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RESUMO 

 

Nos estudos das gramáticas tradicional (cf. CUNHA; CINTRA, 1983; KURY, 1991; LIMA, 

1999) e descritiva (cf. PERINI, 1995; AZEREDO, 1999; BECHARA, 2009), as conjunções são 

analisadas no nível da oração, em frases isoladas, muitas vezes criadas pelos próprios autores. 

Devido a isso, outros pesquisadores (CAMACHO, 1999; 2001; NEVES, 2000; ROCHA, 2006; 

NUNES, 2014; CASTILHO, 2014; ALVES, 2015) propuseram novas análises e ressaltaram a 

carência dos estudos das conjunções, bem como afirmaram a necessidade de investigá-las. 

Diante disso, esta dissertação, afiliada aos Estudos Linguísticos, mais especificamente aos 

estudos de descrição linguística de base sistêmico-funcional (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 

2014), visa a descrever o sistema de CONJUNÇÃO do português brasileiro. Uma característica 

fundamental dessa descrição é o seu caráter sistêmico, já que descreve a CONJUNÇÃO do 

português brasileiro levando-se em consideração a agnação entre as opções desse sistema. Além 

disso, tendo como ponto de partida a teoria sistêmica, considera-se, neste estudo, a CONJUNÇÃO 

um sistema semântico que promove a relação conjuntiva entre unidades que vão além da oração 

(MARTIN, 2007). Para realizar essa descrição, primeiramente extraíram-se os dados do 

Catálogo da Língua Brasileira (CALIBRA), um corpus monolíngue cujos textos foram 

coletados com base na tipologia do contexto de cultura. Em seguida, no editor de planilhas 

Excel, segmentaram-se os textos em figuras, unidade básica do texto responsável por 

representar a experiência humana na forma de uma configuração: Processo, Participante e 

Circunstância. Além disso, validaram-se os dados, para que, posteriormente, fosse feita a 

análise quantitativa deles. Posteriormente, fez-se manualmente a análise qualitativa com base 

na visão trinocular, adotando-se três perspectivas: “de cima”, identificando similaridades entre 

padrões de registro realizado pelo mesmo sistema semântico; “de baixo”, examinando 

similaridades da constituição gramatical; e “ao redor”, descobrindo contrastes entre funções 

que desempenham o mesmo papel no sistema de CONJUNÇÃO. Assim, descreveu-se o sistema 

de CONJUNÇÃO do português brasileiro. Foram encontradas quatro CONJUNÇÕES, que geraram 

suas respectivas opções: REFORMULAÇÃO: reelaborativa e exemplificativa; ADIÇÃO: aditiva 

positiva, aditiva negativa e alternativa; CONTRAPOSIÇÃO: concessiva, adversativa, comparativa 

e redirecionativa; TEMPO: sucessiva posterior, sucessiva anterior, sucessiva simultânea e 

ordenativa; e, por fim, CONSEQUÊNCIA: conclusiva, final, condicional e explicativa.  

 

Palavras-chave: Linguística Sistêmico-Funcional; Descrição Sistêmico-Funcional; Sistema de 

CONJUNÇÃO do português brasileiro.  



ABSTRACT 

 

In traditional grammar (CUNHA; CINTRA, 1983; KURY, 1991; LIMA, 1999) and descriptive 

grammar (PERINI, 1995; AZEREDO, 1999; BECHARA, 2009), conjunctions are analyzed at 

the clause level, in decontextualized sentences, usually made up by authors themselves. 

Therefore, other researchers (CAMACHO, 1999; 2001; NEVES, 2000; ROCHA, 2006; 

NUNES, 2014; CASTILHO, 2014; ALVES, 2015) proposed new analyzes, reinforced the lack 

of conjunction studies, and stated the need of analyzing conjunctions. According to that, this 

master thesis, affiliated to Linguistic Studies, more specifically to Linguistic Description 

Studies relied on Systemic Functional Linguistics (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014), aims 

at describing a system of CONJUNCTION of Brazilian Portuguese. A major feature of the 

description proposed is its systemic basis, since it describes the CONJUNCTION of Brazilian 

Portuguese taking into account the agnation among the diverse options from this system. Also, 

relied on the systemic theory, CONJUNCTION is considered a semantic system which links units 

beyond the clause (MARTIN, 2007). In order to carry it out, firstly, data were collected from 

Catálogo da Lingua Brasileira (CALIBRA), a monolingual corpus compilation based on the 

language typology in the context of culture. Afterwards, in Excel, the texts were segmented in 

figures, basic units of the text responsible for representing human experience as a configuration: 

Process, Participant, and Circumstance. In addition, data were validated and, afterwards, 

quantitatively analyzed on a trinocular perspective: “from above”, identifying similarities 

between register realized by the same semantic system; “from below”, describing grammatical 

similarities; and “from roundabout”, finding contrasts between functions which play the same 

role in the system of CONJUNCTION of Brazilian Portuguese. This analyses led to the description 

of the system of CONJUNCTION of Brazilian Portuguese. Four CONJUNCTIONS along with their 

respective options were identified: REFORMULATION: re-elaborative and exemplificative; 

ADDITION: positive additive, negative additive, alternative; OPPOSITION: concessive, 

adversative, comparative, shifting; TEMPORAL: subsequent successive, precedent successive, 

concurrent successive, ordenative; and, lastly, CONSEQUENCE: conclusive, purpose, conditional, 

explanatory.  

 

Keywords: Systemic Functional Linguistics; Systemic Functional Description; System of 

CONJUNCTION of Brazilian Portuguese. 
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Os termos sistêmicos apresentados nesta dissertação seguiram as recomendações da lista 

de termos aprovados pelos pesquisadores que participam da lista de discussão da linguística 

sistêmico-funcional em português.  

 

1 accept aceite 

2 acknowledge reconhecimento 

3 act clause oração-ato 

4 actualize concretizar 

5 addition adição 

6 adverbial/adverbials adverbial/adverbiais 

7 adversative adversativa 

8 affected afetado 

9 affection sentimento 

10 affiliation afiliação 

11 agnate agnato 

12 agnation agnação 

13 alternative alternativa 

14 amend reformar 

15 Angle: viewpoint Ângulo: ponto de vista 

16 answer resposta 

17 ascribe inscrever 

18 Ascriptive Inscritivo 

19 ASSESSMENT system sistema de VERIFICAÇÃO 

20 assigment (of roles) distribuição (de papéis) 

21 assign designar 

22 assigned designado 

23 Assigner Designador 

24 assignment designação 

25 Attributive Atributivo 

26 Attributor  Atribuidor 

27 Augment Acréscimo 

28 augment acrescentar 

29 axis eixo 

30 bind prender 

31 binding clauses orações presas 

32 bound preso 

33 choice escolha 

34 choose escolher 

35 circumscribe circunscrever 

36 Circumstance of Extent Circunstância de Trajeto 

37 class classe 

38 class-member classe-membro 

39 class-membership relationship relação de classe-membro 

40 closed systems sistemas fechados 

41 Cognitive Process Processo Cognitivo 



42 commodity mercadoria 

43 complexing formação de complexos 

44 comparative comparativa 

46 concessive concessiva 

47 concurrent successive sucessiva simultânea 

48 conclusive conclusiva 

49 conditional condicional 

50 conflated confluído 

51 conflation confluência 

52 consequence consequência 

53 content  conteúdo 

54 continuing element elemento continuador 

55 continuum contínuo 

56 contradict contradição 

57 creative criativo 

58 culminative culminativo 

59 decode decodificar 

60 decoded decodificado 

61 decoding clause oração decodificadora 

62 definition definição 

63 Deictic Dêitico 

64 delicacy delicadeza 

65 delicate delicado 

66 demanding (and giving) demandar (e fornecer) 

67 demonstration demonstração 

68 Depictive Attribute Atributo Descritivo 

69 Desiderative Process Processo Desiderativo 

70 determiner determinante 

71 disclaimer renúncia 

72 discretionary (responding move) (argumento respondente) arbitrário 

73 doing-&-happening fazer-&-ocorrer 

74 effective (ergative) efetivo (ergativo) 

75 Element Elemento 

76 emanate emanar 

77 emanating emanante 

78 Emotive Process Processo Emotivo 

79 enact encenar 

80 enactment encenação 

81 encode codificar/encerrar 

82 encoded codificado/encerrado 

83 encoding clause oração codificadora 

84 Entity Entidade 

85 Entity Attribute Atributo Entidade 

86 epithesis epítese 

87 Epithet Epíteto 

88 equal status status igual 

89 equation equação 

90 equivalence equivalência 

91 exemplification exemplificação 

92 exemplificative exemplificativa 



93 exhaustion exaustão 

94 Expansion: Extension Expansão: Extensão 

95 explanatory explicativa 

96 expected (responding move) (argumento respondente) esperado 

97 fact clause oração-fato 

98 figure figura 

99 figure of being figura de ser 

100 figure of doing figura de fazer 

101 figure of happening figura de ocorrer 

102 figure of having figura de ter 

103 figure of sensing figura de experienciar 

104 free livre 

105 from above de cima 

106 from below de baixo 

107 fused fundido 

108 fusion fusão 

109 fuzziness difusão 

110 fuzzy difuso 

111 giving (and demanding) fornecer (e demandar) 

112 goings-on acontecimentos 

113 grammar gramática 

114 grammatics gramaticologia 

115 Higher (process) (processo) Superior 

116 hyperphenomenal hiperfenomênico 

117 impinge impingir 

118 impinging impingente 

119 inception princípio 

120 indelicate indelicado 

121 individuation individuação 

123 Inducer Indutor 

124 inherent inerente 

125 initiating element elemento inicial 

126 initiating move argumento inicial 

127 INTERPERSONAL DEIXIS system sistema de DÊIXIS INTERPESSOAL 

128 introducing introduzir 

129 iteractive iterativo 

130 iteration iteração 

131 Jussive Jussivo 

132 like type tipo ‘gostar’ 

133 lower inferior 

134 macrophenomenon macrofenômeno 

135 Manner Maneira 

136 Medium Mediador 

137 mental process nouns substantivos de processo mental 

138 message mensagem 

139 metaphenomenon metafenômeno 

140 middle (ergative) médio (ergativo) 

141 mini-clause mini-oração 

142 mini-range mini-alcance 

143 Modal Particle Partícula Modal 



144 mode of meaning modo do significado 

145 modification modificação 

146 Mood Element Elemento do Modo 

147 MOOD system sistema de MODO 

148 move (in dialogue) argumento (no diálogo) 

149 multilingual environment   ambiente multilíngue 

150 multilingual studies estudos multilíngues 

151 multivariate structure estrutura de variável múltipla 

152 naming nomeação 

153 negative additive aditiva negativa 

154 Negotiator Negociador 

155 nesting aninhamento 

156 neutral attribution atribuição neutra 

157 nexus nexo 

158 non-assigned não-designado 

159 non-polite não-polido 

160 numeral numeral 

161 Numerative Numerativo 

162 open sets conjuntos abertos 

163 opt optar 

164 Optative Optativo 

165 option opção 

166 opposition oposição 

167 ordering Numerative Numerativo ordenador 

168 ordenative ordenativa 

169 orientation orientação 

170 Perceptive Process Processo Perceptivo 

171 permanence permanência 

172 persona persona 

173 PERSPECTIVE system sistema de PERSPECTIVA 

174 phased attribution atribuição em fase 

175 phenomenal fenomênico 

176 phenomenality fenomenalidade 

177 phenomenalization fenomenalização 

178 phrase frase 

179 pick up (the Finite, etc.) retomar (o Finito, etc.) 

180 pitch movement movimento entonacional 

181 please type tipo ‘agradar’ 

182 polite polido 

183 politeness polidez 

184 POLITENESS system sistema de POLIDEZ 

185 positive additive aditiva positiva 

186 Post-deictic Pós-dêitico 

187 Post-modifier Pós-modificador 

188 Pre-modifier Pré-modificador 

189 present-in-present presente-no-presente 

190 precedent successive sucessiva anterior 

191 PRESSUMPTION system sistema de PRESSUPOSIÇÃO 

192 prosodic prosódico 

193 Prosody Prosódia 



194 purpose final 

195 Quality Attribute Atributo Qualidade 

196 quantifying Numerative Numerativo quantificativo 

197 quantum of change quantum de mudança 

198 re-elaborative reelaborativa 

199 reformulation reformulação 

200 Range Alcance 

201 rank ordem 

202 rank scale escala de ordens 

203 rankshift mudança de ordem 

204 rankshifted mudado de ordem 

205 refuse recusa 

206 reject rejeição 

207 responding move argumento respondente 

208 RESPONSIBILITY system sistema de RESPONSABILIDADE 

209 Resultative Attribute Atributo Resultante 

210 Role Papel 

211 role-play papel-encenado 

212 roundabout ao redor 

213 Scope Escopo 

214 Scope: entity Escopo: entidade 

215 Scope: process Escopo: processo 

216 segmental segmentado 

217 select selecionar 

218 selection seleção 

219 semiosis semiose 

220 semiotic space espaço semiótico 

221 sentence sentença 

222 shade matizar 

223 shifting redirecionativa 

224 shunt manobrar / manobra 

225 social relations relações sociais 

226 social relations relações sociais 

227 speech order ordem da fala 

228 stratum estrato 

229 subcategorization subcategorização 

230 SUBJECTHOOD system sistema de SUJEITABILIDADE 

231 Subject-matter Assunto-temático 

232 sub-modification submodificação 

233 sub-sentence sub-sentença 

234 subsequent successive sucessiva posterior 

235 symbolization simbolização 

236 syntagm sintagma 

237 system network rede do sistema 

238 system of AGENCY sistema de AGÊNCIA 

239 system of CONJUNCTION sistema de CONJUNÇÃO 

240 system-&-process sistema-e-processo 

241 systemic indeterminacy indeterminação sistêmica 

242 systemics sistêmica / teoria sistêmica 

243 talking activity atividade de conversa 



244 targeting activity atividade de alvo 

245 tenor (register) sintonia (registro) 

246 temporal tempo 

247 Theme-matter Tema-assunto 

248 thing (fenômeno) ser 

249 Thing (gramatical) Ente 

250 thing (semântico) ente 

251 Token Símbolo 

252 tone movimento tônico 

253 tonic prominence proeminência tônica 

254 tracking rastrear 

255 Transformative Transformativo 

256 transience transitoriedade 

257 TRANSITIVITY system sistema de TRANSITIVIDADE 

258 trinocular perspective perspectiva trinocular 

259 undertake/complience obediência 

260 unequal status status desigual 

261 unit unidade 

262 univariate structure estrutura de variável única 

263 Verbal Behaviour Verbal Comportamental 

264 verbal process nouns substantivos de processo verbal 

 

 

  



NOTAÇÃO SISTÊMICA 
 

Seguimos, nesta dissertação, a formalização da produção de redes dos sistemas 

(MATTHIESSEN, 1995; MATTHIESSEN; HALLIDAY, 1997). 

 

REALIZAÇÃO  

 

Estrutura: 

 

Operação Símbolo Operador 1 Operador 2 Exemplo 

Inserção  + Função  + oração 

Expansão ( ) Função Função Tema (Default) 

Ordem ^ Função Função Sujeito ^ Finito 

 

Sobreposição: 

 

Operação Símbolo Operador 1 Operador 2 Exemplo 

Confluência  / Função Função Processo/Predicador 

 

Realização entre ordens: 

 

Operação Símbolo Operador 1 Operador 2 Exemplo 

Pré-seleção  : Função Elemento Processo : grupo verbal 

  Fonte: Traduzida e adaptada de Matthiessen e Halliday (1997, p. 98). 

 

REDE DOS SISTEMAS 

 

encenação
TIPO

ENCENAÇÃO

troca

papel

falante

ouvinte

Partícula Modal
TIPO

PAPEL

Vocativo

‘qu-’encenação
TIPO

ENCENAÇÃO

troca

papel

falante

ouvinte

Partícula Modal
TIPO

PAPEL

Vocativo

‘qu-’

CONDIÇÃO DE ENTRADACONDIÇÃO DE ENTRADA

NOME DO SISTEMANOME DO SISTEMA

TERMOTERMO

REALIZAÇÃOREALIZAÇÃO



Fonte: Traduzida e adaptada de Matthiessen e Halliday (1997, p. 98). 
 

 

Sistema iterativo (componente lógico):

Se ‘a’, então ‘x’ ou ‘y’ e, simultaneamente, opção para selecionar

do mesmo sistema novamente.

Restrição na condição de entrada:

Se ‘x’, então também ‘m’➔ x *→ & →* m 

Ordenação por delicadeza:

Se ‘a’, então ‘x’ ou ‘y’; se ‘x’, então ‘m’ ou ‘n’➔ a : x / y; x : m / n 

➔ [a : x : m; a : x : n]

Sistemas simultâneos (cosseleção):

Se ‘a’, então ‘x ou y’, e ‘m ou n’➔ a : x / y & m / n

Conjunção na condição de entrada:

Se ‘a’ e ‘b’, então ‘x’ ou ‘y’➔ a & b : x / y

Disjunção na condição de entrada:

Se ‘a’ ou ‘b’, então ‘x’ ou ‘y’➔ a / b : x / y  

Sistema:

Se ‘a’, então ‘x’ ou ‘y’➔ a : x / y

Sistema iterativo (componente lógico):

Se ‘a’, então ‘x’ ou ‘y’ e, simultaneamente, opção para selecionar

do mesmo sistema novamente.

Restrição na condição de entrada:

Se ‘x’, então também ‘m’➔ x *→ & →* m 

Ordenação por delicadeza:

Se ‘a’, então ‘x’ ou ‘y’; se ‘x’, então ‘m’ ou ‘n’➔ a : x / y; x : m / n 

➔ [a : x : m; a : x : n]

Sistemas simultâneos (cosseleção):

Se ‘a’, então ‘x ou y’, e ‘m ou n’➔ a : x / y & m / n

Conjunção na condição de entrada:

Se ‘a’ e ‘b’, então ‘x’ ou ‘y’➔ a & b : x / y

Disjunção na condição de entrada:

Se ‘a’ ou ‘b’, então ‘x’ ou ‘y’➔ a / b : x / y  

Sistema:

Se ‘a’, então ‘x’ ou ‘y’➔ a : x / y
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação, vinculada à linha de pesquisa Tradução e Práticas Discursivas do 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos da Linguagem (POSLETRAS), afilia-se aos 

Estudos Linguísticos, mais especificamente aos estudos de descrição linguística de base 

sistêmico-funcional (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014), uma vez que objetiva descrever 

detalhadamente, sob a perspectiva sistêmico-funcional e em um corpus de língua em uso, o 

funcionamento de um sistema da língua, a saber, o de CONJUNÇÃO do português brasileiro. 

Trata-se de um sistema do texto, cujas opções são capazes de organizar 

os diversos significados que compõem o discurso e de sinalizar processos de adição, 

comparação, explicação, oposição, entre outros (MARTIN; ROSE, 2007). 

Nos estudos da gramática descritiva, autores tais como Perini (1995), Azeredo (1999) e 

Bechara (2009) incluem, na classe das conjunções coordenativas, estruturas de naturezas 

sintática e textual. Há um conjunto de palavras a que esses autores negam o caráter de conjunção 

que lhe é atribuído tradicionalmente, entendendo que se trata, na verdade, de operadores 

discursivos. A despeito de considerarem o papel coesivo de algumas estruturas, esses autores 

analisam esses itens linguísticos em frases isoladas (ALVES, 2015). Esse tipo de análise se 

assemelha muito à da gramática tradicional1, cujos autores, como Said Ali (1966), Cunha e 

Cintra (1983), Kury (1991) e Lima (1999), analisavam as conjunções, bem como qualquer outro 

item linguístico, no nível da oração, em frases muitas vezes criadas por eles mesmos. Com isso, 

esses estudos não permitem que se faça uma avaliação do emprego das conjunções no que diz 

respeito ao uso da língua, por analisarem-nas em frases descontextualizadas, e não no texto.  

Dessa forma, por conta de investigações que, por muito tempo, privilegiaram o estudo 

da língua em nível oracional, estudiosos como Camacho (1999; 2001), Rocha (2006), Nunes 

(2010; 2014) e Alves (2015) afirmaram sobre a carência dos estudos das conjunções e 

propuseram novas análises. O estudo de Camacho (1999) teve como objetivo descrever os 

valores semânticos e pragmáticos (SWEETSER, 1995) da conjunção aditiva e nos diferentes 

níveis da gramática do português falado. Por sua vez, Rocha (2006) estudou as conjunções 

coordenativas adversativas no português brasileiro, investigando a motivação conceptual 

(SWEETSER, 1995) que levou os itens linguísticos dessa classe a apresentarem traços comuns 

                                                 
1 Nos estudos linguísticos, utiliza-se, comumente, os termos normativo ou prescritivo em vez de tradicional, por 

conta do caráter prescritivo dessas gramáticas. Optou-se, aqui, por Gramática Tradicional (doravante GT), pois 

esse tipo de gramática descreve uma variedade da linguística ideal(izada), e o “caráter prescritivo ou normativo 

que lhe é atribuído deriva de ações extralinguísticas, de cunho político e ideológico, não sendo necessariamente 

intrínsecas ao modelo em si” (GARCIA, 2011, p. 219). 
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capazes de incluí-los no grupo das conjunções adversativas. Alves (2015) se preocupou em 

analisar e, e sua investigação privilegiou os comportamentos semânticos e textuais 

(HALLIDAY; HASAN, 2014) dessa conjunção em artigos de opinião.  

Complementando, o trabalho de Nunes (2010), que se situa nos estudos da tradução, 

objetivou descrever, sob aporte teórico da teoria sistêmico-funcional, as conjunções but e mas 

em um corpus paralelo e comparável, e o de Nunes (2014) investigou, também sob a perspectiva 

sistêmico-funcional, o papel das conjunções no que diz respeito ao seu uso e significado. Os 

estudos de Nunes (2010; 2014) suscitaram outras pesquisas cujo objetivo era investigar relações 

coesivas em corpus paralelo e comparável, como as de Oliveira (2013), Teixeira (2014) e 

Jardim (2014). 

A despeito de haver estudos a respeito das conjunções do português brasileiro e das 

relações coesivas de modo geral, esta pesquisa visa a complementá-los, fornecendo uma 

descrição sistêmica da CONJUNÇÃO. Ela será descrita do ponto de vista sistêmico e a partir de 

um corpus de língua em uso, sendo entendida como uma função do texto (MARTIN, 2007). 

Busca-se, além disso, verificar como são realizadas as funções desse sistema, bem como entre 

quais unidades ele estabelece ligação. 

Ao adotar o ponto de vista sistêmico, este estudo utiliza em sua análise um corpus de 

língua em uso. Com isso, visa a descrever o sistema de CONJUNÇÃO do português brasileiro, 

levando-se em consideração a agnação entre as diferentes opções desse sistema. De forma 

complementar, a descrição aqui proposta entende o sistema de CONJUNÇÃO como função do 

texto; portanto, será observado, neste estudo, o modo como as estruturas que realizam as 

relações conjuntivas se relacionam e se organizam no texto para produzir significado 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). Aqui não se trata mais de conjunções cujas relações 

são meramente sintáticas, mas recursos coesivos, que se organizam em função do fluxo 

discursivo. Assim, uma vez que o texto é uma unidade semântica (HALLIDAY; HASAN, 

1976), as conjunções seriam recursos coesivos capazes de organizar os diversos significados 

que o compõem e de sinalizar processos de adição, comparação, explicação, oposição, entre 

outros (MARTIN; ROSE, 2007). Como exemplo, veja-se o texto abaixo, extraído do corpus 

CALIBRA: 

 

<EXP_FM_15> 

Oi gente hoje eu vou falar sobre um assunto um pouquinho diferente se 

vocês já leram o meu livro Sinceramente Maisa vocês puderam ver que 

eu tenho um capítulo que fala sobre bullying o bullying eu acho que é 

um assunto de muita importância na adolescência na infância 
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principalmente enfim nessa parte que a gente tá se formando e… bom 

eu acho que a maioria das pessoas já sofreram bullying às vezes a gente 

não sabe muito bem o significado de bullying mas os universitários 

estão aqui para me ajudar “bullying comportamento agressivo e 

intencional repetitivo contra uma pessoa”. (grifos do autor) 

 

No exemplo acima, as unidades às vezes a gente não sabe muito bem o significado de 

bullying e os universitários estão aqui para ajudar estão relacionadas entre si por meio de uma 

determinada relação conjuntiva, que é realizada pelo item mas. Embora pareça intuitivo 

percebê-la, há, entre as unidades ligadas por conjunção, elementos que provocam a relação 

conjuntiva: nesse caso, levanta-se aqui a hipótese de que os Adjuntos de Polaridade e de Modo, 

respectivamente não e às vezes, ao operarem na metafunção interpessoal, contribuem para 

promover uma relação semântica conjuntiva entre as unidades. É, portanto, um interesse desta 

pesquisa entender essas relações, o que pressupõe analisar as opções no sistema de conjunção 

que as provocam.  

 

Justificativa 

 

Esta pesquisa visa a descrever o sistema de CONJUNÇÃO do português brasileiro sob a 

perspectiva sistêmico-funcional. Pelo fato de haver pesquisas que, embora parciais, não são 

fundamentais para essa descrição, esta pesquisa se justifica por suprir essa necessidade. Desse 

modo, uma característica fundamental da descrição aqui proposta é o seu caráter sistêmico, uma 

vez que descreve a CONJUNÇÃO do português brasileiro levando-se em consideração a agnação 

entre as diferentes opções desse sistema. 

Descrever o sistema de CONJUNÇÃO em um corpus de língua em uso é outro ponto 

importante do estudo que aqui se propõe a fazer. Essa descrição vale-se do Catálogo da Língua 

Brasileira (CALIBRA), um corpus monolíngue do português brasileiro, cujos textos foram 

coletados com base nos oito processos sociossemióticos (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 

2014). Trata-se de um corpus que já foi usado em pesquisas anteriores de descrição linguística. 

Ao analisar, portanto, as relações conjuntivas nesse corpus, será possível investigar o emprego 

das CONJUNÇÕES nos diversos gêneros que o compõem.  

De forma complementar, este estudo se justifica pelo fato de a descrição de um sistema 

suscitar outras pesquisas. Foi por conta da descrição dos sistemas de TEMA, TRANSITIVIDADE e 

MODO (FIGUEREDO, 2011) que foi possível, por exemplo, propor um modelo do perfil 

metafuncional do manual de instrução (OLIVEIRA, 2015), bem como descrever os sistemas 
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textuais que realizam os significados de focalização. (FIGUEREDO; PAGANO; 

FERREGUETTI, 2014). 

Ainda, vale ressaltar a contribuição desta pesquisa para os Estudos Multilíngues, campo 

de investigação e aplicação em que diversas áreas, tais como Descrição linguística, Tradução e 

Ensino de língua materna e estrangeira, podem trazer contribuições significativas umas às 

outras. Isso se deve ao fato de todas elas se preocuparem com o estudo do texto em contexto, 

que é o elemento principal para que haja convergência entre elas (MATTHIESSEN et al., 

2008). Desse modo, uma vez que essas áreas envolvidas nesse campo de estudo contribuem 

umas às outras, há a necessidade de as pesquisas dos Estudos Multilíngues incluírem as 

descrições dos sistemas (MATTHIESSEN et al., 2008). 

Por fim, esta pesquisa é relevante para os estudos da tradução, uma vez que, por meio 

do desenho de um sistema − no caso do estudo aqui proposto, o de CONJUNÇÃO –, é possível 

saber como empregar as conjunções quando da tradução. Cada língua possui seu próprio 

sistema, que se difere do de outras; assim, ao comparar, por exemplo, textos traduzido e 

original, notam-se diferenças gramatical e semântica que são interessantes para se entender o 

processo de tradução, já que ele “implica, necessariamente, mudanças tanto nas relações 

textuais quanto nas discursivas”2 (BLUM-KULKA, 2000, p. 299). Além disso, ao comparar 

diferentes línguas no que diz respeito a um determinado sistema, será possível verificar se há 

diferença no comportamento sistêmico das funções que o realizam. 

 

Objetivos 

 

O objetivo geral deste estudo é descrever o sistema de CONJUNÇÃO do português 

brasileiro, a fim de trazer contribuições para os estudos descritivos de base sistêmico-funcional. 

De modo complementar, visa a contribuir para a ampliação das pesquisas desenvolvidas no 

âmbito da linha de pesquisa em que esta dissertação se insere: Tradução e Práticas Discursivas. 

Assim, esse objetivo geral implica os seguintes objetivos específicos: 

 

1. definir o que é CONJUNÇÃO; 

2. identificar as estruturas que realizam as opções do sistema de CONJUNÇÃO; 

3. examinar seu papel na construção e na organização do texto. 

                                                 
2
 “the process of translation necessarily entails shifts both in textual and discoursal relationships”. Todas as 

traduções nesta dissertação foram feitas por nós, de modo que isso não mais será apontado no texto. 
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Plano 

 

Após a introdução, em que se apresentaram os objetivos e a justificativa deste estudo, 

há o primeiro capítulo, intitulado As conjunções coordenativas sob a perspectiva tradicional e 

descritiva. Faz-se, nele, uma breve discussão das conjunções coordenativas do português 

brasileiro por meio do cotejo entre as perspectivas tradicional e descritiva no que diz respeito a 

elas. Trazer essa discussão a este estudo contribuirá para o conhecimento do objeto que aqui se 

propõe a estudar. 

 No segundo capítulo, intitulado A Linguística Sistêmico-Funcional, será introduzida a 

teoria linguística que servirá de base para a descrição do sistema de CONJUNÇÃO. Além de se 

discutir esse aporte teórico, serão também abordadas as unidades que compõem o texto; pelo 

fato de a CONJUNÇÃO ser um sistema do texto, ela estabelece relações conjuntivas com essas 

unidades. Ainda, serão apresentadas considerações de autores da teoria sistêmico-funcional a 

respeito do sistema de CONJUNÇÃO na língua inglesa. Essas discussões servirão para se 

elencarem critérios que contribuirão para determinar entre quais unidades a CONJUNÇÃO 

estabelece relação, bem como quais as funções realizam esse sistema no português brasileiro.  

 O terceiro capítulo, intitulado Metodologia de Pesquisa, introduzirá os critérios 

utilizados para o tratamento dos dados e a metodologia de descrição linguística de base 

sistêmico-funcional. É nele que se apresentarão o corpus usado na análise que será feita neste 

estudo, bem como os métodos para a extração dos dados e de descrição linguística. Mais 

especificamente, trata-se dos passos que constituem o processo de análise, que são 

fundamentais para que ela se realize. 

 Em sequência, o próximo capítulo é nomeado A realização das relações conjuntivas no 

texto: a descrição do sistema de CONJUNÇÃO. Trata-se do capítulo em que será apresentada a 

descrição linguística do sistema de CONJUNÇÃO do português brasileiro. Primeiramente, serão 

identificadas as estruturas que realizam o sistema que aqui se propõe a descrever, aplicando os 

critérios elencados nesta pesquisa com a finalidade de englobá-las sob o mesmo rótulo: o de 

CONJUNÇÃO. Após isso, serão descritas as funções que estabelecem as relações conjuntivas do 

português brasileiro, com vistas a, finalmente, desenhar o sistema de CONJUNÇÃO. 

 Por fim, o último capítulo é a conclusão deste estudo. Serão apresentados os principais 

resultados desta pesquisa face aos objetivos aqui propostos. Além disso, apresentam-se também 

a relevância desta dissertação para os estudos linguísticos, bem como as propostas para 

pesquisas futuras que poderão ser realizadas com base na descrição aqui apresentada.  
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1 AS CONJUNÇÕES COORDENATIVAS TRADICIONAIS 

 

 Na introdução, foi apontada, como objetivo central, a descrição do sistema de 

CONJUNÇÃO do português brasileiro sob a perspectiva sistêmico-funcional. Com isso, conhecer 

as funções que compõem esse sistema da língua é um dos pontos relevantes para a investigação 

que aqui se propõe a fazer. Desse modo, apresentar de maneira concisa3 apontamentos das 

perspectivas tradicional e descritiva a respeito das conjunções coordenativas servirá para 

melhor conhecê-las. 

 

1.1 As perspectivas tradicional e descritiva: discussões 

 

Tradicionalmente, as conjunções coordenativas são classificadas como o conjunto de 

palavras que estabelecem relação entre orações e termos de mesma função sintática, sejam 

sintagmas sejam orações. Essa classe de palavras, nas gramáticas tradicionais, como as de Said 

Ali (1966), Cunha e Cintra (1983), Kury (1991) e Lima (1999), é dividida em cinco tipos: 

aditivos (ou copulativos), adversativos, alternativos (ou disjuntivos), conclusivos e 

explicativos. Cada um deles estabelece um determinado tipo de relação: os aditivos 

coordenariam dois termos ou duas orações de idêntica função, denotando fato ou simultâneo ou 

sucessivo a outro; já os adversativos expressariam uma relação de contraste; os alterativos 

relacionariam orações e sintagmas que se excluem; os conclusivos relacionariam orações, de 

modo que a segunda conclui o pensamento expresso na primeira; e, por fim, os explicativos 

precederiam uma explicação. Segue abaixo um exemplo de Rocha Lima (1999, p. 235) que 

exemplifica o modo como as conjunções são tratadas pelos autores tradicionais: 

 

Conjunções são palavras que relacionam entre si: a) Dois elementos da mesma 

natureza (substantivo + substantivo, adjetivo + adjetivo, advérbio + advérbio, 

oração + oração, etc.). b) Duas orações de natureza diversa, das quais a que 

começa pela conjunção completa a outra ou lhe junta uma determinação. 

Aditivas. Relacionam pensamentos similares. São duas: e e nem. A primeira 

une duas afirmações; a segunda (equivalente a e não), duas negações. 

Exemplos:  

O médico veio e telefonou mais tarde.  

O médico não veio, nem telefonou.  

                                                 
3 Serão breves os apontamentos, pois o objetivo desta seção não é fazer uma revisão teórica das perspectivas 

tradicional e descritiva a respeito das conjunções coordenativas. Considerações mais profundas sobre elas foram 

feitas no trabalho de Alves (2015), intitulado Os estatutos textual e semântico da conjunção ‘e’, em que, ao 

investigar a conjunção e em artigos de opinião, o autor apresenta um resumo dessas gramáticas no que diz respeito 

à classe que elas denominam coordenativas. Sugere-se ao leitor, portanto, conferir o estudo: ALVES, Ricardo J. 

Os estatutos textual e semântico da conjunção ‘e’. Trabalho de Conclusão de Curso – Departamento de Letras, 

Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, Minas Gerais, 2015, 54 f. 
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 Como observado, ao explicar o uso das conjunções e e nem, Rocha Lima (1999) 

apresenta frases criadas por ele próprio. Quando não são elaborados por eles, os exemplos são 

frases isoladas de autores literários consagrados. Por não se valer, portanto, de um corpus que 

leve em consideração a língua em uso, a descrição das conjunções feita pelos autores 

tradicionais não dá conta, por exemplo, de resolver problemas reais no ensino do português 

brasileiro.   

Com relação à perspectiva descritiva, os autores descritivistas, tais como Perini (1995), 

Azeredo (1999) e Bechara (2009), assim como os tradicionais, afirmam que as conjunções são 

unidades linguísticas que estabelecem relação sintática entre segmentos linguísticos. Há, 

contudo, nesse grupo, expressões a que eles negam o caráter de conjunções, pelo fato de não 

serem de natureza sintática, mas textual. Questionando, desse modo, a classificação tradicional 

das conjunções coordenativas, os autores descritivistas defendem que vocábulos tais como 

porém, portanto e pois − respectivamente pertencentes, na tradição, aos tipos adversativos, 

conclusivos e explicativos − são operadores discursivos (ou também chamados de advérbios), 

e não conjunções. Trata-se de palavras que funcionam como recursos que contribuem para 

conferir coesão ao texto, e não apenas estabelecer relações sintáticas entre orações e termos 

menores que elas. Para diferenciar, então, operadores de conjunções, os autores descritivistas 

elencam uma série de critérios, que são resumidos no quadro abaixo: 

 

 Quadro 1 – Critérios empregados na classificação das expressões 

examinadas 

 

1. Sentido veiculado pela expressão (adição, alternância ou conclusão, entre 

outros). 

2. Natureza dos segmentos ligados (orações autônomas, orações 

subordinadas, sintagmas nominais, sintagmas adjetivos, sintagmas verbais, 

sintagmas adverbiais ou sintagmas preposicionados). 

3. Presença de pontuação (sim ou não; se sim, vírgula, ponto e vírgula ou 

ponto final, entre outros). 

4. Número de membros coordenados (apenas dois ou, também, mais de dois). 

5. Repetição do coordenador (possível ou não). 

6. Coocorrência com outras expressões (com advérbios e com conjunções). 

7. Posição do coordenador no segmento a que ele pertence (fixa, no início do 

segmento, ou móvel). 
  Fonte: ALVES, 2015, p. 22. 

 

Os critérios empregados na classificação das conjunções coordenativas são 

significativos para a descrição das conjunções coordenativas, pois contribuem para que se 

entenda a natureza textual das estruturas. Todavia, os autores descritvistas incorrem no mesmo 

problema dos tradicionais, que será discutido logo abaixo. Vejam-se aqui o que Bechara (2009, 



32 

 

p. 322) diz sobre os operadores textuais4, que ele chama de advérbios, e os exemplos utilizados 

por ele: 

 

[…] tais advérbios marcam relações textuais e não desempenham o papel 

conector das conjunções coordenativas, apesar de alguns manterem com elas 

certas aproximações ou mesmo identidades semânticas. 

Que esses advérbios não são conjunções coordenativas e desempenham 

funções diversas prova-o o fato de poderem se compatibilizar, em exemplos 

como: 

Não foram ao mesmo cinema e, portanto, não se poderiam encontrar. 

Ele e, portanto, seu filho são responsáveis pela denúncia. 

“Não queremos pensar na morte, e por isso nos ocupamos tanto da vida” 

[MM]  

 

Quando Rocha Lima (1999) define e como a conjunção que liga dois termos ou duas 

orações, o gramático fornece, para examinar o emprego dessa conjunção, frases elaboradas por 

ele próprio. O exemplo utilizado por Bechara (2009) não é muito diferente: embora considere 

a função textual de portanto e por isso, o emprego dessas palavras é investigado no nível da 

frase. O fato de esses exemplos constituírem frases ora feitas pelos próprios autores ora 

descontextualizadas não permite avaliar o emprego das estruturas linguísticas no que diz 

respeito ao uso da língua – o que impede identificar sua funcionalidade. Além disso, algumas 

conjunções são tratadas como unidades enfáticas e recursos estilísticos, e, como são 

investigadas no nível da oração, o seu funcionamento no âmbito geral do texto não é 

considerado. 

Desse modo, tanto o quadro tradicional quanto o descritivo não contemplam, na 

investigação das unidades linguística da classe das conjunções coordenativas, a língua em uso. 

Como apresentado nesta seção, a despeito de os critérios elencados pela perspectiva descritiva 

para se caracterizarem as conjunções coordenativas se diferenciarem da tradicional ao 

considerar a natureza textual de algumas conjunções, ela – assim como a tradicional – analisa-

as em frases isoladas, não contemplando o uso da língua. Desse modo, por conta de uma 

tradição que privilegiou, por muito tempo, o estudo da língua em frases descontextualizadas e 

no nível da oração, os estudos das estruturas linguísticas – destaca-se aqui a conjunção, por ser 

o objeto de estudo desta pesquisa – necessitam de novas análises.  

 

                                                 
4 Há, na verdade, diversos nomes atribuídos a essas unidades, tais como operadores discursivos, advérbios e 

operadores textuais. Optou-se, sempre que os autores descritivistas as mencionarem, chamá-las, nesta dissertação, 

de operadores discursivos. 
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1.2 Síntese das perspectivas tradicional e descritiva 

 

Na seção anterior, fez-se um cotejo entre as gramáticas tradicional e descritiva no que 

diz respeito às unidades chamadas de conjunções coordenativas. Para melhor entender as 

classificações tradicional e descritiva dessas unidades, será apresentado, a seguir, um quadro 

que mostra, de modo sintético, as aproximações e distanciamentos entre os autores examinados, 

evidenciando, sobretudo, as diferenças relativas aos quadros teóricos por eles assumidos: 

 

Quadro 2 – Relação das expressões examinadas e as classificações tradicional e descritiva 

 

Expressões Perspectiva tradicional Perspectiva descritiva 

E 

 

Cunha e Cintra (1983) 

Conjunção coordenativa aditiva 

Azeredo (1999) 

Conectivo 

Kury (1991) 

Conjunção coordenativa aditiva 

Bechara (2009) 

Conjunção coordenada aditiva 

Lima (1999) 

Conjunção coordenativa aditiva 

Perini (1995) 

Coordenador 

Said Ali (1966) 

Conjunção copulativa (ou aditiva) 

NEM Cunha e Cintra (1983) 

Conjunção coordenativa aditiva 

Azeredo (1999) 

---------- 

Kury (1991) 

Conjunção coordenativa aditiva 

Bechara (2009) 

Conjunção coordenada aditiva 

Lima (1999) 

Conjunção coordenativa aditiva 

Perini (1995) 

---------- 

Said Ali (1966) 

Conjunção copulativa (ou aditiva) 

NÃO... NEM Cunha e Cintra (1983) 

---------- 

Azeredo (1999) 

Conectivo (em coordenação correlativa, 

exprimindo disjunção) 

Kury (1991) 

---------- 

Bechara (2009) 

---------- 

Lima (1999) 

---------- 

Perini (1995) 

---------- 
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Said Ali (1966) 

---------- 

NÃO SÓ... MAS 

TAMBÉM, NÃO SÓ... 

SENÃO TAMBÉM, NÃO 

APENAS... MAS AINDA, 

TANTO... QUANTO (e 

equivalentes) 

Cunha e Cintra (1983) 

---------- 

Azeredo (1999) 

Conectivo (em coordenação correlativa, 

exprimindo união) 

Kury (1991) 

Conjunções coordenativas aditivas 

Bechara (2009) 

Formas de expressão enfática de E 

Lima (1999) 

---------- 

Perini (1995) 

Coordenadores (conectivos 

descontínuos) 
Said Ali (1966) 

Conjunções copulativas (ou aditivas) 

SENÃO... AO MENOS, 

NÃO... MAS, MAS... 

NÃO 

Cunha e Cintra (1983) 

---------- 

Azeredo (1999) 

Conectivo (em coordenação correlativa, 

exprimindo preferência/compensação) 

Kury (1991) 

---------- 

Bechara (2009) 

---------- 

Lima (1999) 

---------- 

Perini (1995) 

Coordenadores (conectivos 

descontínuos) 
Said Ali (1966) 

---------- 

MAS Cunha e Cintra (1983) 

Conjunção coordenativa adversativa 

Azeredo (1999) 

Expressão com natureza dupla 

(conectivo e operador discursivo) 

Kury (1991) 

Conjunção coordenativa adversativa 

Bechara (2009) 

Conjunção coordenada adversativa 

Lima (1999) 

Conjunção coordenativa adversativa 

Perini (1995) 

Coordenador (com natureza desviante) 

Said Ali (1966) 

Conjunção coordenativa adversativa 

PORÉM Cunha e Cintra (1983) 

Conjunção coordenativa adversativa 

Azeredo (1999) 

Operador discursivo 

Kury (1991) 

Conjunção coordenativa adversativa 

Bechara (2009) 

Conjunção coordenada adversativa 

Lima (1999) 

Conjunção coordenativa adversativa 

Perini (1995) 

Advérbio 
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Said Ali (1966) 

Conjunção coordenativa adversativa 

SENÃO Cunha e Cintra (1983) 

Conjunção coordenativa adversativa 

Azeredo (1999) 

Operador discursivo 

Kury (1991) 

Conjunção coordenativa adversativa 

Bechara (2009) 

Conjunção coordenada adversativa 

Lima (1999) 

Conjunção coordenativa adversativa 

Perini (1995) 

Advérbio 

Said Ali (1966) 

---------- 

TODAVIA, CONTUDO, 

NO ENTANTO, 

ENTRETANTO, NÃO 

OBSTANTE (entre 

outras) 

Cunha e Cintra (1983) 

Conjunções coordenativas 

adversativas 

Azeredo (1999) 

Operadores discursivos 

Kury (1991) 

Conjunções coordenativas 

adversativas 

Bechara (2009) 

Advérbios 

Lima (1999) 

Conjunções coordenativas 

adversativas 

Perini (1995) 

Advérbio 

Said Ali (1966) 

---------- 

OU Cunha e Cintra (1983) 

Conjunção coordenativa alternativa 

Azeredo (1999) 

Conectivo 

Kury (1991) 

Conjunção coordenativa alternativa 

Bechara (2009) 

Conjunção coordenada alternativa 

Lima (1999) 

Conjunção coordenativa alternativa 

Perini (1995) 

Coordenador 

Said Ali (1966) 

---------- 

OU... OU Cunha e Cintra (1983) 

Conjunção coordenativa alternativa 

Azeredo (1999) 

Conectivo (em coordenação correlativa, 

exprimindo disjunção) 

Kury (1991) 

Conjunção coordenativa alternativa 

Bechara (2009) 

Conjunção coordenada alternativa 

Lima (1999) Perini (1995) 
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Conjunção coordenativa alternativa Coordenador 

Said Ali (1966) 

Conjunção disjuntiva (ou alternativa) 

ORA… ORA, QUER… 

QUER, JÁ… JÁ, SEJA… 

SEJA 

Cunha e Cintra (1983) 

Conjunções coordenativas 

alternativas 

Azeredo (1999) 

Conectivo (em coordenação correlativa, 

exprimindo disjunção) 

Kury (1991) 

Conjunções coordenativas 

alternativas 

Bechara (2009) 

Advérbios e expressões imobilizadas 

Lima (1999) 

Conjunções coordenativas 

alternativas 

Perini (1995) 

Coordenadores 

Said Ali (1966) 

Conjunções disjuntivas (ou 

alternativas) 

PORQUE, 

PORQUANTO, POIS 

(posposta ao verbo), POR 

ISSO, QUE, QUE (entre 

outras) 

Cunha e Cintra (1983) 

Conjunções coordenativas 

explicativas 

Azeredo (1999) 

Operadores discursivos 

Kury (1991) 

Conjunções coordenativas 

explicativas 

Bechara (2009) 

Advérbios 

Lima (1999) 

 

Perini (1995) 

Advérbio 

Said Ali (1966) 

Conjunções causais (ou explicativas) 

LOGO, POIS (posposta 

ao verbo), ASSIM, 

PORTANTO, POR ISSO, 

POR CONSEGUINTE, 

POR CONSEQUÊNCIA, 

ENTÃO, DE MODO 

QUE, EM VISTA DISSO 

(entre outras) 

Cunha e Cintra (1983) 

Conjunções coordenativas 

conclusivas 

Azeredo (1999) 

Operadores discursivos 

Kury (1991) 

Conjunções coordenativas 

conclusivas 

Bechara (2009) 

Advérbios 

Lima (1999) 

Conjunções coordenativas 

conclusivas 

Perini (1995) 

Advérbio 

Said Ali (1966) 

Conjunções conclusivas 

Fonte: ALVES, 2015, p. 18. 
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1.3 O problema do estudo das conjunções em nível oracional 

 

 Nas seções anteriores, discutiram-se as considerações de autores tradicionais e 

descritivistas no que tange às palavras tradicionalmente classificadas como conjunções 

coordenativas. A partir das definições de ambas as perspectivas, verificou-se que há uma grande 

diferença entre elas com relação à classificação das conjunções. No quadro tradicional, essa 

classe de palavras, que possui a função de coordenar segmentos linguísticos, são divididas em 

cinco tipos: aditivo, alternativo, adversativo, conclusivo e explicativo. Já no quadro descritivo, 

os autores questionam essa classificação tradicional, afirmando haver, nessa classe de palavras, 

não apenas elementos que estabelecem relações sintáticas entre orações ou sintagmas, como 

também um grupo de expressões que estabelecem relações textuais entre segmentos do texto. 

Essas estruturas, tais como porém, portanto e no entanto, seriam, na verdade, operadores 

discursivos, pois privilegiam ligações entre segmentos maiores que as orações. Para os autores 

da gramática descritiva, apenas e e ou operariam no nível da frase e seriam, portanto, 

conjunções. Haveria, ainda, a conjunção mas, que possuiria tanto natureza sintática, quanto 

textual.  

Acontece que, a despeito de considerarem o fato de algumas conjunções estabelecerem 

uma relação além do nível da oração, funcionando como operadores do texto, os autores cujas 

considerações foram apresentadas anteriormente investigam a língua em frases que muitas 

vezes são descontextualizadas e isoladas, ou até mesmo criadas por eles próprios, não 

contemplando, portanto, o uso da língua. Ora, se há expressões que possuem natureza textual, 

elas devem ser observadas no texto, levando-se em considerações níveis além do sintático. 

Considera-se aqui ser esse um dos motivos pelos quais alunos de todos os níveis da educação 

possuírem dificuldades no processo de escrita ao empregarem as estruturas da língua, sobretudo 

as conjunções. A hipótese, nesse caso, é de que isso se deve ao fato de eles não reconhecerem 

o papel atribuído às conjunções: o de organizar o texto. Posto isso, vejam-se, abaixo, dois 

exemplos de alunos que incorrem em erros ao utilizar conjunções em seus textos. 

  

1.   Segundo a Constituição Brasileira, todos são iguais perante a lei e todos os 

brasileiros e estrangeiros residentes tem direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade sem separação de qualquer natureza. 

Portanto, sendo um problema á sociedade, as rejeições estão presentes no 

nosso cotidiano escolar. […] (Grifos do autor)5 

                                                 
5 Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/bancoderedacoes/redacoes/discriminacao-preconceito-e-

direito.htm>. Acesso em: 12 jun. 2017 
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Os textos que servirão de exemplo neste capítulo são retirados do banco de redações do 

site UOL, que recebe de diversos internautas textos para que sejam submetidos a correções no 

padrão Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O tema da redação acima é Carta-convite: 

discutir discriminação na escola. Como o próprio tema insinua, deve-se escrever uma carta-

convite com o objetivo de convencer os membros da comunidade escolar a participar de uma 

reunião que abordará a discriminação na escola. Para isso, são apresentados, em (1), alguns 

argumentos a fim de defender a tese levantada pelo autor. Após isso, ele inicia o parágrafo de 

fechamento da redação com portanto, com a finalidade de concluir o texto. Acontece que a 

frase posterior a esse item não conclui o pensamento anterior, o que se considera como o uso 

inadequado da conjunção. 

Veja-se mais um exemplo: 

 

2.   Observa-se que a sociedade ainda está presa na culpabilização da vítima, 

tornando o processo de redução do índice de abuso contra mulher mais lento 

[…]. 
Contudo, é necessário que crie-se novas leis com penas mais severas para que 

os estupradores, paguem realmente pelo mal que fizeram a sua vítima […]. 

(Grifos do autor)6 

 

 O exemplo acima foi retirado de uma redação cujo tema é Estupro: de quem é a culpa?. 

Aqui o objetivo era escrever um texto dissertativo-argumentativo com a finalidade de defender 

o ponto de vista a respeito do aborto. Diferentemente de (1), em (2) a conjunção utilizada para 

a conclusão do texto é contudo, cuja finalidade, de acordo com as perspectivas tradicional e 

descritiva, é expressar uma relação de contraste entre os termos ou sentenças envolvidos. 

Acontece que não há, entre as informações relacionadas por contudo no exemplo em questão, 

uma relação de oposição, mas sim de conclusão; afinal, é o momento da redação em que o autor 

conclui sua argumentação e faz o fechamento do seu texto, apresentando propostas para a 

solução do problema discutido por ele; portanto, trata-se, novamente, de um emprego 

inadequado da estrutura. 

Levando-se em consideração esses exemplos, há a hipótese de que alguns alunos 

entendem em quais situações devem-se utilizar essas expressões − já que, em (1), por exemplo, 

utilizou-se portanto quando da conclusão da redação −, mas não sabem, geralmente, empregar 

esses recursos no texto: relacionar as informações que precedem e sucedem esses termos. 

                                                 
6 Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/bancoderedacoes/redacoes/estupro-de-quem-e-a-culpa.htm>. 

Acesso em: 12 jun. 2017 
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Afinal, os estudos dessas unidades linguísticas são quase sempre feitos no nível da oração; 

assim, quando lida com o texto, o aluno tem dificuldades em empregá-las. Isso acontece pelo 

fato de não se pensar nas informações que estão sendo relacionadas, ou melhor, na organização 

das sentenças e de seus elementos, mas apenas no sentido atribuído às conjunções.  

Desse modo, por conta de privilegiar um estudo da língua em frases 

descontextualizadas, e não no texto, buscar-se-á, para o estudo que aqui se propõe fazer, outra 

teoria que possui considerações diferentes daquelas analisadas anteriormente – as quais limitam 

a análise do funcionamento das expressões ao nível da frase – e que leve em consideração as 

conjunções como recursos do texto.  
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2 A LINGUÍSTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL 

 

A língua, por muito tempo, foi investigada de forma descontextualizada. As gramáticas, 

tanto as tradicionais (SAID ALI, 1966; CUNHA; CINTRA, 1983; KURY, 1991; LIMA, 1999) 

quanto as descritivas (PERINI, 1995; AZEREDO, 1999; BECHARA, 2009) do português 

brasileiro, analisavam os itens linguísticos em frases isoladas, que são, em sua maioria, criadas 

pelos próprios autores (ALVES, 2015). Fazia-se, portanto, uma descrição da língua que não 

contemplava o seu uso. Por outro lado, a preocupação em verificar como a comunicação é 

obtida com a língua tornou-se um interesse central de diversas teorias linguísticas cuja 

abordagem é funcionalista. Para isso, o texto passa a ser objeto fundamental de análise, pois, 

enquanto a língua é um recurso de fazer significado, ele “é um processo de produzir significado 

no contexto”7 (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 3). Assim, será adotada, nesta 

dissertação, a teoria sistêmico-funcional, pelo fato de ela procurar explicar como os diversos 

itens linguísticos se relacionam e se organizam no texto para produzir significado. Além disso, 

essa perspectiva entende que 

 

as línguas evoluem − elas não são projetadas, e os sistemas evolutivos não 

podem ser explicados simplesmente como uma soma de partes. Nosso 

pensamento tradicional sobre a língua, que é composicional, deve ser, se não 

substituído, pelo menos complementado por um pensamento “sistêmico” por 

meio do qual buscamos compreender a natureza e a dinâmica de um sistema 

semiótico como um todo. (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 20).8 

 

A língua é entendida aqui como um sistema complexo composto de diversos 

subsistemas. Trata-se de um fenômeno natural, que compreende um conjunto de recursos 

dispostos sistematicamente para fazer significado. Nesse sentido, ela é usada para estabelecer 

relações interpessoais e manter a ordem social que há por trás delas, e é, a partir disso, que 

“interpretamos e representamos o mundo para os outros e para nós mesmos”9 (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 1997, p. 44). 

Diferentemente do que é apresentado normalmente nas escolas, em que a gramática é 

sinônimo de um conjunto de regras que devem ser seguidas para que o falante domine a norma 

                                                 
7 “[…] is a process of making meaning in context.” 
8 “There are many reasons for adopting this systemic perspective; one is that languages evolve – they are not 

designed, and evolved systems cannot be explained simply as the sum of their parts. Our traditional compositional 

thinking about language needs to be, if not replaced by, at least complemented by a ‘systems’ thinking whereby 

we seek to understand the nature and the dynamic of a semiotic system as a whole.” 
9 “[…] to interact with one another to construct and maintain our interpersonal relations and the social order that 

lies behind them.” 
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culta, aqui ela é um fenômeno natural (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2009). Acontece que 

há uma dificuldade muito grande de se diferenciar a gramática (grammar) dos estudos 

gramaticais (grammatics), que compreendem as formulações teóricas a fim de se entenderem 

os fenômenos gramaticais. No que tange a essa diferenciação, Halliday e Matthiesen (2009, p. 

1) afirmam que 

 

a gramática, como fenômeno de estudo, é interpretada segundo diferentes 

teorias. A fim de manter a distinção entre gramática e teorias gramaticais, 

chamaremos as segundas de estudos gramaticais. […] A dificuldade é que as 

pessoas frequentemente usam o mesmo termo tanto para o fenômeno quanto 

para o seu estudo, por exemplo. Fala-se da “gramática do inglês” (o 

fenômeno), mas também da “gramática tradicional” (uma teoria do 

fenômeno). Poderíamos esclarecer essa situação se chamássemos a segunda 

de “estudo gramatical tradicional”. Desse modo, aqui nos preocupamos com 

o estudo gramatical sistêmico-funcional.10 

 

Essa distinção entre gramática e estudos gramaticais é importante para que se entenda 

que a gramática é capaz de se relacionar com outras partes do sistema linguístico e é, ainda, um 

“recurso capaz de criar significado por meio da produção sistêmica gramatical”11. Por exemplo, 

como afirmam Halliday e Matthiessen (1997), nas relações interpessoais, para que haja a 

interação com o outro, escolhem-se estratégias semânticas, tais como persuadir, ordenar e pedir. 

Para isso, utilizam-se recursos básicos da gramática, a fim de expressar essas funções de fala. 

Isso significa dizer, portanto, que é por meio dela que itens como morfemas, palavras, grupos, 

frases e orações realizam significados do estrato semântico (MARTIN, 1992), que é o processo 

por meio do qual “a interface, a experiência e as relações interpessoais são transformadas em 

significado”12 (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 25).  

Com isso, a teoria sistêmica procura ocupar da língua em sua totalidade, “a fim de que 

o que se diz sobre um aspecto deve sempre ser compreendido relativamente ao quadro geral”13 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 20). Assim, como a língua é composta de sub-

sistemas, a descrição de um fenômeno contribui para a descrição do sistema como um todo, o 

qual, na linguística sistêmico-funcional, é concebido de dimensões, em que podem ser 

                                                 
10 “[…] grammar as a phenomenon of study is thus interpreted according to different theories. […] The difficulty 

is that people often use the same term for both the phenomenon and its study: e.g. we speak of the “grammar of 

English” (the phenomenon) but also of “traditional grammar” (one theory of the phenomenon). We could clarify 

this situation if we called the second “traditional grammatics”. Our concern here is thus with systemic-functional 

grammatics.”. 
11 “[…] is a resource for creating meaning in the form of wordings.”. 
12 “[…] the interfacing part, experience and interpesonal relationships are transformed into meaning.”. 
13 “[…] with language in its entirety, so that whatever is said about one aspect is to be understood always with 

reference to the total picture.”. 
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localizados os fenômenos linguísticos, e é organizado por meio de princípios. Essas dimensões 

e princípios serão definidos no Quadro 3, a seguir: 

 

Quadro 3 – As dimensões da língua e seus princípios de organização 

 

 Dimensão Princípio Ordens 
1. estrutura (ordem sintagmática) ordem oração ~ grupo/frase ~ palavra ~ 

morfema [lexicogramática]; grupo 

tonal ~ pé ~ sílaba ~ fonema 

[fonologia] 
2. sistema (ordem paradigmática) delicadeza gramática ~ léxico [lexicogramática] 

3. estratificação  realização semântica ~ lexicogramática ~ 

fonologia ~ fonética 
4. instanciação instanciação Potencial ~ subpotencial/tipo de 

instância ~ instância 
5. metafunção metafunção Ideacional [lógica ~ experencial] ~ 

interpessoal ~ textual 

Fonte: quadro traduzido e adaptado de Halliday e Matthiessen (2014). 

 

 A estrutura é o aspecto composicional da língua. Trata-se do princípio de organização 

por níveis nos quatro domínios da língua, a saber, o som, a escrita, a poesia e a gramática. Eles 

são organizados por meio de uma hierarquia composicional; por exemplo, “no sistema de 

escrita, a palavra consiste em um número de letras, a sub-sentença de um número de palavras, 

e a sentença de um número de sub-sentenças”14 (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 21-

22). Essa hierarquia composicional, como é mencionado por Halliday e Matthiessen (2014), 

tem como objetivo a organização do significado na gramática, uma vez que esta é a unidade 

central de processamento da língua, é por meio dela que o significado é criado.

 Diferentemente da estrutura, que é sintagmática, o sistema é paradigmático. Isso 

significa dizer que ele se refere à argumentação axial, em que o significado é uma relação entre 

as opções. Nesse sentido, os fenômenos linguísticos são descritos a partir de suas diferenças: o 

significado está na diferença (SAUSSURE, 2012). Veja-se a Figura 1 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14  “[…] a sub-sentence of a whole number of words, a sentence of a whole number of sub-sentences.”. 
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Figura 1 – Sistema representativo 

 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Como se vê na Figura 1, há o SISTEMA ‘X’. Esse sistema, por sua vez, gera duas opções 

sistêmicas, denominadas ‘a’ e ‘b’. Por serem geradas pelo mesmo sistema, há, entre elas, uma 

relação de agnação: elas são semelhantes em determinado aspecto. Ao mesmo tempo, existe 

contraste entre essas opções, uma vez que cada uma delas representa uma determinada função 

no sistema linguístico. Além disso, essas opções sistêmicas podem ainda ser especificadas; 

assim, conforme ocorre o aumento na especificação das classes, a rede de sistemas se amplia. 

Isso é justificado, pois, na teoria sistêmico-funcional, 

 

[…] a gramática de uma língua é representada na forma de redes de sistemas, 

e não como um inventário de estruturas. Obviamente, a estrutura é uma parte 

essencial da descrição; todavia, é interpretada como a forma externa tomada 

por escolhas sistêmicas, não como a característica definidora da língua. Uma 

língua é um recurso para fazer significado, e o significado reside em padrões 

sistêmicos de escolha.15 (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 23). 

 

A língua é, portanto, um conjunto de opções, e o princípio de ordenação do eixo 

paradigmático é a delicadeza (delicacy). Conforme aumentam as opções no sistema, ele se torna 

mais delicado. Com vistas a melhor explicar esse princípio, observa-se, abaixo, a Figura 2, que 

representa o princípio de delicadeza. Considere-a a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 “[…] the grammar of a language is represented in the form of system networks, not as an inventory of structures. 

Of course, structure is an essential part of the description; but it is interpreted as the outward form taken by systemic 

choices, not as the defining characteristic of language. A language is a resource for making meaning, and meaning 

resides in systemic patterns of choice.”. 
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Figura 2 – Princípio de delicadeza 

 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Como se observa na Figura 2 acima, a condição de entrada é o primeiro elemento da 

descrição de um sistema: trata-se da unidade linguística a ser descrita. Após ela, apresenta-se o 

sistema16, grafado em caixa alta. No caso do sistema da Figura 2, ele gera duas opções: ‘a’ e 

‘b’. Ao avançar na delicadeza, a opção sistêmica ‘b’ é a condição de entrada para outro sistema, 

o SISTEMA ‘Y’. Assim, quanto mais opções tiver o sistema, maior o nível de delicadeza, e cada 

momento de escolha contribui para a formação da estrutura (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 

2014).  

Quanto à estratificação, a língua é um sistema semiótico complexo que tem dois estratos, 

a saber, a expressão e o conteúdo, e cada um deles possui duas alternativas de modelo 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). A expressão se dá tanto pelo modo fônico, a fonologia 

e a fonética, quanto pelo escrito, a grafologia. Já com relação ao conteúdo, ele pode ser 

expandido em gramática e semântica. Isso é, como explica Halliday e Matthiessen (2014, p. 

25), “o que permite que o potencial de significado de uma língua se expanda, mais ou menos 

indefinidamente”17. Isso se justifica, como apontam os autores, pelo fato de a gramática 

interagir com acontecimentos e condições do mundo, bem como com os processos sociais 

envolvidos nas interações entre os interlocutores. Esses elementos são organizados para que se 

transformem em significado gramatical. Para isso, são necessários dois passos: 

 

No primeiro, a interface, a experiência e as relações interpessoais são 

transformadas em significado; esse é o estrato da semântica. No segundo, o 

                                                 
16 Nesse caso hipotético, há apenas um sistema. Normalmente, após a condição de entrada, há mais de um sistema. 
17 “[…] what allows the meaning potential of a language to expand, more or less indefinitely”. 
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significado é criado por meio da produção sistêmica gramatical; esse é o 

estrato do lexicograma. Obviamente, essa ordem é do ponto de vista de um 

orador, ou escritor; para um ouvinte, ou leitor, os passos são o contrário.18 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 25). 

 

Essa relação entre os estratos é chamada de realização (realization). Trata-se do 

processo por meio do qual se ligam o conteúdo e a expressão. Há, além dessa, ainda uma relação 

entre o conteúdo e o contexto. Isso acontece pelo fato de a língua, como afirmam Halliday e 

Matthiessen (2014), criar significado, processo que sempre ocorre por meio de um contexto. 

Essa ideia corrobora a de Figueredo (2011), que afirma que, se não houvesse contexto, essa 

criação implicaria escassez de interpretação. Assim, a criação do significado se dá da seguinte 

forma: o estrato fonológico se realiza na gramática; o gramatical, na semântica; e o semântico, 

no contexto. Essa realização é ilustrada na figura abaixo:   

 

Figura 3 – Estratificação e realização 

 

 
Fonte: Halliday e Matthiessen, 2014. 

  

Esse modelo de estratificação permite entender que a língua comporta diferentes 

realidades. Para que isso seja melhor explicado, toma-se um exemplo de Halliday e Matthiessen 

(2014) a respeito da categoria de sujeito (Subject) no inglês, que pode também ser aplicado ao 

português. De acordo com os autores, a interpretação dessa categoria sempre foi muito 

                                                 
18  “In step one, the interfacing part, experience and interpersonal relationships are transformed into meaning; this 

is the stratum of semantics. In step two, the meaning is further transformed into wording; this is the stratum of 

lexicogrammar. This is, of course, expressing it from the point of view of a speaker, or writer; for a listener, or 

reader, the steps are the other way round”. 
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problemática, pois, na tradição estruturalista, o sujeito era entendido como um elemento apenas 

gramatical, que opera apenas na estrutura sintática, não havendo, portanto, significado 

semântico. Acontece que, devido a isso, as gramáticas tradicionais não dão conta do significado 

do papel de sujeito, que pode ser realizado tanto gramatical, construído na relação gramatical 

de sujeito e predicado, quanto semântico, realizado na forma de ator – aquele que realiza a ação.  

Desse modo, é com base no modelo de estratificação da língua que a perspectiva 

trinocular foi proposta (HALLIDAY, 1997). Trata-se de uma perspectiva importante para o 

fenômeno que será analisado nesta dissertação, pelo fato de, por meio dela, ser possível 

investigar as conjunções (e qualquer outro fenômeno linguístico) “de cima”, identificando 

similaridades entre padrões de registro realizado pelo mesmo sistema semântico; “de baixo”, 

examinando similaridades da constituição gramatical; e “ao redor”, descobrindo contrastes 

entre funções que desempenham o mesmo papel no sistema de CONJUNÇÃO. Isso significa dizer 

que não a conjunção não será analisada apenas utilizando, por exemplo, a sintaxe, como foi 

feito nos estudos da gramática tradicional, mas também outros estratos, como o semântico. 

Considere-se a Figura 4, que exemplifica a análise segundo a perspectiva trinocular, em que se 

localiza a conjunção na semântica, realizando-se tanto no contexto quanto na gramática.  

 

Figura 4 – Perspectiva trinocular sobre a gramática 

 

 

 Fonte: elaborado pelo autor. 
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Além dessas dimensões da língua discutidas acima, a saber, a estrutura, o sistema e a 

estratificação, há também a instanciação. Ao se explicar como a língua é organizada, deve-se, 

primeiramente, estar ciente de que há duas perspectivas envolvidas nesse processo, (i) a da 

língua como sistema e (ii) a da língua como texto (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). Não 

se trata, todavia, de dois objetos separados, mas o mesmo fenômeno visto de diferentes pontos 

de vista, ou seja, o sistema da língua é instanciado em forma de texto (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2014). Identificar a instanciação é um passo metodológico importante para a 

descrição, pois, a partir dele, fica mais claro, como afirma Figueredo (2011, p. 79), o 

entendimento da “relação entre um determinado significado instanciado em um texto e as 

restrições daquele texto e do tipo de texto ao qual ele pertence”. Esta pesquisa, portanto, se 

preocupa com a descrição das funções das conjunções levando-se em consideração seu uso no 

texto.  

Nesse sentido, a instanciação é uma dimensão da língua necessária para a descrição 

linguística. Isso se justifica, como afirmam Halliday e Matthiessen (2014), pelo fato de a 

instanciação ser a seleção de opções sistêmicas possíveis no sistema da língua para a construção 

do significado particular de um texto. Acontece que os textos variam sistematicamente de 

acordo com “a natureza do contexto em que eles são usados”19, e determinados itens linguísticos 

são usados em determinados textos; eles extrapolam os limites gramaticais, pois auxiliam “na 

construção do significado do texto caracterizando-o, por exemplo, como pertencente a um 

registro20”. É possível, com isso, identificar em quais registros há maior probabilidade de 

determinadas estruturas, como as que tem função de conjunções, serem empregadas. Isso 

acontece pelo fato de as escolhas desses itens da língua não serem aleatórias; dessa forma, do 

ponto de vista da instanciação, o processo de produção de significado pode ser disposto em um 

contínuo, representado na Figura 5 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 “[…] texts vary according the nature of the contexts they are used in.” 
20 Na linguística sistêmico-funcional, entende-se registro como “a variedade funcional da língua” (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, p. 29). Trata-se, portanto, da configuração de probabilidades do sistema co-ocorrerem. Seriam 

registros, por exemplo, artigo acadêmico, artigo de opinião, romance, ensaio, entre outros.  
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Figura 5 – Dimensão instancial do sistema 

linguístico 

 

 
Fonte: Matthiessen, 1993. 

 

Verifica-se que, no potencial da língua, são encontrados todos os recursos de 

significação que há no sistema. Conforme se desloca em direção à instância, o conjunto desses 

recursos se torna mais restritos, pois o uso das estruturas varia de acordo com a natureza dos 

textos, restringindo as escolhas de acordo com os diferentes tipos textuais. Por fim, na instância, 

a utilização dos recursos é ainda mais restrita: são as opções – um grupo específico de recursos 

− que foram, de fato, utilizadas no texto produzido. 

Por fim, há a metafunção. Trata-se do processo de agrupamento por meio do qual 

diferentes sistemas classificam simultaneamente um fenômeno, formando um complexo de 

redes de sistema. A metafunção é, portanto, um efeito colateral do sistema, e ela contribui para 

a organização da língua. São três metafunções: i) a ideacional; ii) a interpessoal; e iii) a textual. 

Veja-se a Figura 6: 
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Figura 6 – Dimensão metafuncional do sistema linguístico 

 

 

Fonte: Halliday e Matthiessen, 2014. 

 

A metafunção ideacional realiza o campo, que é a organização da realidade e do 

conhecimento, e ela é responsável pela transitividade, que é o tipo de interação entre as coisas 

(Participantes) e os eventos (Processos)21. Nesse caso, a língua constrói a experiência humana, 

e é essa metafunção que representa a percepção das coisas que existem no mundo. A 

metafunção interpessoal, por sua vez, realiza a sintonia (tenor), que é o estabelecimento e a 

manutenção das relações entre os falantes. Ela é responsável, portanto, pelo tipo de relação que 

é estabelecida entre o falante/escritor e o ouvinte/leitor, como relações de poder, bem como as 

de polidez, subserviência, entre outras. A metafunção textual, por fim, realiza o modo (mode), 

que é a constituição de cada significado individual como parte do texto (que pode ser falado ou 

escrito). Ela diz respeito à organização das informações na construção do texto, ou seja, às 

escolhas do falante/escritor: sua posição diante daquilo que enuncia, quais partes do texto são 

mais importantes, o modo como ele se relacionará com o ouvinte/leitor, entre outras escolhas. 

A seguir, no quadro 4, há um resumo dessas três metafunções. 

 

 

 

                                                 
21 Participantes, Processos e Circunstâncias são termos que serão melhores explicados em seções posteriores desta 

dissertação (Ver página 55). 
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Quadro 4 – Tipos de significado na relação com o contexto social 

 

Metafunção Interpretação da 

realidade 

Variável 

contextual 

Funcionalidade 

 

Interpessoal 

 

Ideacional  

 

Textual 

 

Realidade social 

 

Realidade “natural” 

 

Realidade semiótica 

 

Sintonia 

 

Campo 

 

Modo 

 

Estabelecer poder e 

solidariedade 

Construir atividade 

 

Compor o texto 

Fonte: traduzido e adaptado de Martin, 2007, p. 72. 

 

Após as definições e explicações sobre as dimensões da língua, será discutida, na 

próxima seção, a unidade básica da língua: o texto. Como visto anteriormente, ele é o objeto 

fundamental de análise para a teoria adotada nesta dissertação. 

 

 2.1 Unidade básica da língua: o texto 

 

Viu-se, na seção anterior, quando foi apresentada a arquitetura da língua, que o texto é 

a unidade básica desse fenômeno natural e, portanto, o objeto fundamental de análise de teorias 

linguísticas funcionalistas. Corroborando as ideias de Halliday e Matthiessen (2014, p.3), 

considera-se, nesta pesquisa, o texto como a língua funcionando no contexto; ele é “qualquer 

instância da língua, em qualquer meio, que faz sentido para alguém que conhece determinada 

língua”22. Não importa, portanto, o seu tamanho ou seu modo de produção (falado ou escrito), 

o texto é aquilo que forme um todo unificado. Quando um falante se depara com uma porção 

da língua que é mais que apenas uma sentença, ele sabe diferenciar texto de um amontoado de 

frases (HALLIDAY; HASAN, 1976). Isso não significa dizer, todavia, que não haja 

dificuldades ou incertezas com relação a essa diferenciação: 

 

a distinção entre um texto e um amontoado de frases é, em última instância, 

uma questão de nível, e pode sempre haver casos em que estamos com dúvidas 

− um ponto que provavelmente é familiar para a maioria dos professores ao 

ler as redações de seus alunos. Mas isso não invalida a observação geral de 

que somos sensíveis à distinção entre o que é texto e o que não é.23 

                                                 
22 “[…] the term ‘text’ refers to any instance of language, in any medium, that makes sense to someone who 

knows the language.”. 
23 “[…] the distinction between a text and a collection of unrelated sentences is in the last resort a matter of degree, 

and there may always be instances about which we are uncertain - a point that is probably familiar to most teachers 

from reading their students compositions. But this does not invalidate the general observation that we sensitive to 

distinction between what is text and what is not.”. 
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É por conta dessa facilidade de se reconhecer o texto que Halliday e Hasan (1976) 

sugerem que há recursos próprios que caracterizam um texto, os quais não são encontrados, por 

exemplo, numa porção da língua denominada amontoado de frases. Trata-se de recursos que 

não estão no nível sintático, mas semântico. Para entender as relações estabelecidas por esses 

recursos, é necessário, antes de tudo, reconhecer que o texto, como afirmam Halliday e Hasan 

(1976), não é uma unidade gramatical, como a oração e a sentença, bem como não é definido 

pelo seu tamanho, como observado anteriormente. Ele deve ser considerado, na verdade, “como 

uma unidade semântica: uma unidade não de forma, mas de significado.”24 (HALLIDAY; 

HASAN, 1976, p. 2).  

O texto, como afirmam os autores, está relacionado com a oração ou com a sentença, 

mas essa relação não diz respeito ao tamanho, mas à realização, ou seja, o texto não é composto 

de sentença, mas pode ser realizado25 por ela. E, a despeito de ser codificado por sentenças e 

palavras, “o texto é feito de significado” (HALLIDAY; HASAN, 1989, p. 10). Por isso, afirma-

se aqui que as relações entre as partes de um texto são semânticas, e não estruturais: “não se 

deve esperar encontrar o mesmo tipo de integração estrutural entre as partes de um texto que se 

encontra entre as partes de uma frase ou oração. A unidade de um texto é uma unidade de um 

tipo diferente”26 (HALLIDAY;HASAN, 1976, p. 2). 

Apesar de existirem textos realizados por apenas uma sentença, tais como anúncios, 

provérbios e slogan, a maioria deles “se estende muito além dos limites da oração”27 

(HALLIDAY; HASAN, 1976, p. 7). Assim, não se trata de uma unidade estrutural, mas 

semântica; por conta disso, as relações que existem no texto vão além das estruturais, e são elas 

que dão tessitura ao texto, conceito sobre o qual se falará na seção posterior.  

 

2.1.1 Tessitura  

 

Ao se diferenciar o texto de um amontoado de frases, Halliday e Hasan (1976) sugerem 

que isso se dá pelo fato de haver no texto recursos próprios que o caracterizam como tal. 

Acontece que o texto, de fato, possui uma característica específica: a tessitura, que é uma 

propriedade do componente textual do sistema linguístico responsável por criar o discurso. É, 

                                                 
24 “A text is best regarded as a SEMANTIC unit: a unit not of form but of meaning.” 
25 Ao se discutir sobre a estratificação, uma das dimensões da língua, explicou-se o conceito de realização. (Ver 

página 45). 
26 “[…] we shall not expect to find the same kind of STRUCTURAL integration among the parts of a text as we 

find among the parts of a sentence or clause. The unity of a text is a unity of a different kind.” 
27 “[…] most texts extend well beyond the confines of one single sentence.” 
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portanto, a tessitura aquilo que dá ao texto a propriedade de “ser um texto”, processo por meio 

do qual as relações coesivas organizam as partes do texto em respeito ao contexto o qual ele 

realiza (HALLIDAY, HASAN, 1976). Para melhor explicar a tessitura, Halliday e Hasan 

(1976) utilizam o seguinte exemplo: 

 

4. Wash and core six cooking apples. Put them into a fireproof dish. 

(“Lave e retire o miolo de seis maçãs para cozinhar. Coloque-as em um refratário”). 

 

Halliday e Hasan (1976) explicam que a palavra them da segunda figura28 é um 

anafórico, pois se refere ao vocábulo apples da primeira sentença. Esse anafórico tem, segundo 

eles, a função de dar coesão às duas sentenças; trata-se, portanto, de um recurso, entre outros, 

que contribui para que interpretemos essas figuras como um texto, e não como um amontoado 

de figuras. É ainda importante identificar que não é o them sozinho que promove a coesão, mas 

sim a relação existente entre ele e apples (HALLIDAY; HASAN, 1975). E é a relação coesiva 

entre esses elementos que promove a tessitura. 

Quando há a ocorrência de um par de itens relacionados coesivamente, como ocorreu 

com apples e them, temos um elo coesivo, termo utilizado por Halliday e Hasan (1975) para se 

referirem a uma instância única de coesão. São cinco tipos de relações coesivas, a saber, a 

referência, a substituição, a elipse, a coesão lexical e, por fim, a conjunção, de que trata esta 

dissertação e que será discutida em seções posteriores.  

 

2.1.2 Coesão  

 

Há, no texto, relações coesivas que fazem com que ele seja um todo, e não um 

amontoado de sentenças. Trata-se de relações de sentido que se referem ao conceito de coesão. 

De acordo com Halliday e Hasan (1976, p. 4), a coesão ocorre quando “a interpretação de algum 

elemento no discurso é dependente da de outro”29. Isso significa dizer que um pressupõe o 

outro, de modo que não se pode decodificar o item posterior sem recorrer ao anterior, 

configurando, assim, uma relação de coesão, por meio da qual esses dois elementos são 

potencialmente integrados ao texto (HALLIDAY; HASAN, 1975). É importante ressaltar que 

essa relação coesiva, como afirmam os autores, não tem a ver com os limites da figura, ela se 

                                                 
28 Figura é uma unidade da semântica que é realizada, na gramática, pela oração. Posteriormente, no capítulo 2, 

esse conceito será melhor explicado. (Ver página 55). 
29 “the INTERPRETATION of some element in the discourse is dependent on that of another.”. 
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dá na figura, entre sequências de figuras ou fases do texto. Além disso, ela também não tem a 

ver com a estrutura, uma vez que 

 

a coesão é uma relação semântica entre um elemento no texto e algum outro 

que é crucial para sua interpretação. Esse outro elemento é também encontrado 

no texto, mas a sua localização não é, de forma alguma, determinada pela 

estrutura gramatical. Os dois elementos, o anterior e o posterior, podem estar 

ou não estruturalmente relacionados um com o outro; isso não faz diferença 

para o significado da relação coesiva.30 (HALLIDAY; HASAN, 1976, p. 8). 

 

Isso se deve, na verdade, ao elo coesivo: verifica-se que, para a interpretação da palavra 

them (em: Wash and core six cooking apples. Put them into a fireproof dish), foi necessário 

pressupor outra além dela mesma, que foi o elemento apples na figura anterior à figura em que 

them ocorre. Como se identifica, o vínculo entre essas unidades é alcançado por meio de uma 

relação que é semântica, e não-estrutural, pois ela acontece entre quaisquer porções do texto, 

independentemente da organização da gramática. (HALLIDAY; HASAN, 1976). Sem a 

coesão, o texto passa a ser apenas um amontoado de figuras; ela é, desse modo, uma instância 

importante do texto que faz parte do sistema de uma língua.  

Como é mostrado por Halliday e Hasan (1976), a língua pode ser explicada como um 

sistema de codificação múltipla que comporta três níveis de codificação: o semântico, o 

lexicogramatical e o fonológico/ortográfico. Assim, os sentidos são realizados em significado 

gramatical, e esse significado em som ou palavra. Veja-se a Figura 7:  

 

Figura 7 – Os três níveis de codificação da língua 

 

 
Fonte: adaptado e traduzido de Halliday e Hasan, 1976, p. 5. 

 

                                                 
30 “Cohesion is a semantic relation between an element in the text and some other element that is crucial to the 

interpretation of it. This other element is also to be found in the text; but its location in the text is in no way 

determined by the grammatical structure. The two elements, the presupposing and the presupposed, maybe 

structurally related to each other, or they may not; it makes no difference to the meaning of the cohesive relation.” 
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Após essas discussões a respeito dos processos que envolvem o texto, serão 

apresentadas, na próxima seção, as unidades que o compõem, a saber, a figura, a sequência e a 

fase. O texto, a fase, a sequência e a figura são a escala de ordem da semântica; desse modo, 

discutir essas unidades é imprescindível para que se entenda a CONJUNÇÃO, uma vez que esse é 

um sistema da semântica. 

 

2.2 Escala de ordens da semântica ideacional: figura, sequência e fase 

 

 Anteriormente, discutiu-se, nesta dissertação, que o texto é a unidade básica da língua. 

Para estudá-lo, e para entender as relações semânticas que há nele, é preciso conhecer as 

unidades que o compõem, a saber, a figura, a sequência e a fase. A seguir, serão apresentadas 

essas unidades, que são a escala de ordem da semântica, de modo que se discuta como uma se 

relaciona com a outra para construir o texto.  

 

2.2.1 Figura  

 

Assim como Halliday e Matthiessen (1999), entende-se, aqui, que a experiência humana 

é construída na e pela linguagem. Isso significa dizer que o mundo só existe por conta da língua, 

que é a base de significado a partir da qual a experiência é representada, representação que se 

dá por meio da figura (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). A figura se constitui de 

elementos que possuem funcionamentos distintos: o Processo, o Participante e a Circunstância. 

Os Participantes são inerentes ao Processo: eles podem representá-lo, senti-lo, recebê-lo, ser 

afetados por ele, e assim por diante. Já as circunstâncias são associadas ao Processo, mas 

geralmente não são inerentes a ele. Elas especificam a localização espacial ou temporal, bem 

como sua extensão no espaço ou no tempo (distância ou duração), sua causa, entre outras 

especificações. (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 1999).  

Gramaticalmente, esses elementos possuem suas próprias realizações. Como se observa 

na Figura 8:  
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Figura 8 – A realização do Processo, Participante 

e Circunstância na gramática 

 

 

Fonte: adaptado e traduzido de Halliday e Matthiessen, 1999, p. 55. 

 

A Figura 8 mostra a realização dos elementos da figura na gramática: o Processo é 

realizado por um grupo verbal; o Participante, por um grupo nominal; e a Circunstância, por 

um grupo adverbial ou frase preposicional. Os elementos compõem a figura, e as suas 

respectivas realizações compõem a oração. A figura é, portanto, realizada na gramática por 

meio da oração. Veja-se, abaixo, a Figura 9:  

 

Figura 9 – A realização da figura e da sequência 

na gramática 

 

 
Fonte: adaptado e traduzido de Halliday e Hasan, 1999, p. 55. 
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 Como se observa acima, o Processo, o Participante e a Circunstância são os elementos 

que compõem a figura. Esta, assim como eles, também tem realização na gramática, realizando-

se por meio da oração. Além disso, as figuras podem se ligar umas às outras, formando 

sequência de figuras e realizando-se, na gramática, por meio de um conjunto de orações.   

Quanto à configuração da figura, como visto no início desta seção, os Processos são o 

elemento mais central, e eles podem ser de 6 tipos: Material, Mental, Relacional, Verbal, 

Existencial e Comportamental. Entre os dois primeiros tipos de Processos, a diferença se dá 

entre a experiência interna e externa: “entre o que vivenciamos ‘lá fora’, no mundo ao nosso 

redor, e o que experienciamos dentro de nós mesmos, no mundo da consciência (que inclui a 

percepção, a emoção e o imaginário)”31. (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 2014). 

Trata-se, respectivamente, dos Processos Material e Mental. Para melhor explicar a diferença 

entre eles, Halliday e Matthiessen (2014) utilizam os seguintes exemplos: 

 

5. I’m having a shower. 

(“Eu estou tomando banho”). 

6. I don’t want having a shower. 

(“Eu não quero tomar banho”). 

 

Há, no primeiro caso (5), um Processo Material, uma vez que se constrói a experiência 

externa de uma determinada ação: a de tomar banho. Veja-se que, nesse Processo, as coisas 

acontecem, e as pessoas as fazem, ou ainda as fazem acontecer. Diferentemente desse caso, em 

(6), há um Processo Mental, pelo fato de se construir a experiência interna de desejo: o de não 

desejar tomar banho. Essa experiência interna refere-se a uma ação ou a um evento exterior; no 

entanto, o autor reage a ele, reflete sobre ele. 

Além dos Materiais e Mentais, há os Processos Relacionais. Como apontam Halliday e 

Matthiessen (2014), é muito comum na língua generalizar, relacionar um elemento a outro. 

Trata-se dos Processos responsáveis por identificar e classificar. (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2014). Vejam-se, a seguir, dois exemplos dos Relacionais, retirados de 

Halliday e Matthiesen (2014): 

 

 

 

                                                 
31 “[…] between what we experience as going on ‘out there’, in the world around us, and what we experience as 

going on inside ourselves, in the world of consciousness (including perception, emotion and imagination)”. 
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7.  Every fourth African is a Nigerian 

(“A cada quatro africanos um é nigeriano”). 

8. The three major groups in the nation are the Yoruba in the southwest, the Ibo in the 

southeast, and the Hausa, fnally, in the north 

(“Os três grupos mais importantes da nação são o Yoruba, no sudoeste; o Ibo, no 

sudeste; e, finalmente, o Hausa, no norte”). 

 

Nos dois casos acima, há uma generalização. No primeiro, determina-se uma classe: 

quantos são nigerianos. Isso é uma forma de classificar. Já no segundo, identificam-se 

determinados grupos: são reconhecidos quais são os três mais importantes da nação. Por isso, 

em ambos os casos, há Processos Relacionais. 

Já os Processos Comportamentais estão na fronteira entre os Materiais e Mentais. Trata-

se daqueles que “representam as manifestações externas do funcionamento interno”32. Por 

exemplo, em people are laughing (“as pessoas estão rindo”), há a atuação de processos de 

consciência, enquanto em they were sleeping (“as pessoas estavam dormindo), há a atuação de 

estados fisiológicos. (HALLIDAY; MATTHISSEN, 2014). 

Além desses Processos, há os Verbais, que estão na fronteira entre os Mentais e 

Relacionais. Trata-se daqueles que dizem respeito às “relações simbólicas construídas na 

consciência humana e encerradas na forma de linguagem”33. Por exemplo, em uma oração em 

que se tem o verbo dizer, como em: nós dizemos, é apresentado um relatório daquilo que foi 

dito.  

Por fim, os Processos Existenciais, que estão na fronteira entre os Relacionais e 

Materiais, estão relacionados com a existência. Por meio dele, “os fenômenos de todos os tipos 

são simplesmente reconhecidos como ‘existir’ – existir ou acontecer.” (HALLIDAY; 

MATTHISSEN, 2014, p. 215). Na oração há muitas pessoas nessa casa, contata-se a existência 

das pessoas em um determinado lugar.  

Considere-se abaixo, na Figura 10, a representação desses Processos: 

 

 

 

 

                                                 
32 “[…] those that represent the outer manifestations of inner workings”. 
33 “[…] symbolic relationships constructed in human consciousness and enacted in the form of language, like 

saying and meaning.”. 
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Figura 10 – Tipos de Processos 

 

 
Fonte: adaptado e traduzido de Halliday e Matthissen, 2014, p. 216. 

 

Com relação aos Participantes, por conta de eles estarem diretamente envolvidos no 

Processo, a sua natureza variará de acordo com o tipo de Processo apresentado (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 1999).  Então, por exemplo, no caso de um determinado Processo Material, 

em que há uma ação, o Participante é denominado Ator, pelo fato de ele ser o responsável por 

realizar a ação desse Processo. Além desse elemento, há também a Meta, que é o Participante 

que sofre o impacto realizado pelo Ator. É possível haver ainda o Escopo, que não é afetado 

pelo Processo, e o Recebedor/Cliente, que se beneficia do Processo. Diferentemente dele, o 

Processo Mental se constitui de Participantes que podem ser Experienciador, que experiencia o 

processo, ou Fenômeno, que mostra aquilo que é sentido, pensado, percebido ou querido. 

Além do Processo e do Participante, há também a Circunstância como elemento que 

compõe a figura. Diferentemente do Participante, que está diretamente envolvido no Processo, 

a Circunstância é apenas associada a ele. É possível haver diversos tipos de circunstâncias, tais 

como de tempo, causa, maneira, entre outras (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). São esses 

os elementos que compõem uma figura. A seguir, será apresentada a próxima unidade do texto, 

a sequência. 
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2.2.2 Sequência  

 

 Como visto anteriormente, a figura é a unidade básica do texto responsável por 

representar a experiência humana na forma de uma configuração: Processo, Participante e 

Circunstância. (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). As figuras podem se relacionar umas 

às outras, formando uma sequência. A sequência é, portanto, uma série de figuras relacionadas. 

Pelo fato de, em cada figura, possuir uma relação semântica específica, determinada pelo tipo 

de Processo, juntamente com seus elementos, as sequências, desse modo, “são distinguidas de 

acordo com os tipos de relações que envolvem as figuras – temporais (x aconteceu, então y 

aconteceu etc.), causal (x aconteceu, porque y aconteceu etc.), e assim por diante”34. 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 1999, p. 50).  

 Na Figura 11, são representados os tipos de sequência: 

 

 

Figura 11 – Tipos de sequência 

 

 

Fonte: adaptado e traduzido de Halliday e Matthissen, 1999, p. 216. 

 

                                                 
34 “[…] sequences are differentiated according to the kinds of relations figures can enter into — temporal (x 

happened, then y happened, etc.), causal (x happened, so y happened, etc.), and so on.” 
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 Com relação à sequência, o foco, nesta dissertação, é na relação lógico-semântica de 

expansão, uma vez que a CONJUNÇÃO estabelece esse tipo de relação. A expansão, como se vê 

na Figura 11, se subdivide em três tipos: elaboração (elaborating), intensificação (enhacing) e 

extensão (extending). No primeiro, “uma oração elabora o significado de outra, especificando-

o ou descrevendo-o”35 (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 461). No segundo tipo, uma 

oração, ao intensificar o significado de outra à qual está relacionada, “qualifica-o de diversas 

formas possíveis: por referência no tempo, lugar, maneira, causa ou condição.” 36. Já na última, 

a extensão, o que ocorre não é uma definição ou intensificação, mas sim uma extensão do 

significado de outra oração, adicionando-se algo novo a ela. 

 Finalmente, na seção que se segue, será discutida a última unidade que compõe o texto, 

que é a fase.  

 

2.2.3 Fase  

 

Por meio dos elementos que a constituem, a figura representa, como visto anteriormente, 

a experiência humana, e ela pode, ainda, se conectar a outras figuras, formando sequências. 

Assim como as figuras, as sequências também podem se unir umas às outras para formar outra 

unidade: a fase discursiva.  

 

Figura 12 – A relação entre as figuras 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Na Figura 12, apresenta-se um esquema das relações que há entre as figuras em um 

determinado texto. A primeira delas, É a contínua circulação da água sobre o nosso planeta, é 

                                                 
35 “[…] one clause elaborates on the meaning of another by further specifying or describing it.” 
36 “[…] by qualifying it in one of a number of possible ways: by reference to time, place, manner, cause or 

condition.” 
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uma resposta ao título O que é o ciclo da água?, na qual se classifica, e se caracteriza, o que é 

o ciclo da água. Essa figura contém a fase que diz respeito à introdução do texto. Considere-se 

a Figura 13: 

 

Figura 13 – Fase relativa à definição do ciclo da água 
 

 
 Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A partir dessa fase, o texto se desenvolve da seguinte forma: são apresentados o que, de 

fato, é esse fenômeno e o modo como ele se inicia. Por meio de uma sucessão temporal, há a 

primeira etapa do ciclo da água, que é a transferência da água da superfície para a atmosfera, 

que pode ser proveniente tanto dos rios e dos lagos, quanto do solo. Essa transferência pode se 

dar por meio de dois processos: a evaporação e a sublimação, os quais são comparados nessa 

fase do texto. Veja-se a Figura 14: 

 

Figura 14 – Fase relativa à transferência da água da superfície 

para atmosfera 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Após essa fase, intitulada transferência da água para a atmosfera, apresenta-se, por meio 

de uma sucessão temporal, uma série de condições necessárias para que a água evaporada possa 

precipitar à superfície do planeta. Por meio dessas ações sucessivas, a água é preparada para 

voltar à superfície do planeta. Isso pode ser verificado na Figura 15 a seguir: 

 

Figura 15 – Fase relativa à preparação para a precipitação 
 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Fase: introdução 
Definição do ciclo 

da água 

Fase: desenvolvimento 
Transferência da água da 

superfície para a atmosfera 

Fase: desenvolvimento 
Preparação para a 

precipitação 
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 Em seguida, há mais uma etapa, que é a precipitação da água. Trata-se de uma nova 

fase, na qual a água retorna para a superfície do planeta, para que se dê continuidade ao ciclo 

hidrológico. A partir daqui, dá-se início à finalização do processo e também do texto. A despeito 

de, no esquema da Figura 12, não haver as relações entre as figuras das próximas fases, elas 

serão apresentadas abaixo para que se compreenda a formação do texto. Considere-se a Figura 

16: 

 

Figura 16 – Fase relativa à precipitação 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Por fim, a última fase, que é a conclusão do texto, traz a condição para que o ciclo da 

água não seja alterado. Então, são somadas ações necessárias para que haja a contínua 

circulação da água sobre o planeta Terra. Essas fases, portanto, compõem o texto <XPL_EM_01>, 

conforme ilustra a Figura 17 a seguir: 

 

Figura 17 – A divisão do texto <XPL_EM_01> em fases 

 

 

Fase: desenvolvimento 
Precipitação 
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Fonte: elaborado pelo autor. 

 

As figuras se agrupam e formam sequências, que, por sua vez, conectam-se e formam 

as fases. Estas, por fim, compõem o texto. Desse modo, por se constituir de uma unidade que 

representa a experiência humana, o texto se liga à representação do mundo. Dentro de cada uma 

dessas fases, há uma sequência de atividades, que caracterizam a atividade principal de cada 

uma delas. No caso do texto O que é ciclo da água?, ele trata da seguinte atividade: o ciclo 

hidráulico. No entanto, como foi verificado, ele se constitui de cinco grandes fases, a saber, a 

definição do ciclo da água, a transferência da água da superfície para a atmosfera, a preparação 

para a precipitação, a precipitação e, por fim, as condições de se manter o ciclo hidráulico. 

Acontece que, para haver a conexão entre todas as unidades do texto, é preciso que haja recursos 

coesivos. E é o sistema de CONJUNÇÃO o responsável por conectá-las.  

No próximo capítulo, esta dissertação se dedicará a esse sistema. Serão apresentadas 

considerações de autores da teoria sistêmico-funcional a respeito do sistema de CONJUNÇÃO na 

língua inglesa.  

 

 

2.3 Da gramática ao texto: as conjunções como recursos coesivos  

 

 Adotando uma teoria que privilegia o estudo dos itens linguísticos no texto, serão 

apresentadas, nesta seção, as considerações de autores da teoria sistêmico-funcional sobre o 

sistema de CONJUNÇÃO no inglês. Por meio dessas definições, serão elencados critérios que 

contribuirão para determinar as estruturas que realizam as opções desse sistema, a fim de que, 

posteriormente, seja examinado o comportamento sistêmico dessas estruturas, descrevendo, 

finalmente, o sistema de CONJUNÇÃO. 
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2.3.1 Os estudos de Halliday sobre o sistema de CONJUNÇÃO no inglês 

 

 No inglês, a conjunção é um dos quatro tipos de relação coesiva encontrada na 

gramática. Diferentemente dos outros, que são a referência, a elipse e a substituição, a 

conjunção estabelece relações que não são simplesmente anafóricas. Isso significa dizer que as 

estruturas que compõem o sistema de CONJUNÇÃO no inglês não são coesivas nelas mesmas, 

mas indiretamente: não são, portanto, recursos cuja finalidade é se referir a algo que foi dito 

anteriormente ou será dito posteriormente, mas que expressam significados que pressupõem a 

presença de outros componentes do discurso (HALLIDAY; HASAN, 1976). Trata-se, portanto, 

de uma relação semântica diferente da que é estabelecida pelos outros tipos: “não é nenhum 

tipo de instrução de busca, mas uma especificação da maneira pela qual o que segue está 

sistematicamente ligado ao que foi dito antes”37 (1976, p. 237). 

 As relações conjuntivas independem da ordem das sentenças, ou seja, se duas sentenças 

estiverem relacionadas por meio de conjunção, isso não significa que haverá relação entre elas 

se ocorrerem em uma ordem particular (HALLIDAY; HASAN, 1976). Mesmo que essas 

sentenças estejam ligadas por uma relação temporal, a que se refere ao evento que aconteceu 

anteriormente pode vir depois da que se refere ao que aconteceu posteriormente (HALLIDAY; 

HASAN, 1976). Desse modo, embora a coesão seja a relação entre as sentenças no texto, na 

descrição do sistema de CONJUNÇÃO é necessário focar a atenção não apenas na relação 

semântica estabelecida pelos itens linguísticos que funcionam como recursos coesivos, mas 

também na função que eles têm de se relacionar com outros elementos linguísticos não-

estruturais que ocorrem com eles (HALLIDAY; HASAN, 1976).  

 Além disso, há equivalência estrutural de relações conjuntivas (HALLIDAY; HASAN, 

1976). Essas relações constituem um componente generalizado do sistema semântico; por conta 

disso, elas podem aparecer em diferentes formas estruturais. Trata-se de relações muito gerais, 

“que podem ser associadas a diferentes segmentos de significado em diferentes lugares no 

tecido da língua” (HALLIDAY; HASAN, 1976, p. 227). Assim, a relação de sucessão no 

tempo, por exemplo, pode aparecer em diferentes realizações; vejam-se, a seguir, os exemplos 

de Halliday e Hasan (1976): 

 

 

                                                 
37 “[…] one which is no longer any kind of a search instruction, but a specification of the way in which what is 

follow is systematically connected to what has gone before.” 
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a. A snowstorm followed the battle. 

(Uma tempestade de neve seguiu a batalha.) 

b. After the battle, there was a snowstorm. 

(Depois da batalha, houve uma tempestade de neve.) 

c. After they had fought a battle, it snowed. 

(Depois de eles travarem a batalha, nevou.)  

d. They fought a battle. Afterwards, it snowed. 

(Eles travaram a batalha. Depois, nevou.) 

 

 No caso da oração (a), a relação de sucessão no tempo é expressa na predicação por 

meio do verbo followed, que significa ‘ocorrer subsequentemente no tempo’. Essa mesma 

relação “pode ser realizada de forma preposicional”38, como ocorre em (b) (HALLIDAY; 

HASAN, 1976, p. 230). Ainda, como se pode verificar na sentença (c), a relação de sucessão 

no tempo pode ser expressa por meio da relação entre predicações, em que uma oração é 

dependente da outra por meio da conjunção. Por fim, em (d), não há relação estrutural: as duas 

orações não dependem uma da outra, mas estão ligadas pela mesma relação lógica. Observa-se, 

por meio dessa equivalência estrutural de relações conjuntivas, que haverá sempre alguma 

forma de realização que figura como conjuntiva, o que permite reconhecer que, embora em (d) 

a coesão seja realizada por Afterwards, é a relação semântica subjacente de sucessão no tempo 

que tem, de fato, o poder coesivo (HALLIDAY; HASAN, 1976).  

 Como visto acima, diversas formas estruturais podem expressar relações conjuntivas. 

Há ainda tipos de expressões conjuntivas que realizam essas relações. É o caso, como afirmam 

Halliday e Hasan (1976), de preposições que governam item referencial, formando um grupo 

preposicional que tem função de Adjunto coesivo (cohesive Adjunct). Esses tipos, 

estruturalmente, pertencem à referência por conta do item de referência; todavia, como apontam 

os autores, pelo fato de envolverem relações que funcionam coesivamente quando expressas 

sem o item de referência, essas expressões são incluídas no tipo geral de conjunção. Além disso, 

há outras estruturas da língua inglesa que, embora não sejam compostas exatamente por 

preposição e item de referência, têm origem nessa construção, como os advérbios conjuntivos 

(conjunctive adverbs): therefore e thereby. (HALLIDAY; HASAN, 1976). Acontece que, como 

afirmam os autores, já não se sente mais que essas construções tenham um item demonstrativo, 

                                                 
38 “[…] it may be realized prepositionally”. 
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o que sugere que, mesmo em formas analíticas, como after that, o falante se atenta à força coesa 

das palavras como um todo, e não apenas a that como um item anafórico. 

 Muitas expressões conjuntivas, de acordo com Halliday e Hasan (1976), ocorrem em 

duas formas quase sinônimas, entre as quais uma é composta pelo demonstrativo, e a outra não. 

Por exemplo, after that e afterwards seriam sinônimas: ambas expressam a relação de sucessão 

no tempo e ligam duas orações independentes uma da outra; todavia, a primeira é preposição 

(after) seguida de demonstrativo (that), e a segunda é advérbio. Algumas estruturas ainda 

ocorreriam como adjunto, sozinhas ou seguidas de preposição (normalmente of junto com that): 

instead (of that), as a result (of that), in consequence (of that). O critério adotado por Halliday 

e Hasan (1976) para incluir sob o título de conjunção ambas estruturas – como as a result e as 

a result f that, mesmo que aparentam ser diferentes tipos de coesão – é o fato de possuírem uma 

relação semântica particular. No geral, são três tipos de adjuntos conjuntivos (ver Figura 18): 

 

Figura 18 – Tipos de expressões conjuntivas 

 

 
Fonte: adaptado e traduzido de Halliday e Hasan, 1976, p. 231. 

  

 No inglês, como afirmam Halliday e Hasan (1976), em geral uma expressão 

preposicional, como because of this, ocorre juntamente com um advérbio que possui significado 

equivalente, como therefore. Isso se deve ao fato de, segundo eles, conjunções expressarem um 

número pequeno de relações muito gerais, e é a relação conjuntiva, e não o item de referência, 

que estabelece a ligação entre as sentenças. Para o inglês, Halliday e Hasan (1976) adotam 

quatro tipos de relações conjuntivas: aditiva (additive), adversativa (adversative), causal 

(causal) e temporal (temporal). 
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 Por fim, é importante lembrar que, na caracterização das conjunções, Halliday e Hasan 

(1976) referem-se à possibilidade de elas estabelecerem dois tipos distintos de relação: interna 

e externa.39 As passagens a seguir são exemplos desses tipos:  

 

She was never really happy here. So she’s leaving. (“Ela nunca foi feliz aqui. Então ela está 

indo embora.”). 

 

She’ll be better off in a new place. – So she’s leaving? (“Ela vai ficar melhor em um novo lugar. 

– Então ela está indo embora?”). 

 

 Há, no primeiro exemplo, a referência a dois fenômenos do mundo, que se ligam por 

uma relação de causa, de modo a se construir, segundo Halliday e Hasan (1976), o sentido 

“porque ela não estava feliz, foi embora”40 (p. 241). A relação conjuntiva é, portanto, externa 

quando diz respeito à representação do mundo pela língua, ou seja, à função experiencial da 

linguagem. Já no segundo, apesar de ser também causal, a relação situa-se no interior do 

processo de comunicação: o significado da sentença é “pelo fato de você se referir que ela está 

prestes a estar em um lugar novo, concluo que ela está saindo”41. A relação diz respeito, 

portanto, à interação entre falante e ouvinte, à função interpessoal da linguagem. 

Em uma releitura desses estudos de Halliday e Hasan (1976) e levando-se em 

consideração os estudos de Martin (1972), Halliday e Matthiessen (2014) defendem a 

possibilidade de as conjunções relacionarem a oração com porções textuais que a antecedem 

dentro do texto. Não se trata mais de relações estruturais, mas coesivas. Eles fazem, desse modo, 

uma distinção entre processos – processo estrutural e processo coesivo. 

 

Embora não forneça nenhuma estrutura gramatical que ultrapasse os 

complexos oracionais, a gramática ainda fornece “pistas” para indicar relações 

lógico-semânticas que operam em qualquer escala no interior do texto. Esse é 

o sistema coesivo de CONJUNÇÃO, que se desenvolveu como um recurso 

complementar ao complexo oracional: ele fornece recursos para assinalar 

relações lógico-semânticas que se estabelecem entre porções de texto de 

extensão variável, estendendo-se das orações no interior dos complexos 

oracionais para porções longas de um parágrafo ou mais.42 (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2014, p. 609). 

                                                 
39 Essa distinção, assim como grande parte dos conceitos e classificações presentes em Halliday e Hasan (1976), 

é retomada em Halliday e Matthiessen (2014). 
40 “[…] because she was not happy, she’s leaving.” 
41 “[…] because you refer to her being about to be in a new place, I conclude she's leaving.” 
42 “While the grammar does not provide any grammatical structure beyond the clause complexes, it still provides 

‘clues’ to indicate logico-semantic relations operating on any scale within text. This is the cohesive system of 
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Desse modo, as relações lógico-semânticas se estendem para além das sequências 

semânticas, realizadas por orações complexas, mas “se estendem a parágrafos retóricos e até 

mesmo a textos inteiros”43. E essas relações se manifestam no sistema de CONJUNÇÃO, e são 

dividas em três tipos: elaboração, extensão e intensificação, as quais foram discutidas no 

capítulo anterior, na seção em que foi apresentada a sequência de figuras. Essas relaçõe lógico-

semânticas, bem como as categorias e subcategorias do sistema de CONJUNÇÃO no inglês podem 

ser conferidas na Figura 19: 

 

Figura 19 – Categorias do sistema de CONJUNÇÃO 

 

 
Fonte: HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, apud NUNES, 2014, p. 38. 

 

                                                 
CONJUNCTION, which has evolved as a complementary resource to clause complexing: it provides the resources 

for marking logicosemantic relationships that obtain between text spans of varying extent, ranging from clauses 

within clause complexes to long spans of a paragraph or more.” 
43 “[…] in the semantic organization of text, logico-semantic relations extend beyond the semantic sequences that 

are realized by clause complexes; they extend to rhetorical paragraphs and even to whole texts” 
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2.3.2 Para além da oração: os estudos de Martin e Rose (2007) sobre CONJUNÇÃO  

  

 Nos estudos de Martin e Rose (2007), a CONJUNÇÃO é entendida como um sistema que 

organiza, de um lado, sequência de atividades e, de outro, o texto. Em vez de um sistema da 

gramática, a CONJUNÇÃO seria um sistema semântico discursivo, capaz de promover a 

interconexão entre processos de adição, comparação, tempo e consequência. Esses significados, 

no inglês, são realizados de diversas formas, ora por meio de item linguísticos como if, then, 

and, entre outros, ora por outros tipos de palavras que não pertencem à classe das conjunções 

tradicionais. Além disso, como acontece frequentemente, eles também ocorrem de forma 

implícita no texto, para o leitor ou ouvinte inferir. (MARTIN; ROSE, 2007). 

 Como dito anteriormente, de acordo com Martin e Rose (2007), a conjunção organiza 

sequência de atividades e o texto. Trata-se aqui de uma reelaboração e sistematização do 

modelo de relações externa e interna propostas por Halliday e Hasan (1976). Assim, de acordo 

com Martin e Rose (2007, p. 116), 

 

o sistema de CONJUNÇÃO tem duas faces: um lado do sistema interage 

com a IDEAÇÃO, interpretando a experiência como sequências 

logicamente organizadas de atividades; e o outro interage com a 

PERIODICIDADE, de modo a apresentar o discurso como ondas de 

informação logicamente organizadas.44 

 

 A despeito de haver esses dois sistemas, ambos se utilizam dos mesmos tipos gerais de 

relações lógicas, que são: (i) adicionando unidades, (ii) comparando-as como semelhantes ou 

diferentes, (iii) sequenciando-as no tempo ou (iv) relacionando-as causalmente, como causa e 

efeito, ou evidência e conclusão. (MARTIN; ROSE, 2007). Esses são os quatro tipos de relações 

citadas anteriormente: adição, comparação, tempo e consequência, e eles relacionam unidades 

que variam de orações simples e orações mais complexas a fases do texto e estágios de um 

gênero. A seguir, o Quadro 5 apresenta um resumo dessas funções: 

 

 

 

 

 

                                                 
44 “CONJUNCTION in other words has two faces. One side of the system interacts with IDEATION, construing 

experience as logically organized sequences of activities. The other side of the system interacts with PERIODICITY, 

presenting discourse as logically organized waves of information.” 
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Quadro 5 – Funções das conjunções externas e internas segundo Martin e Rose 
 

Relação lógica Externa Interna 

Adição Adiciona atividades Adiciona argumentos 

Comparação Compara e contrasta 

eventos, coisas e 

qualidades 

Compara e contrasta 

argumentos e evidências 

Tempo Ordena eventos no tempo Ordena eventos no texto 

Consequência Explica por que e como 

os eventos acontecem 

Tece conclusões ou 

contrapõe argumentos 
 Fonte: MARTIN; ROSE, 2003, apud NUNES, 2014, p. 44. 

 

 Conforme se vê no Quadro 5, as conjunções são abordadas por Martin e Rose levando-

se em consideração as perspectivas externa e interna. Enquanto, na primeira, a relação se dá 

entre eventos; na segunda, se dá entre argumentos. Ainda, essas conjunções são sistematizadas, 

no estudo desses autores, em categorias e subcategorias, que podem ser conferidas nos Quadros 

6 e 7 a seguir: 

 

 

Quadro 6 – Categorias e subcategorias das conjunções externas segundo 

Martin e Rose 

 

 

Adição 

 

aditivo 

 

adicionar 

 

subtrair 

and, besides, both… and 

 

nor, neither… nor 

alternativo  or, either… or, if, not, then 

 

Comparação 

 

similar  like, as if 

 

diferente 

oposto 

substitutivo 

excludente 

whereas, while 

instead, of, in place, rather than 

except that, other than, apart from 

 

Tempo 

 

 

sucessivo 

 

temporal 

imediato 

after, since, now that, before 

once, as soon as, until 

simultâneo  as, while, when 

 

Causa* 

 

 expectativa 

concessão 

because, so, therefore 

although, even though, but, 

however 

 

Meio* 

 

 expectativa 

concessão 

by, thus 

even by, but 

 

Condição* 

 

aberto 

 

expectativa 

concessão 

if then, provided that, as long as 

even if, even then 

fechado  unless 

 

Intensão* 

 

desejo 

 

expectativa so that, in order to, in case 

concessão even so, without 



72 

 

receio  lest, for fear of 

 Fonte: MARTIN; ROSE, 2003, apud NUNES, 2014, p. 44. 

 

As categorias e subcategorias acima dizem respeito às conjunções externa, que 

relacionam atividades. As quatro últimas conjunções, a saber, causa, meio, condição e intensão, 

foram sinalizadas com asterisco pelo fato de serem sistemas mais delicados da CONJUNÇÃO 

nomeada CONSEQUÊNCIA. 

No Quadro 7, seguem as categorias e subcategorias das conjunções internas. 

 

Quadro 7 – Categorias e subcategorias das conjunções internas segundo Martin e 

Rose 

 

 

 

 

 

Adição 

 

 

desenvolvimento 

 

Aditivo 

 

further, furthermore, moreover, 

in addition, as well, besides, 

additionally 

Alternativo alternatively 

 

preparação 

Enquadrar now, well, alright, okay 

Desviar anyway, anyhow, incidentally, 

by the way 

 

 

 

 

Comparação 

 

 

 

similar 

 

Comparar similar, again 

Reelaborar that is, i,e, for example, for 

instance, e.g., in general, in 

particular, in short 

Ajustar in fact, indeed, at least 

 

diferente 

Contrastar 

 

rather, by contrast 

Retratar 

 

on the other hand, conversely 

 

 

Tempo 

 

 

sucessivo 

Ordenação first, secondly, third, next, 

previously 

Término finally, lastly 
 

simultâneo 
 

Adjacente at the same time 

Interrompido still 

 

 

 

 

Consequência 

 

 

conclusão 

 

Concluir thus, hence, accordingly, in 

conclusion, consequently 

Justificar after all 

 

 

 

contraposição 

 

 

Dispensar anyway, anyhow, in any case, 

at any rate 

Conceder admittedly, of course, needless 

to say 

Inesperado nevertheless, nonetheless, still 

 Fonte: MARTIN; ROSE, 2003, apud NUNES, 2014, p. 44. 
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 Por fim, o sistema de CONJUNÇÃO contribui para que os interlocutores gerenciem o que 

é esperado que acontecerá no texto. Então, por exemplo, em uma exposição, espera-se uma 

série de argumentos de suporte, bem como se esperam conclusões a partir de argumentos 

apresentados no texto. (MARTIN; ROSE, 2007). Além disso, as funções do sistema de 

CONJUNÇÃO podem ou não ser realizadas por alguma estrutura. Por exemplo, a sequência no 

tempo é uma das relações mais esperadas no texto, tanto é que normalmente, no inglês, não se 

usa nenhuma estrutura linguística.  

 Finalizado o capítulo que apresenta teorias de autores da sistêmico-funcional que 

estudaram as conjunções, serão apresentadas, posteriormente, as metodológicas utilizadas para 

se descrever, neste estudo, o sistema de CONJUNÇÃO. 

  



74 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA DE 

PESQUISA 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 Neste capítulo, serão apresentados o corpus utilizado para a análise feita nesta pesquisa 

e a metodologia de extração e tratamento de dados, bem como a de descrição. Na investigação 

do emprego da conjunção, adotou-se o quadro teórico da teoria sistêmico-funcional, que 

contempla a língua em seu uso. Para isso, foi utilizado o corpus Catálogo da Língua Brasileira 

(CALIBRA), do qual se extraíram dados relativos a esses recursos coesivos. A escolha do 

CALIBRA se deveu ao fato de ele, além de ser amplo o suficiente para representar a ocorrência 

dos aspectos a serem estudados, ser composto de textos cujos modos de produção são falado e 

escrito e de textos pertencentes a diferentes tipos textuais. Assim como Biber (2006), afirma-se 

que o tamanho e a composição são dois fatores importantes a serem considerados em qualquer 

estudo linguístico baseado em corpus. Isso se justifica pelo fato de haver a possibilidade de 

uma amostra pequena não conter recursos linguísticos raros, enquanto um corpus mais extenso 

ter maior chances de apresentar itens linguísticos menos comuns (BIBER, 2006). Além disso, 

as amostras precisam ser diversas para representar a variação nos tipos de textos, pois “os 

recursos linguísticos variam sistematicamente entre registros”45 (BIBER, 2006, p. 252). 

 

3.1 Apresentação do corpus 

 

A amostra de textos analisada nesta pesquisa foi extraída de uma parte (Sub1) do 

Catálogo da Língua Brasileira (CALIBRA)46, que possui cerca de 1 milhão de palavras (tokens). 

Trata-se de um corpus monolíngue cujos textos foram coletados com base na tipologia do 

contexto de cultura, que tem como base a relação entre a língua e o contexto (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2014) e que compreende cinco variáveis.  

A primeira delas diz respeito ao papel da língua na situação, que considera o fato de ela 

ser um elemento auxiliar na situação – a língua em ação – ou de a situação acontecer dentro do 

ambiente semiótico – a língua como reflexão. A segunda se refere ao fato de o texto ser ou não 

produzido pelo conhecimento técnico de uma determinada área (especializado ou não-

especializado). A terceira é referente ao modo de produção da língua, que é a forma como o 

texto foi produzido pelo usuário, se é escrito ou falado. A quarta, por sua vez, diz respeito ao 

                                                 
45 “Linguistic features vary systematically across registers”. 
46 Os textos que compõem o CALIBRA foram coletados pelos membros do Grupo de Pesquisa Multilíngu@ da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e pelos membros do Laboratório Experimental de Tradução da 

Universidade Federal de Minas Gerais (LETRA/UFMG). 
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tipo de interação: monólogo ou diálogo. Por fim, a quinta se refere aos processos 

sociossemióticos, que são explicar, relatar (reportar), recriar, compartilhar, fazer, recomendar, 

capacitar e explorar (MATTHIESSEN; TERUYA; WU, 2008). Esses processos representam a 

língua em seu contexto de cultura e implicam, cada um deles, um uso diferente da língua (ver 

Figura 9): 

 

i. explicar: esse processo envolve o uso da língua como transmissão de 

conhecimento, que pode se dar tanto entre pares, quanto do especialista para o 

leigo. São exemplos: tutoriais, aulas, palestras, livro didático; 

ii. reportar: esse processo implica o uso da língua como forma de construir 

linguisticamente um evento que aconteceu no mundo. Reportagens, relatórios, 

biografias, depoimentos são textos pertencentes a esse processo;  

iii. recriar: esse processo envolve o uso da língua com a finalidade de criar 

linguisticamente um evento que aconteceu no mundo que, anteriormente, foi 

codificado por outro processo sociossemiótico, de forma ficcional. São 

exemplos piadas, romances, histórias em quadrinhos; 

iv. compartilhar: esse processo é responsável pelo estreitamento dos laços sociais, 

por meio do qual há a apresentação e negociação dos valores, posicionamentos 

e ideias com o objetivo de pôr à prova a proximidade e a distância entre os 

membros de uma comunidade. São exemplos: fofoca, bate-papo, blog; 

v. fazer: esse processo envolve o uso da língua com o papel de facilitar a execução 

de uma atividade não linguística. Como exemplos podem ser citados 

procedimentos, receitas, instruções; 

vi. recomendar: esse processo implica o uso da língua com a finalidade de controlar 

o comportamento dos falantes. Por exemplo: comerciais, regularmentações, leis 

(deveres);  

vii. capacitar: esse processo é responsável por facilitar o comportamento dos falantes 

em determinada situação por meio da língua. Os folhetos turísticos e as leis 

(direitos) são exemplos desse processo; e, por fim, 

viii. explorar: esse processo envolve o uso da língua com a finalidade de criar novos 

significados que são postos à negociação com outros membros da comunidade. 

Por exemplo: editoriais, artigos acadêmicos, discurso. 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014) 
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Figura 20 – Roda dos processos sociossemióticos 

 

 

Fonte: adptado de Matthiessen et al (2008, p. 191) 
  

No Quadro 8, apresentam-se as variáveis que permitem a criação da tipologia textual 

com base na língua em seu contexto de cultura.  

 

Quadro 8 – Língua no contexto de cultura 

 

 
 Fonte: Traduzido e adaptado de Matthiessen, Teruya e Wu, 2008. 
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 A figura abaixo apresenta a distribuição dos textos na parte do CALIBRA que foi usada 

nesta pesquisa: Sub1. É possível visualizar quantos textos há em cada processo sociossemiótico, 

bem como a quantidade de tokens que há em cada um deles e no total dessa parte do corpus. 

 

Figura 21 – Corpus CALIBRA (Sub1) 

 

 
  

O corpus usado nesta pesquisa possui 100.523 tokens e é constituído de textos 

produzidos em português brasileiro nos últimos cinquenta anos, em que foram compilados com 

base na tipologia da língua no contexto de cultura. A rotulação de cada texto segue a seguinte 

legenda: 

 
<NÚMERO DO TEXTO> 
<PROCESSO SÓCIO-SEMIÓTICO> <TIPO DE TEXTO> 
<DIÁLOGO/ MONÓLOGO> <FALADO/ ESCRITO> 
<TÍTULO> 
<FONTE> 
<DATA DE PRODUÇÃO> 
<NÚMERO DE PALAVRAS> 

 

Assim, os textos são identificados no corpus de acordo com: i) o número do texto; ii) o 

processo sociossemiótico do qual faz parte; iii) o modo de produção; iv) o título do texto, se 

possuir v) a fonte do texto vi) a data de produção; e vii) o número de palavras. Veja-se a Figura 

22, que traz um exemplo de identificação do texto no CALIBRA: 
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Figura 22 – Exemplo de identificação do texto no CALIBRA 

 

 

 

Quanto à coleta dos textos, os escritos foram coletados em livros, em revistas, em 

folhetos, em cartas, na internet e entre outros meios, e os textos orais foram transcritos de 

gravações de fala em formato mp3 de websites que trazem textos orais, como o Youtube. A 

marcação de oralidade na transcrição obedeceu a critérios simples, dispostos assim: 

 

. → indica pausa longa com queda de entonação. 

... → indica pausa longa com a manutenção da entonação. 

, → indica pausa curta. 

-- → indica tomada de turno ou reformulação. 

] → indica mais de uma fala simultaneamente. 

‘’ → indica projeção de pensamento. 

“” → indica projeção de fala. 

? → subida de entonação + pausa 

 

EXEMPLO: 

Então pelo que a gente... pelo-- pela própria discussão da manhã aí, da primeira parte, o que 

que a gente pode, né?... pode melhorar daquela frase ali, e a gente entender... que a comunicação, 

ela não existe por si mesma, porque, a gente vai ver os vários aspectos, os vários fatores que 

permeiam a comunicação. Então é... ela não pode ser vista como algo separado da vida, da 

sociedade. A primeira pergunta que mostrei aqui como ilustração foi a primeira resposta, né? foi a 

idéia que a colega deu... “por que comunicar? Porque vivemos em sociedade”, né? 
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3.2 Extração e tratamento dos dados 

 

 Para a análise que aqui se propõe a fazer, foi utilizado o Sub1 do CALIBRA, que é 

compilado por meio da tipologia da língua no contexto de cultura com base nos oito processos 

sociossemióticos. Esse corpus contém 100.000 tokens, distribuídos em 198 textos. Desse total, 

utilizaram-se 32 textos, aproximadamente 20.000 tokens, que foram escolhidos aleatoriamente: 

um de cada processo sociossemiótico e um de cada modo de produção. Os textos do corpus 

estão em .txt, formato que dificultaria a análise por conta de falta de alguns recursos: não seria 

possível, por exemplo, validar os dados. Por conta disso, utilizou-se o editor de planilhas 

Microsoft Office Excel.  

Para a realização deste estudo, foi necessário seguir algumas etapas. A primeira delas 

diz respeito à extração dos dados. Apesar de haver softwares que auxiliem a busca por padrões 

de uso linguístico, a extração foi feita manualmente. Isso se deveu ao fato de essas ferramentas 

anotarem automaticamente o corpus utilizando a classificação tradicional das palavras do 

português brasileiro e de elas se limitarem à análise de formas gramaticais, e não dos 

significados que vão além da oração (MARTIN; ROSE, 2007). Desse modo, pelo fato de, neste 

trabalho, a conjunção não ser entendida como uma classe de palavras, como nos estudos das 

gramáticas tradicional e descritiva, mas sim como uma função do texto, optou-se por se fazer 

esse processo manualmente.  

Primeiramente, dividiu-se o texto em figuras. Para isso, levou-se em consideração a 

configuração dessa unidade: Processo, Participante e Circunstância (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 1999/2014). Ao reconhecer as figuras no texto, foi possível identificar a 

relação semântica que há em cada uma delas e, posteriormente, as estruturas que realizam essa 

relação. A identificação dessas estruturas foi possível após a divisão do texto em figuras pelo 

fato de ser o sistema de CONJUNÇÃO o responsável por conectar uma figura à outra, e essa 

relação diz respeito às opções sistêmicas pertencentes ao sistema que aqui se propôs estudar. 

Ainda, para essa identificação, foram seguidos alguns passos. Considere-se o Quadro 9 a seguir: 

 

Quadro 9 – Passos para identificar as estruturas que 

realizam o sistema de CONJUNÇÃO 
 

Exigências 

A CONJUNÇÃO é um sistema semântico. 

A CONJUNÇÃO é sempre explícita. 

Esse sistema estabelece relação semântica 

entre figuras, sequência e fases. 
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Fonte: elaborado pelo autor. 

  

Posteriormente, partiu-se para a próxima etapa. Após a divisão do texto em figuras, 

criaram-se colunas com informações necessárias para a análise, tais como o tipo de relação 

conjuntiva, a palavra que realiza a CONJUNÇÃO, o grupo ao qual esse vocábulo pertence e a 

etiqueta do corpus. Além disso, identificaram-se as fases discursivas de cada texto, sinalizando-

as com cores para diferenciá-las, conforme se vê na Figura 23 a seguir: 

 

Figura 23 – Exemplo da inserção dos textos do corpus no CALIBRA 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

  

O texto foi organizado da seguinte forma: a primeira coluna diz respeito à etiqueta do 

texto no corpus; a segunda, à divisão da fase (por exemplo: o número 1 é a introdução, o 2 é o 

desenvolvimento etc.); a terceira, à figura; a quarta, ao texto propriamente dito, que foi divido 

em figuras, sequências e fases; a quinta, à realização da CONJUNÇÃO: se por elipse (implícita), 

se por alguma estrutura (explícita); a sexta, à opção sistêmica; a sétima, à qual grupo a 

realização pertence; a oitava, à realização da CONJUNÇÃO.   

Por fim, a próxima etapa diz respeito à validação dos dados. Trata-se de um recurso do 

Microsoft Excel, por meio do qual é possível controlar os dados que são inseridos nas células 

da planilha. Para isso, foram criadas duas páginas, conforme se vê nas Figuras 23 e 24: 

 

 

 

 

O sistema de CONJUNÇÃO pode ser realizado 

de forma implícita ou explícita. 

Se se retirar a estrutura que realiza esse 

sistema, a relação semântica se mantém. 
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 Figura 24 – Etapa 1 da validação dos dados 

    

      

Figura 25 – Etapa 2 da validação dos dados 

 

 

  A Figura 23 mostra a inserção do texto na planilha do Excel, enquanto a Figura 24, o 

processo de validação. As colunas de ambas as páginas estão relacionadas, de modo que é 

possível fazer a contagem das conjunções. Em Dados, no Excel, há a ferramenta Tabela 

dinâmica. Ao selecioná-la, é gerada uma contagem das conjunções no corpus. Vejam-se as 

Figuras 26 e 27: 

 

Figura 26 – Etapa 3 da validação: 

Tabela dinâmica  
      

      

Figura 27 – Frequência absoluta 
 

 

     

 

 

 A Figuras 26 acima mostra a criação da Tabela dinâmica, já a Figura 27, a tabela 

propriamente dita, em que há o emprego das opções sistêmicas em quantidade (Frequência 

absoluta). Desse modo, por meio das etapas de identificação e validação, foi possível, além de 

analisar as conjunções, fazer a contagem dessas funções no corpus. Prosseguindo as etapas para 

se fazer a análise, será apresentada, na próxima seção, a metodologia de descrição. 
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3.3 Metodologia de descrição 

 

 Para a descrição do sistema de CONJUNÇÃO, foi preciso, como visto anteriormente, 

seguir duas etapas: extração e tratamento de dados. Por meio delas, inseriram-se os textos do 

corpus na planilha do Excel para posterior análises, segmentando-os em figuras, sequências e 

fases, bem como validaram-se todas as funções que realizam o sistema que aqui se propõe a 

estudar, para que seja possível quantificá-las. Após essas primeiras etapas da metodologia, foi 

feito o próximo passo, que foi a análise dos dados. Para isso, estabeleceram-se, em primeiro 

lugar, os critérios de descrição. Desse modo, com base na visão trinocular de Halliday (2014), 

adotaram-se, neste estudo, três perspectivas: “de cima”, “ao redor” e “de baixo”. 

 

▪ 1ª Passo: o olhar “de cima” 

Observou-se, nessa perspectiva, primeiramente, o processo sociossemiótico a que o 

texto pertence, a fim de observar sua implicação no contexto de cultural. Procurou-se 

saber quais eram os pares envolvidos: leigos ou especialistas, bem como a intenção de 

produção do texto. Posteriormente, observou-se cada fase que o compõe, com a 

finalidade de identificar as funções do sistema de CONJUNÇÃO que as relacionam.  

 

Figura 28 – Critério de descrição: o olhar “de cima”  

        

 
 

▪ 2ª Passo: o olhar “ao redor” 

Essa perspectiva permitiu identificar a que unidade a função que realiza o sistema de 

CONJUNÇÃO estabelece ligação: figura, sequência ou fase. Observou-se, além disso, a 

configuração das figuras: quais eram os tipos de processos envolvidos. Para isso, foi 

feito o seguinte esquema, adaptado de Martin e Rose (2007): 
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Figura 29 – Critério de descrição: o olhar “ao redor”   

       

 

  

Na Figura 29, há setas que representam a ligação de uma unidade à outra, que podem 

ser figuras, sequências ou fases. A relação entre ela se deu da seguinte forma: a figura 

ele é que vai dar o molho liga-se à você vai usar dois quilos de tomates por meio de uma 

relação de causa. Quando o grupo que realiza a opção sistêmica estiver entre parênteses, 

significa dizer que ele não foi empregado no texto, sendo possível sua identificação por 

conta da relação entre as figuras. Como se verifica, na Figura 29, as opções sistêmicas 

foram abreviadas, com a finalidade de facilitar a análise “ao redor” por meio do 

esquema. A seguir, veja-se o Quadro 10, que contém as palavras juntamente com suas 

abreviaturas.  
 

Quadro 10 – Abreviação das funções que realizam o sistema 

de CONJUNÇÃO 
 

 

Reformulação 

 

reelaborativa ree. 

exemplificativa exe. 

 

Adição 

 

aditiva adi. 

alternativa alt. 

 
 

Contraposição 

concessiva conc. 

adversativa adv. 

redirecionativa red. 

 

 

Tempo 

 

 

anterior ant. 

posterior pos. 

simultânea simul. 

ordenativa ord. 
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Consequência 

intercalativa int. 

causal cau. 

elucidativa elu. 

conclusiva concl. 

final fin. 

condicional cond. 

 

  

▪ 3ª Passo: o olhar “de baixo” 

Por meio dessa perspectiva, que é estritamente gramatical, descreveu-se a realização das 

funções do sistema de CONJUNÇÃO: qual era o grupo que as realizou no estrato 

gramatical. Não se ateve tanto a essa análise, pelo fato de a descrição aqui proposta ser 

semântica.  
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4 A REALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES CONJUNTIVAS NO TEXTO: A DESCRIÇÃO 

DO SISTEMA DE CONJUNÇÃO 

 

 Neste capítulo, apresenta-se a descrição do sistema de CONJUNÇÃO do português 

brasileiro sob a perspectiva sistêmico-funcional. Para essa descrição, foram feitas duas etapas 

de análise: a identificação da classe que a função pré-seleciona no sistema, bem como a análise 

das opções sistêmicas que são gerados pelo sistema de CONJUNÇÃO. Por conta disso, este 

capítulo foi dividido em duas seções gerais: a primeira delas tem como objetivo identificar quais 

os itens linguísticos realizam o sistema de CONJUNÇÃO do português brasileiro; enquanto a 

segunda, apresentar e descrever todas as opções sistêmicas encontradas no corpus.  

  

4.1 Identificação das estruturas do sistema de CONJUNÇÃO 

 

Com vistas a promover a descrição sistêmica da classe que realiza o sistema de 

CONJUNÇÃO do português brasileiro, dedicou-se, nesta seção, à análise na qual se identificaram 

os recursos coesivos que têm função de CONJUNÇÃO, procurando aplicar os critérios elencados 

na metodologia com a finalidade de englobar essas estruturas sob o mesmo rótulo: o de 

conjunção. Além disso, identificou-se, ainda nesta análise, a função da conjunção na 

organização do texto, investigando sua contribuição para construção do fluxo discursivo 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). 

Para isso, verificou-se a relação entre a função na estrutura e a classe que ela pré-

seleciona na introdução de um texto pertencente ao processo sociossemiótico explorar. Por 

meio desse processo, criam-se novos significados que são postos à negociação com outros 

membros da comunidade (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). Isso significa dizer que 

textos pertencentes ao explorar promovem o contato entre o escritor/falante e o leitor/ouvinte 

para negociar os significados que são criados por meio desse processo. Especificamente no 

texto em questão, a autora apresenta ao ouvinte um problema da sociedade: o bullying, tema 

esse que é discutido, ao longo de sua fala, por meio de argumentos. 

O texto de análise, intitulado Sofri bullying e etiquetado <EXP_FM_15>, compreende três 

grandes fases, a saber, introdução ao tema, proposta de intervenção e experiência de vida. Essa 

divisão do texto em fases é possível pelo fato de ele ser composto de sequências de atividades. 

Por sua vez, essas sequências são compostas de figuras, que representam a experiência humana. 

Dessa forma, há, dentro de cada fase, uma série de figuras, que caracterizam a atividade 

principal. Um texto é, portanto, composto de uma sequência de atividades. Assim, dentro de 
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cada uma dessas fases, há uma série de mensagens, que caracterizam o assunto principal de 

cada uma delas. Isso significa dizer que, quando uma mensagem se insere em uma fase, há uma 

contribuição para a continuidade do fluxo discursivo; quando uma mensagem diz respeito a 

outra sequência de atividades, ela inicia uma nova fase, o que provoca uma descontinuidade do 

fluxo do discurso. Veja-se a figura abaixo, por meio da qual é possível verificar a divisão do 

texto em fases: 

 

Figura 30 – A divisão das fases do texto Sofri bullying? 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Na fase discursiva relativa à introdução ao tema, há a apresentação do bullying, em que 

são apresentadas três definições desse problema social e os problemas decorrentes desse ato. 

Posteriormente, há a fase que diz respeito à proposta de intervenção, em que são levantadas 

possibilidades de resolução do problema. Finalmente, o texto é concluído com a fase relativa à 

experiência de vida da autora, na qual ela discute sobre o bullying na infância e adolescência, 

com a finalidade de mostrar como lidava com a situação. Assim, verifica-se, por meio da Figura 

30, que as figuras que dizem respeito à mesma sequência de atividades formam uma fase e 
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contribuem para o fluxo discursivo, e cada fase – cujas atividades, embora tenham um ponto 

em comum (dizem respeito ao bullying), diferenciam-se entre si – possui uma atividade própria.  

 Após a exposição do texto de análise, a fase do discurso em que foi feita a identificação 

das estruturas do sistema de CONJUNÇÃO é a relativa à introdução ao tema em a autora apresenta 

e define o bullying. A seguir, foram investigadas as estruturas que têm função de conjunção. A 

identificação que aqui se propôs a fazer tem início com a análise do texto que segue abaixo:  

  

<EXP_FM_15>  

Oi gente hoje eu vou falar sobre um assunto um pouquinho diferente se vocês já 

leram o meu livro sinceramente Maisa vocês puderam ver que eu tenho um capítulo 

que fala sobre bullying o bullying eu acho que é um assunto de muita importância 

na adolescência na infância principalmente enfim nessa parte que a gente tá se 

formando e… bom eu acho que a maioria das pessoas já sofreram bullying às vezes 

a gente não sabe muito bem o significado de bullying mas os universitários estão 

aqui para me ajudar “bullying comportamento agressivo e intencional repetitivo 

contra uma pessoa” ou seja se você tem um comportamento que é agressivo com 

falta de educação e se você sabe que é uma brincadeira de mau gosto e isso se repete 

isso é bullying uma coisa é a gente zoar fazer uma brincadeira assim com nossos 

amigos com quem a gente conhece e a pessoa fica tipo “hm não gostei” daí você 

parar e respeitar isso mas outra coisa é você insistir nessa situação e perceber que 

essa pessoa tá se incomodando. (grifos nossos). 

 

Foram identificadas, no texto acima, algumas estruturas que realizam as opções no 

sistema de CONJUNÇÃO; são elas: enfim, mas, ou seja, e e daí. Para a investigação proposta nesta 

análise, a descrição dessas estruturas será conduzida por meio destas três perspectivas: (i) “de 

baixo”, identificando o item linguístico que realiza função de conjunção; (ii) “ao redor”, 

observando os contrastes que há entre as funções que desempenham o mesmo papel sistêmico; 

(iii) “de cima”, examinando similaridades entre padrões de registro realizado pelo mesmo 

sistema semântico. Para dar início à análise, considere-se a seguinte fase do discurso em que há 

conjunção realizada por um grupo conjuntivo47: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Ressalta-se, aqui, que a conjunção está sempre presente no texto, podendo ser realizada por um grupo conjuntivo 

ou não. Nesta dissertação, atentou-se apenas para as conjunções que foram realizadas por grupos conjuntivos.  
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Quadro 11 – Identificação do grupo conjuntivo mas 

 

às vezes a gente não sabe 

muito bem o significado de 

bullying 

 

mas 

os universitários estão aqui 

para me ajudar 

PARTICIPANTE: a gente 

PROCESSO: sabe 
CONJUNÇÃO PARTICIPANTE: os 

universitários 

PROCESSO: estão 

Figura 1 Relação 

conjuntiva 

Figura 2 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O exame “de baixo” mostra que a conjunção é realizada pelo grupo conjuntivo mas. Sob 

o olhar “ao redor”, identifica-se que essa conjunção estabelece uma ligação entre duas figuras. 

Além disso, verifica-se, na figura 1, o Adjunto de Polaridade, realizado pelo grupo adverbial 

não, e o de modo, realizado pelo grupo adverbial às vezes. Essas estruturas operam 

interpessoalmente, contribuindo para promover a concessão entre as figuras 1 e 2. Considera-

se esse um dos critérios para o emprego de uma determinada opção sistêmica que tem como 

realização o grupo conjuntivo mas, uma vez que ela é empregada quando há sentido de 

concessão, como é identificado em: às vezes a gente não sabe muito bem o significado de 

bullying (figura 1) está oposta a os universitários estão aqui para me ajudar (figura 2).  

Com relação à perspectiva “de cima”, a relação conjuntiva estabelecida entre as figuras 

mostra que o argumento introduzido na figura 2 contribui para o fluxo discursivo, uma vez que 

a autora, para explicar o significado de bullying, utiliza uma autoridade, que são os 

universitários, para fundamentar o discurso. Isso é importante para o processo sociossemiótico 

explorar, pois a autora, a fim de posteriormente convencer o ouvinte/leitor de que o bullying é 

um ato violento que deve ser evitado, utiliza um argumento de autoridade. 

Voltando ao texto, a autora apresenta a definição de bullying pelos universitários e 

emprega, posteriormente, ou seja:  
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Quadro 12 – Identificação do grupo conjuntivo ou seja 

 

bullying comportamento agressivo e 

intencional repetitivo contra uma 

pessoa 

 

ou seja 

se você tem um comportamento que é 

agressivo com falta de educação e se 

você sabe que é uma brincadeira de 

mau gosto e isso se repete 

PARTICIPANTE: bullying 

PROCESSO: é [elíptico] 
CONJUNÇÃO 

PARTICIPANTE: bullying 

[implícito] 

PROCESSO: é [elíptico] 

PARTICIPANTE: bullying 

[implícito] 

PROCESSO: é [elíptico] 

PARTICIPANTE: isso 

  PROCESSO: repete 

Figura 1 Relação 

conjuntiva 

Sequência de figuras (2, 3 e 4) 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Sob o olhar “de baixo”, a conjunção é realizada pelo grupo conjuntivo ou seja. Já o 

exame “ao redor” permite identificar que essa conjunção liga, dessa vez, uma figura a uma 

sequência de figuras, composta por 2, 3 e 4. Ainda por meio dessa perspectiva, verifica-se que 

os participantes comportamento agressivo, [comportamento] intencional e [comportamento] 

repetitivo, pertencentes à figura 1, relacionam-se respectivamente por coesão lexical com as 

figuras se você tem um comportamento que é agressivo com falta de educação (figura 2), se 

você sabe que é uma brincadeira de mau gosto (figura 3) e isso se repete (figura 4). Sob o olhar 

“de cima”, a realização das figuras 2, 3 e 4 contribui para o desenvolvimento do texto. Para 

entender essa análise, deve-se conhecer o contexto em que o texto foi criado: a autora é uma 

adolescente e fala, em seu canal do Youtube, para um público predominantemente infanto-

juvenil. Como anteriormente ela utiliza um argumento de autoridade, que apresenta uma 

definição de bullying mais técnica, a autora, por meio da conjunção, apresenta a mesma 

definição, reformulando-a, de modo a torná-la mais acessível ao seu público. 

Na análise anterior, observa-se que as figuras 2, 3 e 4 são ligadas por meio de uma opção 

sistêmica realizada por e: 

 

 

 

 

 

 

figura 2 

figura 3 

figura 4 
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Quadro 13 – Identificação do grupo conjuntivo e 

 

se você tem um 

comportamento que 

é agressivo com 

falta de educação 

 

e 

se você sabe que é 

uma brincadeira de 

mau gosto 

 

e 

isso se repete 

PARTICIPANTE: 

Bullying [elíptico] 

PROCESSO: é 

[elíptico] 

CONJUNÇÃO PARTICIPANTE: 

Bullying [elíptico] 

PROCESSO: é 

[elíptico] 

CONJUNÇÃO PARTICIPANTE: 

isso 

PROCESSO: repete 

Figura 1 Relação 

conjuntiva 

Figura 2 Relação 

conjuntiva 

Figura 3 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A perspectiva “de baixo” revela que a conjunção é realizada pelo grupo conjuntivo e. 

De maneira complementar a essa análise, o exame “ao redor” permite caracterizar e como 

conjunção pelo fato de ela ligar figuras: a figura 1 na 2, e a 2 na 3, como se verifica no Quandro 

13. E é a ligação que e estabelece entre as figuras que permite a formação de uma sequência 

que caracterizará e definirá bullying. Além disso, o olhar “de cima” revela que a conjunção 

estabelece a ligação entre as diferentes fases do discurso que dizem respeito à definição de 

bullying pela autora. Como apontado anteriormente, essa fase do discurso, em que a autora 

apresenta sua definição menos técnica desse ato, facilita o entendimento do significado técnico 

de bullying, já que o público que a segue é, em sua maioria, formado por crianças e adolescentes. 

Além dessa, verifica-se que a autora, ainda na definição de bullying, apresenta diversas 

condições que caracterizam essa prática. Veja-se abaixo: 

 

Quadro 14 – Identificação do grupo conjuntivo se 

 

 

se 

você tem um comportamento que é 

agressivo com falta de educação e 

você sabe que é uma brincadeira de 

mau gosto e isso se repete 

isso é bullying 

CONJUNÇÃO 
PARTICIPANTE: você 

PROCESSO: tem 

PARTICIPANTE: você 

PROCESSO: sabe 

PARTICIPANTE: isso 

  PROCESSO: repete 

PARTICIPANTE: isso 

PROCESSO: é 

Relação 

conjuntiva 

Sequência de figuras (1, 2 e 3) Figura 4 

Fonte: elaborado pelo autor 

figura 1 

figura 2 

figura 3 
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Por meio do olhar “de baixo”, a conjunção é realizada pelo grupo conjuntivo se. 

Observa-se ainda que, por meio do olhar “ao redor”, ela liga uma sequência de figuras (1, 2 e 

3) à figura 4, como pode ser verificado no quadro acima. Já a perspectiva “de cima” revela que 

essas figuras contêm uma relação de condição que é fundamental para se caracterizar o bullying. 

São elas que permitem que se identifique essa prática. 

Veja-se, a seguir, mais uma realização de e: 

 

Quadro 15 – Identificação dos grupos conjuntivos e e daí 

 

uma coisa é a gente 

zoar fazer uma 

brincadeira assim com 

nossos amigos com 

quem a gente conhece 

 

e 

a pessoa fica tipo 

“hm não gostei” 

 

daí 

você parar e 

respeitar isso 

PARTICIPANTE: uma 

coisa 

PROCESSO: é 

CONJUNÇÃO PARTICIPANTE: 

a pessoa 

PROCESSO: estão 

CONJUNÇÃO PARTICIPANTE: 

você 

PROCESSO: 

parar/respeitar 

Figura 1 Relação 

conjuntiva 

Figura 2 Relação 

conjuntiva 

Figura 3 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Sob o olhar “de baixo”, a conjunção é realizada pelo grupo conjuntivo e e, sob o “ao 

redor”, liga duas figuras. Já com relação ao estrato semântico, por meio do exame “de cima”, 

verifica-se que e liga figuras que dizem respeito i) ao fato de se fazer uma brincadeira com um 

determinado amigo e i) ao de ele não gostar. A princípio, a relação entre elas faz com que se 

entenda que se trate da prática do bullying. No entanto, a próxima relação conjuntiva é 

fundamental para que se quebre essa expectativa.   

Posteriormente, há a estrutura daí, que, nesse caso, é realizada de forma muito 

semelhante a e: “de baixo”, ela pertence ao grupo conjuntivo que realiza a função de conjunção, 

e “ao redor”, liga duas figuras. Acontece que, aqui, o exame “de cima” permite verificar que a 

figura 3 se diferencia das demais, porque, ao concluir a sequência de figuras, ela faz com que o 

significado criado por essa sequência (a qual pode ser vista no quadro abaixo) não seja a 

definição de bullying: o processo parar/respeitar está oposto ao insistir/perceber. Isso será 

melhor esclarecido na análise abaixo: 
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Quadro 16 – Identificação dos grupos conjuntivos mas 

 

uma coisa é a gente zoar fazer uma brincadeira 

assim com nossos amigos com quem a gente 

conhece e a pessoa fica tipo “hm não gostei” 

daí você parar e respeitar isso 

 

mas 

outra coisa é você insistir nessa 

situação e perceber que essa pessoa 

tá se incomodando 

PARTICIPANTE: uma coisa 

PROCESSO: é 

PARTICIPANTE: a pessoa 

PROCESSO: fica 

 PARTICIPANTE: você 

  PROCESSO: parar/respeitar 

CONJUNÇÃO PARTICIPANTE: outra coisa 

PROCESSO: é 

Sequência de figuras (1, 2 e 3) Relação 

conjuntiva 

Figura 4 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Identifica-se, novamente, outro emprego de mas no texto. Com base no exame “de 

baixo”, a conjunção é realizada pelo grupo conjuntivo mas. Sob o olhar “ao redor”, ela 

estabelece uma ligação entre uma sequência de figuras e uma figura. Ainda com relação a esse 

exame, verifica-se que, diferentemente do emprego anterior de mas, não se identifica, na análise 

em questão, adjuntos de polaridade e de modo que contribuem para promover a oposição. No 

entanto, esse sentido se dá ao se oporem os participantes das figuras 1 e 4, respectivamente 

realizados pelos grupos nominais uma coisa e outra coisa. Ademais, na figura 4, a oração 

encaixada você insistir nessa situação e perceber que essa pessoa tá se incomodando é 

composta pelo grupo verbal insistir/perceber que se opõe ao grupo verbal parar/respeitar da 

oração que realiza a figura 3, o que também contribui para promover o contraste entre a 

sequência de figuras e a figura 4. Já o exame “de cima” permite identificar que, novamente, a 

autora do texto apresenta o significado de bullying com suas palavras, a fim de facilitar ainda 

mais o entendimento da definição técnica anteriormente apresentada. Assim, o estrato 

semântico mostra que a conjunção opõe (i) a fase do discurso que não é a definição de bullying, 

mas apenas um ato de brincadeira (ii) da fase que é a definição desse ato de violência. 

 Assim, por meio dessa análise, localiza-se a conjunção no estrato semântico. Ao 

examiná-la pelo olhar “de baixo”, verificou-se que ela é realizada, na gramática, pelo grupo 

conjuntivo. “Ao redor”, liga figuras, sequência de figuras e fases do discurso. O “de cima” 

permitiu identificar implicação do sistema de CONJUNÇÃO no contexto em que o texto é 

realizado. Veja-se a Figura 31 a seguir, a qual ilustra a identificação proposta nesta seção: 

 

 

figura 1 

figura 2 

figura 3 
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Figura 31 – Realização da relação conjuntiva 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Após a análise anterior, em que se identificou a relação entre a CONJUNÇÃO e as unidades 

que compõem o texto, serão descritas, na próxima seção, as funções que estabelecem relações 

conjuntivas do português brasileiro. Com isso, será desenhado o sistema de CONJUNÇÃO do 

português brasileiro. 

 

4.2 O sistema de CONJUNÇÃO 

 

 Após a análise em que se identificou a relação entre a CONJUNÇÃO e o texto 

<EXP_FM_15>, dedicar-se-á, nesta seção, à análise do comportamento sistêmico das funções 

que realizam esse sistema. Serão, portanto, descritas as CONJUNÇÕES e as suas respectivas 

opções sistêmicas. 

 

4.2.1. REFORMULAÇÃO 

 

Em uma interação entre dois pares distintos: o especialista, aquele que tem 

conhecimento e domínio sobre um determinado assunto, e o leigo, que tem pouca familiaridade 

com determinado tema, ou o desconhece, é comum haver a reformulação das ideias, para que 

ambos conversem em pé de igualdade. Desse modo, a CONJUNÇÃO REFORMULAÇÃO cria o 

significado ao relacionar as unidades do texto de modo que haja entre elas uma reformulação 

das ideias, seja uma reelaboração, seja uma exemplificação.  
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4.2.1.1 Reelaborativa 

 

No texto <EXP_FD_09>, discute-se a respeito da Lei Seca. O objetivo aqui não é apenas 

informar, mas também criar novos significados que são postos à negociação com o ouvinte. 

Isso significa dizer que há também argumentação e defesa de ideia. Envolvem-se, nessa 

entrevista, os seguintes pares: o entrevistado, que é o especialista; e o entrevistador, o leigo. 

Desse modo, por conta de haver um diálogo entre alguém que tem domínio do assunto e alguém 

que o desconhece, é comum haver a reformulação das ideias, o que pode ser observado no 

exemplo abaixo:   

 

<EXP_FD_09> 

 

 
 

Nessa fase, que é relativa ao desenvolvimento do texto <EXP_FD_09>, o entrevistado 

inicia sua fala definindo a Lei Seca e falando sobre o tempo em que ela vigora. Pelo fato de a 

lei ser de 2008, dá a entender que dirigir sob influência do álcool, antes dela, não era crime. 

Essa é uma certeza até o momento em que o entrevistado, no turno 11, diz: até o ano de 1998 

a lei era eh eh a lei tinha a sua a sua em seu artigo uma colocação de grau de intensidade da 

dosagem alcoólica. Após essa fala, fica a dúvida se já existia, antes da lei, a criminalização de 

quem dirige sob influência de álcool. Ou seja, ao prosseguir com sua fala, o especialista parece 

revelar que a questão da criminalização de quem dirige sob influência de álcool existe há mais 

tempo, antes mesmo de haver a lei. 
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Dessa forma, com vistas a deixar essa questão mais clara para si próprio e para outros 

ouvintes, o entrevistador reelabora essa e as figuras48 anteriores a ela, indagando: essa questão 

da da criminalidade do condutor de veículo que está dirigindo sob a influência do álcool sob 

a influência de substância que causa dependência química é já era crime antes dessa lei de 

2008 dr?. E esse questionamento é, em seguida, respondido, quando o entrevistado diz: sim sim 

a essa a legislação o código de de trânsito brasileiro vigente na ocasião era vigente 

evidentemente desde 1966 se não me engano e que vigara até 1998 portanto há muito tempo. 

De forma complementar ao olhar “de cima”, o olhar “ao redor” mostra a relação entre 

as figuras nessa fase. Considere-se o esquema a seguir: 

 

Figura 32 – Esquema da opção reelaborativa no texto <EXP_FD_09> 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Por meio do Processo Relacional de identidade, realizado pelo grupo verbal é, o 

Participante a lei seca é relacionado ao Participante lei 11 705 de 2008. Verifica-se que ao nome 

popular (Lei Seca) foi relacionado o termo técnico (Lei nº 11.705/2008), o que dá indícios do 

conhecimento e domínio do entrevistado a respeito do assunto. Posteriormente, ele explica o 

porquê do nome Lei Seca e, por fim, diz sobre o grau de dosagem permitido até o ano de 1998. 

Não fica claro, até então, quando iniciou a criminalização de quem dirigir sob influência do 

álcool.  

Desse modo, para esclarecer essa questão, o entrevistador, ao indagar o entrevistado, 

relaciona as figuras por meio da opção reelaborativa. Na figura que foi reelaborada, os 

Participantes são essa questão da criminalização e crime, respectivamente o Símbolo, 

Participante que é relacionado a algum valor, e o Valor, Participante que estabelece um valor 

                                                 
48 Sempre que se referir, nesta dissertação, à figura como unidade de descrição da CONJUNÇÃO, ela será empregada 

com a inicial em a minúscula; quando se referir à Figura como imagem de análise, essa palavra será escrita com a 

inicial maiúscula. 
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ao Símbolo. É, portanto, essa relação que facilita o entendimento de quando se começou a punir 

aqueles que dirigem sob efeito do álcool.  

Além disso, a reelaboração não acontece apenas do falante leigo para o experiente, mas 

também do segundo para o primeiro. Voltando-se ao texto <EXP_FD_09>, houve, após a 

indagação do entrevistador, como verificado na análise acima, uma preocupação do 

entrevistado em deixar mais claras as informações que ele apresenta na entrevista. Como 

exemplo, veja-se a fase abaixo:  

 

<EXP_FD_09> 

 
 

Ao informar que de é 8 decigramas por litro de sangue que continha na legislação 

anterior hoje baixou para 6 decigramas por litro de sangue, o entrevistado está reelaborando 

o que já foi dito: o que na verdade esta esta lei veio alterar foi o índice de dosagem. Baixar de 

8 decigramas para 6 é a alteração no índice de dosagem. Desse modo, a perspectiva “de cima” 

revela a preocupação do entrevistado em fazer com que o ouvinte o entenda, afunilando cada 

vez mais o significado.  

Para a análise “ao redor”, veja-se o esquema: 

 

Figura 33 – Esquema da opção reelaborativa no texto <EXP_FD_09> 

 

 
 Fonte: elaborado pelo autor. 

  

A perspectiva “ao redor” revela que a figura de é 8 decigramas por litro de sangue que 

continha na legislação anterior hoje baixou para 6 decigramas por litro de sangue diz respeito 

à alteração do índice de dosagem. Há, portanto, uma reelaboração entre duas figuras de modo 

a esclarecer o que seria a alteração desse índice. 

 No texto analisado, essa opção sistêmica foi realizada pelos grupos conjuntivos quer 

dizer que e ou seja, o que pode ser observado pelo olhar “de baixo”. De modo complementar, 
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é verificado, na Tabela 1, que essa opção foi realizada 13 vezes no corpus. Além disso, as 

realizações tiveram um número expressivo em textos cujo modo de produção é diálogo; isso se 

deve ao fato de os falantes, na interação com o outro, preocuparem-se em ser mais claros, o que 

os leva a reelaborar as ideias. Considerem-se os resultados abaixo:  

 

Tabela 1 – Frequência absoluta da opção sistêmica reelaborativa 

 

Reelaborativa  
Modo de 

produção 
Processos sociossemióticos  

Total  
XPL RMD REL REC FAZ EXP COM CAP 

Falado 

monólogo 
3      1  4 

Falado 

diálogo 
 2    2   4 

Escrito 

monólogo 
         

Escrito 

diálogo 
2 1 1     1 5 

 

Total 5 3 1   2 1 1 13 

Fonte: elaborado pelo autor. 

  

4.2.1.2 Exemplificativa 

 

O texto <XPL_ED_02> é constituído de perguntas e respostas a respeito de determinados 

assuntos, sobre os quais busca-se, nessas respostas, esclarecer algumas dúvidas. Com isso, há 

como objetivo, nesse texto, a transmissão do conhecimento, que se dá, assim como no texto 

anterior, em que se descreveu a opção reelaborativa, entre um especialista e um leigo no 

assunto. Levando-se isso em consideração, veja-se o exemplo abaixo: 

 

 <XPL_ED_02> 

 
 

 A despeito de esta análise ter como foco a opção exemplificativa, verifica-se, além 

dessa, a reelaborativa. Ambas contribuem de forma significativa para a construção do texto 
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<XPL_ED_02>. Isso se deve ao fato de essas opções sistêmicas, como se observa por meio da 

perspectiva “de cima”, relacionarem as unidades a fim de uma esclarecer o sentido da outra, 

seja reelaborando-a, seja exemplificando-a. Isto é, em um texto em que há dois pares distintos 

– o especialista, quem tem domínio de um determinado assunto, e o leigo, quem tem pouca 

familiaridade com ele –, reelaborar ou exemplificar unidades em que se tenha uma linguagem 

mais técnica de modo que o texto como um todo seja mais acessível para o interlocutor contribui 

para que se mantenha o fluxo discursivo. Para melhor entender a relação entre as figuras, 

considere-se o esquema abaixo: 

 

Figura 34 – Esquema da opção exemplificativa no texto <FAZ_FM_02>. 

 

 

 Fonte: elaborado pelo autor. 

  

O olhar “ao redor”, por sua vez, permite identificar que a opção sistêmica, 

diferentemente da reelaborativa, especifica uma instância mais geral. Enquanto, na 

reelaborativa, o Participante realizado pelo grupo nominal retroalimentação, que é um termo 

específico, é reelaborado para algo mais geral: a figura como uma coisa interfere na outra; na 

exemplificativa acontece o contrário: há um termo mais geral, o Adjunto realizado pelo grupo 

adverbial em várias áreas, que é reformulado em um termo mais específico: o Adjunto 

realizado pelo grupo adverbial na biologia. Esse é o principal contraste que há entre essas duas 

opções sistêmicas  

 Por fim, por meio do olhar “de baixo”, a opção sistêmica exemplificativa foi realizada 

pelo grupo conjuntivo por exemplo. O total de realizações dessa opção, no corpus, foi 2, e o 

número expressivo delas, com relação tanto à reelaborativa, quanto à exemplificativa, foi em 

textos pertencentes aos processos explicar (XPL) e explorar (EXP), cujo modo de produção é o 

diálogo, como se observa na Tabela 2: 
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 Tabela 2 – Frequência absoluta da opção sistêmica exemplificativa 

 

Exemplificativa  
Modo de 

produção 
Processos sociossemióticos  

Total  
XPL RMD REL REC FAZ EXP COM CAP 

Falado 

monólogo 

         

Falado 

diálogo 

         

Escrito 

monólogo 

         

Escrito 

diálogo 
1     1   2 

 

Total 1     1   2 

 Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Outras realizações dessa opção podem ser vistas no sistema REFORMULAÇÃO, desenhado a 

seguir. Considere-se a Figura 35: 

  

Figura 35 – Sistema da conjunção reformulação 

  

 

 

 Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4.2.2 ADIÇÃO 

 

Nos diversos textos, é muito comum adicionar um argumento ao outro com vistas a 

defender um determinando ponto de vista, ou, ainda, adicionar eventos para compor, por 

exemplo, narrativas. Além disso, é comum também adicionar alternativas, entre as quais se 

escolhe uma. A CONJUNÇÃO ADIÇÃO estabelece, desse modo, uma relação entre figuras, 

sequência de figuras ou fases do discurso a fim de somá-las, seja adicionando uma unidade à 

outra, unindo-as, seja adicionando-as, dando alternativas.  
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4.2.2.1 Aditiva: positiva  

 

 No texto <EXP_EM_02>, o autor apresenta a opinião de um especialista a respeito da 

economia brasileira na tentativa de ser imparcial. Apresenta-se, primeiramente, o ponto de vista 

do entrevistado; posteriormente, são apresentados argumentos em defesa dessa opinião, de 

modo a conferir credibilidade ao texto. Assim, por se tratar de um texto cujo autor não é o 

especialista, ou seja, as opiniões e argumentos não pertencem a ele, mas ao entrevistado, há 

uma predominância da adição positiva de ideias que compõem um argumento, conforme se 

verifica no texto abaixo: 

 

<EXP_EM_02> 

 

 

Na introdução do texto <EXP_EM_02>, o autor deixa claro o posicionamento do 

economista sobre a situação financeira do país: o Brasil tem dólares suficientes para se defender 

da crise. Desse modo, na fase discursiva relativa ao desenvolvimento, é apresentado o 

argumento desse especialista que defende sua opinião. Isso é identificado por meio do olhar “ao 

redor”: somam-se figuras que compõem esse argumento. Considere-se o esquema a seguir:   

 

Figura 36 – Esquema da opção aditiva 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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O olhar “ao redor” permite identificar que as figuras se adicionam umas às outras 

formando sequências, que, por sua vez, formam-se a fase relativa ao desenvolvimento, em que 

o entrevistado defende seu ponto de vista. Grande parte dessas figuras apresenta, em sua 

configuração, Processos Verbais, realizados pelos grupos verbais significa, diz, cita. Como se 

trata de argumentos do economista, ele é o Dizente, o Participante responsável por esse 

Processo. Importam-se, aqui, seus argumentos, e não um posicionamento do autor do texto. Por 

conta disso, há uma predominância da opção aditiva: as figuras são adicionadas umas às outras, 

compondo o argumento do entrevistado. 

Finamente, por meio do olhar “de baixo”, a opção sistêmica aditiva foi realizada pelo 

grupo conjuntivo e. A realização das aditivas foi a que obteve, no corpus, o maior número, ao 

todo 228 ocorrências. Como se vê na Tabela 3, ela está muito mais presente nos textos cujo 

modo de produção é falado e que pertencem aos processos relatar, explorar e compartilhar. 

 

Tabela 3 – Frequência absoluta da opção sistêmica aditiva: positiva 

 

Aditiva  
Modo de 

produção 
Processos sociossemióticos  

Total  
XPL RMD REL REC FAZ EXP COM CAP 

Falado 

monólogo 
7 2 11 23 8 6 17 7 81 

Falado 

diálogo 
3 15 17 2 3 4 7 4 55 

Escrito 

monólogo 
3 4 5 6  5 17 2 42 

Escrito 

diálogo 
2 5 8 2  23 5 5 50 

 

Total 15 26 41 33 11 38 46 18 228 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4.2.2.2 Aditiva: negativa  

 

Além de uma adição positiva, há também a negativa, em que se tem uma soma de figuras 

negativas. O texto <RMD_FD_06>, que é uma entrevista em que se discute a respeito do estresse 

causado ao estudante pelo vestibular e pela escolha profissional, há uma justificativa 

apresentada pelo entrevistado em que se somam figuras negativas. Considere-se o exemplo 

abaixo: 
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<RMD_FD_06> 

 
 

A fase acima diz respeito à conclusão do texto, em que o falante dá dicas para o aluno 

que fará ainda o vestibular. Ao orientá-lo, é apresentada uma informação que não deve ser feita: 

entrar muito de salto alto no mercado, e ela explica o porquê: não é bom para o futebol, não é 

bom para o profissional, não é bom para a carreira. Trata-se de figuras que são negativas e 

que compõem um argumento negativo, que justifica o porquê de o aluno não entrar no mercado 

de “salto alto”. Além desse olhar “de cima”, o “ao redor” também contribui para que se 

compreenda a atuação desse tipo de relação aditiva. Veja-se o esquema a seguir: 

 

 Figura 37 – Esquema da opção aditiva negativa 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Por meio do olhar “ao redor”, verifica-se que a negação nas figuras se dá pelo Adjunto 

de Polaridade: Negativa, realizado pelo grupo adverbial não, na figura: não entrar muito de 

salto alto no mercado. Se se transformar para uma aditiva positiva, é necessário que se retire 

esse Adjunto. Por esse motivo, trata-se de diferentes opções sistêmicas. 

A aditiva negativa foi realizada pelo grupo conjuntivo nem. No corpus, essa opção foi 

realizada duas vezes, e foi no mesmo texto: <RMD_FD_06>, conforme se verifica na Tabela  4 a 

seguir: 
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Tabela 4 – Frequência absoluta da opção sistêmica aditiva: negativa 
 

Aditiva: negativa  
Modo de 

produção 
Processos sociossemióticos  

Total  
XPL RMD REL REC FAZ EXP COM CAP 

Falado 

monólogo 
         

Falado 

diálogo 
2         

Escrito 

monólogo 
         

Escrito 

diálogo 
         

 

Total         2 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4.2.2.3 Alternativa 

 

Apresenta-se aqui outra pergunta e resposta pertencentes ao texto <XPL_ED_02>. Dessa 

vez, pergunta-se o que é clima e cultura organizacional. Para diferenciá-las, o autor as define e, 

ao responder sobre cultura, utiliza figuras que se relacionam por meio da opção alternativa. 

Considere-se o exemplo abaixo: 

 
 <XPL_ED_02> 

 
 

O exame “de cima” permite identificar que, na fase relativa à introdução de uma das 

perguntas que constituem o texto <COM_EM_01>, o autor define clima organizacional como o 

ambiente empresarial, que pode ser bom e chato. Trata-se de características que podem, ambas, 

caracterizar esse ambiente, mas que não o caracterizam de forma simultânea. Somam-se pela 

possibilidade de defini-lo, mas excluem-se por não o definirem simultaneamente: não pode ser 

bom e chato ao mesmo tempo. De forma complementar, o olhar “ao redor” contribui para que 

se identifique o contraste entre essa opção alternativa e as demais funções da CONJUNÇÃO 

ADIÇÃO. Considere-se, então, o seguinte esquema: 
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Figura 38 – Esquema da opção alternativa 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O exame “ao redor” permite verificar que, na relação entre as figuras, há a alternância: 

a despeito de bom e chato serem Atributos do Portador, Participante realizado pelo grupo 

nominal Clima organizacional, eles não podem coocorrer. Isso se deve ao fato de essas 

características se oporem: bom é uma qualidade positiva, enquanto chato, negativa. Por isso há 

opções que se alternam.  

Por fim, por meio do olhar “de baixo”, a opção sistêmica aqui descrita foi realizada pelo 

grupo conjuntivo se. Como se vê na tabela 5, houve, no corpus, apenas três ocorrências: duas 

no processo sociossemiótico explicar e uma no compartilhar.  

 

Tabela 5 – Frequência absoluta da opção sistêmica alternativa 

 

Alternativa  
Modo de 

produção 
Processos sociossemióticos  

Total  
XPL RMD REL REC FAZ EXP COM CAP 

Falado 

monólogo 
      1  1 

Falado 

diálogo 
         

Escrito 

monólogo 
         

Escrito 

diálogo 
2        2 

 

Total 2      1  3 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Outras realizações dessa e das opções aditiva positiva e aditiva negativa podem ser vistas 

no sistema da CONJUNÇÃO ADIÇÃO desenhado a seguir. Considere-se a Figura 39: 
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Figura 39 – Sistema da CONJUNÇÃO ADIÇÃO  

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4.2.3 CONTRAPOSIÇÃO 

 

 Nas diversas interações, em que há, por exemplo, defesas de opiniões, confrontar 

argumentos é uma grande estratégia argumentativa. É comum, além disso, vivenciarem-se 

acontecimentos a que se é contrário: eventos que, embora se contrapõem, acontecem – 

acontecem independentemente de qualquer ação. São essas funções pertencentes à CONJUNÇÃO 

CONTRAPOSIÇÃO, a qual gera as seguintes opções: concessiva, adversativa, comparativa e 

redirecionativa. 

 

4.2.3.1 Concessiva 

 

 A adolescência é um momento marcado por incertezas, dentre as quais destaca-se a 

escolha profissional. Essa é uma discussão presente no texto <RMD_FD_06>: trata-se de uma 

entrevista em que uma psicóloga, uma especialista no assunto, discute a respeito do estresse 

causado ao estudante pelo vestibular e pela escolha profissional. Ademais, além de debater esse 

assunto, ela dá dicas, faz recomendações, para que esse momento da vida do adolescente seja 

aliviado. Nessas discussões, a psicóloga apresenta empecilhos que agravam a situação do 

jovem, entre os quais está a ausência dos pais. Considere-se, abaixo, a seguinte fase do texto 

<RMD_FD_06>: 
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<RMD_FD_06> 

  
 

 A fase discursiva acima diz respeito ao desenvolvimento do texto <RMD_FD_06>, mais 

especificamente à fase em que a psicóloga discute sobre o agravamento do problema: o estresse 

dos alunos se intensifica devido à falta de consciência dos pais ao orientar seus filhos. A 

entrevistadora pergunta à psicóloga sobre a falta de orientação dos pais quanto à inscrição de 

seus filhos no vestibular. Ao responder à pergunta, a psicóloga inicia sua fala elogiando a figura 

dos pais, destacando seu esforço para que os filhos tenham uma boa educação. E é aí que atua 

a opção concessiva, como se pode constatar por meio da perspectiva “de cima”: a concessão 

acontece no momento em que ela diz haver deficiência das famílias que ela atente no que diz 

respeito a orientar os filhos ao prestar o vestibular. A princípio, ela apresenta argumentos que 

são favoráveis aos pais: dar bom colégio para os filhos e prover eles com os livros que eles 

precisam com cursos de idiomas; posteriormente, apresenta um argumento que é negativo: o 

fato de eles deixarem a questão do vestibular dos seus filhos para a última hora. Apesar de haver 

contraste entre as figuras – de um lado algo que é positivo e de outro negativo –, elas não se 

anulam. Veja-se o esquema abaixo: 

 

Figura 40 – Esquema da opção sistêmica concessiva 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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 De modo complementar, o exame “ao redor” indica que a figura os pais se preocupam 

com com muitas coisas contém um Processo Mental, realizado pelo grupo verbal preocupam, 

que apresenta o que é sentido pelo Participante os pais: trata-se da preocupação que eles sentem. 

Essa figura é reelaborada a seguir: dar um bom colégio para os filhos e prover eles com os 

livros que eles precisam com cursos de idiomas. Na primeira, há um Processo Material que tem 

como Meta o Participante colégio, que é qualificado como bom; na segunda, o Processo Mental, 

realizado pelo grupo verbal precisar, também expressa aquilo que é sentido pelos pais na 

primeira figura: a preocupação com os filhos. Esses elementos se opõem aos da figura posterior, 

que contém a concessão. Por meio do Processo Relacional é, a psicóloga qualifica como 

deficiente a ação dos pais com relação à questão do vestibular dos seus filhos: deixam para a 

última hora.  

 Por fim, por meio do olhar “de baixo”, a opção concessiva foi, no texto <RMD_FD_06>, 

realizada pelo grupo conjuntivo mas. Além disso, conforme se vê na Tabela 6, houve 46 

ocorrências em que essa opção foi realizada.  

 

Tabela 6 – Frequência absoluta da opção sistêmica concessiva 

 

Concessiva  
Modo de 

produção 
Processos sociossemióticos  

Total  
XPL RMD REL REC FAZ EXP COM CAP 

Falado 

monólogo 
 1 4 2 1 1 3  12 

Falado 

diálogo 
 3 5  2  2  12 

Escrito 

monólogo 
 1  2   7  10 

Escrito 

diálogo 
1  2 2  4 1 2 12 

 

Total 1 5 11 6 3 5 13 2 46 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4.2.3.2 Adversativa 

 

 O texto <REL_ED_01> é uma entrevista extraída da revista Abril que apresenta 

esclarecimentos a respeito do uso de metodologia de projetos didáticos em sala de aula. Cabe a 

esse texto expor informações que definem o tema. Por exemplo: compete ao autor apresentar 

aquilo por que o público-alvo desses projetos – os estudantes – se interesse, e apresentar essas 
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informações de modo que elas se opõem completamente para que se enfatize uma delas é uma 

estratégia argumentativa. Com isso, considere-se o exemplo abaixo: 

 

<REL_ED_01> 

 
 

 A fase relativa à introdução do texto <REL_ED_01> apresenta uma breve explicação de 

o porquê trabalhar com esses projetos, bem como o modo como será feita a entrevista (quantas 

perguntas, quem são os entrevistados etc.). Já a fase apresentada acima faz parte do 

desenvolvimento do texto, e ela é uma resposta à seguinte pergunta do entrevistador: O tema 

de um projeto é escolhido pelos alunos, pelo professor ou coletivamente? O que cabe a cada 

um decidir?. A despeito de o entrevistado esclarecer que são os professores que devem escolher 

o tema, ele deixa clara a participação ativa dos alunos, bem como deixa nítido o que os fazem 

gostar ou não do projeto: respectivamente a importância de saber claramente o que todos vão 

produzir e o fato de fazer passeios ou manejar máquinas fotográficas e gravadores. Opô-las é 

uma estratégia do autor, no sentido de que deixar claro o que realmente faz com que os alunos 

se interessem pelos projetos. Além desse olhar “de cima”, o “ao redor” contribui para que se 

entenda essa oposição. Considere-se, então, o esquema abaixo: 

 

Figura 41 – Esquema da opção sistêmica adversativa 

 

 

   Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 O exame “ao redor” mostra que os Processos das duas figuras são os mesmos. Trata-se 

de um Processo Mental, realizado pelo grupo verbal gostar, seguido de um Relacional, 

realizado por é. Acontece que um deles é anulado pelo Adjunto de Polaridade: Negativa, 

realizado pelo grupo adverbial não, o que faz com que apenas uma das figuras se realize.  
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 Por fim, a perspectiva “de baixo” revela que a opção adversativa, assim como a 

concessiva, foi realizada pelo grupo conjuntivo mas. Foram, no total, 8 realizações dessa opção, 

conforme se vê na Tabela 7: 

 

Tabela 7 – Frequência absoluta da opção sistêmica adversativa 

 

Adversativa  
Modo de 

produção 
Processos sociossemióticos  

Total  
XPL RMD REL REC FAZ EXP COM CAP 

Falado 

monólogo 
 1    1   2 

Falado 

diálogo 
  1      1 

Escrito 

monólogo 
      2  2 

Escrito 

diálogo 
  1     2 3 

 

Total  1 2   1 2 2 8 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4.2.3.3 Comparativa 

 

 O texto <REC_FM_04> pertence ao processo sociossemiótico fazer. Isso significa dizer 

que o objetivo de sua produção é facilitar a execução de uma determinada atividade. No caso 

desse texto em questão, é passada uma fórmula ao ouvinte para que ele consiga preparar 

determinado prato: trata-se de uma receita em que se ensina a fazer uma moqueca, intitula 

legítima moqueca capixaba. Na fase relativa à introdução, há uma explicação do que se trata 

essa moqueca, dos ingredientes principais e dos opcionais, conforme se observa abaixo: 

 

<REC_FM_04> 

 
 Fonte: elaborada pelo autor. 
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Na fase relativa à introdução do texto <REC_FM_04>, a autora apresenta a possibilidade 

de haver duas moquecas: a capixaba e a baiana, que, apesar de semelhantes, se diferenciam. E 

se diferenciam por conta de, principalmente, um ingrediente principal: na moqueca capixaba, 

usa-se o colorau. Isso é verificado na figura tem que ter um ingrediente sem o qual os habitantes 

do espírito santo não consideram isso uma moqueca. Diferentemente das outras ocorrências, 

em que a contraposição ora impede que uma das figuras não se realize, ora as opõe, mas não as 

anulando, são apresentadas, especificamente na opção comparativa, opções. Adotando-se o 

olhar “de cima”, observa-se que essas opções contribuem, no texto em questão, para que se 

defina a moqueca capixaba, diferenciando-a, ao mesmo tempo, das outras. Além desse olhar 

“de cima”, o “ao redor” também contribui para que se entenda essa opção sistêmica. Diante 

disso, considere-se a Figura 42 a seguir: 

 

 Figura 42 – Esquema da opção sistêmica comparativa 

 

 

 Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Na sequência de figuras acima, há uma comparação entre as moquecas baiana e 

capixaba. A fim de diferenciá-las, a autora ressalta os ingredientes que são principais em cada 

uma delas: de um lado, têm-se o leite de coco e o azeite de dendê; de outro, o colorau dissolvido 

no óleo. A comparação atua nesse momento: deixa clara a diferencia entre as duas moquecas. 

Diante disso, o exame “ao redor” permite identificar que essa opção comparativa relaciona duas 

figuras: i) diferentemente da baiana ela não leva leite de coco nem azeite de dendê e ii) tem que 

ter um ingrediente sem o qual os habitantes do espírito santo não consideram isso uma 

moqueca. Em i), há um Processo Material, realizado pelo grupo verbal leva, bem como há os 

Participantes realizados pelos grupos nominais ela e o leite de coco e o azeite de dendê. Ainda, 

essa figura tem a polaridade negativa, por conta do Adjunto de Polaridade: Negativa não, o que 

contribui para que fique claro o que não há em uma moqueca capixaba. Nessa figura, portanto, 

ela é definida e comparada à baiana por ingredientes que ela não tem. Já em ii), o mesmo 

Participante, que diz respeito à moqueca capixaba, é identificado morfologicamente na terceira 

pessoa do grupo verbal tem. O próximo Participante substitui os da figura anterior promovendo 
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a comparação: agora há um ingrediente específico, que é o colorau. Por meio dessa relação, é 

definida a moqueca capixaba.  

Por fim, adotando o exame “de baixo”, a opção sistêmica comparativa foi realizada no 

texto <REC_FM_04> pelo grupo conjuntivo mas. No total, houve 6 realizações dessa opção no 

corpus analisado, como se vê na Tabela 8 a seguir: 

 

Tabela 8 – Frequência absoluta da opção sistêmica comparativa 

  

Comparativa  
Modo de 

produção 
Processos sociossemióticos  

Total  
XPL RMD REL REC FAZ EXP COM CAP 

Falado 

monólogo 
 1   1    2 

Falado 

diálogo 
  1      1 

Escrito 

monólogo 
1   1     2 

Escrito 

diálogo 
     1   1 

 

Total 1 1 1 1 1 1   6 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

4.2.3.4 Redirecionativa 

  

 Como visto anteriormente, o texto é composto por diversos assuntos, que caracterizam 

as suas diversas fases. Mudar de fase é, portanto, redirecionar o assunto, e, às vezes, 

redirecionar a argumentação. O texto <CAP_ED_01> pertence ao processo sociossemiótico 

capacitar, processo no qual se criam significados, pontos de vista e valores por meio da 

negociação. Mais especificamente, trata-se de uma discussão acerca da recolhida de animais 

em um lugar ao qual eles já estão habituados. Como se trata de uma discussão em que se têm 

mais de dois falantes, cada um deles expressa seu ponto de vista, concordando ou não com o 

que foi posto à negociação, e, a fim de defenderem sua opinião, eles apresentam argumentos. 

Considere-se o seguinte exemplo: 
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<CAP_ED_01> 

  
 

 Anteriormente a esse falante, um outro diz ser imprescindível fazer manifestações que 

abordem a importância de se adotar animais, pois muitos desses abandonos se dão por descuido 

de seus donos. Por conta disso, é falado que se deve pensar muito bem antes de adotá-los. Então, 

na reposta na fase acima, o falante diz concordar com isso. No entanto, ele faz uma ressalva: é 

preciso pensar nos animais que já se habituaram ao local em que se encontram, pelo fato de já 

estarem na fase adulta e já se acostumarem a ser livres; eles, portanto, são prioridade e não 

podem ser recolhidos. A perspectiva “de cima” revela, desse modo, que, por meio da opção 

redirecionativa, há um redirecionamento da argumentação, do tópico do texto. O que se 

apresenta, ali, é o problema em questão apresentado pelo falante: a maioria dos que estão aqui 

já estão em fase adulta e se acostumaram a ser livres, a argumentação passa não mais a ser 

sobre a concordância ou não com o ponto de vista da falante A., mas sim com o novo tópico: a 

ressalva de que há animais que não podem ser adotados, que devem ser livres. Considere-se 

abaixo o seguinte esquema: 

 

Figura 43 – Esquema da opção sistêmica redirecionativa 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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 O esquema acima representa duas fases do texto explorar: a introdução, que vai até a 

figura ela diz que temos que ter responsabilidade ao adotar um cão, e o desenvolvimento, que 

começa na figura a maioria dos que estão aqui já estão em fase adulta. Em termos semânticos, 

verifica-se que a opção redirecionativa relaciona duas fases do discurso: a introdução e o 

desenvolvimento. Na primeira fase, fala-se da recolhida dos animais, em que se concorda com 

uma das falantes. No desenvolvimento, por outro lado, o tópico do texto é redirecionado: o fato 

de ser necessário ter responsabilidade para se adotar um animal não é negado, e o autor do texto 

chama atenção para um outro tópico, que diz respeito à não concordância da adoção, em 

hipótese alguma, dos animais que já estão habituados a viverem livres. Isso é possível ser 

verificado pela análise “ao redor”, que mostra a mudança de participante no desenvolvimento: 

não se trata mais de quaisquer cães, mas daqueles que estão na fase adulta. Em seguida, o 

Processo Relacional realizado pelo grupo verbal acostumara a ser atribui uma característica, 

que é o Atributo livres, a esse Participante, que é o Portador A maioria dos cães (em fase adulta). 

Finalmente, a análise “de baixo” mostra que a opção sistêmica redirecionativa é 

realizada pelo grupo conjuntivo acontece que. Houve, no corpus, um total de 10 ocorrências 

dessa opção, conforme se vê, abaixo, na Tabela 9: 

 

Tabela 9 – Frequência absoluta da opção sistêmica redirecionativa 

 

Redirecionativa  

Modo de 

produção 
Processos sociossemióticos  

Total  
XPL RMD REL REC FAZ EXP COM CAP 

Falado 

monólogo 
1      1  2 

Falado 

diálogo 
1 2 1      4 

Escrito 

monólogo 
         

Escrito 

diálogo 
   3  1   4 

 

Total 2 2 1 3  1 1  10 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Na Figura 44, podem ser vistas outras realizações das opções que realizam a CONJUNÇÃO 

CONTRAPOSIÇÃO: concessiva, adversativa, comparativa e redirecionativa. Esse sistema está 

desenhado a seguir: 
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Figura 44 – Sistema da conjunção contraposição  

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4.2.4 TEMPO 

 

 Nas relações diárias, os falantes se situam no tempo: dizem que algo aconteceu em um 

determinado momento no passado, ou dizem que acontecerá no futuro. Essas relações também 

acontecem no texto, e elas atuam com uma finalidade: a de serem elos coesivos, recursos que 

ligam uma unidade a outras de modo que haja entre elas uma relação temporal. Refere-se aqui 

à CONJUNÇÃO TEMPO, que gera quatro opções sistêmicas: sucessiva: anterior, sucessiva: 

posterior, sucessiva: simultânea e ordenativa.  

 

4.2.4.1 Sucessiva: anterior, posterior e simultânea 

 

 Em uma receita, ao instruir alguém a fazer algo, diversos comandos são dados, tendo-

se, portanto, uma orientação para o Modo Imperativo. De forma complementar, é característico 

ainda da receita apresentar, passo a passo, uma sequência dos procedimentos a serem feitos e 

da junção dos ingredientes para que se obtenha o resultado esperado. Essas relações temporais 

estão muito presentes no texto <FAZ_FM_02>, em que há comandos para se fazer uma moqueca 

capixaba. Veja-se abaixo o exemplo que diz respeito à fase relativa ao desenvolvimento desse 

texto:  
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<FAZ_FM_02> 

 
 

 O exame “de cima” permite verificar que, na fase relativa ao desenvolvimento, o autor 

do texto realiza comandos, a fim de instruir o leitor a fazer a moqueca capixaba. Desse modo, 

observa-se que, nas figuras você vai colocar uma camada de cebolas sempre metade, eu fiz um 

soquei num pilãozinho coentro cebolinha pimenta alho e ficou essa esse tempero que eu vou 

colocar bem bem abundante aqui em cima, há uma sucessão temporal de ações necessárias para 

se fazer a receita, que ocorrem uma após a outra. Trata-se das relações que situam as atividades 

no tempo, sendo essas, no caso acima, ações que aconteceram (antes) quanto que irão acontecer 

(depois). Com isso, as funções anterior e posterior contribuem para que haja uma sequência 

ordenada das unidades. Segue, abaixo, o esquema dessas opções sistêmicas: 

 

Figura 45 – Esquema das opções sucessivas anterior e posterior 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 O exame “ao redor” mostra que, em praticamente todas as figuras em há a opção 

posterior na fase acima, há Processos Materiais, que foram realizados pelos grupos verbais usar, 

colocar e começar, cuja localização no tempo é o futuro. Trata-se de ações que devem ser feitas 

para que a receita seja concluída. Assim, para dar esses comandos, a autora utiliza o Imperativo 
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Singularizado: ela sabe para quem o comando é atribuído. Esse comando foi realizado pelo 

grupo verbal vai, cuja morfologia é imperativa. Desse modo, o autor vai dando comandos ao 

ouvinte instruindo-o a preparar o molho da receita. Trata-se da opção posterior, pelo fato de os 

Processos dizerem respeito a ações futuras. Diferentemente dessa opção, a anterior relaciona 

figuras cujos Processos se localizam no tempo passado. Isso é justificado, ao se observar, ainda 

na Figura 45, que um dos condimentos foi feito anteriormente à receita. É a localização no 

tempo dos Processos que faz com que haja o contraste entre as opções. 

 Já a opção sistêmica sucessiva simultânea, aparece, no texto <FAZ_EM_02>, na fase 

relativa ao fim do desenvolvimento, quando se está finalizando a receita. Veja-se o exemplo 

que segue abaixo: 

 

<FAZ_FM_02> 

  
  

Por meio do olhar “de cima”, identifica-se a fase relativa à finalização da receita, em 

que o autor dá os comandos finais para que se termine o prato: é colocado o colorau, um dos 

ingredientes principais que fazem com que seja a moqueca capixaba. Após isso, é necessário 

sacudir a panela a fim de que se misture o colorau. Há o momento certo para isso: quando você 

notar que levantou a fervura. É aí que atua a opção sucessiva simultânea. Considere-se o 

esquema da Figura 46: 

 

Figura 46 – Esquema da opção sucessiva simultânea 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 De modo complementar ao exame “de cima”, o “ao redor” permite identificar que há, 

na figura você notar que levantou fervura, um Processo Mental, realizado pelo grupo conjuntivo 

notar. Trata-se de uma percepção que o interlocutor deve ter para realizar a próxima etapa, que 

é sacudir a panela. Então, novamente, é dado o comando, utilizando-se o Imperativo 
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Singularizado. As ações devem ocorrer simultaneamente: é no momento em que levantar a 

fervura que se deve sacudir a panela. 

Finalmente, por meio do olhar “de baixo”, verifica-se que as opções sistêmicas 

sucessivas posterior, anterior e simultânea foram realizadas, no texto <FAZ_FM_02>, 

respectivamente pelos grupos conjuntivos então, antes de e quando. Foram 3 realizações da 

anterior, 101 da posterior e 31 da simultânea, e grande parte delas se deu em textos que 

pertencem aos processos recriar e compartilhar e cuja modalidade é falado, como se observa 

nas três tabelas que seguem (10, 11 e 12): 

 

Tabela 10 – Frequência absoluta da opção sistêmica sucessiva anterior 
 

Sucessiva anterior  
Modo de 

produção 
Processos sociossemióticos  

Total  
XPL RMD REL REC FAZ EXP COM CAP 

Falado 

monólogo 
    1    1 

Falado 

diálogo 
  1      1 

Escrito 

monólogo 
         

Escrito 

diálogo 
     1   1 

 

Total   1  1 1   3 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Tabela 11 – Frequência absoluta da opção sistêmica sucessiva posterior 

 

Sucessiva posterior  
Modo de 

produção 
Processos sociossemióticos  

Total  
XPL RMD REL REC FAZ EXP COM CAP 

Falado 

monólogo 
  4 30 4 1 27 2 68 

Falado 

diálogo 
 3 1  7 1  12 24 

Escrito 

monólogo 
1    1 1 2  5 

Escrito 

diálogo 
  1 1  2   4 

 

Total 1 3 6 31 12 5 29 14 101 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Tabela 12 – Frequência absoluta da opção sistêmica sucessiva simultânea 

 

Sucessiva simultânea  
Modo de 

produção 
Processos sociossemióticos  

Total  
XPL RMD REL REC FAZ EXP COM CAP 

Falado 

monólogo 
   3 2  4 3 12 

Falado 

diálogo 
2 1 2  2  1 2 10 

Escrito 

monólogo 
1      1 2 4 

Escrito 

diálogo 
1   1  1 2  5 

 

Total 4 1 2 4 4 1 8 7 31 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4.2.4.2 Ordenativa  

 

Organizar o texto, atribuindo uma ordem às suas informações, pode ser uma estratégia 

do autor na composição de seu texto. Por exemplo: o <COM_EM_01> é um diário em que se tem 

uma narrativa de experiência pessoal na qual o autor fala sobre celebração, narrando um fato 

de sua vida que o fez se afeiçoar às comemorações. Ele compara celebração à Páscoa no sentido 

de renovação – “passagem para algo novo”. Ordena-se, diante disso, dois significados 

atribuídos a essa festividade. Veja-se a seguir a fase relativa à conclusão do texto 

<COM_EM_01>: 

 

<COM_EM_01> 

  
Legenda: fase relativa à conclusão do texto <COM_EM_01>. 

 

A perspectiva “de cima” permite identificar que, nessa fase, o autor do texto justifica o 

porquê de ele gostar de celebrar os momentos: você recorda um fato e é como se, em certo 
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sentido, o vivesse de novo. Isso é exemplificado por meio da Páscoa, festividade religiosa que 

tem como sentido principal a renovação. Com isso, por meio da opção ordenativa, são elencados 

e ordenados dois sentidos atribuídos à Páscoa: um cristão, que se refere à passagem de Moisés 

e do seu povo (que vivia como escravo) por entre as águas do Mar Vermelho, em direção à 

Terra Prometida, e um metafísico, relacionado à celebração da passagem da morte (de Jesus) 

para a Vida. Esses momentos, que dizem respeito à passagem e à renovação, representam o que 

o autor entende por vida: sempre é tempo de Páscoa, sempre é tempo de celebrar uma mudança. 

Uma passagem. De modo complementar ao exame “de cima”, o “ao redor” contribui para que 

se entenda a relação ordenativa. Considere-se o esquema representado na Figura 47: 

 

 Figura 47 – Esquema da opção ordenativa 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Por meio do olhar “ao redor”, verifica-se que as duas figuras No sentido cristão, ela 

retoma a passagem de Moisés e do seu povo (que vivia como escravo) por entre as águas do 

Mar Vermelho, em direção à Terra Prometida e No seu sentido mais atual, ela celebra a 

passagem da morte (de Jesus) para a Vida estão em tempos diferentes. Isso é identificado por 

conta da localização temporal dos Processos: a morfologia do grupo verbal vivia permite 

identificar o passado, diferentemente da segunda figura, em que há apenas o Processo Material 

realizado pelo grupo verbal celebra, que marca o presente, bem como há o Adjunto no sentido 

mais atual, que também remete à localização no tempo presente. As figuras estão, portanto, 

situadas no tempo e ordenadas em sequência. 

 Por sua vez, o exame “de baixo” permite identificar que a opção sistêmica ordenativa é 

realizada pelos grupos conjuntivos primeiro e em segundo. No corpus, houve 5 ocorrências de 

sua realização, como se vê na Tabela 13 que segue abaixo: 
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Tabela 13 – Frequência absoluta da opção sistêmica ordenativa 

 

Ordenativa  
Modo de 

produção 
Processos sociossemióticos  

Total  
XPL RMD REL REC FAZ EXP COM CAP 

Falado 

monólogo 
    1    1 

Falado 

diálogo 
     1   1 

Escrito 

monólogo 
      2  2 

Escrito 

diálogo 
  1      1 

 

Total   1  1 1 2  5 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Outras realizações das funções que realizam a CONJUNÇÃO TEMPO: concessiva, 

adversativa, comparativa e redirecionativa podem ser vistas na Figura 48. Além disso, 

apresenta-se também, na Figura 48, o desenho desse sistema, considere-o abaixo: 

 

Figura 48 – Sistema da CONJUNÇÃO TEMPO  

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4.2.5 CONSEQUÊNCIA  

 

 Os falantes, em sua interação com o outro, fazem proposições a partir das quais se deduz 

um determinado conjunto de consequências; realizam algo com um determinado propósito; 

apresentam, por exemplo, argumentos em que há uma relação de causa e consequência. A 

CONJUNÇÃO CONSEQUÊNCIA estabelece, dessa forma, uma relação entre figuras, sequência de 

figuras ou fases do discurso com vistas a gerar, a partir de uma condição ou de uma causa, uma 

finalidade ou uma consequência. Desse modo, as opções dessa CONJUNÇÃO são final, 

condicional, explicativa e conclusiva.  
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4.2.5.1 Final 

 

 Ao instruir alguém a fazer uma determinada habilidade, preocupa-se em facilitar a sua 

execução. Para isso, são dados diversos comandos, passo a passo, para se atingir um 

determinado objetivo. Isso é observado no texto <FAZER_EM_01>, cujo processo sociossemiótico 

é fazer, no qual se tem como finalidade instruir o leitor o modo correto de se fazer a escovação 

dos dentes. Considere-o a seguir: 

   

<FAZER_EM_01> 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Adotando-se o olhar “de cima”, verifica-se que, em toda fase desse texto, existe um 

objetivo com as suas respectivas etapas a serem seguidas pelo leitor. Na introdução, a opção 

final se dá na figura 5: para ter ideia do tempo necessário para uma boa escovação, em que o 

objetivo é o tempo ideal para se escovar os dentes; depois, no desenvolvimento, a opção se dá 

na figura 12: para ter hálito puro, na qual o objetivo é o bom hálito a partir da boa escovação; 

na conclusão, por fim, a finalidade está na figura 15: para mais informações sobre escovas 

dentais, em que o objetivo é saber informações a respeito de escovas dentais. Considere-se 

abaixo o esquema dessa opção sistêmica na fase relativa à introdução do texto: 
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Figura 49  – Esquema da opção final 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Adotando-se o olhar “ao redor”, o Processo Material realizado pelo grupo verbal use 

está no Modo Imperativo, realizando, portanto, um comando. A opção final atua da seguinte 

forma: pelo fato de, no processo sociossemiótico do texto <FAZER_EM_01>, a língua ter como 

papel facilitar a execução de uma atividade, o autor do texto, por meio do comando, instrui o 

leitor para que cumpra uma determinada finalidade. No caso da introdução, o objetivo é que se 

escove o dente em um tempo ideal; para isso, sugere-se a utilização de um relógio. O mesmo 

acontece nas outras fases, veja-se outro exemplo: 

 

Figura 50 – Esquema da opção final 
 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 Identifica-se que o Processo Verbal Material realizado pelo grupo verbal ter está no 

Modo Subjuntivo. Isso significa dizer que a ação expressa por esse Processo é imprecisa, ainda 

não realizada, e dependente de outra para que ela aconteça. Essa ação se dá pelo Processo 

Material realizado pelo grupo verbal escove, que está no Modo Imperativo, por meio do qual 

se realiza, portanto, um comando: escovar a língua para que se atinja um propósito – ter um 

hálito puro.  

 Finalmente, adotando-se a visão “de baixo”, a opção final, em ambos os casos, é 

realizada pelo grupo conjuntivo para. No corpus, houve 5 ocorrências de sua realização, como 

se vê na Tabela 14, que segue abaixo: 

 

 

 

 

 



125 

 

Tabela 14 – Frequência absoluta da opção sistêmica final 

 

Final  
Modo de 

produção 
Processos sociossemióticos  

Total  
XPL RMD REL REC FAZ EXP COM CAP 

Falado 

monólogo 
  1  6  4  11 

Falado 

diálogo 
 1 5  2    8 

Escrito 

monólogo 
1 2 1  3  2  9 

Escrito 

diálogo 
1  5  1 6 1 1 15 

 

Total 2 3 12  12 6 7 1 43 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4.2.5.2 Condicional 

 

 Fazer promoções é uma estratégia para convencer alguém de comprar determinado 

produtor. Por exemplo: o texto <RMD_EM_01>, pertencente ao processo sociossemiótico 

recomendar, tem como finalidade controlar o comportamento dos falantes, ao procurar 

convencê-los a participar da campanha de um produto, cuja divulgação se dá por meio de uma 

promoção: ganhar um suco. Para isso, há algumas condições: etapas que devem ser seguidas. 

Considere-se o texto abaixo: 

 

<RMD_EM_01> 

  
 

 Verifica-se, por meio do olhar “de cima”, que o autor, na introdução, conta sobre a 

dificuldade de se resistir a um refrigerante, procurando sempre substituí-lo por outras bebidas. 
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Devido a isso, na fase em que se analisará a opção condicional – o desenvolvimento –, ele 

recomenda a substituição por um suco que descobriu recentemente. Ainda, ele diz que essa 

bebida está sendo distribuída gratuitamente e, para participar dessa promoção, apresenta 

algumas condições. Considere-se abaixo o seguinte esquema da opção condicional: 

 

Figura 51 – Esquema da opção condicional 

   

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Sob o olhar “ao redor”, a opção sistêmica condicional estabelece uma relação entre a 

sequência de figuras você indica [sic] amigos e eles se cadastram e a figura vc ganha + 1 litro 

de suco (por amigo indicado e cadastrado). Há, em ambas, Processos Materiais, realizados, 

respectivamente, pelos grupos verbais indica, cadastram e ganha. Ainda, verifica-se que o 

Processo Verbal Material realizado pelo grupo verbal indica [indicar] está no Modo Subjuntivo. 

Isso significa dizer que se trata de uma ação imprecisa, hipotética, que denota a condição para 

que algo se realize: você ganha + 1 litro de suco.  

Finalmente, a análise “de baixo” mostra que a opção sistêmica condicional é realizada 

pelo grupo conjuntivo se. Houve, no corpus, um total de 28 ocorrências dessa opção, conforme 

se vê, abaixo, na Tabela 15: 

 

Tabela 15 – Frequência absoluta da opção sistêmica condicional 

 

Condicional  

Modo de 

produção 
Processos sociossemióticos  

Total  
XPL RMD REL REC FAZ EXP COM CAP 

Falado 

monólogo 
   2 1 1  1 5 

Falado 

diálogo 
2 1 6  1 1 2  13 

Escrito 

monólogo 
 1    1   2 

Escrito 

diálogo 
  2 2  1 2 1 8 

 

Total 2 2 8 4 2 4 4 2 28 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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4.2.5.3 Explicativa 

 

 Na transmissão de conhecimento, principalmente quando os falantes têm a intenção de 

convencer o outro daquilo que estão discutindo, eles usam explicações a respeito de seu ponto 

de vista. Utilizam-se de argumentos e os explicam de forma a torná-los mais claros. Durante 

palestras, entrevistas e debates, por exemplo, os autores, com vistas a deixar mais claros seus 

argumentos, fazem diversas explicações: intercalam informações de modo a esclarecer um 

determinado apontamento; utilizam-se de relações de causa e efeito ao exemplificar 

determinado fato, de modo a deixá-lo mais claro; e elucidam determinadas informações, com a 

finalidade de esclarecê-la. Serão apresentadas aqui as opções sistêmicas intercalativa, causal e 

elucidativa. 

   

4.2.5.3.1 Intercalativa 

 

No texto <XPL_FM_05>, cujo processo sociossemiótico é explicar, o autor discute sobre 

o que cabe ou não em uma matéria da revista Piauí, utilizando-se, para isso, de uma 

exemplificação: uma matéria que relaciona o aumento de tortura ao seriado 24 Horas. Durante 

a palestra, ele utiliza-se de argumentos e faz, em seguida, diversas explicações: intercala 

informações de modo a esclarecer um determinado argumento e utiliza-se de relações de causa 

e efeito ao exemplificar determinado fato.  

Na fase discursiva relativa à introdução ao tema, há a apresentação de uma matéria da 

revista Piauí que trata da relação entre o seriado 24 Horas e a tortura. Em seguida, há a fase 

relativa ao desenvolvimento do tema, em que o autor apresenta o problema contido na matéria: 

o fato de o seriado fazer sucesso entre os militares, bem como o resultado desse problema, que 

é o aumento da tortura. Por fim, o texto é concluído com a fase que diz respeito à finalização 

do tema, em que é apresentado o que cabe ou não em uma matéria da revista Piauí. Essa divisão 

de fases contribui para que se faça a descrição da opção intercalativa. Veja-se a seguir o texto 

<XPL_FM_05>:  
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<XPL_FM_05> 

  
 

Sob o olhar “de cima”, verifica-se que a opção intercalativa contribui para que se 

explique o que é o seriado 24 Horas. Por se tratar de um assunto específico, podendo o ouvinte 

desconhecer essa série, o autor, que é o especialista, aquele que tem domínio sobre o assunto, 

preocupa-se em fornecer ao ouvinte, que é leigo, um maior esclarecimento a respeito daquilo 

sobre o que se está discutindo. Considere-se, a seguir, o esquema referente a essa opção 

sistêmica: 

 

Figura 52 – Esquema da opção intercalativa 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Por meio do exame “ao redor”, verifica-se que, a despeito de a figura 2 (eu não sei se 

vocês já viram o 24 horas é um seriado enfim americano em que é há uma unidade de enfim de 

combate ao terrorismo) trazer uma informação que é relevante ao texto – uma vez que ela 

explica o que é o seriado 24 Horas –, ela não é necessária para que se entenda o assunto principal 

dessa fase do discurso: a relação entre o seriado 24 Horas e a tortura. Ela, desse modo, não é 

uma figura fundamental na fase, mas acessória. Isso é possível afirmar, por meio do olhar “ao 

redor”, pelo fato de ela não conter o Participante tortura, que é, inclusive, Participante de todas 

as outras figuras.  
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Por fim, sob o olhar de baixo, a opção intercalativa é realizada pelo grupo conjuntivo 

porque. Houve, no corpus, um total de 2 ocorrências dessa opção, conforme se vê, abaixo, na 

Tabela 16: 

 

Tabela 16 – Frequência absoluta da opção sistêmica intercalativa 

 

Intercalativa  
Modo de 

produção 
Processos sociossemióticos  

Total  
XPL RMD REL REC FAZ EXP COM CAP 

Falado 

monólogo 
1        1 

Falado 

diálogo 
 1       1 

Escrito 

monólogo 
         

Escrito 

diálogo 
         

 

Total 1 1       2 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4.2.5.3.2 Causal 

 

Posteriormente à fase relativa à introdução, em que o autor relaciona o seriado 24 Horas 

à tortura, ele discute a respeito da influência dessa série nos soldados americanos: ao assistirem 

a 24 Horas, eles aplicam, nos interrogatórios, os mesmos métodos de tortura utilizados pelos 

personagens nesse seriado. Desse modo, ele constata: “a cultura pop influenciando o mundo 

real”. Após isso, no desenvolvimento do texto <XPL_FM_05>, apresenta-se a consequência dessa 

influência; nessa fase, o autor utiliza-se de exemplos que possuem uma relação de causa e 

consequência, a fim de que deixe mais clara a relação entre o seriado 24 Horas e a tortura.  

  

<XPL_FM_05> 

 

 

Por meio da perspectiva “de cima”, verifica-se que as figuras que contêm a relação 

conjuntiva causal, que são é os americanos estão torturando mais por causa de 24 horas e tá 
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sendo torturado, situam-se na fase em que o autor apresenta o resultado do problema apontado 

por ele na fase anterior: a influência do seriado 24 Horas no comportamento dos soldados 

americanos. Desse modo, são apresentadas as causas e as consequências dessa influência: 

 

Figura 53 – Esquema da opção sistêmica causal (1) 
 
 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O fato de os americanos estarem torturando mais por causa de 24 horas é a causa de os 

generais irem à Hollywood pedir para que os roteiristas desse seriado mudem o programa. Sob 

a visão “ao redor”, os Processos Material e Verbal, respectivamente, realizados pelos grupos 

verbais mudar e pedir contribuem para que a figura seja a consequência de uma causa. No caso 

aqui descrito, os Participantes realizados pelos grupos nominais três generais americanos e 

roteiristas de 24 horas são Atores que realizam uma ação cuja finalidade é um desfecho 

diferente do estado inicial. Isso faz com que haja causas e consequências. O mesmo caso 

acontece nas figuras “a pessoa diz qualquer coisa” (19), “entrega a mãe” (20) e “está sendo 

torturado” (21). 

 

Figura 54 – Esquema da opção sistêmica causal (2)  
 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O fato de a pessoa estar sendo torturada é a causa de ela dizer qualquer coisa e entregar 

a mãe. Trata-se aqui de outra causa e consequência da influência do seriado 24 horas nos 

militares americanos. Novamente, isso é percebido pela perspectiva “de cima”, por conta da 

implicação dessa relação conjuntiva nas fases do discurso. Já pelo olhar “ao redor”, os 

Processos Dizer, realizado pelo grupo verbal diz, e Material, realizado pelo grupo verbal 

entrega, contribuem para que as figuras a pessoa diz qualquer coisa e entrega a mãe sejam 

ambas a consequência da causa está sendo torturado.  
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Por fim, sob o olhar de baixo, identifica-se que, nas duas ocorrências aqui apresentadas, 

a relação conjuntiva foi realizada pelo grupo conjuntivo porque. No corpus, houve um total de 

51 ocorrências dessa opção sistêmica, conforme se vê, abaixo, na Tabela 17: 

  

Tabela 17 – Frequência absoluta da opção sistêmica causal 

 

Causal  
Modo de 

produção 
Processos sociossemióticos  

Total  
XPL RMD REL REC FAZ EXP COM CAP 

Falado 

monólogo 
2 1 4 5 4 1 1  18 

Falado 

diálogo 
3 2 2 2 1 1 1 2 14 

Escrito 

monólogo 
 1  1     2 

Escrito 

diálogo 
 1 4 3  8 1  17 

 

Total 5 6 10 11 5 10 3 2 51 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4.2.5.3.3 Elucidativa 

 

No texto <XPL_FM_03>, pertencente também ao processo sociossemiótico explicar, é 

discutida a questão do aborto. Nas diversas fases desse texto, o autor, de modo a conferir maior 

credibilidade à sua fala, utiliza-se de diversos argumentos e, em seguida, esclarece-os. Antes 

disso, na introdução desse texto, o autor, pelo fato de estar na condição de entrevistado, 

agradece à emissora Band por dar espaço a ele de explicar sua opinião acerca do tema aborto. 

Considere-se, a seguir, o texto <XPL_FM_03>: 

 

<XPL_FD_03> 
 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 



132 

 

Nessa fase, relativa à introdução do texto <XPL_FM_03>, o autor parabeniza a Band por 

propiciar um espaço democrático para se debater o tema aborto. Segundo ele, pelo fato de ser 

religioso, comumente não dão espaços para que exponha sua opinião, uma vez que resumem 

sua fala a argumentos religiosos. Desse modo, o entrevistado agradece a emissora por ela 

permitir que ele tenha voz e exponha sua opinião, reafirmando, como se vê por meio do exame 

“de cima”, a importância de sua participação na entrevista. Considere-se, a seguir, o esquema 

da opção sistêmica elucidativa: 

 

Figura 55 – Esquema da opção sistêmica elucidativa  

 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O exame “ao redor” permite identificar que há, na figura eu quero dar parabéns à band 

pela inteligência do estado democrático pra se debater um assunto como esse, o processo 

Mental, realizado pelo grupo verbal querer. Esse Processo expressa um desejo do falante: o de 

parabenizar a emissora pelo espaço democrático dado a ele. Diferentemente da causal, não há, 

aqui, uma relação de causa e consequência, mas uma elucidação: o autor explica o porquê de 

agradecer por darem espaço para que ele participe do debate – quando um religioso vai falar, 

se rotula que é só questão de religião.  

Por fim, o exame “de baixo” revela que a opção elucidativa é realizada pelo grupo 

conjuntivo porque. No total, houve 19 realizações dessa opção no corpus analisado, como se 

vê na Tabela 18 a seguir: 

 

Tabela 18 – Frequência absoluta da opção sistêmica elucidativa 

 

Elucidativa  

Modo de 

produção 
Processos sociossemióticos  

Total  
XPL RMD REL REC FAZ EXP COM CAP 

Falado 

monólogo 
  1 2  2 2  7 

Falado 

diálogo 
3 2 1    2  8 

Escrito 

monólogo 
  1    1  2 
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Escrito 

diálogo 
1     1   2 

 

Total 4 2 3 2  3 5  19 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

4.2.5.4 Conclusiva 

 

 O texto <RMD_ED_01>, cujo processo sociossemiótico é recomendar e cujo modo de 

produção é escrito diálogo, é uma entrevista em que se discute sobre o trabalho de uma empresa 

de consultoria, de modo a fazer uma divulgação e recomendação de seu serviço. Há, nesse texto, 

diversas perguntas e resposta, veja-se, a seguir, uma delas: 

 

<RMD_ED_01> 

 
  

 A pergunta acima diz respeito à possibilidade de, na clínica construída recentemente, 

trabalharem-se alunos de diversos semestres ao mesmo tempo. O entrevistado responde de 

forma assertiva para a pergunta e, posteriormente, apresenta dois argumentos que corroboram 

sua afirmação. Primeiro, ele afirma que o hospital de ensino odontológico deve ser um espaço 

de troca entre estudantes e professores, depois ele ressalta que o contato constante entre os 

estudantes e a sociedade é um objetivo. Por meio do olhar “de cima”, essa estrutura em que se 

têm a resposta e seus argumentos contribui para que o leitor tenha uma visão positiva da 

empresa, a fim de que seja persuadido a contratá-la. Veja-se o esquema abaixo:  

 

Figura 56 – Esquema da opção sistêmica conclusiva 

  

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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 No início do texto acima, mais especificamente na figura Entendemos que o hospital de 

ensino odontológico deva ser um espaço que permita a troca de experiências teóricas e práticas 

odontológicas entre os estudantes e professores, o autor apresenta sua opinião a respeito do que 

deva ser um hospital de ensino odontológico. Isso é identificado por meio do Processo Mental, 

realizado pelo grupo verbal entendemos, e reforçado pelo uso da Modalidade de Obrigação, 

realizada por deva. Ainda, verifica-se que, por meio do Processo Relacional ser, atribui-se ao 

Participante o hospital de ensino odontológico um valor: um espaço que permita a troca de 

experiências teóricas e práticas odontológicas entre os estudantes e professores. 

 No fim do texto, em que há a conclusão, identifica-se, por meio do exame “ao redor”, 

que, na figura Projetamos um espaço clínico único, integrado, o Participante cuja função é 

Sujeito & Implícito (nós) é um Ator que exerce uma ação no Participante um espaço clínico 

único, integrado. Essa ação é própria criação do projeto a que o autor se referiu anteriormente, 

quando fala sobre o hospital de ensino odontológico. Ou seja, um espaço clínico único, 

integrado se relaciona por coesão lexical com o hospital de ensino odontológico. Além dessa, 

há outra relação coesiva, quando se relaciona a figura um aluno tenha contato com colegas de 

outros semestres com a figura permita a troca de experiências teóricas e práticas odontológicas 

entre os estudantes e professores. A conclusão, portanto, retoma aquilo que já foi dito 

anteriormente.  

 Ainda, o exame “ao redor” mostra que, se se inverter a ordem das figuras, identifica-se 

a mesma relação conjuntiva que há na opção causal. Considere-se o esquema abaixo: 

 

Figura 57 – Inversão das figuras do esquema referente à opção sistêmica conclusiva 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 A sequência de figuras Entendemos que o hospital de ensino odontológico deva ser 

um espaço que permita a troca de experiências teóricas e práticas odontológicas entre os 

estudantes e professores, cujo objetivo, desde o início da formação do aluno, é a 
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conscientização da responsabilidade de um agente da saúde em constante contato com a 

sociedade é a causa da figura projetamos um espaço clínico único, integrado.  

Por fim, por meio do exame “de baixo”, verifica-se que a opção conclusiva foi realizada 

pelo grupo conjuntivo Dessa forma. No total, houve 47 realizações dessa opção no corpus 

analisado, como se vê na Tabela 19 a seguir: 

 

Tabela 19 – Frequência absoluta da opção sistêmica conclusiva 

 

Conclusiva  
Modo de 

produção 
Processos sociossemióticos  

Total  
XPL RMD REL REC FAZ EXP COM CAP 

Falado 

monólogo 
5  1 9 2  2  19 

Falado 

diálogo 
5 4 3   4  3 19 

Escrito 

monólogo 
 3     1 1 5 

Escrito 

diálogo 
1   1  2   4 

 

Total 11 7 4 10 2 6 3 4 47 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Outras realizações das funções que realizam a CONJUNÇÃO CONSEQUÊNCIA podem ser 

vistas na Figura 58. Além disso, apresenta-se também, na Figura 49, o desenho desse sistema, 

considere-o abaixo: 

 

Figura 58 – Sistema da CONJUNÇÃO CONSEQUÊNCIA  

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 59 – Sistema de CONJUNÇÃO 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor.  
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CONCLUSÃO 

  

Afiliando-se aos Estudos Linguísticos, mais especificamente aos estudos de descrição 

linguística de base sistêmico-funcional (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014), esta 

dissertação descreveu o sistema de CONJUNÇÃO do português brasileiro. Essa descrição teve 

como motivação o fato de, apesar de haver estudos que analisem a CONJUNÇÃO, não havia a 

descrição desse sistema do português brasileiro sob a perspectiva sistêmico-funcional.   

Uma característica fundamental da descrição feita nesta dissertação foi o seu caráter 

sistêmico, uma vez que descreve a CONJUNÇÃO do português brasileiro levando-se em 

consideração a agnação entre as diferentes opções desse sistema. Ademais, tendo como ponto 

de partida a teoria sistêmica, considerou-se, neste estudo, a CONJUNÇÃO como um sistema 

semântico que promove a relação conjuntiva entre unidades que vão além da oração (MARTIN, 

2007).  

A pesquisa apresentada nesta dissertação se organizou da seguinte forma: no primeiro 

capítulo, intitulado As conjunções coordenativas sob a perspectiva tradicional e descritiva, fez-

se um cotejo entre as perspectivas tradicional e descritiva no que diz respeito às conjunções 

coordenativas do português brasileiro. No segundo, intitulado A Linguística Sistêmico-

Funcional, apresentou-se a teoria linguística que serviu de base teórica para a descrição feita 

neste estudo. O terceiro capítulo, intitulado Metodologia de Pesquisa, apresentou os critérios 

utilizados para o tratamento dos dados, bem como a metodologia de descrição linguística de 

base sistêmico-funcional. Em sequência, o capítulo A realização das relações conjuntivas no 

texto: a descrição do sistema de CONJUNÇÃO trouxe a descrição linguística do sistema de 

CONJUNÇÃO do português brasileiro; primeiramente, apresentou-se a relação entre a função na 

estrutura e a classe que essa função pré-seleciona no sistema; posteriormente, descreveram-se 

as funções que estabelecem as relações conjuntivas do português brasileiro, desenhando, por 

fim, o sistema de CONJUNÇÃO. 

Com relação aos objetivos que foram propostos para este estudo, é possível afirmar que 

a pesquisa se encerra cumprindo seus objetivos gerais, uma vez que se descreveu, nesta 

dissertação, o sistema de CONJUNÇÃO do português brasileiro e contribuiu para os estudos 

descritivos de base sistêmico-funcional, bem como para a ampliação das pesquisas 

desenvolvidas no âmbito da linha de pesquisa em que esta dissertação se insere: Tradução e 

Práticas Discursivas. Ademais, este estudo cumpriu também os objetivos específicos: a 

CONJUNÇÃO foi definida, as estruturas que realizam as opções nesse sistema foram identificadas 

e o seu papel na construção e organização do texto foi examinado. 



138 

 

Com isso, o estudo aqui concebido tem aplicações importantes no ensino do português 

brasileiro. Afinal, a exigência de conferir prioridade ao estudo do texto em todos níveis de 

ensino e de contemplar a língua em uso, em contraposição ao ensino de gramática isolado das 

condições reais de emprego da língua, pode ser atendida pelo conhecimento que se propõe 

desenvolver aqui. Conhecer o sistema de CONJUNÇÃO do português brasileiro e saber como 

empregar efetivamente as opções que o realizam significa fornecer a base teórica necessária 

para o desenvolvimento de habilidades de leitura e de escrita. 

De forma complementar, esta pesquisa é relevante para os estudos da tradução, já que o 

desenho do sistema de CONJUNÇÃO permite que se saiba como empregar as estruturas quando 

da tradução. Pelo fato de cada língua possuir seu próprio sistema, há diferenças gramatical e 

semântica, o que torna a tradução um processo mais complexo. Portanto, o desenho de um 

sistema contribui para a tradução.  

Os estudos linguísticos, o ensino de línguas e os estudos da tradução são áreas 

vinculadas ao Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos da Linguagem. Dessa forma, 

contribuir para elas significa trazer contribuições importantes também para o POSLETRAS, 

uma vez que este estudo possui discussões necessárias que contribuirão para a qualificação e 

formação de recursos humanos que se destinam ao ensino superior e à pesquisa na área de 

Letras, fomentando a produção do conhecimento na linha de pesquisa em que esta dissertação 

se insere: Tradução e Práticas Discursivas. 

Por fim, ao analisar e explicar o comportamento do sistema de CONJUNÇÃO e a partir do 

fornecimento de um modelo, esta pesquisa poderá iluminar análises futuras. Novas descobertas 

instigam novos estudos. De forma complementar, esta dissertação contribuirá, por fim, para a 

Teoria Sistêmico-Funcional, uma vez que, ao ser baseada na análise de um corpus, essa 

pesquisa ampliará o poder de explicação que a teoria tem. 
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