionamento entre os participantes, isto é, das funções 

do objeto de estudo dos autores. Como podemos perceber nessa amostra, o 

processo constituir tem a função de mostrar a singularidade semântica entre os 

participantes da oração.  

 O processo representar assim como constituir variam em seu sentido 

“original” com significados de simbolizar, significar; como podemos ver na amostra 

“os 90 e-mails comerciais representam o equivalente contemporâneo das cartas de 

comércio do período moderno (DML2)”. Com o sentido de simbolizar, o processo 

relacional representar liga os sentidos dos participantes numa relação metonímica 

gradual. Mostra-se, portanto, como indispensável para a construção do gênero 

dissertação.  

 O processo funcionar no corpus DISSERTES é usado geralmente pelos 

escritores com a preposição como e realiza significados como igualdade  

relacionando grupos como iguais, como em “a) verbos plenos: funcionam como 

núcleos do predicado [...](DFT11)”. O escritor usa esse processo para indicar a 

função entre o primeiro e o segundo participante, igualando-os. Em todas as 

ocorrências do corpus, esse Processo foi usado só no domínio da identificação e 
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isso nos leva a colocá-lo como o uso mais “padronizado” dentre os outros processos 

analisados.  

 Por fim, ancorados nas palavras de Halliday e Matthiessen (2004, p.256), 

enfatizamos que o processo possuir não realiza somente o sentido de posse (seu 

sentido típico). Isto é, a posse pode ser bem mais ampla – a posse de partes do 

corpo e outras relações parte-todo, envolvimento, propriedade, integração entre 

partes. Na proposição “enquanto as mulheres desse grupo possuem situação 

financeira estável, os homens estão ainda se inserindo no mercado de trabalho 

(DCL9)”, o grupo de mulheres é possuidor de um Atributo/qualidade que tem a 

função de diferenciá-las de outra entidade – “os homens”.  

 Todos os processos a que nos propusemos analisar mostraram-se 

importantes para a construção de sentido nas UR do gênero dissertação. Cada um 

constrói um tipo de significado, mas paralelos a outros sentidos, o que nos permite 

inferir que, entre os processos relacionais estudados, há um certo contínuo de 

significados. Como por exemplo, o de constituir, indicar significando ser, representar 

como significar, possuir como ter. Além disso, gostaríamos de ressaltar o poder 

argumentativo desses processos que fazem com que grupos nominais funcionem 

como Atributo, pois a adjunção do adjetivo ao nome o particulariza como um 

qualificador. A força qualificadora do adjetivo é transferida metonimicamente para o 

nome como um todo. Retomando o exemplo anterior, em: “...as mulheres desse 

grupo possuem situação financeira estável,...”,  a entidade possuída não a “situação 

financeira”, mas sim o todo “possuem situação financeira estável”. Notemos que, 

nesse caso, o grupo nominal possui uma força argumentativa realizada pelo 

adjetivo. 

  Essa síntese se fez necessária para asseverarmos como o Sistema de 

Transitividade está presente no gênero dissertação na figura dos processos 

relacionais. As amostras apresentadas reafirmam essa informação e validam a 

importância dos significados construídos pelos processos relacionais ser, ter, estar, 

tornar, indicar, constituir, representar, funcionar e possuir, na argumentação dos 

pós-graduados quando escrevem suas dissertações. 
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CONCLUSÃO 

 

 Nesta pesquisa abordamos a Transitividade segundo a LSF como subsídio 

teórico para fazer entender as mais variadas manifestações linguísticas efetivadas 

em textos advindos de situações reais de uso. Esse Sistema mostrou-se eficaz para 

descrever e explicar os fenômenos linguísticos realizados nos textos/gêneros, além 

disso, como os fatores de natureza sociocultural são imbricados com a 

representação da linguagem em termos léxico-gramaticais.  

 Com base nisso, podemos afirmar que LSF mostrou-se satisfatória para o 

atendimento dos objetivos propostos para a realização deste trabalho, que no geral 

se propunha a investigar a Transitividade com processos relacionais no gênero 

dissertação.  

 Os dados do Corpus DISSERTES evidenciaram  a supremacia dos processos 

ser, ter e estar  como os mais frequentes no gênero, usados na forma de atribuição 

e identificação dos termos técnico-científicos nas dissertações. Nesse contexto, 

chamamos a atenção para a superioridade na frequência do processo ter em relação 

ao processo estar. Isso mostra certa preferência dos escritores pelos valores 

semânticos expressos por esse processo, além disso, configura também uma 

especialidade no gênero dissertação, uma vez que, em contraste com o trabalho de 

Souza (2006), o processo ter ocupou a quarta posição em relação aos outros 

Processos. Isso também pode ser atribuído ao propósito dos autores em cada 

gênero, o contexto de produção, que são diferentes. 

 Os relacionais processos tornar, indicar, constituir, representar, funcionar e 

possuir também configuraram a argumentação dos pós-graduados em 

Letras/Linguística nos seus diferentes argumentos para explicar os fenômenos 

linguísticos da teoria de gramaticalização. Funcionaram diferentemente na 

qualificação, classificação, representação e na especificação dos fenômenos 

linguísticos.  

 Em relação à análise do funcionamento dos processos relacionais nas 

diferentes UR constatamos que: na Introdução, que é a primeira apresentação 

textual do gênero, os processos mais utilizados nessa UR foram – indicar e constituir 

e funcionar, na Fundamentação Teórica, os processos – tornar, constituir 

representar e tornar, na forma de conceituar e definir as categorias linguísticas; na 

Metodologia, que é a unidade em que se apresentam as categorias a serem 
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analisadas, o percurso para se chegar aos resultados, etc. foram mais utilizados os 

processos – constituir, representar e indicar; na Análise dos dados, a intenção 

comunicativa é apresentar resultados e alguns processos foram de suma 

importância para a elaboração dos significados, tais como – indicar, funcionar, 

representar, na forma de apresentar gráficos, exemplos e funções dos itens 

analisados; por fim, na unidade Conclusão em que o autor retoma os principais 

resultados de sua pesquisa, os processos mais frequentes foram – funcionar, 

possuir e tornar.  

 Esses usos mostram a representação e variação do Sistema de 

Transitividade na figura dos processos relacionais, cada qual com sua função e 

sentido nas diferentes UR. De acordo com a função na UR, os processos relacionais 

variam, ou seja, os valores semânticos são alterados conforme os propósitos que 

são diferentes em cada uma delas. Por exemplo, um processo funcionando como 

outro processo: possuir como ter, ser de; constituir significando funcionar ser; 

funcionar com sentido de ser igual; apresentar como ser representante, entre outros.   

 Os processos relacionais em maioria são usados para conceituar categorias 

que envolvem a temática estudada em cada dissertação; para contrapor argumentos 

em relação às várias vozes de autores/teóricos presentes no texto; para exemplificar 

fragmentos de textos analisados pelos autores; para indicar referências; para indicar 

posse, na relação entre os termos específicos utilizados pelos escritores pós-

graduados, entre outros.  

 Ressaltamos os usos de modalizadores como tender e poder juntos ao 

processos relacionais com a função de atenuar as afirmações em relação aos 

fenômenos linguísticos, objetos de análise das dissertações, que não podem ser 

categóricas, taxativas, posto que a língua é dinâmica. Um uso bem icônico sobre 

essa dinamicidade foi o uso do auxiliar passar a + processo relacional, 

demonstrando a mudança das categorias, refletindo a significação da temática geral 

das dissertações, que era a teoria da gramaticalização. 

 Em relação aos primeiros participantes das orações Atributivas e 

Identificativas, respectivamente, Portador e Característica são em sua maioria 

entidades puramente abstratas, constituídas pelas categorias linguísticas analisadas 

pelos escritores, pelos pronomes anafóricos, pelos grupos nominais que 

representam textualmente a teoria utilizada, além de nomes de autores da área, etc. 

O Atributo e Valor, que são responsáveis pela extensão dos significados nos textos 
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dos pós-graduados, foram utilizados, geralmente, para designar qualidades e 

características, para designar funções, correlacionar termos como sinal de igualdade 

e posse. Entre os participantes Portador e Característica, Atributo e Valor também 

foram usadas circunstâncias na relação com os processos, muitas vezes para 

intensificar a representação.  

 Um dos aspectos léxico-gramaticais que podemos enfatizar é o uso do 

primeiro participante que, em muitos casos, vem instanciado em pronomes que 

retomam anaforicamente dados anteriormente citados, isso acontece com 

frequência tanto nas orações Atributivas como nas Identificativas. 

 Ressaltamos também que, além da configuração sintagmática “padrão”, 

participante/processo/participante, outras representações léxico-gramaticais foram 

utilizadas pelos pós-graduados com grande recorrência, como as formas: 

participante/circunstância/processo/participante, e também Participante/Processo, 

circunstância/participante. Essas variações foram importantes para a argumentação 

no sentido de dar ênfase a alguma definição ou classificação, como também para 

atenuar afirmações feitas pelos autores escritores.  

Percebemos que, no gênero acadêmico dissertação, as orações são 

estruturalmente mais condicionadas, uma vez que os escritores desses textos têm 

um público-leitor de maior grau de instrução. Isso confirma o que diz a teoria: para 

cada gênero, os falantes se utilizam de recursos diferentes para satisfazer seus 

propósitos de comunicação, no caso em estudo a língua escrita, que requer um rigor 

maior no conjunto de escolhas para se chegar aos propósitos desejados. Definir, 

qualificar, comparar, identificar, igualar termos técnico-científicos são os recursos 

mais utilizados pelos pós-graduados. 

Salientamos que o nosso corpus é bem específico, pois trata de um tema 

macro, a gramaticalização, mas é preciso lembrar que, dentro dessa temática, há 

uma diversidade de objetos de estudo, como vimos nas amostras apresentadas. 

Isso nos remete que a argumentação dos escritores é variada, apesar de centrados 

dentro de uma mesma temática.   

A análise da Transitividade com processos relacionais no gênero dissertação 

foi válida, porque conseguimos apresentar e analisar uma diversidade de exemplos 

que, de certo modo, podem representar satisfatoriamente muitos recursos sintático-

semânticos utilizados pelos autores/escritores, o que não significa que esgotamos 

todas as possibilidades de investigação desse gênero.  
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Nessa perspectiva, nossa pesquisa abre um leque de opções para realização 

de trabalhos futuros; as sugestões são pautadas no que foi observado no gênero 

dissertação e nas inesgotáveis possibilidades de descrição/explicação da LSF. 

Diante da riqueza de sentidos que os nove processos relacionais desempenharam 

no gênero dissertação, uma possibilidade é a investigação dos outros processos 

relacionais encontrados no corpus. Outra opção de investigação é a análise de todos 

os Processos do Sistema de Transitividade no gênero dissertação segundo as UR 

para se evidenciar a distribuição desses outros processos no gênero ou em outros 

gêneros, acadêmicos como artigos científicos, teses de doutorado. Outra 

possibilidade é uma investigação que contemple a avaliação da metafunção 

interpessoal para se analisar os componentes oracionais do Sistema de Modo: 

(Sujeito e Finito) e Resíduo (Predicador e Adjunto); além deste, a análise da 

metafunção textual na Estrutura Temática nos moldes de Tema e Rema.  

A escolha do corpus foi muito relevante, por se tratar de textos autênticos que 

representam o português culto do Brasil. Com ele, pudemos validar o estudo da 

Transitividade segundo a LSF, no sentido de verificarmos não só os aspectos 

sintáticos, como se faz tradicionalmente, mas extrapolar os níveis de análise, 

estudando aspectos da dimensão da significação (semânticos, discursivos e 

pragmáticos).  

Por meio da funcionalidade deste estudo, é-nos possível fazer generalizações 

que põem os processos relacionais ser, ter, estar, tornar, indicar, constituir, 

representar, funcionar e possuir, como processos que contribuem substancialmente 

na construção da argumentação dos textos acadêmicos nas 25 dissertações 

analisadas.  
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