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RESUMO 
 
Este trabalho, inserido no Projeto DIRECT (LAEL-PUC/SP), tem como objetivo 

analisar narrativas escritas produzidas por alunos de 5ª e 8ª séries de duas 

escolas públicas do município de Santana, Estado do Amapá. O corpus de 

estudo é composto por 90 narrativas de alunos de duas escolas públicas 

(urbana e periférica). A opção por narrativas (Martin e Rose, 2008) se deu por 

acreditarmos que o trabalho com esse gênero constitui-se um rico instrumento 

de resgate cultural e de aproximação prazerosa da criança com o mundo da 

leitura e também por ser o gênero mais presente e trabalhado na escola. A 

narrativa escolhida foi “A lenda do açaí”, típica da Região Amazônica. Os dados 

foram coletados durante atividade de produção de texto, na qual a professora-

pesquisadora contou a história para os alunos e eles a escreveram. A pesquisa 

se propõe à realização de uma análise qualitativa/quantitativa dos dados, 

analisando a estrutura textual, a coesão (elementos conjuntivos) e o léxico 

avaliativo atitudinal (avaliatividade). Para isso, adotamos o arcabouço teórico 

da Lingüística Sistêmico-Funcional (Halliday, 1985, 1994; Halliday e 

Matthiessen, 2004; Halliday e Hasan, 1976 e seus seguidores), que vê a língua 

como fruto do contexto sócio-cultural, tendo seu foco no estudo da linguagem 

em uso, centrando-se na natureza social de produção de significados e na 

contextualização cultural e situacional dos falantes/escritores. As análises 

foram realizadas com o apoio do instrumental metodológico oferecido pela 

Lingüística de Corpus (LC) (Berber-Sardinha, 2004), mais especificamente pelo 

Programa Computacional WordSmith Tools (Scott, 1999). Os resultados nos 

levam a crer que as dificuldades de escrita apresentadas pelos alunos em 

questão parecem estar relacionadas mais ao desencontro entre idade-série do 

que ao contexto socioeconômico, uma vez que os alunos do contexto de 

periferia, em vários aspectos, demonstraram ter menos problemas de escrita 

que seus colegas do contexto urbano. 

 
 
Palavras-chave: Lingüística Sistêmico-Funcional; narrativa; estrutura textual; 

coesão, avaliatividade. 

 



 

ABSTRACT 
 
 
This study, which is part of the Project DIRECT (LAEL-PUC/SP), aims to 

analyze written narratives produced by students in 5th and 8th grades of two 

public schools in Santana, a town of Amapá State. The corpus consists of 90 

narratives written by students from these two schools (one located in the urban 

area and other in the outskirts). We have chosen to focus on narratives (Martin 

& Rose, 2008), because we do believe that working with this genre is a powerful 

tool  in order to approach culture and  encourage learners to come closer to the 

world of reading, besides the fact that narrative is the genre which is most 

present and dealt with at school. The narrative chosen was "The legend of 

Açaí”, typical of the Amazon region. The data were collected during the 

production activity of text, in which the teacher-researcher told the story to the 

students and asked them to reproduce it. The research aims to carry out a 

qualitative/quantitative data, analyzing textual structure, cohesion (conjunctive 

elements) and evaluative lexical items (appraisal). To do this we used the 

theoretical framework of Systemic Functional Linguistics (Halliday, 1985, 1994; 

Halliday and Matthiessen, 2004; Halliday and Hasan, 1976 and their followers) 

who sees language as a result of socio-cultural context, with its focus is the 

study of language in use, focusing on the social nature of meaning production 

and the cultural and situational context of the speakers/writers. The analysis 

were carried out with the support of methodological tools offered by the Corpus 

Linguistics (LC) (Berber-Sardinha, 2004), more specifically the computer 

program WordSmith Tools (Scott, 1999). The results lead us to believe that the 

difficulties of writing submitted by students in question seem to be related more 

to the mismatch between age-range than the socioeconomic context, since the 

students the context of the periphery, in many respects, proved to have fewer 

problems writing that his colleagues in the urban context. 

 

Keywords: Systemic Functional Linguistics, narrative, textual structure, 

cohesion, appraisal system.  
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Introdução  

 

Este trabalho,  inserido no Projeto DIRECT (LAEL-PUC/SP), enfoca 

resultados de trabalho de professor quanto à produção de textos em sala de 

aula. Seu objetivo é analisar narrativas escritas produzidas por alunos de 5ª e 

8ª séries de dois contextos socioeconômicos distintos (urbano e periférico), 

portanto, resultados de ensino ligados à letramento. Mais especificamente, 

analisar a estrutura organizacional dos textos, as escolhas coesivas conjuntivas 

e o léxico avaliativo atitudinal, observando as semelhanças e diferenças com 

base na idade, série e contexto socioeconômico dos participantes. 

A motivação para este estudo surgiu de algumas questões que se 

colocaram diante de nossa prática como professora de língua portuguesa de 

alunos do ensino fundamental (3º e 4º ciclos) em escolas públicas, do 

município de Santana, Estado do Amapá.  

Desde quando começamos a lecionar, em 1993, para alunos das séries 

iniciais (1ª a 4ª), nos deparamos com as dificuldades das crianças na produção 

escrita. Foi, contudo, a partir de 1996, ao assumirmos turmas de 5ª e 6ª séries, 

para lecionar língua portuguesa, que percebemos que as dificuldades 

enfrentadas pelos alunos na produção escrita persistiam. Durante esse 

percurso, alguns questionamentos nos eram freqüentes: “Por que é tão difícil 

para o aluno produzir um texto?”; “Por que o aluno não consegue organizar o 

texto satisfatoriamente?”; “Por que não consegue construir coesão no texto?”; 

“De que maneira se devem conduzir as atividades de produção de texto em 

sala de aula?”; “Que aspectos devem ser privilegiados nas atividades de 

produção de texto?” 

Começamos, então, a pensar em desenvolver trabalhos voltados para 

o ensino de língua portuguesa que pudessem contribuir com a diminuição 

desses problemas, o que fizemos desde a Graduação (Lopes, Silva & 

Trindade, 1997), percorrendo a Especialização (Trindade, 2000) e o Mestrado 

(Trindade, 2002). Continuando nessa linha, no Doutorado, resolvemos mais 

uma vez investigar questões relacionadas ao ensino de língua materna, 

especificamente ligadas à produção escrita.  
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Procurando encontrar formas de auxiliar o trabalho do professor e, 

tendo em vista que nossa experiência pedagógica mostrava que, dentre as 

várias dificuldades de ensino, talvez as mais importantes na produção escrita 

estivessem relacionadas à estrutura textual e à coesão, principalmente por falta 

de subsídios teórico-metodológicos, resolvemos nos dedicar a esses dois 

aspectos visando a contribuir para o trabalho, a prática pedagógica do 

professor. 

A idéia começou a ganhar forma durante o primeiro ano do doutorado 

(2005), quando tivemos contato com nossa orientadora, professora Leila 

Barbara, membro do Projeto DIRECT – Em Direção à Linguagem do Trabalho, 

do Programa de Pós-Graduação em Lingüística Aplicada e Estudos da 

Linguagem (LAEL) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 

projeto cujo objetivo é pesquisar a comunicação profissional (oral e escrita).  

Nesse ano, tivemos a oportunidade de cursar as disciplinas “Introdução 

à Gramática Sistêmico-Funcional”, no 1º semestre, e “Estudos Avançados em 

Gramática Sistêmico-Funcional”, no 2º semestre. Como fizemos o mestrado em 

outra instituição, tudo era novo para nós na PUC-SP, a começar pela teoria 

estudada na linha de pesquisa (Linguagem e Trabalho) à qual nos filiamos para 

desenvolver este trabalho: a teoria Lingüística Sistêmico-Funcional (LSF), 

desenvolvida para o ensino de língua inglesa.  

À medida que estudávamos a teoria, percebíamos a riqueza de seus 

pressupostos e víamos o quanto ela poderia ser útil para os estudos 

relacionados ao ensino de produção de textos em língua portuguesa. Seu 

principal pressuposto, o de que a língua é fruto do contexto sociocultural e o 

foco de estudo é a linguagem em uso, ou seja, o estudo de uma língua e de 

seu uso centra-se na natureza social de produção de significados e na 

contextualização cultural e situacional dos falantes/escritores (Halliday, 1985, 

1994; Halliday e Matthiessen, 2004), fez-nos vislumbrar boas perspectivas de 

aplicação dessa teoria para o ensino de língua materna. Essa abordagem não 

apenas fornece uma descrição minuciosa das funções e das estruturas de uma 

língua (Halliday, 1985), mas também relaciona dimensões contextuais do 

registro com a organização semântica e gramatical, desenvolvendo 

especificações detalhadas dos estágios e das feições de realização de 

diferentes gêneros. Assim, tomando conhecimento dessa abordagem teórica, 
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percebemos que poderíamos entender melhor a produção escrita do aluno, a 

partir da relação dialógica texto/contexto, concebida pela LSF.  

Apesar disso, sentíamos necessidade de algo voltado mais 

especificamente para produções escritas de crianças/adolescentes. Foi então 

que, num certo momento do curso, tivemos contato, por intermédio de nossa 

orientadora, com o e-book1 “Genre relations: mapping culture” (publicado em 

2008), de Jim Martin e David Rose, pesquisadores filiados à LSF que 

desenvolvem trabalhos sobre ensino de gêneros em escolas primárias do 

contexto australiano. Por meio desse e-book, percebemos que a preocupação 

dos autores recaía, sobretudo, sobre produções escritas de crianças, no estudo 

de macro e micro aspectos dos textos. A partir disso, não tínhamos mais 

dúvidas de que estávamos bem amparados teoricamente para desenvolvermos 

nossa pesquisa.  

Fizemos a coleta dos dados em agosto de 2005, em duas escolas 

públicas do município de Santana (AP), uma localizada na zona urbana e outra 

na periférica. Inicialmente foram envolvidas 8 turmas, sendo uma de cada série 

(5ª a 8ª), que foram submetidas a uma atividade de produção textual, na qual 

contamos uma história para os alunos, com o auxílio de um álbum seriado, e 

pedimos a eles que a escrevessem, por meio da instrução ““Escreva a história 

que você ouviu, fazendo, caso queira, mudanças e/ou acréscimos”. A história 

escolhida foi “A lenda do açaí”, típica da Região Amazônica, e assumida como 

uma das mais repetidas. Posteriormente, por questões de tempo e algumas 

dificuldades surgidas, restringimos o corpus a somente duas séries: 5ª e 8ª, 

para que pudéssemos perceber as diferenças de escrita com maior visibilidade. 

O procedimento adotado para a coleta dos dados, no entanto, não foi bem 

planejado por causa de nossas próprias dificuldades e limitações como 

professora; a instrução dada não favoreceu a escrita do texto de forma 

espontânea, resultando na reprodução da história pela maioria dos alunos. 

Apesar disso, resolvemos continuar com nossa proposta, cientes de que o 

desenvolvimento desta pesquisa seria, antes de tudo, um grande aprendizado 

para nós, sobretudo enquanto professora.  

                                                            

1 A palavra ebook é uma abreviação de “eletronic book”. 
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Estando mais familiarizados com a teoria e com o corpus da pesquisa 

definido, fizemos várias leituras minuciosas desse material, pelas quais um 

aspecto nos chamou atenção: o modo como os alunos se posicionavam diante 

de alguns eventos da história, expressando avaliações sobre tais eventos. Na 

LSF, esse aspecto corresponde aos recursos do sistema de Avaliatividade, 

proposto por Martin e White (2005), e estudado por Martin e Rose (2003/2008) 

em histórias infantis, que diz respeito aos tipos de atitudes negociados em um 

texto, à intensidade dos sentimentos envolvidos e à maneira como os valores 

são originados e leitores alinhados.  

Ao estudarmos o sistema de Avaliatividade, percebemos que os 

recursos oferecidos por esse sistema são importantes no trabalho de produção 

textual porque revelam as atitudes positivas ou negativas que o escritor/falante 

possui em relação a algo, como escritores e falantes instauram-se nos textos 

que produzem; linguisticamente, como são realizadas instâncias de 

envolvimento, atitudes, afeto, julgamento, apreciação, aprovação, 

desaprovação, entusiasmo e decepção em relação aos significados que 

transmitem; e como escritores e falantes constroem suas identidades nos 

textos (Martin e White, 2005). 

Desse modo, resolvemos acrescentar o estudo desse aspecto a nossa 

pesquisa, no intuito de observar as avaliações construídas pelos alunos, pois, 

apesar da situação de produção textual à qual foram submetidos, nos chamou 

atenção o modo como os alunos se posicionaram frente a alguns eventos da 

história. Não por acaso, esse aspecto se manifestou no corpus e tem relação 

com os outros dois de nosso interesse (estrutura e coesão conjuntiva). 

Veremos no capítulo teórico que um estágio denominado Avaliação compõe a 

estrutura da narrativa, considerado um dos elementos essenciais para sua 

existência, que transmite a atitude do narrador frente à sua narrativa, 

mostrando seu ponto de vista e sentimentos, chamando a atenção do 

interlocutor para aquilo que está narrando; daí a relação com o aspecto 

estrutural. Em relação à coesão, vimos que o ponto de contato estava no fato 

de que, na maioria das vezes, para introduzir uma opinião/avaliação o 

falante/escritor faz uso de conjunções específicas, de acordo com a natureza 

da avaliação, que criam expectativas no leitor sobre o que será dito. Por isso, 

as conjunções têm um papel importante nas avaliações expressas nos textos.  
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Por tudo isso, propusemos-nos, realizar um trabalho sobre esses três 

aspectos em produções escritas de alunos do ensino fundamental, com base 

na Lingüística Sistêmico-Funcional. O objetivo principal é investigar como 

alunos de 5ª e 8ª série, de dois contextos socioeconômicos distintos, 

organizam estruturalmente seus textos e constroem coesão conjuntiva e 

avaliação, observando-se as diferenças e possíveis dificuldades na produção 

do texto, a partir de fatores como idade, série e contexto, no intuito de contribuir 

para o trabalho do professor no ensino de produção de textos em sala de aula. 

E nisso estaria colocada a importância e justificativa desta pesquisa para o 

âmbito da Lingüística Aplicada – que se ocupa do diálogo com a realidade 

social, comprometendo-se com o sentido de mudanças sociais (Moita Lopes, 

2006).  

A pesquisa parte do pressuposto de que as diferenças de 

aprendizagem entre os participantes são influenciadas pelas condições 

socioeconômicas em que vivem.   

Diante disso, cientes de que não poderíamos responder a todos os 

nossos questionamentos, limitamos nossas questões de pesquisa às abaixo 

relacionadas: 

Pergunta geral: 

• Que características estruturais e léxico-gramaticais, coesivas e 

avaliativas apresentam os textos de alunos de duas turmas de 5ª e duas 

turmas de 8ª séries, de dois contextos socioeconômicos diferentes (urbano e 

periférico), quando a produção do texto se dá a partir de uma história contada 

pela pesquisadora e de uma instrução de reprodução do texto?  

 

Esta pergunta se divide em perguntas específicas:  

1- A organização estrutural dos textos e as escolhas léxico-gramaticais 

feitas pelos alunos correspondem ao que se espera para as séries escolares 

em questão, em termos de qualidade de escrita? 

2- Que tipos de elementos conjuntivos emergem dos textos, em que 

padrões de uso e o que revelam sobre o conhecimento de conjunções dos 

participantes?  
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3- Que tipos de avaliações atitudinais emergem dos textos e o que 

revelam sobre os participantes da pesquisa? 

Para realizar os objetivos a que nos propusemos e responder aos 

questionamentos acima, o trabalho foi organizado em três capítulos, além 

desta introdução.  

 

No capítulo 1 – Arcabouço Teórico – são expostos os fundamentos 

teóricos que embasam o presente estudo. Esse capítulo foi dividido em duas 

partes: na primeira, tecemos algumas considerações sobre narrativa e ensino 

com base em autores como Perroni (1992), Rojo (1998), Bernstein (1996), Kato 

(2004), Bastos (2008), e apresentamos o modelo de Labov e Waletsky (1967) 

da estrutura narrativa, que adotamos em nossa análise. Na segunda parte, 

apresentamos a teoria de linguagem que embasa este estudo – a Lingüística 

Sistêmico-Funcional – desenvolvida por Halliday (1978, 1985, 1994; Halliday e 

Matthiessen, 2004) e seguidores (Eggins, 1994; Thompson, 1996; dentre 

outros), e os sistemas de coesão conjuntiva (Halliday e Hasan, 1976; Martin e 

Rose, 2003/2008) e avaliatividade (Martin e White, 2005; Martin e Rose, 2003), 

que estarão em foco nas análises.  

No capítulo 2 – Metodologia de Pesquisa –são apresentados o 

corpus da pesquisa, os procedimentos de coleta e organização dos dados, o 

contexto mais amplo da pesquisa e o contexto de situação dos participantes, 

bem como os instrumentos e procedimentos de análise dos dados, com vistas 

à melhor compreensão dos passos e critérios envolvidos na análise.  

No capítulo 3 – Análise dos dados e discussão dos resultados – é 

feita, conjuntamente, a análise dos dados e a discussão dos resultados, pelas 

quais buscamos compreender os dados a partir da estrutura textual, segundo 

modelo de Labov e Waletsky (1967), do sistema de coesão conjuntiva e do 

sistema de Avaliatividade (Atitude). Para isso, dividimos o capítulo em três 

seções: na primeira, descrevemos a estrutura dos textos, mostrando a 

estrutura textual mais freqüente em cada turma, destacando-se ainda alguns 

aspectos grafológicos nos textos; na segunda seção é feita a análise da coesão 

conjuntiva, destacando-se os elementos conjuntivos, os padrões de uso e a 

função desses elementos; na terceira seção é feita a análise do léxico 
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avaliativo atitudinal, observando-se os tipos de avaliações atitudinais presentes 

nos textos e o que essas avaliações revelam.  

Seguem as Considerações Finais trazendo uma reflexão acerca dos 

resultados das análises, procurando estabelecer um diálogo entre as questões 

de pesquisa e as análises empreendidas, além das contribuições para o 

trabalho do professor com produção de texto e as limitações desta pesquisa. 

Por fim, apresentamos as Referências Bibliográficas e os Anexos. 

Por último gostaríamos de ressaltar que, esperamos, com este 

trabalho, do ponto de vista teórico, contribuir com pesquisas sobre estrutura 

textual, coesão (conjuntiva) e Avaliatividade (Atitude) em narrativas escritas em 

língua portuguesa, trazendo dados e interpretações que levem ao surgimento 

de novos trabalhos sobre esses aspectos, que venham a ser desenvolvidas no 

âmbito da perspectiva sistêmico-funcional de linguagem; e, do ponto de vista 

prático/social, a pesquisa espera apontar as vantagens de um trabalho 

sistemático e minucioso acerca desses aspectos, pelo viés da LSF, de forma a 

levar o professor a uma reflexão sobre suas atividades de produção de texto 

em sala de aula, para criar melhores condições aos alunos no desenvolvimento 

de conhecimentos lingüísticos necessários para as práticas de produção de 

texto.  
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Capítulo 1: Arcabouço Teórico 

Este capítulo apresenta o arcabouço teórico que orienta esta pesquisa. 

Para tanto, está dividido em duas partes: a primeira traz considerações gerais 

sobre a importância da narrativa no ensino e apresenta o modelo de análise de 

narrativas de Labov e Waletsky (1967) e Labov (1972), que serviu de base para 

os pesquisadores sistêmico-funcionais em seus trabalhos sobre produção de 

histórias (dentre as quais a narrativa) nas escolas australianas. A segunda 

explicita a perspectiva de linguagem da Lingüística Sistêmico-Funcional (LSF), 

com ênfase nos conceitos que estarão em foco nas análises.  

Conforme observa Eggins (1994:1-2), a abordagem sistêmica, ao ver a 

linguagem como um recurso estratégico de produção de sentido, está sendo 

reconhecida como uma teoria que fornece uma estrutura teórica muito útil para 

interpretação e descrição de padrões lingüísticos, razão aquela pela qual 

procura entender como as pessoas usam a linguagem e como ela é 

estruturada para o uso. 

 

1.1 Narrativa2 e ensino: algumas considerações 
 

Seguramente, a narrativa foi uma das primeiras formas de 

transmissão de conhecimento, pela qual o homem primitivo propagava a seus 

descendentes suas histórias, suas experiências, seus mitos, normas e padrões 

de conduta, regras sociais. 

É principalmente pela narrativa que ocorre a comunicação entre os 

seres humanos, estando ela freqüentemente presente no cotidiano das 

pessoas, em muitas situações de comunicação.   

A narrativa “está presente em todos os tempos, em todos os lugares, 

em todas as sociedades; a narrativa começa com a própria história da 

humanidade; não há, não há em parte alguma, povo algum sem narrativa” 

(Barthes, 1976:19).  

De acordo com Bastos (2008:viii), “contar é realmente um 

comportamento humano característico; ouvimos e contamos histórias desde 
                                                            

2 Neste trabalho, adotamos o conceito de narrativa proposto por Martin e Rose (2008:52): 
“modelo genérico que resolve uma complicação”. 
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pequenos, contamos o que nos rodeia, o que vemos acontecer”, por isso as 

narrativas estão presentes em toda a nossa vida, nos diversos âmbitos e 

contextos, dos mais espontâneos até os mais institucionais. 

A narrativa está presente na conversação, no contar e recontar 

histórias, na expressão gestual e plástica, na brincadeira e nas ações que 

resultam da integração das várias linguagens, dando sentido ao mundo e 

tornando essencial sua inclusão no cotidiano infantil.  

No contexto escolar, a narrativa é concebida como o gênero mais fácil 

de ser trabalhado e se encontra em todas as séries; a arte de contar fatos e 

histórias faz parte do cotidiano dos alunos tanto na escola quanto fora dela. 

Christie (1985:43) diz que a narrativa é um gênero freqüentemente encontrado 

nas escolas e freqüentemente lido para as crianças nos primeiros anos 

escolares. 

Sabe-se que é no âmbito familiar, contudo, que a criança experiencia 

suas primeiras narrativas; portanto, essa atividade entre a criança e seus 

familiares é de fundamental importância porque molda a natureza das 

habilidades de letramento3 das crianças, influenciando suas experiências e a 

probabilidade de seu sucesso escolar. Os estilos interacionais utilizados pelos 

pais na conversa diária com seus filhos fomentam o desenvolvimento da 

linguagem da criança e, ao mesmo tempo, exercem influência nas práticas 

priorizadas na escola.  

Perroni (1992:54) diz que o discurso é construído pela criança em 

conjunto com o adulto, sendo as respostas às perguntas dos mesmos, o início 

da constituição do discurso narrativo. A atuação do adulto é fundamental, 

consistindo em dirigir à criança perguntas que favoreçam o surgimento desse 

tipo de discurso, procedimento este chamado de “‘eliciação’ de discurso 

narrativo” (:51). 

                                                            

3 Segundo Kleiman (1995), o termo ‘letramento’ se refere às práticas e eventos relacionados 
com uso, função e impacto social da escrita. Essa concepção de letramento, porém, não o 
limita aos eventos e práticas comunicativas mediadas pelo texto escrito, isto é, às práticas que 
envolvem de fato ler e escrever. Segundo a autora, o letramento também está presente na 
oralidade, uma vez que, em sociedades tecnológicas como a nossa, o impacto da escrita é de 
largo alcance: uma atividade que envolve apenas a modalidade oral, como escutar notícias de 
rádio, é um evento de letramento, pois o texto ouvido tem as marcas de planejamento e 
lexicalização típicas da modalidade escrita.  
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Segundo Kato (2004:124-127), a consciência de escrita que a criança 

traz para a escola, fator esse correlacionado ao empenho dos pais na 

introdução da criança no mundo da escrita, seja através da prática regular de 

leitura oral, ou de respostas e perguntas sobre a escrita, é um fator significativo 

para o sucesso no letramento. As ações estimuladas pelos pais e atividades 

relevantes para o letramento seriam o desenho e a estória, que teriam 

pertinência particular para a produção. Assim, a criança que tenha tido uma 

boa experiência com estórias, tanto ouvidas como contadas por ela própria 

parece conseguir um nível razoável de desempenho em leitura de estórias e 

escritura de narrativas. 

A mesma autora (2004:117) considera que 
é através da estória ficcional que a criança desenvolve a capacidade 
de decentração, isto é, de afastamento do contexto imediato e 
particular. Não é sem motivo, pois, que a narrativa é tão privilegiada 
no início do desenvolvimento da redação. É ela que, iniciando o 
processo de decentração, leva a criança ao discurso dissertativo, no 
qual, em lugar de postular uma possibilidade, ela irá explorar várias 
alternativas, posicionando-se por uma, através da argumentação. 

 

Também Rojo (1998:122-123) discute o desenvolvimento da 

linguagem escrita ou do processo de letramento da criança. A autora diz que 

esse desenvolvimento é dependente, por um lado, do grau de letramento da 

instituição familiar a que pertence, isto é, da maior ou menor presença, em seu 

cotidiano, de práticas de leitura e de escrita e, por outro lado, dos diferentes 

modos de participação da criança nas práticas discursivas orais em que estas 

atividades ganham sentido. Para Rojo, o processo de letramento encontra-se 

em estreita relação com a construção social do discurso oral (sobretudo 

narrativo). 

Basil Bernstein4, o importante sociólogo da educação, aponta que a 

modalidade dominante da comunicação humana é a narrativa. Segundo ele, 

nós nos contamos, mutuamente, histórias (cf. Bernstein, 1996:114), por isso 
                                                            

4 Foi professor do Instituto de Educação da Universidade de Londres e diretor da Sociological 
Research Unit, situando-se entre os grandes sociólogos do século 20. Bernstein mostrou um 
constante e particular interesse pela educação. Suas idéias constituíram a gramática mais 
avançada para compreender os sistemas educativos e as mudanças que neles têm tido lugar. 
Ele inspirou muitas gerações de investigadores, educadores e estudantes de todo o mundo, 
continuando o seu legado a modelar a forma como fazemos investigação e como 
compreendemos o mundo social (Davies, 2001:1). Os trabalhos de Bernstein exerceram forte 
influência entre os pesquisadores da Lingüística Sistêmico-Funcional, teoria que será 
explicitada na seção 1.3, mais adiante.  
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estudar as narrativas é uma forma de compreender a vida em sociedade. 

Na escola, narrativa é sinônimo de literatura e muitos professores, 

ainda não percebendo a narrativa como um conteúdo ou uma atividade 

significativa, não se dão conta de que, se bem trabalhadas, são como o espírito 

infantil: agradáveis, dinâmicas, ativas, repletas de novidades, peripécias, fatos 

interessantes, situações imprevistas. A linguagem, na narrativa, deixa de 

acompanhar simplesmente o ato para reconstituir uma ação passada. A 

palavra deixa de ser parte do ato para tornar-se uma reconstituição do 

passado, tendo a função de representação e de comunicação.  

Assim, a narrativa além de um recurso de comunicação da criança, 

também é uma atividade significativa, de reconstituição, de representação. 

Proporciona uma relação entre as expectativas do leitor, sendo percebida como 

uma seqüência de fatos que se conectam, com causas e conseqüências 

esperadas, como se os enredos da vida humana, representados no texto, 

sempre tivessem um fim.  

Por tudo isso, acreditamos que, como ‘modelo genérico’ (Martin e 

Rose, 2008:52), se for devidamente trabalhada, a narrativa pode contribuir 

decisivamente para as práticas de produção textual do aluno e para seu nível 

de letramento, na medida em que, partindo-se dos traços que a configuram e 

da relativa estabilidade textual prevista no modus faciendi, proporciona o 

contato com atividades de identificação de elementos como tema, 

apresentação de personagens e de circunstâncias, problema, solução, 

conclusão, dentre outras, que o aprendiz encontra nas mais variadas atividades 

de produção oral e/ou escrita no seu cotidiano. 

 

1.2 A estrutura da narrativa: o modelo laboviano 
 

Os estudos contemporâneos da narrativa são freqüentemente 

relacionados à morfologia dos episódios do folclore russo de Vladimir Propp 

(1958) e aos mitos americanos indígenas segundo Levi-Strauss (1970-78), 

ambos influenciados pela “Análise Estrutural de Narrativas", de Barthes (1976) 

e, por sua vez, pela “Análise de narrativas: versões orais de experiências 

pessoais”, de Labov & Waletsky (1967). Esses trabalhos são amplamente 

citados como textos base, nas tradições da Europa e da América do Norte de 
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narratologia e sociolingüística, respectivamente. Outros trabalhos influentes 

sobre estrutura da narrativa incluem, entre outros, van Dijk (1977), sobre 

macroestruturas semânticas e macroregras; Chafe (1980); Hymes (1981) ou 

Scollon & Scollon (1981), sobre variação em narrativas em linguagens e 

culturas, e outros que encontraram tipos de estruturas narrativas em várias 

formas de discurso, tais como Hoey (1983) e Jordan (1984). Além disso, a 

análise de narrativas tem sido aplicada extensivamente na psicologia, 

sociologia e campos afins, tal como Bruner (1986) com seu interesse no papel 

das histórias para mostrar identidades culturais (cf. Martin e Rose, 2008:49).  

Labov (1972), ao contrário dos muitos estudiosos que se dedicaram à 

narrativa literária, foi um dos primeiros a se interessar pela narrativa oral, a 

narrativa conversacional, e não o conto oral. O modelo laboviano considera a 

superfície do texto, da narração plenamente desenvolvida, tal como ela é 

ouvida pelo interlocutor da conversa.  

Os trabalhos de Labov & Waletsky (1967) e Labov (1972) inauguraram 

a análise formal da estruturação da narrativa, na área de Estudos da 

Linguagem. Para definir sua proposta, os autores realizaram estudos sobre 

narrativas orais produzidas por jovens falantes do inglês negro vernáculo. Seus 

trabalhos tinham como interesse a análise sociolingüística das comunidades de 

fala. Nas palavras de Labov (1997:1): 

 
Os primeiros passos na análise de narrativas dados por Joshua 
Waletsky e por mim foram subprodutos da metodologia de campo de 
pesquisas sociolingüísticas desenvolvidas em países do leste 
europeu (Labov, 1966) e no trabalho que nos engajou naquele 
momento - o estudo do Inglês Vernacular dos afro-americanos no 
Sul do Harlem (Labov, Cohen, Robins e Lewis 1968). Definimos o 
vernáculo como a forma da primeira língua adquirida, perfeitamente 
aprendida, e utilizada apenas entre os falantes do mesmo vernáculo. 
O esforço para observar como os falantes falavam quando eles não 
estavam sendo observados criou o Paradoxo do Observador. Entre 
as soluções parciais para esse paradoxo em entrevistas face-a-face, 
a elicitação de narrativas de experiência pessoal demonstrou ser a 
mais eficaz. Fomos, portanto, orientados para a compreensão, tanto 
quanto podíamos, sobre a estrutura dessas narrativas e como elas 
foram introduzidas na conversa diária que nossas entrevistas 
simulavam. 5  

                                                            

5 The first steps in narrative analysis taken by Joshua Waletsky and myself were a by-product of 
the sociolinguistic field methods that had been developed in the survey of the Lower East Side 
(Labov, 1966) and in the work that engaged us at the time -- the study of African American 
Vernacular English in South Harlem (Labov, Cohen, Robins and Lewis 1968). We defined the 
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Assim, Labov e Waletsky, para realizar seus trabalhos, gravaram 14 

narrativas de adolescentes, utilizando o método de interação face-a-face, e 

observaram a recorrência de determinadas estruturas e uma estrutura 

organizada de forma específica e diferente quando comparada à língua padrão.  

Os resultados desse trabalho mostraram para os autores que toda narrativa é 

seqüenciada sob a forma de ações ordenadas, por meio de fatos que fazem 

parte do cotidiano do falante, em uma ordem espacial/temporal de ocorrência. 

Para Labov (2001), as entrevistas sociolingüísticas estão assentadas 

na seqüencialidade, temporalidade e iconicidade, com relação aos fatos 

vividos, a partir da experiência pessoal do entrevistado. 

No modelo laboviano, a estrutura da narrativa se divide em: 

• Resumo (de que se trata?) 

• Orientação (quem, quando, o que, onde?) 

• Complicação (então, o que aconteceu?) 

• Avaliação (e daí?) 

• Resolução (finalmente, o que aconteceu?) 

• Coda (fim da narrativa) 

 

O Resumo sintetiza a história. A Orientação define as situações de 

espaço, tempo e características das personagens. A Complicação mostra uma 

ação que visa a modificar o estado inicial e que dá início à narrativa 

propriamente dita. A Complicação apresenta seqüências de acontecimentos e 

ações que formam o corpo da narração. A Avaliação informa a carga dramática 

ou clima emocional, ou seja, comunica ao ouvinte o ponto de vista do narrador 

em relação à história por ele narrada. A Resolução estabelece um novo estado, 

diferente do estado inicial da estória. A Coda é o elemento sinalizador da 

finalização da narrativa. Em geral, esses elementos aparecem na ordem acima 

apresentada, exceto a Avaliação, que ocorre livremente e de forma variada ao 
                                                                                                                                                                              

vernacular as the form of language first acquired, perfectly learned, and used only among 
speakers of the same vernacular. The effort to observe how speakers talked when they were 
not being observed created the Observer's Paradox. Among the partial solutions to that paradox 
within the face-to-face interview, the elicitation of narratives of personal experience proved to be 
the most effective. We were therefore driven to understand as much as we could about the 
structure of these narratives and how they were introduced into the every-day conversation that 
our interviews simulated. 
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longo da narrativa. 

A Figura 1.1 exibe a estrutura da narrativa: 

 

 

 

Figura 1.1: A organização da estrutura macroproposicional da narrativa. 

 

Para Labov & Waletsky (1967), a narrativa é um método de 

recapitulação de experiências passadas comparando uma seqüência verbal de 

orações (clauses) com a seqüência de eventos do fato. Os autores apontam 

duas funções fundamentais à narrativa: de referência e avaliação. A primeira 

aparece na transmissão de informações que encontramos na narrativa, como 

lugar, tempo, personagens, de eventos (o que, o onde e o como os fatos 

ocorreram), ou seja, a seqüência temporal das ações ou dos episódios. A 

segunda transmite ao ouvinte o motivo de a narrativa ter sido contada, tanto na 

forma da expressão explícita da importância da história para o narrador, como 

na dos juízos de valor emitidos ao longo da narrativa. Essa função diz respeito 

à necessidade que tem o locutor de manter o interesse do interlocutor durante 

a narração. 

A avaliação na narrativa é uma das estratégias utilizadas pelo narrador 

para conferir narrabilidade e interesse à história que está contando. O objetivo 

deste com a avaliação é chamar a atenção de seus ouvintes para aquele ponto 

que lhe parece ser a base de interesse, de forma a possibilitar que seus 
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interlocutores possam avaliar a relevância do que está sendo narrado e como 

deve ser concebida a história. Pela avaliação, é possível a compreensão do 

modo como o narrador interpreta e expressa os acontecimentos e como ele 

pretende que seu interlocutor os interprete. Segundo Labov, quase todos os 

procedimentos de avaliação têm como objetivo suspender a ação. Para o autor, 

a avaliação é um dos elementos primordiais para a existência da narrativa, é 

aquilo que torna a narrativa digna de ser contada.  

Outro aspecto importante no modelo laboviano se refere ao fato de que 

a narrativa é definida sob duas perspectivas: formal e funcional. A primeira 

identifica a narrativa como discurso constituído à base de padrões recorrentes, 

característicos, discriminados desde o nível da oração, passando por unidades 

maiores, até o nível da narrativa simples completa. A segunda está relacionada 

ao fato de que esses padrões são identificados a partir das funções que o 

discurso narrativo cumpre na situação da comunicação.  

O modelo de Labov e Waletsky foi um marco importante para a 

compreensão da estrutura narrativa; a formulação dos autores ainda é presente 

nos estudos atuais. Foi esse modelo que adotamos para realizarmos o estudo 

da estrutura dos textos que compõem o corpus desta pesquisa. 

Passemos, na seqüência, à apresentação da teoria principal que 

embasa nosso estudo, a Lingüística Sistêmico-Funcional, na qual os trabalhos 

de Labov e Waletsky (1967) foram utilizados nas pesquisas sobre produção de 

histórias por crianças nas escolas de educação básica do contexto australiano. 

 

1.3 A perspectiva sistêmico-funcional de linguagem: pressupostos gerais 

 

A língua é essencialmente um fenômeno social 
e todos os seus significados se realizam em 
interações lingüísticas do dia a dia.  
 

(Kress, 1990) 

A Lingüística Sistêmico-Funcional (LSF) começou a ser desenvolvida a 

partir da década de 1960. Seu principal expoente, Michael Alexander Kirkwood 

Halliday (doravante Halliday), realizou seus estudos com base no funcionalismo 
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etnográfico e nas noções de contexto desenvolvidas por Malinowski6 na 

década de 1920, na lingüística firthiana7 da tradição etnográfica de Boas-Sapir-

Whorf e no Funcionalismo da Escola de Praga (Halliday, 1985:5).  

Segundo Halliday (1994:xxvi), a LSF segue a tradição funcional 

européia; é baseada na teoria sistema-estrutura de Firth, mas deriva de 

princípios mais abstratos de Hjelmslev; possui muitas idéias da Escola de 

Praga e do funcionalismo etnográfico e do contextualismo de Malinowski. 

Neves (2007:18) oferece as seguintes indicações sobre a teoria 

sistêmica: 
A teoria sistêmica à qual se liga a gramática funcional de Halliday 
baseia-se na teoria de John Rupert Firth (...), com inspiração em 
Malinowski e Whorf (...). Mathiessen (1989) aponta que, na base da 
teoria de Halliday, estão o funcionalismo etnográfico e o 
contextualismo desenvolvido por Malinowski nos anos 20, além da 
lingüística firthiana da tradição etnográfica de Boas-Sapir-Whorf e do 
funcionalismo da Escola Praga. Mathiessen (1989) indica, como 
primeira versão da teoria sistêmico-funcional, ‘a scale-and-category 
theory’, estabelecida em Halliday (1961), depois, revista e ampliada, 
com proposição de uma base paradigmática, e, afinal, completada 
com a teoria das metafunções. (Halliday, 1967-1968, 1973). 

 
 

A LSF vem sendo desenvolvida desde os anos 60 por Halliday e tem 

sido ampliada por ele (Halliday e Matthiessen, 2004) e por seus seguidores. O 

conceito organizador dessa teoria é o de ‘sistema’, desenvolvido dentro de um 

construto formal de uma ‘rede de sistemas’. Cada sistema na rede representa 

uma escolha que pode ser feita em diferente nível no sistema lingüístico 

(semântico, léxico-gramatical, fonológico, fonético), como representado na 

Figura 1.2: 

 

                                                            

6 Bronislaw Malinowski, antropólogo polonês que desenvolveu pesquisas com os habitantes 
primitivos de um grupo de ilhas no Pacífico Sul, foi um dos primeiros antropólogos a perceber 
que uma língua só pode ser compreendida a partir do seu contexto de cultura. Em 1923, ele 
cunhou o termo ‘Contexto de Situação’. A idéia central desse contexto é que para 
compreendermos um enunciado deve-se conhecer não apenas os significados literais das 
palavras, mas, sobretudo, o contexto social de onde o enunciado surgiu. A idéia de contexto da 
situação, defendida por Halliday, origina-se nas pesquisas desenvolvidas por Malinowski e é 
definida como “o ambiente do texto”.  
 
7 J. R. Firth, lingüista britânico, fundador da lingüística britânica e primeiro professor de 
Lingüística Geral do Reino Unido. Ele estava interessado na formação cultural da linguagem e, 
assumindo a noção de Contexto de Situação, deu continuidade à ênfase de Malinowski na 
abordagem social e funcional da linguagem, construindo sua própria teoria, segundo a qual o 
fenômeno lingüístico está aliado ao contexto de uso da língua. 
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linguagem 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1.2: Níveis no sistema lingüístico (traduzido e adaptado de Martin e Rose, 2008:29). 

Segundo Eggins (1994:50-52), um dos primeiros pesquisadores a 

observar que as dimensões de uma situação exerciam impacto significativo na 

língua foi o antropólogo Bronislaw Malinowski (1923, 1935), que a partir de 

transcrições de eventos diários descobriu que seria impossível a tradução 

literal de palavra por palavra e que uma compreensão do contexto cultural dos 

falantes de uma língua seria imprescindível. Vale ressaltar, contudo, que 

Malinowski restringiu suas observações a distinções artificiais entre línguas 

primitivas e civilizadas, o que limitou suas pesquisas. Mesmo assim, sua 

contribuição foi de grande importância, pois ele observou que alguns eventos 

lingüísticos só podem ser interpretados com informações contextuais adicionais 

sobre a situação e a cultura de um povo. 

Foi o lingüista J. R. Firth, no entanto, que desenvolveu uma teoria mais 

abrangente de “significado-em-contexto”, influenciado pelas observações de 

Malinowski. Para Firth, a descrição de um determinado contexto pode prever 

como a língua será usada em uma dada situação (cf. Eggins, 1994:51-52). 

Dessa forma, a LSF é uma teoria de linguagem abrangente, pois 

possui diferentes dimensões de análise que se correlacionam entre si, e é 

empregada em análises discursivas e em descrições lingüísticas (cf. Halliday e 

Matthiessen, 2004:25).  

Dentre essas dimensões menciona-se a organização metafuncional da 

linguagem, a estratificação em níveis, a organização em ordens, a instanciação 

grafologia 

fonologia 

léxico-gramática 

semântica discursiva 
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de registros, e a orientação paradigmática segundo a qual a linguagem se 

configura a partir de uma rede de sistemas.  

Conforme aponta Halliday (1996:33), a teoria sistêmica é uma teoria 

lingüística geral aplicável a descrições lingüísticas particulares, e não uma 

teoria de universais aplicável a descrições lingüísticas gerais. A LSF é capaz 

de mostrar como os textos se estruturam para construírem significados, pois a 

língua é um sistema semiótico, isto é, os usuários têm possibilidades de 

escolhas em diferentes níveis no sistema lingüístico.  

A palavra “sistema” possui duas acepções na LSF: (1) Refere-se ao 

potencial de significado da língua e (2) Identifica as opções que configuram um 

paradigma lingüístico (e.g. o sistema de polaridade, cujas opções são positivo e 

negativo) (cf. Halliday e Matthiessen, 2004:22-23). Essas acepções são 

complementares, tendo em vista que o potencial de significado da língua 

constitui-se a partir do conjunto de todas as opções paradigmáticas que 

compõem as redes de sistemas (fonológico, gramatical e semântico) da 

linguagem. Nesse sentido, descrever o potencial de significados da língua é, de 

fato, descrever a configuração dessas redes de sistemas. 

A teoria sistêmico-funcional caracteriza-se por quatro aspectos 

fundamentais: sistêmico (por se referir à linguagem como rede de escolhas, 

relacionadas às variáveis de registro e de macro e microestruturas), funcional 
(porque interpreta os padrões gramaticais de uso, enfocando a função 

comunicativa no contexto de ocorrência, a fim de investigar como a linguagem 

é usada), social (porque leva em consideração o contexto de ocorrência a fim 

de explicar as possíveis escolhas no sistema gramatical, que realizam este ou 

aquele significado ou função comunicativa) e semiótico (porque estuda o 

sistema e o processo da linguagem em uso partindo da necessidade humana 

de representar e expressar significados por meio de signos, sendo a língua o 

sistema semiótico disponível mais importante) (cf. Eggins, 1994:2).  

Para a LSF (Halliday, 1985, 1994, 2004), a língua é fruto do contexto 

sociocultural e o foco de estudo dessa teoria é a linguagem em uso, ou seja, o 

estudo de uma língua e de seu uso centra-se na natureza social de produção 

de significados e na contextualização cultural e situacional dos 

falantes/escritores. O foco da LSF é exatamente esse: analisar o impacto do 

contexto no texto – em quais dimensões e de que maneira o contexto influencia 
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a língua.  

Halliday (1978:32) destaca a necessidade de, durante uma análise 

textual, olhar-se para o contexto no qual o texto foi produzido, pois, segundo 

ele, o ponto central na análise é quais fatores situacionais determinaram quais 

tipos de seleção no sistema lingüístico.  

Assim, na LSF, o contexto social apresenta-se dividido em dois planos: 

o contexto de cultura, que se refere à história subjacente a um evento 

discursivo, relaciona-se aos valores e normas de uma comunidade, à história 

cultural dos participantes, ao tipo de práticas em que eles estão engajados, 

determinando sua significação para a cultura; e o contexto de situação, o 

contexto interno, “o contexto no qual um texto se desenrola, o ambiente 

imediato no qual o texto está exercendo uma função”. (Halliday e Hasan, 

1989:46).  

Em termos gráficos, esse construto semiótico que aborda o texto 

inserido nos contextos de cultura e de situação, está representado na Figura 

abaixo: 

 

 

 

Figura 1.3: Representação gráfica de texto em contexto (extraído de Martin e Rose, 2008:10). 

No interior do contexto de situação há três dimensões que ocorrem 

sempre simultaneamente, afetando o uso da língua nos textos orais ou escritos 

e diferenciando-os. São as variáveis de registro: campo (field), relações 
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(tenor) e modo (mode) do discurso. Em linhas gerais, o campo refere-se ao 

conteúdo daquilo que se fala ou se escreve, ao tópico discutido. As relações 

referem-se à relação entre o falante e o ouvinte, ou entre o escritor e o leitor. O 

modo relaciona-se ao tipo de texto que está sendo feito, sua organização 

interna e o canal (falado ou escrito). Esses três aspectos do contexto de 

situação afetam nossas escolhas lingüísticas precisamente porque refletem as 

três principais funções da linguagem: falar do que está acontecendo, do que 

virá a acontecer, e do que já aconteceu; interagir e/ou expressar opiniões; 

transformar o resultado das duas funções anteriores num todo coerente.  

Corroborando Halliday sobre a importância do contexto, Eggins 

(1994:4) diz que o uso da língua tem motivação nas relações sociais e que as 

escolhas léxico-gramaticais realizadas pelos falantes não são aleatórias, mas 

sim reguladas pelo contexto. Assim, uma determinada escolha pode ser 

influenciada ou determinada, ou ainda, influenciar ou determinar as escolhas à 

sua volta. A autora afirma ainda que a semântica é a base da LSF, e o texto ou 

discurso o centro de organização da língua, isto porque a unidade básica da 

língua em uso não é uma palavra ou uma oração, mas um texto.  

O contexto está encapsulado no texto por meio de uma relação 

sistemática entre o ambiente social, de um lado, e a organização funcional, de 

outro, e não de forma fragmentada. É o contexto que ativa os significados 

(semântica), os quais são realizados na e pela léxico-gramática (fraseado), a 

qual atua na “organização interna da linguagem, sendo o sistema de relações 

das formas lingüísticas” (Halliday, 1978:114), que, por sua vez, é expresso por 

meio de sons/símbolos (fonologia/grafologia). Na Figura 1.4, temos a 

representação da realização lingüística em relação aos contextos de cultura e 

de situação. As setas indicam circularidade.   
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Figura 1.4: Representação gráfica do processo de expressão de significado.  

A LSF objetiva, assim, facilitar o entendimento de como a língua varia, 

conforme o usuário e conforme as funções para as quais ela está sendo usada. 

E, segundo Halliday (1994:xv), “qualquer avaliação de um texto exige uma 

interpretação também de seu contexto”. 

Halliday (1994:xiii) explica que todas as línguas são organizadas em 

torno de dois tipos principais de significados: (1) significados relativos à 

representação da experiência através da língua, denominados IDEACIONAL ou 

REFLEXIVO; (2) significados relativos às representações de poder e 

solidariedade, denominados INTERPESSOAL ou ATIVO. Esses componentes, 

chamados de metafunções, na terminologia da LSF, são as manifestações no 

sistema lingüístico de dois objetivos muito gerais que embasam todos os usos 

da língua: 

a) entender o ambiente (ideacional) 

b) agir com outros no ambiente (interpessoal) 

 

Combinado com estes, há um terceiro componente metafuncional, o 

TEXTUAL (significados relativos à organização do conteúdo da mensagem, 

relacionando o que se diz ao que foi dito) que tem relevância sobre os outros 

 

 

 

 

 

Contexto de cultura 
(Gênero) 

Contexto de situação 

(Registro) 

 Semântica (significado) 

Léxico-gramática (fraseado) 

Fonologia/Grafologia 
(sons/símbolos) 

 



 36

dois.  

Halliday enfatiza que a língua é multifuncional; todos esses 

componentes e funções estão interligados. Eles ocorrem simultaneamente e, 

ao fazermos a escolha por um, os outros já estão determinados. Para Halliday 

e Hasan (1985:23): 

 
Os significados são como fios de um tecido muito denso numa 
trama, tal que, para entendê-los, não olhamos separadamente para 
suas diferentes partes; antes; vemos tudo simultaneamente em 
ângulos diferentes, cada perspectiva contribuindo para a 
interpretação global. Essa é a natureza essencial de uma abordagem 
funcional. 8  

 

Cada um desses significados está relacionado a uma Metafunção da 

linguagem, quais sejam, Ideacional, Interpessoal e Textual, sendo que cada 

Metafunção possui um sistema que viabiliza a realização de seus significados: 

Ideacional (Sistema de Transitividade); Textual (Sistema de Tema); 

Interpessoal (Sistema de Modo e Modalidade). 

Segundo Christie (2004:20-21): 

 
A noção de metafunções foi mencionada no pensamento de Halliday 
ainda na década de 60, embora tivesse sido aprimorada no final da 
mesma. Toda linguagem natural possui três metafunções 
fundamentais: (...) a metafunção experiencial [ou ideacional] 
(natureza das experiências representadas na linguagem); a 
metafunção interpessoal (natureza das relações realizadas na 
linguagem); e a metafunção textual (fazer coisas com a linguagem 
para organizar texto como mensagem). (…) A metafunção ideacional 
relata, mais fundamentalmente, o campo de atividade; a metafunção 
interpessoal relata, mais fundamentalmente, os participantes da 
atividade; a metafunção textual relata, mais fundamentalmente, o 
modo de comunicação do texto.9 

                                                            

8 The meanings are woven together in a very dense fabric in such a way that, to understand 
them, we do not look separately at its different parts; rather; we look at the whole thing 
simultaneously from a number of different angles, each perspective contributing towards the 
total interpretation. That is the essential nature of a functional approach. 
 
9 The notion of the metafunctions had begun to emerge in Halliday’s thinking by the late 1960s, 
and it was being clearly stated by the end of the decade. Thus, it was argued, all natural 
languages have three fundamental metafunctions:(…) an experiential metafunction  (to do with 
the nature of the experiences represented in language), an interpersonal metafunction to do 
with the nature of the relationships realised in language, and a textual metafunction, to do with 
those choices made in language to organise the text as a message. (…) The ideational 
metafunction relates most fundamentally to the field of activity; the interpersonal metafunction 
relates most fundamentally to the tenor of activity; and the textual metafunction relates most 
fundamentally to the mode of communication of the text. 
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Na subseção a seguir, que explicitará a arquitetura da linguagem 

segundo a LSF, as metafunções serão abordadas mais detalhadamente. 

 
 

1.4 A arquitetura da linguagem na LSF 
 

Como explicitado na seção anterior, Halliday (1978, 1985, 1989, 1994), 

Halliday e Matthiessen (2004) é o principal ‘arquiteto’ da LSF, teoria que 

concebe a linguagem sob duas perspectivas: sistêmica, porque consiste em 

uma cadeia de sistemas de escolhas, isto é, a gramática é vista como um 

sistema de opções à disposição do falante/escritor que faz diferentes escolhas 

lingüísticas visando a atingir diferentes significados, levando em consideração 

contextos sócio-culturais variados, e, funcional, por se preocupar com as 

características de uso da linguagem em sociedade, procurando explicar as 

implicações comunicativas de uma escolha dentro de um sistema. Com base 

nesses princípios, devemos levar em consideração a relação entre a linguagem 

e o contexto social em que ela é usada, pois, para a LSF, a linguagem é vista 

como um fenômeno social.  

A LSF desenvolveu ferramentas analíticas para investigar tanto a 

linguagem falada, quanto à escrita. De acordo com Halliday (1994:xvii), “uma 

análise do discurso que não é baseada na gramática não é uma análise, mas 

simplesmente comentários sobre um texto”.  

Halliday e Matthiessen (2004:20) dizem que  

 
Há muitas razões para se adotar uma perspectiva sistêmica. Uma é 
que as línguas evoluem - elas não são projetadas, e envolvem 
sistemas que não podem ser explicados simplesmente como uma 
soma de partes. Nosso pensamento tradicional sobre a composição 
da linguagem necessita ser, se não substituído, pelo menos 
complementado por um pensamento ‘sistêmico’, por meio do qual 
buscamos compreender a natureza e a dinâmica do sistema 
semiótico como um todo.10 

 

                                                            

10 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 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. 
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Nesse sentido, a proposta da LSF é de que o sistema seja concebido a 

partir de suas dimensões, de seus princípios de organização e das ordens nele 

constituídas, conforme exibido no Quadro 1.1: 

 Dimensão Princípio Ordens 

1 Estrutura (ordem sintagmática) nível oração ~ grupo ou frase ~ palavra 
~ morfema 

2 Sistema (ordem paradigmática) delicadeza gramática ~ léxico [léxico-
gramática] 

3 Estratificação realização semântica ~ léxico-gramática ~ 
fonologia ~ fonética 

4 Instanciação instanciação potencial ~ subpotencial ou tipo de 
instância ~ instância 

5 Metafunção metafunção ideacional [lógica ~ experiencial] ~ 
interpessoal ~ textual 

Quadro 1.1: As dimensões da linguagem e seus princípios de organização (traduzido de 

Halliday e Matthiessen, 2004:20). 

 

1.4.1 Estrutura 
 

A primeira dimensão - Estrutura -, que estabelece a ordem 

sintagmática, se refere ao aspecto composicional da linguagem, cuja 

organização pressupõe hierarquia entre as ordens que o constituem. O 

princípio da ordem, como definido na teoria sistêmica, é o de nível (rank): 

camadas composicionais organizadas pela relação de ‘é parte de’. Na 

gramática, por exemplo, a hierarquia composicional, em muitas línguas é 

‘oração ~ grupo ou frase ~ palavra ~ morfema’. 

Todas as hierarquias são, em última análise, variantes composicionais 

da organização do significado na gramática. Quando passamos a analisar a 

gramática, constatamos que a estrutura de cada unidade é uma configuração 

orgânica, de modo que cada parte tem uma função distinta no que diz respeito 

ao conjunto, e que algumas unidades podem formar complexos, seqüências 

iterativas trabalhando juntas como uma única parte. A gramática é a unidade 

central de processamento da linguagem, a força motriz em que os significados 

são criados; é natural que os sistemas de som e da escrita por meio dos quais 

esses significados são expressos reflitam o arranjo estrutural da gramática. 

Essa especialização funcional entre unidades de diferentes níveis é a 

característica da estrutura da linguagem como um todo (cf. Halliday e 

Matthiessen, 2004:20-22). 
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1.4.2 Sistema 
 

A segunda dimensão - Sistema - representa a organização 

paradigmática. Nessa dimensão, a organização da linguagem ocorre a partir de 

uma opção realizada em oposição a outras, isto é, “padrões em o que poderia 

ser no lugar de” (Halliday e Matthiessen, 2004:22). A linguagem é concebida 

como um sistema de produção de significados, um sistema de ‘potencial de 

significados’, que consiste em padrões sistêmicos de escolhas.  

Diferentemente do que ocorre na dimensão estrutural em que a 

relação entre os itens é de natureza ‘uma parte de’, na dimensão do sistema a 

relação entre os itens é de natureza ‘um tipo de’, na qual cada opção por um 

termo do sistema realiza uma parte específica de todo o sistema. Sistema é 

definido como um conjunto de opções de significados interrelacionadas que 

formam uma rede de sistemas. A realização de escolhas potenciais e 

paradigmáticas que o falante/escritor pode fazer em diferentes níveis para a 

criação de significados na interação representa cada sistema dessa rede.  

 

1.4.3 Estratificação 
 

A terceira dimensão – Estratificação – se refere aos estratos 

componentes do sistema lingüístico, tal como mostrado na Figura 1.2 (p. 31). 

Segundo Halliday e Matthiessen (2004:24), “a linguagem é um complexo 

sistema semiótico que possui vários níveis ou estratos”; essa é a principal 

razão que torna o modelo sistêmico-funcional um arcabouço teórico-

metodológico potencial para análise lingüística: a linguagem organizada em 

diferentes níveis ou estratos. 

Conforme mostrado na Figura 1.2, o sistema lingüístico se apresenta 

organizado em três estratos: fonológico, léxico-gramatical e semântico. Cada 

um desses estratos representa uma rede de opções interrelacionadas em som, 

fraseado e significado, respectivamente, que são realizados como estruturas. 

Esses estratos se relacionam e se organizam pelo princípio da realização 

(relação entre os diferentes tipos de fenômenos abstratos).   

Para Halliday e Matthiessen (2004:4-5), “a semântica é realizada pela 

léxico-gramática, ou sistema de fraseado; o sistema léxico-gramatical é 
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realizado pela fonologia, ou sistema de som; e o sistema fonológico é realizado 

pela léxico-gramática”. 

Na dimensão da estratificação, os significados podem ser expressos 

em diferentes níveis da estrutura, constituindo a estrutura composicional mais 

notável da linguagem, denominada por Halliday e Matthiessen (2004:5) de 

Constituência, que diz respeito ao fato de que as coisas são feitas por partes, 

partes essas que se ligam umas as outras de determinada maneira. Há três 

formas de constituência: fonológica, grafológica e léxico-gramatical.  

Na constituência fonológica, toda língua tem uma escala de 

classificação dos componentes fonológicos, mas com variações consideráveis 

no modo como os componentes estão organizados: na construção de sílabas, 

nos padrões melódicos e rítmicos e no modo como diferentes variáveis são 

integradas em um todo funcional (Halliday e Matthiessen, 2004:5). 

Na constituência grafológica, a estrutura de constituintes é 

representada por uma combinação de ortografia (que combina letras para 

formar palavras) e de pontuação (usando sinais especiais e letras para sinalizar 

os limites).  

Segundo Halliday e Mathiessen (2004:7), a escrita não é a 

representação dos sons da fala. Embora cada sistema de escrita esteja 

relacionado ao sistema de som da sua língua de forma sistemática e não-

aleatória (exatamente como as duas variam de uma língua para outra), a 

relação não é direta. Há um outro nível de organização na língua em que tanto 

o sistema de som quanto o sistema de escrita estão relacionados, 

nomeadamente o nível de fraseado, ou léxico-gramatical. De acordo com os 

autores, gramática e vocabulário não são dois componentes separados de uma 

língua - eles são apenas os dois extremos de um contínuo. O sistema de som e 

o sistema de escrita são os dois modos de expressão pelos quais a léxico-

gramática de uma língua é realizada. 

Halliday e Matthiessen dizem que, como os sistemas de escrita 

evoluem, e como eles são dominados e colocados em prática pela criança em 

crescimento, eles assumem vida própria, atingindo diretamente a formulação 

da linguagem, em vez de acessar o fraseado através do som, e este efeito é 

reforçado pela complementaridade funcional entre a fala e a escrita. 

Na constituência léxico-gramatical, a oração é a unidade central de 
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processamento, no sentido específico de que é na oração que os significados 

de diferentes tipos são mapeados em uma estrutura gramatical integrada. 

Halliday e Matthiessen (2004:9) sintetizam os cinco princípios da 

constituência na léxico-gramática: 

 

1- Há uma escala de níveis na gramática de toda língua. Na língua inglesa, 

pode ser representada como: oração, sintagma/grupo, palavra, morfema. 

2- Cada nível consiste de uma ou mais unidades de níveis imediatamente 

inferiores.  

3- Unidades de mesmo nível podem formar complexos: não somente orações 

complexas, mas também frases complexas, grupos complexos, palavras 

complexas e até mesmo morfemas complexos podem ser gerados pelos 

mesmos recursos gramaticais. 

4- Pode ocorrer o deslocamento de nível, segundo o qual uma unidade de nível 

pode ser colocada em um nível inferior (downranked) para funcionar na 

estrutura de uma unidade de seu próprio nível ou em um nível inferior. Mais 

freqüentemente, embora não de forma exclusiva, uma oração pode ser 

colocada em um nível inferir para funcionar na estrutura de um grupo. 

5- Sob certas circunstâncias, é possível que uma unidade possa ser encaixada 

dentro de outra, não como um componente da mesma, mas simplesmente 

como uma forma de dividir a outra em duas partes distintas.  

Nessa perspectiva a gramática é considerada como sistema, 

permitindo-nos mostrá-la como um recurso de fazer significados e para 

descrever as categorias gramaticais em função do que elas significam. Essa 

perspectiva é essencial se a análise da gramática for um modo perspicaz de 

entrada para o estudo do discurso. 

1.4.4 Instanciação 
 

Essa dimensão, segundo Halliday e Matthiessen (2004:26), leva em 

conta duas perspectivas: a linguagem como sistema e a linguagem como texto. 

Os autores dizem que o sistema da linguagem é instanciado em forma de texto 
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e é o potencial subjacente de uma língua: um recurso potencial de produção de 

significados. Sistema e texto não são dois fenômenos separados. A relação 

entre eles é análoga, assim como, por exemplo, é a relação entre clima e 

tempo. Assim, sistema e texto são relacionados por meio da instanciação, pela 

qual é possível compreender a linguagem como potencial de produção de 

significado bem como dos exemplares que realizam esse potencial, os textos.  

Para Halliday e Matthiessen (2004:27), quando estudamos exemplares 

de textos, podemos identificar todos os padrões que eles compartilham e 

descrevê-los em termos de tipos de textos. Através da identificação de um tipo 

de texto, estamos nos movendo ao longo da linha da instanciação, do pólo do 

texto para o pólo do sistema. Os critérios usados para comparar os textos 

poderiam, em princípio, vir de qualquer um dos estratos da linguagem. Nesse 

sentido, o termo instanciação se refere a um movimento de significação entre 

diferentes strata do sistema. Os autores destacam ainda que os textos variam, 

sistematicamente, de acordo com a natureza do contexto em que são usados. 

 
1.4.5 Metafunção 
 

Essa dimensão mostra como a linguagem está organizada 

funcionalmente, em torno de três componentes – as metafunções – que são 

complementares e simultâneas e se relacionam sistematicamente com a léxico-

gramática: a metafunção ideacional, a metafunção interpessoal e a metafunção 

textual. 

 

1.4.5.1 Metafunção Ideacional 
 

A metafunção ideacional diz respeito à representação da experiência 

(conteúdos e idéias) e da lógica (relação entre idéias). Está sempre ligada ao 

conhecimento, ao cognitivo; consiste na expressão do conteúdo, da 

experiência do falante em relação ao mundo real e ao mundo interior de sua 

própria consciência. Essa metafunção é o componente principal do significado 

do sistema lingüístico que é básico para quase todos os usos da língua. Está 

ligada ao uso da língua enquanto representação, tanto do mundo externo 

(eventos, elementos), como do mundo interno (pensamentos, crenças, 
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sentimentos, etc.). A realização dessas representações se dá por meio do 

sistema de Transitividade, que implica a escolha de processos - elementos 

verbais - e seus argumentos - participantes (Eggins, 1994:220).  

Segundo Halliday (1985, 1994, 2004), são três os elementos 

constituintes de cada proposição: a) o processo em si (realizado pelo grupo 

verbal da oração); b) os participantes envolvidos no processo (realizados pelo 

grupo nominal da oração); c) as circunstâncias associadas aos processos 

(realizadas por grupos adverbiais e sintagmas preposicionados). Esses 

componentes da Transitividade permitem analisar: quem faz o quê, a quem, em 

que circunstâncias. 

O sistema de transitividade, para Halliday (1994:106), é a nossa mais 

forte expressão da experiência porque o falante constrói um mundo de 

representações, com base na escolha de processos. Em outras palavras, os 

indivíduos refletem e modelam suas experiências por meio de processos 

verbais e de papéis designados aos participantes dos processos.  

Na mesma direção, Martin e Rose (2003:66) denominam essa 

construção discursiva como ideação (ideation): “... concentra-se 'no conteúdo' 

de um discurso: que tipos de atividades são empreendidas, e como os 

participantes nessas atividades são descritos, como eles são classificados e de 

que eles são compostos.” 11 

Com relação aos processos, de acordo com Halliday (1994:107), há 

seis tipos: três são principais (material, mental e relacional) e três ocupam uma 

posição intermediária (comportamental, verbal e existencial), conforme Figura 

1.5:  

                                                            

11 “... focuses on the 'content' of a discourse: what kinds of activities are undertaken, and how 
participants in these activities are described, how they are classified and what they are 
composed of.” 
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Figura 1.5: Os tipos de processos (extraído de Halliday e Matthiessen, 2004:172). 
 

• Os Processos Materiais são os processos do “fazer”. 

Representam ações do mundo físico realizadas por um ator ou um evento. 

Contudo, podem referir-se tanto a eventos físicos concretos quanto a fatos 

abstratos. O significado básico desse processo é que alguém ou uma entidade 

faz alguma coisa, realiza uma ação. Os participantes dos processos materiais 

são o Ator e a Meta. O primeiro é quem realiza a ação propriamente dita, sua 

presença é obrigatória em uma proposição, mesmo que não seja mencionado. 

A Meta, por outro lado, é o participante a quem a ação é direcionada ou aquele 

que é modificado por ela; é um participante opcional. (Halliday, 1994:109-110). 

 

Exemplo12: 
         (5U12)13 

o cacique pegou as crianças pra matar  
Ator Processo material Meta Circunstância 
 

                                                            

12 Todos os exemplos relacionados aos processos foram retirados do corpus. A escrita dos 
alunos foi preservada. 
 
13 Legenda atribuída aos textos dos alunos: o primeiro número indica a série (5 = 5ª série; 8 = 
8ª série), a letra indica a escola (U = (escola) urbana; P = (escola) da periferia) e o último 
número corresponde ao número seqüencial do texto no conjunto de textos de cada turma. 
Maiores detalhes sobre o corpus serão explicitados no capítulo 2 (Metodologia de Pesquisa).  
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• Os Processos Mentais são os processos do “sentir” e do “pensar”. 

Relacionados à cognição, percepção e afeição. Seus participantes são: o 

Experienciador (aquele que sente, pensa ou percebe), o Fenômeno (aquilo que 

é sentido, pensado ou percebido). Os processos mentais, em geral, possuem 

um participante humano, e os fenômenos podem ser tanto coisas quanto fatos. 

A isto, Halliday (1994:115) denomina de meta-fenômeno (o participante é 

construído por meio de projeções ou de discurso direto, indireto ou indireto 

livre). 

Exemplo: 
(8U13) 

o cacique viu aquela arvore grande 

Experienciador  Processo Mental Fenômeno  
 

• Os Processos Relacionais são os processos do “ser”. Há três 

tipos de processos relacionais, realizados por meio de dois modos - Atributivo e 

Identificativo -, que são: 

•  

(i) Intensivos: expressam uma relação lógica (portador/participante + 

processo relacional + atributo) 

Exemplo: 
(8U19) 

Iaçá, ficou grávida 

Portador Processo 
Relacional 

Atributo  

 

(ii)  Circunstanciais: expressam uma relação de circunstância 

(circunstanciador + processo relacional + circunstância) 

 

Exemplo: 
(8P3) 

lá [na tribo] estava na seca de comida 

Circunstanciador Processo 
Relacional  

Circunstância  

 

(iii) Possessivos: expressam uma relação de posse 

(possuidor/participante + processo relacional + coisa possuída) 
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Exemplo: 
(8U21) 

o cacique tinha três filhas Iaça, Jacira e Jandira. 

Possuidor  Processo 
Relacional 

Possuído 

 

O modo Atributivo confere ao participante uma qualidade, uma 

classificação, um atributo (Y é um atributo de X). O modo Identificativo tem a 

função de identificar uma entidade em relação à outra (Y é a identidade de X). 

Duas características centrais diferenciam o modo atributivo do identificativo: a 

ordem oracional deste último pode ser revertida; além disso, o identificativo 

pode ser também transformado em voz passiva, dentro da cadência da oração 

em língua inglesa, ao passo que as orações atributivas não são reversíveis e 

nem transformadas em passiva. (Halliday, 1994:119-122). 

• Os Processos Comportamentais situam-se na fronteira entre os 

materiais e os mentais. Referem-se a comportamentos fisiológicos e 

psicológicos do Comportante, do tipo respirar, tossir, sonhar, sorrir, dentre 

outros. Em geral os processos comportamentais têm apenas um participante – 

o Comportante, entidade realizadora da ação. Em alguns casos, há também a 

Extensão, que define o escopo do processo. (Halliday, 1994:139). 

Exemplo: 
 (5P12) 

Iaçá chorou 

Comportante Processo Comportamental 
 

• Os Processos Verbais são os processos do “dizer”, relacionados à 

enunciação. Situam-se entre os mentais e os relacionais. Não precisam 

necessariamente pressupor um participante humano. Seus participantes são: o 

Dizente (aquele que realiza a ação); o Receptor (aquele a quem a mensagem é 

direcionada); o Alvo (entidade que é atingida pelo processo); a Verbiagem (a 

mensagem propriamente dita). A exemplo dos processos mentais, com os 

verbais há a possibilidade de ocorrer orações projetadas, relacionadas, 

normalmente, ao discurso indireto. (Halliday, 1994:140-141). 

Exemplo: 
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(8P8) 

O cacique tupi disse: “Vejam essa é a minha filha Iaça que se juntou 
com seu filho é nos deu um novo alimento” 

Dizente Processo 
Verbal 

Verbiagem 

 

• Os Processos Existenciais são os processos do “existir”. 

Representam simplesmente o que existe ou acontece. Situam-se entre os 

Relacionais e os Materiais. O único participante desse tipo de processo é o 

Existente. 

Exemplo: 
(8U13) 

havia muita seca e fome. 
 

Processo Existencial Existente 
 

O resumo dos tipos de processos é apresentado no Quadro 1.2: 

Tipos de processos Categoria de significado 
Material  Fazer  
Comportamental  Comportar-se (respirar, tossir, sorrir, sonhar etc.) 
Mental : 
Percepção (relacionados à 
compreensão de fenômenos) 
Afeição (relacionados aos 
sentimentos) 
Cognição (relacionados à 
decisão e compreensão) 

 
Sentir, ver, ouvir, perceber 
 
Gostar, amar, odiar, assustar, agradar 
 
Saber, entender, decidir, pensar, compreender, imaginar  

Verbal  Dizer  
Relacional  Ser/Estar 

Atribuir (uma qualidade é atribuída a uma entidade) 
Identificar (identificação ou definição de uma entidade por 
meio de outra) 

Existencial  Existir  
Quadro 1.2: Resumo dos tipos de processos (adaptado de Halliday, 1994:143). 

Acerca das circunstâncias, estas são elementos que acompanham 

participantes e processos na linguagem. Desde a primeira edição da Gramática 

Sistêmico-Funcional (GSF), Halliday (1985) esclarece que as circunstâncias 

podem ocorrer com todos os tipos de processos. 

Segundo Halliday e Matthiessen (2004:260-261), há três perspectivas 

que orientam a definição de circunstâncias: 

a) Elas estão associadas a processos, expressando idéias que 

respondem às seguintes questões: onde, quando, como e por que 

alguma coisa acontece ou ocorre. 
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b) Elas exercem o papel de adjuntos. 

c) São tipicamente expressas por grupos adverbiais ou 

preposicionados. 

 

Uma vez que o estudo das circunstâncias não é o foco desta pesquisa, 

apresentamos um resumo dos tipos de circunstâncias no Quadro 1.3:  

Tipo de 
circunstância 

Subcategoria Exemplos  

Extensão 
 

Temporal Caminhou por sete horas. 
Espacial Nadou quatro quilômetros. 

Localização 
 

Temporal Pedro acordou às sete horas. 
Espacial Mauro caminha na praia. 

Modo 
 

Meios Ele construiu a casa com madeira de lei.  
Qualidade Almoçamos tranquilamente.  

Comparação Paulo é tão chato como meu irmão. 

Causa 
 

Razão Não fui ao trabalho por causa da chuva. 
Propósito João ajudou seu pai com a intenção de ganhar 

um dinheiro. 
Interesse Maria estudou muito para passar no concurso. 

Contingência 

Condição Sara fez logo a lição para o caso de não haver 
tempo depois. 

Concessão Ele trabalhou apesar da chuva. 
Ausência Mesmo sem motivação, Ana foi para a escola. 

Acompanhamento Comitativo João saiu sem o filho. 
Aditivo Os pais foram com os filhos ao cinema. 

Papel 
 

Aparência 
exterior 

Vim aqui como amigo. 

Produto Ela se transformou em uma linda princesa. 
Assunto ---------- Discutiam sobre política. 

Ângulo 

Fonte  
 
 

Segundo o diretor, os livros retirados foram 
entregues ao Ministério Público Estadual para 
análise. 

Ponto de vista Em suas palavras, o deputado estadual fez um 
breve levantamento sobre a trajetória do 
homenageado. 

Quadro 1.3: Resumo dos tipos de circunstâncias (adaptado de Halliday e Matthiessen, 

2004:262-263). 

Na seqüência, apresentamos a metafunção interpessoal. 

 

1.4.5.2 Metafunção Interpessoal 
 

A metafunção interpessoal se refere às relações sociais entre os 

participantes do discurso, no qual os interactantes assumem papéis que 

dependem da posição social que ocupam no contexto (Halliday, 1994:68). 

Consiste na interação entre a expressão dos papéis sociais, o desenvolvimento 
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da personalidade do falante e a expectativa do interlocutor. Vê o modo do 

enunciado. Essa metafunção expressa as interações e os papéis assumidos 

pelos usuários, revelando as atitudes desses usuários para com o interlocutor e 

para com o tema abordado por meio dos sistemas de modo e modalidade.  

Em outras palavras, a metafunção interpessoal é definida como o 

sistema que estabelece os papéis de fala, ou seja, quando usamos a 

linguagem verbal em uma interação, estamos estabelecendo uma relação entre 

os participantes, assim ocorre uma troca de papéis de fala.  

Segundo Halliday (1994:68) e Halliday e Matthiessen (2004:107), os 

dois papéis de fala mais importantes, nos quais podem ser incluídos todos os 

outros papéis mais específicos são oferecer e pedir. Com base na natureza do 

que está sendo dado ou pedido, definimos quatro funções de fala primárias: 

ofertas, comandos, declarações e perguntas.  

O Quadro 1.4, extraído de Halliday (1994:69), apresenta as funções de 

fala iniciais e as suas respostas: 

 
 Função de fala inicial Função de fala de resposta 

Apoio Confronto 
dar bens e serviços  oferta aceitação rejeição 
pedir bens e serviços  comando conformidade recusa 
dar informações declaração concordância contradição 
pedir informações  pergunta resposta rejeição 

Quadro 1.4: Funções de fala e suas respostas. 

Em relação às variáveis de registro, a metafunção interpessoal vincula-

se à variável relações, materializando as interações sociais dos usuários da 

língua, bem como suas opiniões pessoais e avaliações. Os significados 

interpessoais concretizam-se no sistema de modo e modalidade, que, por sua 

vez, sinalizam a interação. No sistema de modo estabelecem-se as relações 

entre os participantes; está relacionado com o sujeito gramatical (as pessoas 

que ocupam a posição de sujeito), com o elemento finito (indica o tempo verbal, 

o modo do verbo, a polaridade e os modais) e com o predicador (abarca os 

processos verbais, seus complementos e adjuntos). O sistema de modalidade 

diz respeito aos diversos níveis de certeza/probabilidade/possibilidade e de 

obrigatoriedade/tendência; expressa probabilidade e freqüência (modalização) 

e obrigação e inclinação (modulação). Este sistema é representado na Figura 

1.6: 
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                                                                                         probabilidade 

                                         Modalização: informação 

                                                                                         freqüência 

Tipos de Modalidade                                                          obrigação  

                                        Modulação: bens-e-serviços                                                  

                                                                                            inclinação 

Figura 1.6: Tipos de modalidade (adaptado de Thompson, 1996:58). 

O sistema de modalidade é o sistema utilizado por Halliday para lidar 

com a avaliação14. O autor explora a avaliação através das duas subcategorias 

do sistema de Modalidade: modalização e modulação, já mencionadas 

anteriormente.  

Também Thompson (1996), quando trata do sistema de modalidade, 

fala de avaliação considerando-a como um dos propósitos em uma troca 

comunicativa. Para ele, a avaliação está claramente relacionada com a 

modalidade e tanto uma quanto a outra dizem respeito à atitude do falante. 

Assim como acontece com a modalidade, a avaliação em um texto sempre 

levanta a questão da fonte, ou seja, do responsável pela avaliação. Para o 

autor, a avaliação é a parte principal do significado de qualquer texto, e na 

análise dos significados interpessoais deve-se levar em conta esse aspecto. 

Thompson diz ainda que  grande parte da avaliação é expressa pelas escolhas 

lexicais, havendo poucas estruturas gramaticais que podem ser vistas como 

tendo uma função essencialmente avaliativa (cf. Thompson, 1996:65). 

A partir da perspectiva sistêmico-funcional, no âmbito da metafunção 

interpessoal, o professor Jim Martin e seu colega pesquisador Peter White 

desenvolveram um sistema com o objetivo de sistematizar um fenômeno pouco 

                                                            

14  Hunston e Thompson (2000) definem avaliação como um termo genérico que expressa 
atitude, posição, ponto de vista, ou sentimento do falante ou escritor com relação às entidades 
ou proposições sobre as quais está falando.  
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estudado na GSF: a avaliação. O sistema desenvolvido por eles foi 

denominado de Appraisal (Avaliatividade), o qual será explicitado mais adiante. 

Vejamos a metafunção textual. 

 

1.4.5.3 Metafunção Textual 
 

A metafunção textual permite aos participantes do discurso perceber 

como são organizadas as mensagens e como elas se relacionam com o 

contexto, fazendo com que o texto seja reconhecido como elemento de 

significação. Está ligada à coerência e consiste na construção e na 

organização de textos. Ela usa a linguagem para organizar os significados 

experienciais e interpessoais num todo coerente (cf. Halliday e Matthiessen, 

2004:30). 

Essa metafunção envolve o sistema de Tema. Seus constituintes são o 

Tema, descrito por Halliday (1994:37) como a primeira parte da mensagem, 

seu ponto de partida, sobre o que a oração se refere, e o Rema, o restante da 

mensagem, a parte na qual o Tema é desenvolvido. Como lembra Eggins 

(1994:273), Halliday propõe que a metafunção textual é a da relevância, ou da 

possibilidade, pois permite que os constituintes da oração sejam organizados 

de diferentes maneiras, dependendo de seu propósito e de seu contexto. 

Eggins (1994:78) afirma que a metafunção textual é expressa pela 

ordem dos constituintes da oração, que conferem significado à mensagem. A 

pergunta principal nessa metafunção é: Como está organizado o texto? Em 

português, inglês e em muitas outras línguas, essa organização é feita 

principalmente através da escolha que fazemos do elemento que ocupa a 

posição inicial de cada oração que enunciamos − esse elemento é chamado de 

Tema, ou ponto−de−partida da mensagem. 

De acordo com Ventura e Lima-Lopes (2002:2), “a organização 

temática das orações é o fator mais significativo no desenvolvimento de um 

texto, o que dá a essas estruturas uma importante função para a construção da 

coesão. Analisando−se a estrutura temática de um texto oração por oração, é 

possível perceber a natureza de sua textura e compreender como o escritor 

deixou claro para o leitor sua preocupação com a organização da mensagem, 

bem como sua ênfase informacional. Daí a importância do Tema para a área 
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da análise do discurso em geral e para estudos da estrutura e do fluxo de 

informações de textos em particular”. 

Sintetizando, as três metafunções coexistem em um discurso e são 

importantes na análise de discurso porque nos permitem perceber a linguagem 

presente num texto como representante da realidade, das relações sociais e 

construtora de identidades sociais.  

Na Figura 1.7, podemos visualizar o sistema lingüístico construído no 

quadro teórico da LSF. 

 

Figura 1.7: Representação gráfica do sistema lingüístico na LSF (adaptado de Martin, 

1992:496).  

Como foi explicitado nesta seção, o quadro teórico da LSF oferece 

instrumental de análise para acontecimentos de linguagem em uso, em suas 
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mais diferentes realizações, o que expande sua possibilidade de aplicação a 

variados tipos de gêneros, com o intuito de clarificar como a linguagem é 

configurada dentro dos diversos contextos de situação e de cultura, rumo a 

variados e relevantes fins sociais. 

Para Ikeda e Vian Jr. (2006), os funcionalistas preocupam-se não 

somente com a estrutura da língua, mas também com a função exercida pelas 

categorias léxico-gramaticais, visto que as escolhas realizadas pelos usuários 

estão condicionadas a um determinado contexto de situação e de cultura.  

Desse modo, considera-se que a LSF possui ferramentas que, a partir dos 

resultados, demonstram a relevância da análise dos elementos textuais - e 

contextuais - e das suas respectivas funções. 

A LSF é utilizada neste trabalho justamente porque direciona o foco de 

sua investigação para os espaços sociais nos quais se realiza a linguagem, 

procurando compreender de que forma os falantes se apropriam dela, e como 

a manipulam. 

Na seqüência, apresentamos os sistemas de conjunção e 

avaliatividade, respectivamente, que estarão em foco nas análises. O sistema 

de conjunção, pertencente ao componente lógico da metafunção ideacional, 

trata do processo de conexão de orações, ligadas semanticamente. O sistema 

de Avaliatividade está relacionado à criação de significados interpessoais 

(metafunção interpessoal), fornecendo os recursos semânticos usados para 

negociar relações sociais. 

 

1.4.6 O sistema de conjunção: conectando eventos 
 

Os estudos pioneiros de Halliday e Hasan (1976) são fundamentais 

para tratar das questões sobre coesão/coerência. Para os autores, a coesão 

compreende o estabelecimento de relações de significado existentes no texto e 

é realizada pelo sistema léxico-gramatical de uma língua.  

Para Halliday e Hasan (1976:4), coesão textual é “um conceito 

semântico que se refere às relações de sentido existentes no interior do texto e 

que o definem como um texto”. Realiza-se através de escolhas do sistema 

léxico-gramatical, mostrando como o texto está edificado semanticamente.  
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Halliday e Hasan (1976) identificam cinco tipos de mecanismos de 

coesão, divididos de acordo com o modo como os itens lexicais e gramaticais 

estão relacionados com o texto e no texto, que apresentamos resumidamente a 

seguir, dos quais nos deteremos no mecanismo da conjunção, foco das 

análises nesta pesquisa:  

 

• Referência (pessoal - pronomes pessoais e possessivos; 

demonstrativa - pronomes demonstrativos e advérbios de lugar; comparativa - 

comparação feita pelo uso de termos como: tal, como, igual, semelhantemente, 

etc.);  

• Substituição (nominal, verbal);  

• Elipse (nominal – relação entre palavras; verbal – relação entre 

verbos; frasal – relação entre grupos de palavras);  

• Conjunção (relações entre orações, períodos e parágrafos - feitas 

por advérbios, conjunções, preposições e itens continuativos -, do tipo aditiva, 

adversativa, causal, temporal);   

• Coesão lexical (repetição, sinonímia, hiperonímia, uso de nomes 

genéricos, colocação).  

 

O mecanismo da conjunção se diferencia dos demais porque não 

estabelece uma relação anafórica entre as partes do todo, isto é, não fornece 

pistas para o leitor recuperar sentido através de itens anteriores ou posteriores 

no texto (cf. Halliday e Hasan, 1976:226). De acordo com Halliday e Hasan, os 

elementos conjuntivos são coesivos em função das relações específicas que se 

estabelecem entre as orações dentro do período, entre os períodos dentro de 

um parágrafo e entre os parágrafos no interior do texto.  

Com base em Halliday e Hasan (1976), Martin e Rose (2003) 

estabeleceram o sistema de conjunção para análise de gêneros de histórias, 

sistema lógico-experiencial, segundo estes autores, responsável pela descrição 

e análise das conexões interfrasais aditivas, adversativas, temporais, causais, 

mostrando os recursos que podem ser usados para adicionar, contrastar, 

organizar temporalmente e estabelecer relações causais entre os eventos no 

texto. 
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Martin e Rose (2008:33) esclarecem que o sistema de conjunção 

descrito em Martin e Rose (2003/2007) está relacionado ao modelo de relações 

lógico-semânticas desenvolvido por Halliday (2004). 

Halliday e Hasan (1976) e Martin e Rose (2003) explicam que o 

sistema de conjunção abrange conjunções propriamente ditas, definidas como 

uma especificação semântica do modo pelo qual o que vai seguir-se está 

sistematicamente conectado com o que veio antes (cf. Halliday e Hasan, 

1976:227; Martin e Rose, 2003:110), e um pequeno conjunto de elos que 

possuem força coesiva nos textos, os elemento conjuntivos (cf. Halliday e 

Hasan, 1976:267; Martin e Rose, 2003:127). Ambos estabelecem um elo entre 

aquilo que os antecede e o que vem depois, estando, por conseguinte, a 

serviço da coesão do texto.  

Tendo por função articular os vários segmentos do texto, a coesão é 

fator fundamental para o estabelecimento da unidade de sentido e da unidade 

temática do texto. Desse modo, reconhecer que um texto é coeso é reconhecer 

que suas partes estão interligadas, que há continuidade e unidade de sentido. 

O sistema de conjunção, para Martin e Rose (2003:110), “estabelece 

as interconexões entre os processos: adicionando-os, comparando-os, 

seqüenciando-os ou explicando-os. Estes são significados lógicos que ligam 

figuras em seqüências”. 15 
As conjunções estabelecem conexões lógicas entre as figuras. Elas 

podem ser usadas ainda para construir diferentes campos de atividade social. 

Nas histórias, por exemplo, conectam eventos em uma seqüência temporal. As 

conjunções têm um importante papel porque nos permitem saber o que esperar 

de cada passo no discurso. Esta é uma das razões pelas quais elas tendem a 

vir ou próximo ou no início da oração. 
De acordo com Martin e Rose (:113), há quatro tipos principais de 

relações lógicas estabelecidas pelas conjunções: adição (addition), 

comparação (comparison), tempo (time) e causa (consequence).  

O Quadro 1.5 sintetiza os tipos de conjunções e seus significados: 

 

                                                            

15 (conjunction) looks at inter-connections between processes: adding, comparing, sequencing, 
or explaining them. These are logical meanings that link figures in sequences. 
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Relações lógicas Significado Exemplos 
Adição  Adicionar  E 
Comparação  Comparar  Como, mas  
Tempo Seqüenciar no tempo Então, finalmente 
Causa Explicar  Porque 

          Quadro 1.5: Tipos principais de conjunções (traduzido de Martin e Rose, 2003:113). 

O sistema de conjunções estudado por Martin e Rose em histórias têm 

como base o trabalho sobre coesão de Halliday e Hasan (1976). Segundo 

estes autores, a coesão está relacionada ao modo como o texto se estrutura 

semanticamente, referindo-se às relações de significado que se estabelecem, 

fazendo com que o texto seja mais do que uma seqüência de frases.  

Os tipos de relações lógicas, as funções das conjunções, os 

significados e os tipos básicos de conjunções estudados por Martin e Rose 

(2003), estão resumidos no Quadro 1.6: 

 

Relação lógica Função Significado Conjunções 
básicas 

Aditiva  
Adicionar 
simultaneamente 
figuras em seqüência 

Aditivas 
E, além de, assim 
como, ademais, 
adicionalmente 

Alternativas Ou, se não – então, 
alternativamente 

Comparativa Comparar figuras 

Similaridade 
Como, como se, 
semelhantemente, 
e então 

Contraste 
Mas, ao passo que, 
por outro lado, em 
contraste com 

Temporal Ordenar figuras em 
seqüência temporal 

Sucessivo 
Imediato 

Então, depois, 
quando, 
subseqüentemente  

Anterior Antes, previamente, 
anteriormente 

Simultâneo 

Enquanto, 
entretanto, 
enquanto isso, 
nesse ínterim 

Causal 
Explicar causas, 
meios, propósitos, 
condições 

Causa 
Por isso, porque, 
desde então, por 
essa razão 

Meio 
Por meio de, desse 
modo, por estes 
meios 

Propósito 
Para isso, a fim de, 
a fim de que não, a 
fim de evitar 

Condição 
Se, desde que, a 
menos que 

Quadro 1.6: Tipos de relações lógicas e suas conjunções básicas (traduzido e adaptado de 

Martin e Rose, 2003:119). 
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Martin e Rose (2003) explicam que o significado das conjunções é 

realizado por meio de palavras que incluem conjunções, mas também outros 

tipos de fraseados, denominados por eles de ‘continuativos’, pequeno conjunto 

de elos. Ao invés de virem no começo das orações, os continuativos 

tipicamente ocorrem próximo ao verbo finito, dentro da oração. Verbos finitos 

são aqueles que expressam tempo ou modalidade. Segundo os autores, uma 

das funções básicas dos continuativos é controlar nossas expectativas no 

discurso, sendo este um recurso chave para engajar leitores em narrativas, ao 

fazer a história desenrolar-se de formas inesperadas (cf. Martin e Rose, 

2003:128-129). 

1.4.7 O sistema de Avaliatividade: negociando atitudes 
 

Foi com base na perspectiva da LSF de que a linguagem é um 

fenômeno social e não individual, e sua aquisição é um processo orientado 

para as condições e para as interações sociais (Halliday, 1994:xxx) que Jim 

Martin, professor da Universidade de Sydney, cujos trabalhos na área de GSF 

referem-se principalmente à teoria de gênero e registro, e Peter White, 

especialista em discurso midiático, desenvolveram o sistema de Avaliatividade 

- Appraisal - (Martin, 2000; White, 2004; Martin e White, 2005), recurso 

semântico para análise do modo como pensamentos, opiniões, atitudes sobre 

algo ou alguém são expressos em textos. 
As pesquisas acerca do sistema de Avaliatividade começaram a ser 

desenvolvidas na Universidade de Sydney, Austrália, no final dos anos 1980, 

por um grupo de lingüistas funcionais, dentre os quais Martin e White, que 

estava investigando modos de narrativa, em busca de critérios que permitissem 

articular uma taxonomia de subtipos narrativos (White, 2004). No início dos 

anos 1990, dentre os projetos desenvolvidos por esse grupo de lingüistas, 

havia um interesse mais amplo em investigar o papel que as escolhas 

lingüísticas desempenhavam na construção discursiva da persona autoral/do 

falante, e na forma como os textos constroem um público leitor ‘ideal’ ou 

‘preferencial’ (como exemplo, White, 2000, 2003).  
Nos primeiros trabalhos acerca da avaliação em narrativas e em textos 

escritos por alunos, o grupo de lingüistas utilizou a tradição de pesquisa sobre 
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a linguagem de afeto, à época bem estabelecida, sendo que esse tipo de 

linguagem está relacionado à avaliação de atitudes e à ativação de pontos de 

vista positivos e negativos, por meio dos textos.  

Desses trabalhos surgiu o sistema de Avaliatividade, cujo escopo 

compreende atitudes positivas ou negativas que o escritor/falante possui em 

relação a algo. Pelo sistema de Avaliatividade podemos encontrar respostas a 

perguntas sobre a avaliação na linguagem, tais como: “como escritores e 

falantes instauram-se nos textos que produzem? Linguisticamente, como são 

realizadas instâncias de envolvimento, atitudes, afeto, julgamento, apreciação, 

aprovação, desaprovação, entusiasmo e decepção em relação aos significados 

que transmitem? Como escritores e falantes constroem suas identidades nos 

textos?” (cf. Martin e White, 2005:1).  

Martin e White (2005:33) situam o sistema de Avaliatividade no nível da 

semântica discursiva e demonstram que a análise da avaliação pode ser 

realizada lexicalmente não somente por adjetivos (epítetos, na nomenclatura 

sistêmico-funcional) e advérbios, mas também por processos e elementos de 

coesão.  

Avaliatividade é um sistema subdividido em três subsistemas: Atitude, 

Engajamento e Gradação. O subsistema de Atitude é responsável pelo 

mapeamento de sentimentos e sua construção no texto. Está subdividido em 

três campos semânticos: afeto, julgamento e apreciação.  

O segundo subsistema, Engajamento, compreende significados 

relacionados à forma pela qual posturas são assumidas por falantes/escritores 

em relação às pessoas a quem se dirigem, isto é, como falantes/escritores se 

posicionam nos textos.  

O terceiro subsistema, Gradação, é responsável pela amplificação ou 

mitigação de uma determinada avaliação. 

 Como, neste trabalho, o foco das análises se concentrará no 

subsistema de Atitude, não entraremos em detalhes sobre os subsistemas de 

Engajamento e Gradação. Aos interessados nesses dois subsistemas, 

indicamos, dentre outros, os trabalhos de Cabral (2007), Sobhie (2008) e Vian 

Jr. (2009).   

Prosseguindo, em gêneros de histórias, segundo Martin e Rose 

(2003:22), a “avaliatividade diz respeito à avaliação: os tipos de atitudes que 
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são negociados em um texto, a intensidade dos sentimentos envolvidos e as 

maneiras como os valores são originados e leitores alinhados”. 16 

A Avaliatividade (Appraisal) é um sistema de significados interpessoais. 

Os recursos desse sistema são usados para negociar nossas relações sociais, 

para expressar aos outros nossos sentimentos sobre pessoas e coisas.  

O sistema de Avaliatividade é formado pelos seguintes sistemas e 

subsistemas, mostrados na Figura 1.8: 

ENGAJAMENTO 

Afeto

ATITUDE     Julgamento

GRADAÇÃO                  Apreciação

A
V
A
L
I
A
T
I
V
I
D
A
D
E

In/felicidade

In/segurança

In/satisfação

Estima social

Sanção social

Normalidade 
Capacidade 
Tenacidade 

Propriedade  
Veracidade  

Reação  

Composição

Valoração 

Impacto  
Qualidade  

Complexidade  
Equilíbrio 

 

Figura 1.8: Sistema de Avaliatividade. 
 

O foco da avaliação em narrativas está no subsistema de Atitude, pois, 

segundo Martin e Rose (2008:67), o ponto central de uma narrativa é como os 

protagonistas resolvem uma complicação em suas vidas, uma vez que avaliam 

a ação de complicação com algum tipo de atitude. Para os autores (:52), a 

avaliação da complicação da narrativa pode variar entre afeto, julgamento de 
                                                            

16 Appraisal is concerned with evaluation: the kinds of attitudes that are negotiated in a text, the 
strength of feelings involved and the ways in which values are sourced and readers aligned.  
 



 60

pessoas, ou apreciação de coisas e eventos. 

O subsistema de Atitude diz respeito aos recursos usados para fazer 

uma avaliação positiva ou negativa de uma pessoa ou evento. Esse 

subsistema apresenta três campos semânticos: 

 

a) Afeto: é usado para expressar sentimentos das pessoas sejam eles 

positivos ou negativos, ou seja, está relacionado às avaliações semânticas 

sobre emoções. Os sentimentos podem ser expressos por estados emocionais 

(ex.: feliz) ou por expressões físicas que indicam um estado emocional (ex.: 

riso). Esse subsistema está dividido em in/felicidade, in/segurança e 

in/satisfação. Os elementos lingüísticos característicos da categoria de afeto 

são epítetos e atributos.  

b) Julgamento: é usado para avaliar o que as pessoas fazem, dizem ou 

acreditam de acordo com valores institucionalizados, isto é, relaciona-se à 

avaliação de comportamento. Há dois tipos de julgamento: sanção social 
(julgamento de moralidade ou legalidade) e estima social (julgamento de 

coisas pessoais, tais como: capacidade, competência ou disposição 

psicológica). O primeiro tipo se refere às penalidades e punições 

institucionalizadas; subdivide-se em veracidade (verdade) e propriedade 

(ética). O segundo tipo diz respeito aos valores compartilhados pelas redes 

sociais do dia-a-dia, tais como a família; subdivide-se em normalidade 

(costume), capacidade (competência) e tenacidade (resolução). 

c) Apreciação: está relacionado às avaliações de objetos, processos ou 

estados de coisas, ou seja, categoriza a avaliação estética bem como oferece 

definições sobre o objeto a ser avaliado. Há três categorias de apreciação: 

reação (impacto emocional do fenômeno – como eu me sinto em relação a 

algo?), dividida em impacto e qualidade; composição (forma ou composição 

do fenômeno – como algo é?), dividida em complexidade e equilíbrio; 

valoração (valor ou importância do fenômeno – determinada coisa vale a 

pena?). 

O Quadro 1.7 exibe mais detalhadamente os campos semânticos do 

subsistema de Atitude: 
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Campos 
semânticos Eixos de variação das respostas  

 
 
 
 
 
 
 
 

Afeto 
 

IN/FELICIDADE 

In/felicidade: dor, sofrimento [estado do “eu”] 
In/felicidade: antipatia [sentimento dirigido a 
você] 
Felicidade: alegria, vibração 
Felicidade: afeição, carinho 

IN/SEGURANÇA 

In/segurança: inquietação 
In/segurança: surpreso 
Segurança: confiança 
Segurança: confiança, responsabilidade 

IN/SATISFAÇÃO 

In/satisfação: tédio 
In/satisfação: desgosto, aborrecimento 
Satisfação: interesse  
Satisfação: admiração, reverência 

Julgamento 

ESTIMA SOCIAL 
Perdoável, desculpável 

Normalidade: destino/sorte  
“ele/ela é especial?’ 
Capacidade: “ele/ela é capaz?” 
Tenacidade: resolver/solucionar 
“ele/ela é confiável?” 

SANÇÃO SOCIAL 
Efêmero/transitório/fatal 

Veracidade: verdade 
“ele/ela é honesto?” 
Propriedade: ética 
“ele/ela é irrepreensível/censurável?” 

Apreciação 

REAÇÃO 

Impacto 
“Isto me agradou?” 
Qualidade 
“Eu gostei disso?” 

COMPOSIÇÃO 

Balanço/equilíbrio 
“Isso é equilibrado?” 
Complexidade 
“Foi difícil acompanhar?” 

VALORAÇÃO Valoração 
“Foi útil?” 

Quadro 1.7: Campos semânticos de Atitude e seus subtipos. (traduzido e adaptado de Martin e 

Rose, 2003:61-64). 

Segundo Martin e Rose (2008:52), a avaliação em narrativas é utilizada 

freqüentemente para suspender a ação, aumentando a tensão narrativa e, 

assim, intensificando a liberação quando a tensão é resolvida. Nas palavras 

dos autores: The evaluation is often deployed to suspend the action, increasing 

the narrative tension, and so intensifying the release when tension is resolved.” 

Com base nos estudos de Labov e Waletsky (1967), para os quais a 

narrativa apresenta um estágio de avaliação como um componente narrativo 

chave17, Martin e Rose definiram também um estágio de avaliação (localizado 

                                                            

17  E eles (Labov e Waletsky) também encontraram um estágio de avaliação para ser um 
componente narrativo chave. Minha tradução de: “And they also found an evaluation stage to 
be a key narrative component” (Martin e Rose, 2008:50). 
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entre os estágios de Complicação e Resolução e relacionado a ambos) e 

consideram esse estágio como a parte da narrativa que revela a atitude do 

narrador para com a narrativa. Para eles (:68), “o escopo da avaliação na 

narrativa se dá nos dois sentidos, tanto para frente, pela avaliação dos eventos 

precedentes como uma Complicação, quanto para trás, na expectativa de 

eventos seguintes serem uma Resolução”18, como mostra a Figura 1.9: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.9: Escopo da avaliação em narrativas (adaptado de Martin e Rose, 2008:69). 

 

Em síntese, Martin e Rose (2003) referem-se à avaliatividade como os 

recursos semântico-discursivos que servem para realizar os significados 

interpessoais no que diz respeito à avaliação das coisas, pessoas e seus 

sentimentos. 

                                                            

18 “The scope of Evaluation in a narrative is both backwards, evaluating the preceding events as 
a Complication, and forward, expecting the following events to be a Resolution”. Martin e Rose 
(2008:68). 

Complicação 
Passou um mês e Iaçá teve o  
filho o chamou de Tubiraçá, ela  
quis volta para tripo para pedir  
deixasse ela ficar com o filho dela  
vivo na tribo mais o cacique disse  
que não ele disse que ia matar o filho 
dela igual as de Jacira e Jandira 

Avaliação  
sem pena pegou o machado e matou  
o menino 

Resolução  
Iaçá chorou sete dia e  
sete noite ela sempre ia lá chorar  
no tumulo teve um dia que  
ela pediu para Tupã trazer seu  
filho de volta, quando ela olha  
para a entrada da oca, ela vê  
seu filho ai ela pensou Tupã reali- 
zou meu pedido ela abraçou seu fi- 
lho eles foram virando uma  
palmeia Iaçá era a palmeia e Tubi- 
raça era o fruto o pajer disse  
era a união de Iaça e Tubiraçá  
juntos para sempre (8P16) 
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1.5 Abordagem da narrativa pela LSF 
 

No bojo da LSF, Martin (1992) e Martin e Rose (2003/2008) são os 

pesquisadores que mais detidamente se ocupam do estudo de narrativas. 

Inicialmente, esses pesquisadores tomaram os trabalhos de Labov e Waletsky 

(1967) como ponto de partida, mas expandiram suas pesquisas para explorar a 

variação nos tipos de histórias, os papéis sociais e as realizações lingüísticas.  

Segundo Martin e Rose (2008:49): 

 
As histórias são gêneros centrais em todas as culturas, de alguma 
forma em quase todas as situações imagináveis e fases da vida. 
Elas são intimamente tecidas nos minutos da vida cotidiana, sempre 
que estamos juntos. Elas são contadas em todos os grupos sociais 
para interpretar o caos e ritmos da vida, para avaliar o 
comportamento do outro e para entreter e educar nossos filhos. Há 
algo milagroso sobre a maneira como uma história, de imediato, 
chama a atenção de uma criança, como a sua imaginação é 
estimulada e presa. E o poder de histórias para prender a 
imaginação de adultos não é menos misterioso, tanto como os mitos 
de origem tão potentes que moldaram os destinos das nações e 
continentes por milênios, ou como a ficção literária, que pode 
absorver e excitar as mentes mais racionais da era moderna.19 
 
 

O interesse de Martin e Rose por histórias infantis surgiu a partir de 

pesquisas realizadas na década de 1980 em escolas primárias da Austrália. 

Nessas escolas, os autores, ao observarem produções escritas de crianças 

entre 7 e 10 anos, identificaram e nomearam vários tipos de textos que 

encontraram, considerando, para isso, os tipos de significado envolvidos, 

utilizando padrões globais para distinguir um texto de outro e padrões locais 

para distinguir fases dentro de um texto. Padrões globais recorrentes foram 

reconhecidos por eles como gêneros e nomeados. Por exemplo, a distinção 

entre observação/comentários e relatos foi baseada na presença ou ausência 

de um desdobramento seqüencial de eventos; a distinção entre relatórios e 
                                                            

19 Stories are central genres in all cultures, in some form in almost every imaginable situation 
and stage of life. They are intimately woven into the minutiae of everyday life, whenever we 
come together. They are told in all social groupings to interpret life’s chaos and rhythms, to 
evaluate each other’s behaviour, and to educate and entertain our children. There is something 
miraculous about the way a story instantly draws the attention of a child, as their imagination is 
ignited and held. And the power of stories to grip the imagination of adults is no less mysterious, 
either as origin myths so potent they have moulded the destinies of nations and continents for 
millenia, or as literary fiction that can absorb and excite the most rational minds of the modern 
era. 
 



 64

descrições foi com base em se os fatos apresentados eram genéricos ou 

específicos, e assim por diante (cf.: Martin e Rose, 2008:5-10). 

Martin e Rose foram fortemente influenciados pela GSF de Halliday, 

cujo pressuposto principal é o da linguagem como texto no contexto, ou seja, a 

língua não é auto-suficiente, mas dependente do contexto em que é usada, e 

de Bernstein, cujo pressuposto é o da linguagem no contexto social como 

código, o “código é um princípio, tacitamente adquirido, que seleciona e integra 

significados relevantes, a forma de suas realizações e dos contextos que 

evoca” (Bernstein, 1996:110). Nas palavras de Martin e Rose (2008:9): “Em 

nossa emergente interpretação de gênero, fomos fortemente influenciados por 

duas teorias do contexto social da linguagem, o modelo de Halliday, da língua 

como texto no contexto (1978, 1989), e o modelo de Bernstein dos contextos 

sociais da língua como ‘códigos’ (1971, 1990, 1996)”. 20  

Bernstein (1996) diz que a produção textual num dado contexto 

depende da posse da orientação de codificação específica para esse contexto, 

o que significa que os sujeitos têm que ter as regras de reconhecimento, isto é, 

têm que ser capazes de reconhecer o contexto, quer as regras de realização, 

isto é, têm que ser capazes de produzir o texto adequado àquele contexto. As 

regras de realização dizem respeito não só à seleção, mas também à produção 

de significados. Os sujeitos têm que selecionar os significados adequados e 

produzir os textos de acordo com esses significados, mostrando assim um 

desempenho correto no contexto e demonstrando possuir regras de 

reconhecimento e de realização. A falha em mostrar desempenho pode indicar 

falta de regras de reconhecimento ou de realização ou ambas.  

Além da influência de Halliday e Bernstein, Martin e Rose receberam 

também influência de Bakthin (1992), que estudou a língua viva, funcionando 

em um contexto, a língua enquanto instrumento social de 

interação/interlocução; e de Labov & Waletsky (1967), precursores de estudos 

sociolingüísticos relacionados à narrativa oral, definida por eles como um 

método de recapitulação de experiências passadas.   

                                                            

20 In our emerging interpretation of genre, we were strongly influenced by two developing 
theories of the social contexts of language, Halliday’s model of language as text in context 
(1978, 1989), and Bernstein’s model of the social contexts of language as ‘codes’ (1971, 1990, 
1996). 
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Da LSF, os principais conceitos utilizados por Martin e Rose, como 

base para suas pesquisas, foram o de estratificação da linguagem, 

metafunções e gênero e registro. As pesquisas de Martin e Rose ancoram-se 

no pressuposto central de que a cultura dos falantes é manifestada em cada 

situação na qual eles interagem, e cada situação interacional é manifestada 

verbalmente através de textos, ou seja, o texto no contexto. 

As pesquisas de Martin e Rose (2008) sobre histórias infantis se 

concentraram no que eles denominaram família de histórias (story family), 

composta de Relato (Recount), Anedota (Anecdote), Exemplo (Exemplum), 

Observação (Observation) e Narrativa (Narrative).  

 

1. Relato (recordação de experiências pessoais) 

2. Anedota (reação a eventos) 

3. Exemplo (interpretação de incidentes) 

4. Observação (comentário de eventos) 

5. Narrativa (resolução de complicações) 
 

Os autores buscam mostrar em suas pesquisas como as histórias 

podem ocorrer como histórias tradicionais contadas na Austrália e em outras 

culturas. Além da preocupação social dos autores, há uma preocupação 

pedagógica, pois o ensino através de gêneros é considerado como um 

elemento emancipatório nos esforços por mais igualdade na educação e na 

sociedade, naquele contexto.  

Neste trabalho, focalizamos apenas a narrativa. A respeito dos outros 

tipos de histórias, indicamos ao leitor o trabalho de Barbosa (2009), que 

investigou como alunos de 5ª e 8ª série de dois contextos, rural e urbano, 

produzem textos do gênero história, identificando as diferenças e semelhanças 

apresentadas no texto a partir da série e da idade do aprendiz.  

Prosseguindo, Martin e Rose (2008:52) definem narrativa como “um 

modelo genérico que resolve uma complicação.” Eles analisam narrativas de 

experiências pessoais e extratos da literatura escrita do contexto australiano e 

apresentam uma estrutura peculiar às narrativas pertencentes a esse contexto. 

Cada estágio dessa estrutura tem uma função na construção do significado 

global do texto.  
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Os autores apresentam dois modelos de estrutura de narrativas 

mostrados no Quadro 1.8: 

 
Modelo 1 Modelo 2 

Orientação  Orientação  
Complicação  Complicação 1 
Avaliação  Avaliação  
Resolução  Resolução (temporária) 
Coda  Complicação 2 
 Avaliação  
 Resolução  

              Quadro 1.8: Modelos de estruturas narrativas (Martin e Rose, 2008:67-73). 

O modelo 1 refere-se a narrativas simples e corresponde ao modelo 

canônico de narrativas; o modelo 2 representa as narrativas mais complexas, 

uma vez que estas podem apresentar mais de um estágio de Complicação e de 

Resolução. O estágio de Orientação apresenta o cenário da história. A 

Complicação é o estágio que interrompe a seqüência narrativa, apresentando 

um fato inesperado. No estágio de Avaliação o narrador avalia os eventos 

apresentados na Complicação e na Resolução. A Resolução apresenta 

soluções parciais aos problemas apresentados na Complicação e a Coda 

conclui a narrativa. (cf. Martin e Rose, 2008: 68-71).  

Em síntese, os conceitos básicos apresentados neste capítulo 

fundamentam esta pesquisa. No próximo capítulo, apresentamos os 

procedimentos metodológicos utilizados na análise dos dados.  
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Capítulo 2: Metodologia de Pesquisa 

 
Neste capítulo, fazemos a descrição da metodologia da pesquisa, 

assim como a apresentação do contexto mais amplo de onde foram coletados 

os dados, dos participantes, dos procedimentos e instrumentos de coleta e 

análise dos dados. 

2.1. Natureza da pesquisa 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de base 

Sistêmico-Funcional, conforme apresentado no capítulo teórico, e se apóia no 

instrumental computacional que serve à Lingüística de Corpus (LC), o 

programa WordSmith Tools (Scott, 1999). Nesse sentido, a metodologia desta 

pesquisa insere-se na categoria de pesquisa qualitativa, uma vez que o aparato 

analítico da LSF é semântico e privilegia a análise de produtos autênticos 

(textos orais ou escritos) em seus contextos de uso, a fim de entender “por que 

um texto significa o que significa e por que ele é avaliado como é” (Eggins, 

1994), aplicando-se naturalmente à análise textual. 

Uma análise sistêmico-funcional leva em consideração três aspectos 

conceituais que se configuram e combinam a fim de constituir a interpretação 

de uma manifestação lingüística: o contexto (tudo o que circunda um texto); a 

semântica (a escolha lingüística, dentro de um sistema paradigmático de 

opções, em relação à função a ser desempenhada no momento e na situação 

de uso); o texto (a concretização autêntica dos dois elementos anteriores).   

Para Denzin & Lincoln (1998:6), a pesquisa qualitativa é um campo 

interdisciplinar preocupado com a compreensão do comportamento humano a 

partir do quadro de referência do próprio sujeito da pesquisa, com base em 

dados reais e orientada para uma descoberta exploratória, expansionista, 

descritiva, indutiva e não-generalizável. 

Como analisa um grande número de produções escritas de alunos, 

esta pesquisa faz uso de instrumental analítico computacional utilizado em LC 

para organização e quantificação desse grande e variado número de 

ocorrências. Nessa parte do trabalho, a pesquisa é, portanto, subsidiada por 

metodologia quantitativa para a descrição lingüística de pormenores 

quantitativos do uso de língua nos textos.   
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2.2 O Contexto da pesquisa 

A pesquisa tem como cenário específico a região Norte do Brasil, o 

Estado do Amapá; mais especificamente, o município de Santana, a 30 km da 

capital do Estado, Macapá.  

Por morarmos nesse município, escolhemos duas escolas públicas 

para a coleta de dados, uma localizada na zona urbana (doravante EU) e outra 

na zona periférica (doravante EP)21. Os critérios de escolha das escolas foram 

basicamente dois: a) por serem escolas com realidades sociais bastante 

distintas; b) por já termos desenvolvido outras atividades de pesquisa 

acadêmica nessas escolas. 

Cabe ressaltar, que desenvolvemos nossas atividades profissionais na 

EU, desde 1993. Durante 3 anos, trabalhamos com turmas de 1ª a 4ª série 

(atualmente, educação infantil) e, posteriormente, com turmas de 5ª, 6ª e 7ª 

séries (ensino fundamental), lecionando língua portuguesa, podendo, por isso, 

vários alunos das turmas que produziram os textos para esta pesquisa terem 

sido nossos alunos em anos anteriores.  

A seguir, apresentamos o perfil de cada escola. 

 

O perfil da EU 
 

Escola da rede pública estadual de ensino, inaugurada em agosto de 

1984, localizada na zona urbana do município. Inicialmente, atendia apenas ao 

ensino fundamental (antigos 1º e 2º ciclos (1ª a 4ª série) e 3º e 4º ciclos (5ª a 8ª 

séries)), passando desde a década de 1990 a atender a todos os níveis de 

ensino, com destaque para a Educação Especial, pela qual é considerada 

referência no município. Possui corpo docente 100% constituído por 

professores graduados. 

Nos últimos anos, a escola recebeu grandes investimentos do Governo 

do Estado, o que fez com que as instalações melhorassem significativamente.  

                                                            

21 EU = escola urbana; EP = escola da periferia. 
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Seu prédio conta com: uma diretoria, uma secretaria, uma sala de 

professores, uma sala de coordenação pedagógica, uma sala de leitura ou 

biblioteca, uma sala de TV e vídeo, uma sala de informática, dezesseis salas 

de aula, um almoxarifado, uma despensa, um refeitório, uma quadra de 

esportes coberta, uma cozinha, dois sanitários dos funcionários, oito sanitários 

dos alunos, dois vestiários dos alunos, um sanitário dos portadores de 

necessidades especiais. Portanto, a escola oferece todos os espaços 

necessários para o desenvolvimento das atividades escolares. 

De acordo com o Serviço de Coordenação Pedagógica, a escola, 

freqüentemente, desenvolve projetos visando à melhoria da leitura e da escrita 

dos alunos, bem como à integração entre família/escola. Para alguns dos 

projetos ver Quadro 2.1: 

 

Medida/projeto Critério 
de Eficácia Objetivo Resultado alcançado 

Revitalização 
do PPP (clima 
escolar). 

Gestão participativa 
de processos 

Democratizar a gestão 
da escola 

Definido os objetivos a 
curto – médio-longo prazo a 
serem alcançados para a 
escola nos próximos 3 anos.

Projeto Ética e 
Cidadania 

Efetividade do 
processo ensino 
aprendizagem 

Sensibilizar o aluno para 
a importância do 
trabalho voluntário 
pautado em bases 
éticas 

Alunos de Ensino Médio 
mais conscientes, éticos e 
críticos na escola e nas suas 
relações sociais: com 
responsabilidade e 
compromissados.  

Projeto de 
leitura 

Efetividade do 
processo ensino 
aprendizagem 

Ampliar o universo leitor 
possibilitando ao aluno 
maior contato com o 
mundo da leitura, da 
escrita e da produção 
humana 

Atendimentos de todas as 
turmas de alunos de 1ª a 4ª 
series com horários 
estabelecidos para leituras 
orientadas e planejadas. 

Projeto UTI da 
alfabetização 

Efetividade do 
processo ensino 
aprendizagem 

Corrigir dificuldade de 
aprendizagem nas 
séries iniciais do Ensino 
Fundamental. 

Atendimentos de 25 alunos 
com dificuldades de leitura 
nas séries 1ª a 4 durante 02 
meses com dificuldades 
sanadas. 

Projeto de 
Libras para 
alunos ouvintes 
do E. 
Fundamental 
(5ª a 8ª séries) 

Efetividade do 
processo ensino 
aprendizagem 

Estimular o 
relacionamento dos 
alunos portadores de 
necessidades especiais 
de D.A. com os alunos 
ouvintes. 

646 alunos atendidos em 
conhecimento de linguagem 
de sinais. 

Construindo as 
habilidades: 
”Do falar e 
Escrever Bem” 

Efetividade do 
processo ensino 
aprendizagem 

Fazer com que os 
alunos desenvolvam 
habilidades do falar e 
escrever de forma 
correta. 

Demonstrem aquisição de 
conhecimentos que poderão 
melhorar o processo de 
leitura. 

Quadro 2.1: Projetos desenvolvidos pela escola (Fonte: Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) da escola). 
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O perfil da EP 

Essa escola também pertence à rede pública estadual de ensino, 

inaugurada em 1978. Foi uma das primeiras escolas no então Território Federal 

do Amapá. Começou atendendo ao antigo Pré-escolar e Ensino Fundamental 

(1º ao 4º ciclo) e, a partir da década de 1990, começou a atender também ao 

Ensino Médio, à Educação Especial e à Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Fica localizada na zona periférica do município de Santana e sua clientela é 

proveniente de bairros extremamente pobres, com altos índices de violência.  

Possui bastantes dependências, mas, ao contrário da anterior, o prédio 

não recebe reforma há muitos anos. Suas dependências são: uma diretoria, 

uma secretaria, uma sala de professores, uma sala de coordenação 

pedagógica, uma sala de orientação educacional, uma biblioteca, uma sala de 

TV e vídeo, uma sala de ciências/laboratório, dezesseis salas de aula, um 

almoxarifado, um depósito de material de limpeza, uma despensa, um 

refeitório, um recreio coberto, uma quadra de esportes coberta, uma cozinha, 

uma área de serviço, cinco sanitários dos funcionários, seis sanitários dos 

alunos, dois vestiários dos alunos e um sanitário dos portadores de 

necessidades especiais; ao contrário da EU, não possui laboratório de 

informática e o acervo da biblioteca, à época da coleta de dados, encontrava-

se bastante defasado, consistindo, basicamente, de livros didáticos, e a relação 

entre sanitários para professores e alunos parece privilegiar os primeiros. 

Com relação ao corpo docente, nem todos os professores possuem 

nível superior. À época da coleta de dados, apesar de vários professores de 

língua portuguesa não terem graduação, eram mais velhos e experientes, 

comparados aos professores da EU. 

A direção da escola informou que não havia nenhum projeto previsto 

ou em andamento na escola.  

 

2.3 O corpus 
 

O corpus inicial deste estudo era composto de 189 textos, coletados, 

em agosto de 2005, em turmas de 5ª a 8ª das duas escolas acima 

mencionadas. Em cada escola, a coleta se deu em uma turma de cada série 
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(5ª, 6ª, 7ª e 8ª), totalizando oito turmas. Na EU, coletamos 103 textos; na EP, 

85. Por questões de tempo e por causa de algumas dificuldades surgidas, e por 

sugestão da orientadora, limitamos o corpus aos textos das turmas de 5ª e 8ª 

série para se ter maior visibilidade nas diferenças esperadas. 

A distribuição dos textos por série e escola é apresentada na Tabela 

2.1: 
Série EU 

(nº de textos) 
EP 

(nº de textos) 
Total 

5ª 25 13 38 
8ª 29 23 52 

Total 54 36 90 
                     Tabela 2.1: Distribuição dos textos por série e escola. 

O corpus deste estudo tem 21.037 palavras, distribuídas segundo a 

Tabela 2.2: 

Turma Total de palavras 
(tokens) 

Total de palavras 
diferentes (types) 

5U 5228 808 
5P 2258 519 
8U 6222 920 
8P 7329 1025 

Total  21037 3272 
                   Tabela 2.2: Tamanho do corpus. 

É importante registrar as dificuldades enfrentadas pela pesquisadora 

para a composição do corpus deste estudo. Conforme mencionamos 

anteriormente, a coleta dos textos ocorreu em agosto de 2005, mais 

precisamente na primeira semana de aula, pós-férias. Por causa disso, muitos 

alunos ainda não haviam retornado para a escola, e as turmas estavam com 

número reduzido de alunos (em média as turmas são compostas por 35 a 40 

alunos). Na EU, não tivemos dificuldade de acesso, pelo fato de trabalharmos 

nessa escola e conhecermos o corpo docente. Quanto aos alunos, pelo fato de 

conhecermos a maioria, a coleta dos textos foi tranqüila, todos demonstraram 

interesse em participar da atividade.  

Já na EP houve dificuldade de acesso; tivemos de voltar à escola, pelo 

menos duas vezes, para podermos ter acesso às turmas, pois uma das 

condições para a coleta nessa escola era adentrarmos na aula do professor de 

língua portuguesa. Nesta escola, a turma de 5ª série a que tivemos acesso era 

composta por um número reduzido de alunos, fora da faixa etária, e alguns não 

quiseram participar da atividade, o que explica o reduzido número de textos 
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dessa turma. Por outro lado, a turma de 8ª série dessa escola demonstrou 

interesse e alegria em participar; percebemos o empenho dos alunos em 

produzir um texto caprichado, tanto que eles nos pediram para contarmos mais 

de uma vez a história, para não perderem nenhum detalhe. 

 

2.4 Os participantes 
 

Os participantes deste estudo são 90 alunos, na faixa etária entre 11 e 

16 anos e a professora-pesquisadora (doravante pesquisadora).  

 
Os alunos 
 

A distribuição dos alunos por turma está na Tabela 2.3. Os da EU 

pertencem a famílias economicamente estáveis, de classe média; em sua 

maioria, filhos de funcionários públicos, morando em bairros próximos à escola, 

considerados não violentos. Os da EP, no entanto, são de classe operária, 

filhos de trabalhadores informais, muitos trabalhando para ajudar no orçamento 

familiar, morando em bairros com altos índices de violência e convivendo com 

problemas sociais. 

 
Escola  Série Meninos  Meninas  Faixa etária  

Urbana 5ª 12 13 11 a 12 anos  
8ª 14 15 14 a 16 anos 

Periférica 5ª 7 6 11 a 13 anos  
8ª 14 9 14 a 15 anos 

Total  47 43  
              Tabela 2.3: Dados dos alunos. 

 

Das turmas de 5ª série, mais dos da EP estão fora da faixa etária 

adequada para a série enquanto na 8ª série são os da EU nessa situação. 

 
A pesquisadora 

 
A pesquisadora começou a lecionar em 1993, em turmas de 1ª a 4ª 

série, na escola urbana que participa desta pesquisa. A partir de 1996, quando 

cursava graduação em Letras na Universidade Federal do Amapá, começou a 
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lecionar Língua Portuguesa em turmas de 5ª, 6ª e 7ª séries, disciplina que 

lecionou até 2004.  

Em 2003, trabalhou com uma turma de 3ª série (2º ciclo) e muitos dos 

alunos desta turma, na ocasião da coleta de dados cursando a 5ª série, são os 

alunos que participam deste estudo.  

 

2.5. Atividade realizada em sala de aula para a coleta de dados 
 

Em primeiro lugar, contamos aos alunos uma lenda típica da região 

Norte do Brasil, a “Lenda do açaí”, escolhida por pressupormos que lenda seria 

familiar aos alunos, já que nessa região são inúmeras as lendas que contam a 

história de fenômenos característicos do lugar, tais como: a Lenda do Boto, 

Lenda da Pedra do Guindaste, Lenda do Açaí, dentre outras.  

Para estimulá-los, utilizamos um álbum seriado (Anexo 2, p. 182) 

contendo cenas da lenda e, à medida que contávamos, mostrávamos as 

gravuras.  

Ao final, distribuímos aos alunos uma folha de papel, pedindo-lhes que 

escrevessem a história ouvida. A instrução dada foi: 

 

“Escreva a história que você ouviu, fazendo, caso queira, mudanças e/ou 

acréscimos”. 

 

Cabe mencionar que os alunos sabiam de antemão de sua participação 

na pesquisa, tendo sido dito que a mesma era acadêmica para estudo de 

dificuldades de ensino-aprendizagem em textos escritos, com a finalidade de 

contribuir com as práticas de produção de textos na escola. 

A atividade de produção textual, da forma como foi conduzida, não 

permitiu aos participantes desta pesquisa levar em conta, no momento da 

escrita do texto, as três variáveis de registro (Halliday, 1994), uma vez que eles 

não tiveram liberdade para fazer suas próprias escolhas léxico-gramaticais, já 

que lhes foi solicitada a reprodução da história. A decisão de coletar os dados, 

nos primeiros momentos do doutorado, quando ainda faltavam subsídios 

teórico-metodológicos suficientes, não levou a um planejamento devidamente 

adequado aos propósitos esclarecidos posteriormente.  
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Essa reflexão nos permite entender uma série de falhas na coleta que 

poderiam ter afetado a pesquisa e que nos fizeram avaliar caminhos e balizar 

resultados. A própria instrução dada levou a maioria dos alunos a reproduzir a 

história ouvida. 

Conforme explicitado no capítulo teórico, sob a perspectiva da LSF, a 

língua é um sistema de escolhas à disposição dos usuários e qualquer 

realização lingüística está condicionada ao seu contexto de produção (Halliday, 

1994; Halliday e Matthiessen, 2004). Nessa perspectiva, um texto é criado pelo 

seu contexto, e na elaboração de um texto o falante faz escolhas considerando 

as três variáveis de registro - campo (o que ele quer dizer), relações (para 

quem) e modo (como) (Halliday e Hasan, 1989).   

Nesse sentido, entendemos que poderíamos, por exemplo, ter 

discutido com os alunos algumas questões como: para que serve a narrativa? 

(qual seria seu propósito comunicativo?), por quem e para quem? (quem 

seriam os participantes?), quais os constituintes de uma narrativa?, dentre 

outras, visando a fornecer-lhes elementos que os ajudassem a refletir no ato de 

produção escrita. Poderíamos também, ao invés de contar a história, pedir que 

eles a escrevessem como conhecem ou já ouviram contar, o que lhes daria 

maior autonomia em suas escolhas léxico-gramaticais. Esse último 

procedimento foi utilizado por Barbosa (2009) em sua pesquisa sobre gêneros 

de história em escolas do interior do Nordeste do Brasil. 

Assim, reconhecemos que a maioria dos textos traz as escolhas léxico-

gramaticais da pesquisadora, e não dos alunos, de forma que esse conjunto de 

textos não seria adequado, por exemplo, para um estudo da metafunção 

ideacional, do componente experiencial.  

Como diz Christie (2005:236), os professores podem apoiar os alunos 

no desenvolvimento de aprendizagem independente, por meio de andaimes 

(scaffolding); assim, poderíamos ter oferecido aos alunos condições mais 

adequadas para produzirem seus textos. 

Finalizamos essa reflexão destacando o que dizem Ikeda e Vian Jr. 

(2009:22-23) sobre como desenvolver um trabalho de produção escrita com 

foco no gênero e no registro. Para os autores, a escrita deve ser vista como 

prática social e não como mera atividade mecânico-avaliativa. Assim, eles 

sugerem alguns procedimentos para se trabalhar com gênero, com base na 
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LSF: 

• Desenvolver exercícios de conscientização sobre o papel da linguagem, 

assumindo a visão de texto como resultado de uma atividade social 

realizada em um dado contexto sócio-histórico; 

• Guiar os alunos para que percebam as diferenças e semelhanças entre 

os textos que serão manuseados; 

• Partir do macro para o micro, do cultural para o lingüístico; 

• Desenvolver atividades com a finalidade de ilustrar os estágios de cada 

gênero; 

• Trabalhar levando em conta as variáveis de registro: campo (o texto 

produzido), relações (a audiência a que se dirige) e modo (meio pelo 

qual o texto é veiculado), as quais determinam as opções léxico-

gramaticais que selecionamos de acordo com esses elementos; 

• Levar o aluno a perceber que todas as escolhas léxico-gramaticais 

realizadas em um texto possuem uma relação dialética com o contexto. 

 

Por tudo isso, refletindo sobre o procedimento de coleta de dados com 

base nos pressupostos da LSF, podemos dizer que faltou-nos trabalhar, com 

os participantes da pesquisa, elementos cruciais para produzirem textos 

originais, de autoria deles próprios e não calcados no da pesquisadora. 

 

2.6 Contexto de situação 

Lembra Eggins (1994:25) que usar uma abordagem sistêmico-funcional 

para a linguagem envolve perguntar como as pessoas usam a linguagem e 

como a linguagem é estruturada para o uso, o que nos leva a reconhecer a 

importância do contexto de situação e de cultura para compreender porque um 

texto tem o significado que tem. 

Procurando contextualizar os textos que formam o corpus, 

descrevemos as variáveis de registro propostas pela LSF (Halliday, 1994), 

campo (conteúdo), relações (participantes) e modo (organização textual), já 

explicitadas no capítulo teórico. 
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Campo: como foi pedido aos alunos que escrevessem a história ouvida, o 

assunto dos textos não variou. Aconteceu, no entanto, de alguns alunos, 

principalmente de 8ª série, acrescentarem detalhes à história e/ou fazerem 

escolhas lexicais bastantes distintas das que ouviram, mas o assunto do texto 

foi basicamente o mesmo em todas as turmas. 

 

Relações: as relações entre a pesquisadora e os alunos não são as mesmas 

nos dois contextos. Na EU, há maior contato e envolvimento afetivo; vários dos 

participantes já foram alunos da pesquisadora. Na EP, o contato foi ocasional e 

o envolvimento afetivo baixo. Ao escreverem o texto, os participantes não 

tinham em mente uma audiência-alvo, ou seja, não sabiam ao certo para quem 

e para que estavam escrevendo aquele texto, por isso em muitos textos há 

evidências de pouca preocupação dos alunos com a linguagem e com a 

organização textual.  

Modo: os textos foram escritos com apoio visual (álbum seriado), a partir de 

uma história ouvida, organizados com estrutura de narrativa, com presença de 

mais ou menos estágios, conforme a série e a idade dos alunos.  

2.7 Procedimentos de organização e análise dos dados 

2.7.1 Organização dos dados 

As turmas foram identificadas com o nº correspondente à série (5ª 

série = 5; 8ª série = 8) e com a letra U ou P, que distingue uma escola da outra 

(EU = escola urbana; EP = escola da periferia). Assim, temos: 

5U - 5ª série (escola) urbana 

5P - 5ª série (escola) da periferia 

8U - 8ª série (escola) urbana 

8P - 8ª série (escola) da periferia 

 

Os textos foram digitados e armazenados em formato (*.txt), padrão 

para o trabalho com o Programa WordSmith Tools (Scott, 1999). A digitação 

respeitou a divisão em linhas dos textos e toda a grafia e pontuação. 

Os textos foram reunidos no computador, os de cada turma em uma 
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pasta, cada um em um arquivo. Cada texto foi identificado com a letra da turma 

e um número (5U1, 5U2...5U25; 5P1, 5P2...5P13; 8U1, 8U2...8U29; 8P1, 

8P2...8P23), significando: 

 

1º número: 5 = 5ª série 

Letra: U = escola urbana 

2º número: 1 = nº. seqüencial do texto (texto nº 1)  

 

2.7.2 Instrumentos de análise 

Um Programa muito usado para análise do discurso pelo grupo 

liderado pela Professora Leila Barbara é o WordSmith Tools (versões 4 e 5) 

(Scott, 1999) - trabalhos como o de Martins (2008), Sobhie (2008), Soares 

(2008), dentre outros -, que tem se mostrado altamente satisfatório. Ele permite 

analisar o comportamento da léxico-gramática em muitos textos 

simultaneamente, ao lado de nos permitir distinguir a que texto pertence cada 

ocorrência ou parte de texto, quando se utiliza, por exemplo, a ferramenta 

Concordance (que lista ocorrências de um item específico acompanhado do 

texto ao seu redor); essa foi a ferramenta mais importante para nós, além da 

Wordlist, que permite saber o tamanho do corpus.  

Nesta pesquisa, fizemos uso das ferramentas Wordlist e Concordance. 

A ferramenta Wordlist foi usada como insumo inicial para posterior aplicação da 

ferramenta Concordance. Com ela, fizemos listas de palavras com os textos 

dos alunos no intuito de separar os itens lexicais exercendo função conjuntiva e 

avaliativa. Depois, fizemos uso da ferramenta Concordance para verificar o co-

texto desses elementos, objetivando observar sua função nos textos. As 

concordâncias foram imprescindíveis, principalmente para que fossem 

verificados os padrões de uso dos elementos conjuntivos.  

 

2.7.3 Procedimentos de análise dos dados 

O primeiro passo da análise foi o levantamento da estrutura dos textos, 

feita por meio de leitura pormenorizada, com base na estrutura proposta por 

Labov e Waletsky (1967).  

A partir das indicações desses autores sobre as características de 
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cada estágio da narrativa explicitadas no capítulo teórico, fizemos a leitura 

minuciosa de cada texto e delimitamos seus estágios constituintes. Em 

seguida, verificamos a(s) estrutura(s) mais freqüente(s) em cada turma para, 

então, separarmos os textos em três grupos de narrativas, de acordo com as 

características estruturais predominantes. Por meio desses procedimentos, foi 

possível observar que estágios foram mais ou menos recorrentes nos textos e 

que turmas produziram as narrativas mais simples e as mais complexas; além 

disso, verificamos algumas questões relacionadas à escrita dos participantes 

da pesquisa, relacionadas à ortografia, pontuação, acentuação, dentre outras, 

no intuito de observarmos a compatibilidade entre estrutura/escrita e a 

série/idade dos aprendizes.  

Para a análise das escolhas léxico-gramaticais coesivas e de seus 

padrões de uso, utilizamos o Programa WordSmith Tools, mais 

especificamente as ferramentas Wordlist e Concordance. Com a primeira, 

fizemos o levantamento dos elementos conjuntivos no corpus e separamos 

num quadro denominado ‘Função conjunção no corpus’, conforme o tipo de 

relação lógica potencial estabelecida por cada elemento, o que resultou em 

quatro categorias de elementos conjuntivos (aditivos, temporais, causais e 

adversativos). Obviamente, esse quadro só foi concluído depois que utilizamos 

a ferramenta Concordance para confirmação do elemento em si e de sua 

função coesiva, uma vez que muitos itens lexicais foram grafados 

incorretamente pelos alunos como é o caso, por exemplo, de ‘mas’ e ‘mais’, em 

que os alunos trocaram um pelo outro. Depois de separados os elementos 

conjuntivos, voltamos à Concordance para verificação dos padrões de uso de 

cada um desses elementos (pelo co-texto) e interpretação do significado com 

que cada um foi empregado nos textos pelos alunos. Feito isso, realizamos a 

descrição de cada categoria de elementos conjuntivos, procurando observar as 

turmas que mais usaram elementos conjuntivos, como esses elementos foram 

usados, as turmas que demonstraram maior dificuldade no uso dos elementos, 

dentre outros aspectos.  

Por último, para a análise das escolhas avaliativas atitudinais, valemo-

nos tanto do Programa WordSmith Tools como de leitura pormenorizada dos 

textos. Pelo Programa, fizemos, inicialmente, listas de palavras para 

observarmos os adjetivos (epítetos), elementos potenciais na expressão de 
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avaliação no discurso, que foram organizados num quadro. Esse procedimento 

nos permitiu observar que turmas utilizaram maior número de adjetivos e, 

possivelmente, apresentaram mais avaliações nos textos. A leitura do co-texto 

dos adjetivos, feitas pelas listas de concordâncias, nos permitiu ver também 

outros elementos que estavam integrando as avaliações expressas pelos 

alunos; dentre esses elementos, encontramos alguns substantivos (nomes), 

advérbios (circunstâncias) e conjunções.   

Feitas essas constatações, por meio de leitura pormenorizada, 

separamos todas as avaliações, classificamo-las por tipo (afeto, julgamento e 

apreciação) e subtipo de atitude, conforme mostrado no Quadro 1.7 (p. 61), no 

intuito de observar que tipos e subtipos de atitude predominaram em cada 

turma e interpretar essas avaliações, tentando encontrar evidências que nos 

revelassem quem eram os produtores dessas avaliações e o que eles quiseram 

expressar em seus textos por meio das avaliações construídas.   

Em síntese, procuramos neste capítulo apresentar a metodologia 

adotada para desenvolver e justificar este estudo. No próximo capítulo, 

apresentamos a análise dos dados e a discussão dos resultados. 
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Capítulo 3: Análise dos dados e discussão dos resultados 

Neste capítulo apresentamos a análise dos dados e a discussão dos 

resultados, feitas com base no referencial teórico apresentado no capítulo 1 e 

nos procedimentos metodológicos explicitados no capítulo 2, visando a 

responder as perguntas de pesquisa que norteiam o presente trabalho: 

Pergunta geral: 

• Que características estruturais e léxico-gramaticais, coesivas e 

avaliativas apresentam os textos de alunos de duas turmas de 5ª e duas 

turmas de 8ª séries, de dois contextos socioeconômicos diferentes (urbano e 

periférico), quando a produção do texto se dá a partir de uma história contada 

pela pesquisadora e de uma instrução de reprodução do texto? 

 

Perguntas específicas: 

1- A organização estrutural dos textos e as escolhas léxico-gramaticais 

feitas pelos alunos correspondem ao que se espera para as séries escolares 

em questão, em termos de qualidade de escrita? 

2- Que tipos de elementos conjuntivos emergem dos textos, em que 

padrões de uso e o que revelam sobre o conhecimento de conjunções dos 

participantes?  

3- Que tipos de avaliações atitudinais emergem dos textos e o que 

revelam sobre os participantes da pesquisa? 

Para responder à pergunta 1, apresentamos, primeiramente, o 

mapeamento dos estágios que configuram a estrutura esquemática do corpus 

(Labov e Waletsky, 1967; Labov, 1972; Martin, 1992; Martin e Rose, 2008). Em 

seguida, relacionaremos a estrutura dos textos com seu conteúdo temático e 

outras características léxico-gramaticais; destas trataremos menos 

profundamente, mas incluiremos variação vocabular, pontuação, grafia e outros 

elementos que parecerem salientes para explicar as características gerais do 

desenvolvimento escolar dos alunos-escritores considerando-se suas séries e 

o contexto onde estão inseridos: urbano e periférico. 
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Para responder à pergunta 2, realizamos o levantamento dos 

elementos coesivos conjuntivos presentes nos textos e dos padrões de uso 

desses elementos, e o tipo de relação lógica que expressam, também 

procurando discuti-los em termos de nível de escolaridade e contexto. A 

coesão, embora pertença ao nível léxico-gramatical, será estudada 

separadamente por constituir-se um dos elementos de maior dificuldade para 

os alunos na produção textual. 

 Por fim, para responder à pergunta 3,  fizemos o levantamento do 

léxico atitudinal avaliativo, observando o que revela sobre os participantes 

deste estudo, os sentimentos, idéias e opiniões que os alunos-escritores 

expressam em seus textos, considerando o contexto socioeconômico em que 

vivem. 

 

3.1 A estrutura das narrativas  

O mapeamento dos estágios das narrativas foi feito com base na 

aplicação da estrutura narrativa clássica proposta por Labov e Waletsky (1967) 

e nos estudos de Martin (1992) e Martin e Rose (2008), legatários do modelo 

dos primeiros autores, em função da natureza do corpus e por notarmos que 

os estágios encontrados nos textos correspondem aos mesmos propostos por 

esses estudiosos.  

Inicialmente, verificamos a estrutura em estágios da narrativa contada 

pela pesquisadora. Depois, fizemos o levantamento das estruturas produzidas 

pelos alunos. 
 

3.1.1 Estrutura da narrativa contada pela pesquisadora 

A estrutura da narrativa contada pela pesquisadora é apresentada no 

Quadro 3.1: 
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Estágios A lenda do açaí 

Orientação 
A tribo dos Caiapós estava enfrentando um período de seca; os 

alimentos estavam acabando, mas as índias não paravam de ter  
filhos. Então, o cacique Tupi estabeleceu um decreto: a partir  

Complicação 
 

daquele dia, toda criança que nascesse seria morta. 
     A filha do cacique, Iaçá, estava grávida e ficou com muito medo de 
seu pai matar o filho dela. Então, ela resolveu fugir para a floresta. 
Havia na tribo duas índias que se chamavam Jacira e Jandira. Elas 
também ficaram grávidas e tiveram duas lindas meninas. Elas  
imploraram ao cacique que não matasse os bebês,  mas o cacique 

Avaliação não perdoou e matou as filhas de Jacira e Jandira. 
 

Complicação  
 

     Depois de um mês, Iaçá voltou para a tribo e trouxe seu filho, ao 
qual deu o nome de Tubiraçá. Ela apresentou o menino ao cacique 
e implorou para que ele não o matasse, mas o cacique não teve 

Avaliação pena e matou o filho de Iaçá. 

Resolução 

     Iaçá chorou sete dias e sete noites no túmulo de seu filho. Até que 
um dia ela começou a ouvir choro de criança perto do túmulo. Ela ia lá, 
mas não via ninguém. Então resolveu pedir ao deus Tupã, o deus dos 
índios, que trouxesse seu filho de volta, e ele atendeu o seu pedido. 
Iaçá viu uma grande luz na oca, que era seu filho. Ao abraçá-lo, ela 
começou a se transformar em uma palmeira e seu filho num fruto. 

Coda 
     No dia seguinte, os índios viram aquela árvore no meio da tribo. 
Então o pajé falou: “Esta é Iaçá que se juntou ao filho para nos dar um 
novo alimento, o açaí. Iaçá significa açaí, ao contrário. 

  Quadro 3.1: Estrutura da narrativa contada pela pesquisadora. 

 

O Quadro 3.1 apresenta a história contada pela pesquisadora segundo 

os estágios da narrativa propostos por Labov e Waletsky (1967).  

O primeiro estágio, Orientação, cumpre sua função de orientar o 

ouvinte com respeito à contextualização. Nele é possível identificar os 

elementos ligados ao contexto, por meio de algumas perguntas-chave: 
 
(1) quem? - os índios, as índias não paravam de ter filhos 

(2) quando? - período de seca  

(3) o quê? - a seca e a fome 

(4) onde? - na tribo dos Caiapós  

 

Segue o estágio Complicação, o corpo principal da narrativa. 

Compreende os eventos de complicação da ação da narrativa, pois uma 

perturbação é introduzida e cria-se uma tensão. Nesse estágio ocorre uma 

mudança temporal dos eventos e dá-se o início da história propriamente dita 

mediante seqüências de ações, ordenadas cronologicamente e elaboradas 

com verbos no passado. É o estágio núcleo da narrativa, pois sem ele não 
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existe a história. A pergunta-chave para a identificação desse estágio é: então, 
o que aconteceu?  Na história apresentada aos alunos há três eventos:  

a) o principal, o cacique estabelece um decreto: irá matar todas as 

crianças que nascerem a partir daquele momento;  

b) aparece a personagem central da história, Iaçá, que está grávida;  

c) outras duas personagens, as índias Jacira e Jandira, também 

aparecem grávidas, contrariando o decreto do cacique.  

 

A partir desses eventos desencadeiam-se os acontecimentos (ações): 

i) Iaçá descobre que está grávida, foge para a floresta com medo de ter seu 

filho morto pelo cacique; ii) Jacira e Jandira dão à luz, imploram ao cacique 

pela vida das crianças; iii) Iaçá volta da floresta com seu filho e o leva à tribo. 

O próximo estágio, Avaliação, faz a comparação de algumas unidades 

narrativas com outras, dentro da mesma estrutura, revela a importância do 

episódio narrado e é definido como a parte que mostra a atitude do narrador 

para com a narrativa. Em geral, a avaliação é expressa em comentários, 

opiniões, reflexões e ponderações acerca dos acontecimentos. A identificação 

desse estágio se dá por meio da pergunta: e daí, qual a reação? Na estrutura 

da história contada aos alunos foram identificados dois estágios22 de Avaliação 

claramente delimitados, um relacionado à morte das filhas de Jacira e Jandira, 

outro relacionado à morte do filho de Iaçá.  

O estágio Resolução encerra as ações. Corresponde à apresentação 

dos efeitos ou conseqüências que derivam do acontecimento narrado. 

Responde à pergunta: finalmente, o que aconteceu? Na história em questão, 

a Resolução se dá quando Iaçá, depois de chorar a morte do filho, pede a deus 

Tupã que o traga de volta e, ao abraçá-lo, ela se transforma em palmeira e o 

filho no fruto.  

                                                            

22 Veremos na análise que muitos textos apresentam os dois estágios de Avaliação 
encontrados na história contada pela pesquisadora; porém, além desses estágios, muitas 
narrativas apresentam avaliações percorrendo toda a história. Esse aspecto será mais bem 
detalhado na seção 3.3 (As escolhas avaliativas atitudinais). 
 



 84

O último estágio, Coda, é um dispositivo funcional para retornar os 

fatos ao momento atual, assinalando que a narrativa terminou e esboçando 

observações gerais sobre os efeitos dos acontecimentos. É separada da 

Resolução por uma juntura temporal, constituindo-se como uma espécie de 

arremate da narrativa. O estágio Coda apresenta observações gerais sobre os 

efeitos dos acontecimentos. Na lenda do açaí, o elemento que assinala o 

retorno dos fatos ao momento atual é o adjunto temporal “No dia seguinte”, 

seguido do episódio em que os índios vêem a palmeira do meio da tribo e ficam 

sabendo, pelo pajé, que é Iaçá e seu filho Tubiraçá, que se transformaram em 

um novo alimento, o açaí.  

Em síntese, a aplicação do modelo laboviano de estrutura narrativa 

permitiu-nos encontrar a seguinte estrutura23 na história contada pela 

pesquisadora:  

Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação 
^ Resolução ^ Coda 

Vejamos, na seqüência, a estrutura reproduzida pelos participantes 

deste estudo, observando-se as diferenças quanto à série, idade e escolas. 

Lembramos que a contação da história pela pesquisadora, juntamente com o 

álbum seriado, objetivou ser um recurso motivador para a produção textual. 

Cabe ressaltar ainda que, mais do que classificar os textos como pertencente a 

um gênero, o que foge ao escopo desta pesquisa em função das condições de 

produção oferecidas aos participantes, interessa-nos analisá-los para identificar 

as características estruturais e léxico-gramaticais, coesivas conjuntivas e 

avaliativas que apresentam, observando possíveis dificuldades na produção 

escrita dos alunos. Assim, esta análise tentará abordar os aspectos mais 

significativos para os objetivos da discussão proposta neste trabalho. 

 

 

                                                            

23 O estágio Complicação aparece duas vezes na história, mas trata-se de um único estágio 
que é interrompido por estágios de Avaliação, constituindo, assim, o escopo da avaliação em 
narrativas (Martin e Rose, 2008), conforme mostrado na Figura 1.9 (p. 62). 
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3.1.2 Estrutura das narrativas dos alunos  

A Tabela 3.1 mostra o levantamento quantitativo dos estágios nos 

textos dos alunos: 

Estágios 
5U (25 textos) 5P (13 textos) 8U (29 textos) 8P (23 textos) 
Nº de 
textos  % Nº de 

textos  % Nº de 
textos  % Nº de 

textos  % 

Orientação  25 100 13 100 29 100 23 100
Complicação  25 100 13 100 29 100 23 100
Avaliação24  11 44 5 38,4 22 75,8 20 86,9
Resolução  25 100 12 92,3 29 100 23 100
Coda  23 92 6 46,1 24 82,7 22 95,6

Tabela 3.1: Levantamento dos estágios por turma. 

A Tabela 3.1 mostra que todos os alunos reproduziram os estágios 

Orientação e Complicação da narrativa da pesquisadora; e a grande maioria 

dos de 8ª série reproduziu os outros 3 estágios também. Já na 5ª série a 

situação variou: a maioria apresentou Resolução, e apenas na 5U a maioria 

apresentou Coda; na área de periferia, foram menos de 50% dos textos que a 

apresentaram; a presença de avaliação foi abaixo de 50% nas 2 turmas. 

  Tendo em vista que o texto da pesquisadora apresentou dois estágios 

de avaliação, verificamos as ocorrências desses estágios nos textos dos 

alunos. Os resultados são mostrados na Tabela 3.2 abaixo: 

 

Turmas 
Textos com um 

estágio de 
avaliação 

Textos com 2 
estágios de 
avaliação 

Textos com mais 
de 2 estágios de 

avaliação 

Total de textos 
com estágios de 

avaliação 
5U 11 - - 11 
5P 2 3 - 5 
8U 13 9 - 22 
8P 5 13 2 20 

Total  31 25 2 58 
Tabela 3.2: Quantificação dos estágios de avaliação em cada texto. 

Observe-se que a maioria dos alunos produziu textos com avaliação e 

destes também a maioria o fez como a pesquisadora com 2 estágios, exceto os 

de 5ª série urbana; a grande maioria dos alunos que produziu textos com um 

único estágio de avaliação é da EU (24 da EU versus 7 da EP).  

A seguir, a Tabela 3.3 detalha os tipos de estrutura encontrados no 

corpus.  

                                                            

24 Foram computados os textos em que há pelo menos um estágio Avaliação.   
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                                                                             Turmas 
                                                                           Nº. de textos 
Estruturas 

5U 5P 8U 8P Total 

25 13 29 23 90 

(a) Orientação ^ Complicação  --- 1 --- --- 1
(b) Orientação ^ Complicação ^ Resolução  2 5 --- --- 7
(c) Orientação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 12 2 7 3 24
(d) Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução  --- --- 3 1 4
(e) Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução ^ 
Coda 6 - 8 2 16

(f) Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ 
Resolução  --- 1 --- --- 1

(g) Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ 
Resolução ^ Coda 5 1 2 2 10

(h) Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ 
Avaliação ^ Resolução  --- 1 2 --- 3

(i) Orientação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação ^ 
Complicação ^ Resolução ^ Coda --- --- 1 --- 1

(j) Orientação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação ^ 
Complicação ^ Avaliação ^ Resolução ^ Coda --- --- --- 1 1

(l) Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ 
Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução ^ 
Avaliação ^ Resolução ^ Coda 

--- --- --- 1 1

(m) Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ 
Avaliação ^ Resolução ^ Coda --- 2 6 13 21

Total 25 13 29 23 90
Tabela 3.3: Estruturas encontradas no corpus. 

Das 12 estruturas encontradas no corpus, conforme Tabela 3.3: 

• todas possuem Orientação e Complicação; 

• somente uma não possui Resolução: estrutura (a); 

• 4 possuem apenas um estágio de Avaliação, predominando nas turmas 

da EU: estruturas (d), (e), (f), (g); 

• 5 possuem mais de um estágio de Avaliação, predominando nas turmas 

da EP, sobretudo na 8ª série: estruturas (h), (i), (j), (l), (m); 

• 7 possuem Coda, predominando na EU, ambas as turmas: estruturas 

(c), (e), (g), (i), (j), (l), (m). 

 

Assim, as narrativas produzidas se dividem, grosso modo, em termos 

de estrutura, em 3 grupos: 

• Grupo 1: 8 narrativas mais simples, estruturas (a) e (b), todas de 5ª 

série; 

• Grupo 2: 24 narrativas, mais complexas, mas que não contêm estágio 

de Avaliação e que predominam na EU, independentemente de série, 

estrutura (c); 
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• Grupo 3: as demais estruturas, mais complexas, que contêm todos os 

estágios, mas algumas não possuem Coda.  

 

Esses resultados mostram que, em relação à estrutura, as diferenças 

mais evidentes ocorreram entre séries. Como vimos, apenas alunos de 5ª série 

apresentam estruturas com poucos estágios, mas estes são a minoria entre 

seus pares. São em maioria na EP os textos de 5ª série com 3 estágios, 

portanto entre os mais simples, enquanto os demais alunos dessa turma tem 

seus textos distribuídos entre os diversos outros tipos mais complexos. O 

panorama na EU é diferente: a maioria dos alunos de 5ª série produziu 

histórias com 4 estágios enquanto os de 8ª se distribuem entre os diversos 

tipos, e os da 8P são os que concentraram nas histórias mais complexas (e 

completas como a da pesquisadora).  

As estruturas produzidas pelos alunos de 5ª série apresentam, em sua 

maioria, Orientação, Complicação e Resolução. Predominaram nesta série as 

estruturas (c) e (b), 5U e 5P, respectivamente, que não apresentam estágio de 

Avaliação, e uma dessas não apresenta Coda - estrutura (b). Nas turmas de 8ª 

série, predominou a estrutura (e) na 8U e (m) na 8P, que apresentam todos os 

estágios; na 8P, é a mesma estrutura da história contada pela pesquisadora.  

A diferença mais marcante entre as escolas se deu com respeito ao 

estágio de Avaliação. Na EU, a 5ª série não apresentou esse estágio em sua 

estrutura predominante (c); na 8ª série, 7 textos (24,1%) não apresentaram e 8 

(27,5%) apresentaram somente um. Na EP, a estrutura predominante na 5ª 

série, a exemplo da 5ª série urbana, não apresentou estágio de Avaliação, mas 

dois textos apresentaram mais de dois estágios, e a 8ª série apresentou 

estrutura predominante (m) com mais de dois estágios de Avaliação (13 textos 

– 56,5%). Com isso, vemos que os participantes da periferia, principalmente os 

de 8ª série, desenvolveram textos com mais estágios de Avaliação que seus 

colegas do contexto urbano. O que explicará essa distribuição imprevista ou 

que parece contraditória de uma série para outra da mesma escola? Mudança 

curricular, de orientação? Variação nos professores? Será que os alunos de 

periferia avaliaram mais por influência de seu contexto social? Será que eles 

são mais críticos que seus colegas do contexto urbano, em função das 

condições sociais desvantajosas em que vivem? Conhecerão mais histórias do 
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gênero? Conhecerão essa? 

Bernstein (1996:147) diz que a diferença entre as crianças (de classe 

média e de classe operária) não é uma diferença de capacidade/facilidade 

cognitiva, mas uma diferença em termos das regras de reconhecimento e 

realização utilizadas por elas para ler o contexto, selecionar sua prática 

interativa e criar seus textos. E que “as relações regulam os significados que 

nós criamos, significados que expressamos através dos papéis constituídos por 

essas relações sociais. Esses significados agem seletivamente sobre as 

escolhas léxicas e sintáticas” (:134). 

Há também, por outro lado, a constatação de pesquisa de Kato 

(2004:127) que explica que: “(...) uma criança que tenha tido uma boa 

experiência com estórias, tanto ouvidas quanto contadas por ela própria, terá 

tido essa (...) fonte facilitadora que a fez considerar possibilidades diferentes do 

contexto particular imediato”. E que através de sua experiência de mundo, a 

criança aprende muito cedo a construir seqüências de eventos, capacidade 

derivada de uma parte da capacidade cognitiva de produzir e compreender 

seqüências de acontecimentos. Aliado a sua experiência, ela é capaz de fazer 

planos e de resolver problemas que ela encontra na seqüência de eventos e de 

ações (cf. Kato, 1988:178). 

Na subseção seguinte, apresentamos, mais detalhadamente, os três 

grupos de narrativas encontrados no corpus. A análise considera, além da 

estrutura dos textos, alguns elementos léxico-gramaticais (variação vocabular, 

pontuação, ortografia, acentuação, dentre outros). 

 

3.1.3 Os três grupos de narrativas e algumas características léxico-
gramaticais 

Nesta subseção, apresentamos os três grupos de narrativas 

encontrados no corpus e algumas características léxico-gramaticais dessas 

narrativas, visando a responder à primeira pergunta de pesquisa, explicitada 

no início deste capítulo.  
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3.1.3.1 As narrativas mais simples 

 

A este grupo pertencem 8 narrativas (8,8% do corpus) de alunos de 5ª 

série, de ambas as escolas, sendo uma da EP e 7 da EU. São narrativas que 

apresentam apenas estágios de Orientação e Complicação (5P); ou 

Orientação, Complicação e Resolução (5U). 

Exemplo 1 (5U21 - 11 anos) Exemplo 2 (5P4 - 13 anos) 
A lenda do Açai 

ORIENTAÇÃO 
tribo dos caiapós 
         Na tribo, do cacique, Tupi ele tinha  
uma filha chamada  Iaça que tava numa situ- 
ação desagradavel, que, a população da tribo 
estava, almentando  
COMPLICAÇÃO 
então ele desidiu a criança  
que nascer vai morrer então Iaça teve um  
filho mais antes disso Jacira e Jandira teve  
um filho em pois então o cacique Tupi  matou  
as crianças Jacira e Jandira, enplorou de 
joelho  
a elhe e quando, Iaça fugiu para floresta  
e teve o filho prá la então ela veio mos- 
tra seu filho para tribo e seu pai matou  
RESOLUÇÃO 
e ela, ficou chorando 7 dias e 7 noites e  
pediu pra deus tupã que resucita-se  
seu filho então, ele resucitou e quando  
ela tocou no filho ela viu que seus  
peis estava, virando, rais e virando uma  
paumeira e seu filho o açai. 

A lenda do Açai 
 ORIENTAÇÃO   
 Tribo dos caiapos 
 O cacique tupi 
 COMPLICAÇÃO 
  Lá, filha do cacique  
 Tinha uma filha Que lava gravida 
 A morte das crianças 
 Nascel tubiraçá 
 Lá Apresenta seu filho 
 Lá pede Pela vida do filho que o pai marto 
RESOLUÇÃO 
 Lá chora a morte do filho 
 Lá Pede seu deus Atupá 
Tubiraça volta Para sua mãe e quando ela  
pecol o seu filho transformão em o Açai 

 

Comparando-se os exemplos 1 e 2, vemos que, conquanto 1 seja mais 

longo, ambos apresentam uma estrutura elementar de narrativa, constituída 

dos estágios obrigatórios – Complicação e Resolução (Martin e Rose, 2008:50) 

– e de Orientação, estágio que contextualiza a história.    

Note-se, contudo, que em termos de conteúdo, a narrativa de 5U, 

aluno com 11 anos de idade, apresenta-se mais desenvolvida que a de 5P, 

aluno com 13 anos de idade. No estágio de Orientação, no exemplo de 5U, o 

aluno apresenta os elementos contextualizadores na narrativa: quem (Tupi e 

Iaça); o que (a população da tribo estava, almentando); onde (Na tribo, do 

cacique, Tupi), exceto o elemento indicador de tempo (quando). Contrastando 

com o exemplo 2, verificamos que o aluno mostra no estágio de Orientação 

somente os elementos indicadores de lugar (Tribo dos caiapos) e personagens 
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(cacique tupi).  

No estágio Complicação, o aluno da 5U mostra os três eventos 

centrais da história: o decreto do cacique, a gravidez de Jacira e Jandira e a 

gravidez de Iaçá, seguidos das principais ações inerentes a esses eventos. Em 

contrapartida, no exemplo de 5P, o participante menciona apenas o evento 

referente à gravidez de Iaçá, esquecendo de destacar o decreto do cacique e a 

gravidez das outras índias, sendo o primeiro fundamental para a compreensão 

da intriga.  

No terceiro estágio, Resolução, ambos os aprendizes mostram o 

desfecho da história. Nota-se, entretanto, que, no exemplo de 5U, o texto é 

desenvolvido em um parágrafo, no qual as idéias fluem em uma seqüência 

temporal, o que não é observado no exemplo de 5P, em que o aprendiz não 

explicita claramente os eventos.  

O exemplo de 5P traz ainda evidências de que o aluno possui um 

vocabulário bastante limitado, tendo em vista que o nexo coesivo entre 

algumas orações é feito por meio de um único recurso, a referência anafórica 

exofórica25, pelo adjunto circunstancial de lugar ‘lá’, indicando movimento em 

relação ao local.  

A respeito desses alunos, é possível dizer que ambos conhecem a 

estrutura elementar de uma narrativa, porém o aluno fora da faixa etária não 

reproduziu o texto da forma como era esperada, com os eventos de cada 

estágio desenvolvidos em parágrafos. Pode ser um indicativo de que esse 

aluno tenha dificuldade em construir parágrafos, apesar de estar em uma fase 

de desenvolvimento em que não é esperada a presença desse problema.  Tal 

fato se repetiu em outros textos dessa turma, como no exemplo a seguir: 

 

                                                            

25 Um dos tipos de recursos coesivos pelo qual um participante ou elemento circunstancial 
pode ser usado como referente. A referência é um relacionamento entre coisas, ou fatos 
(fenômenos ou metafenômenos); podendo ser estabelecida em distâncias variáveis. Apesar de 
ela normalmente servir para relacionar elementos simples, os quais têm uma função na oração 
(como processos, participantes e circunstâncias), ela pode dar a qualquer passagem de um 
texto o status de fato, e, dessa forma, transformá-lo em um participante. A referência exofórica 
estabelece uma forma de ligação com o que é externo, com alguma pessoa ou objeto no 
ambiente. Por exemplo, o conceito de “ele” provavelmente originou-se de “Aquele homem ali” 
(cf. Halliday, 1994:312). 
 



 91

Exemplo 3 (5P9 - 13 anos) 
ORIENTAÇÃO 
Na tribo dos caiapós eles estavam moremdo  
da seca e as indias so viviam temdo criança  
COMPLICAÇÃO 
e o  
cacique Tupi dise que a partir de hoje a criança  
que nasce matarei e a filha do cacique Tupi esta- 
va gravida e ela se escondeu na floresta e duas  
indias de pois tiveram seus bebes  
RESOLUÇÃO 
e o cacique ma- 
tou as duas crianças que nasceram e iaça. 

 

Nota-se que outro participante da EP, fora de faixa etária, reproduz um 

texto de forma bastante elementar, com poucas informações, em três estágios. 

Em todos os estágios faltam informações importantes para o leitor 

compreender a história. A Orientação traz as informações de lugar (Na tribo 

dos caiapós); personagens (eles, as índias) e a situação inicial (as indias so 

viviam temdo criança). A Complicação apresenta os eventos principais (o 

cacique Tupi dise que a partir de hoje a criança que nasce matarei; a filha do 

cacique Tupi esta-va gravida; e duas indias de pois tiveram seus bebes), mas 

não detalha as ações principais que sucedem esses eventos, e a Resolução é 

diferente da história original. Segundo minha experiência como professora 

dessa série, tem-se a impressão de que participante queria logo concluir seu 

texto, como se estivesse apressado para terminar, comportamento típico de 

aluno dessa série nesse contexto sociocultural. 

Pela leitura pormenorizada dos textos, observamos que os eventos 

principais dos estágios Orientação, Complicação e Resolução variaram, 

quantitativamente, nas duas turmas de 5ª série, conforme Tabela 3.4: 
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Estágios Eventos 

5U 5P 

Total
Nº de 
textos 

em que 
ocorre 

% 

Nº de 
textos 

em que 
ocorre 

% 

Orientação 

1) Lugar (onde?) 24 96 11 84,6 35
2) Situação inicial (o quê?) 20 80 10 76,9 30
3) Tempo (quando?) 21 84 7 53,8 28
4) Personagem(ns) (quem?) 21 84 7 53,8 28

Complicação 

1) o decreto do cacique 25 100 13 100 38
2) a gravidez de Iaçá 25 100 13 100 38
3) a gravidez de Jacira e 
Jandira  24 96 9 69,2 33

Resolução 

1) Iaçá chora a morte do 
filho/ouvia choro de criança 25 100 10 76,9 35

2) deus Tupã devolve o filho a 
Iaçá 25 100 11 84,6 36

3)Iaçá e seu filho se 
transformam em açaí 25 100 11 84,6 36

Tabela 3.4: Quantitativo dos eventos nos textos de 5ª série, nos estágios Orientação, 

Complicação e Resolução. 

Observa-se que em todos os itens arrolados na Tabela 3.4, os alunos 

da EU se destacam em relação aos da EP. Nota-se que apenas em dois itens, 

(1) e (2), do estágio de Complicação os alunos de periferia alcançam 100% de 

ocorrências. Os números da Tabela 3.4 revelam que os textos dos alunos da 

EU apresentam mais informações que de seus colegas de série, o que pode 

estar relacionado ao fator idade/série, pois os participantes fora da faixa etária 

pareceram não demonstrar o mesmo interesse na produção do texto, 

escrevendo textos mais curtos, sem muitos detalhes. 

Barbosa (2009:100) observou em sua pesquisa que alunos com idade 

superior à série, na maioria das vezes repetente da série, organizam o texto 

com estruturas elementares, relacionadas com assuntos próximos ao cotidiano 

e à cultura popular e diz que esse fato aponta para a possível falta de ensino 

sobre a organização do texto, de práticas de letramento e de leitura de outros 

gêneros, além da falta de atividades de produção de textos.  

Assim, é possível que nesta pesquisa ocorra fato semelhante, isto é, 

por ser repetente da série, pode ser que o aluno fora de faixa não tenha mais o 

mesmo interesse em produzir textos que os alunos com idade adequada para a 

série, para os quais tudo é novidade. Outra hipótese é a de que os alunos fora 

de faixa não tenham aprendido a estrutura da narrativa, ou simplesmente a 

escola não tenha ensinado satisfatoriamente.   
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Isso nos remete a Kato (1988:184), que diz que as escolas ensinam 

por uma necessidade temporal, mas o gênero não é propriamente ensinado, 

pois as regras e estratégias não existem, a escola ensina por uma exigência 

curricular, mas não oferece as regras e estratégias necessárias para o aluno 

produzir um bom texto. 

Prosseguindo, as inadequações nos textos, quanto à pontuação, à 

grafia e à acentuação são aspectos que merecem ser discutidos aqui.  

No grupo de narrativas ora estudado, bem como nas demais dos 

alunos dessa série, observamos a quase total inexistência de pontuação, bem 

como inúmeras inadequações ortográficas e de acentuação, dentre outras.  

Retomando os exemplos 1 e 2 (p. 89), nota-se que o participante da 

escola urbana coloca algumas vírgulas no texto e há um ponto final; por outro 

lado, o participante da periferia não usa qualquer sinal de pontuação em seu 

texto. Também no exemplo 3 (p. 91), o participante não usa pontuação, exceto 

um ponto final. Esse fenômeno foi recorrente nos dados de 5ª série. São 

evidências de que os alunos ainda não sabem como usar os sinais de 

pontuação.  

Também a ortografia e a acentuação aparecem como dois aspectos de 

grande dificuldade para os alunos de 5ª série. Comparemos, por exemplo, os 

estágios de Complicação dos exemplos 1 e 2, os quais reproduzimos 

novamente abaixo: 

(5U21 - 11 anos) (5P4 - 13 anos) 
COMPLICAÇÃO 
então ele desidiu a criança  
que nascer vai morrer então Iaça teve um  
filho mais antes disso Jacira e Jandira teve  
um filho em pois então o cacique Tupi  matou  
as crianças Jacira e Jandira, enplorou de joelho  
a elhe e quando, Iaça fugiu para floresta  
e teve o filho prá la então ela veio mos- 
tra seu filho para tribo e seu pai matou 

COMPLICAÇÃO 
  Lá, filha do cacique  
 Tinha uma filha Que lava gravida 
 A morte das crianças 
 Nascel tubiraçá 
 Lá Apresenta seu filho 
 Lá pede Pela vida do filho que o pai 
marto 
 

 

Nota-se que há problemas de ortografia em ambos os textos. O aluno 

da EU, com 11 anos de idade, demonstra dificuldade no emprego de palavras 

com ‘s’, ‘c’ (desidiu); no uso de ‘m’ antes de ‘p’ e ‘b’ (enplorou); com o fonema 

/l/ (elhe); com o ‘r’ final em verbos (mostra). Já o aluno da EP, com 13 anos, 

parece ter mais dificuldades fonológicas, como com o fonema /t/ (lava = tava); 
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fonema /u/ em final de palavras; e com verbos (marto). Outro aspecto comum a 

esses alunos refere-se a problemas de acentuação de palavras. O aluno da EU 

parece ter maior dificuldade na acentuação de palavras oxítonas e 

monossílabas tônicas, como em ‘Iaça’, ‘prá’, ‘la’; por outro lado, o aluno da EP 

apresenta uma dificuldade na acentuação de palavras proparoxítonas 

(gravida). 

Com isso, vemos que os alunos fazem uso de diferentes códigos 

lingüísticos, que, segundo Bernstein (1971), resultam da diferença entre os 

processos de socialização que ocorrem em várias classes sociais. Para o 

autor, se uma criança quiser ter êxito na escola, é decisivo que domine o 

código elaborado ou pelo menos esteja para ele orientado.  

Em síntese, a observação minuciosa do primeiro grupo de narrativas, 

com estruturas mais simples, permite-nos dizer que, em termos de conteúdo, 

os alunos da EU reproduziram textos com parágrafos mais bem estruturados e 

com mais informações. Por outro lado, os alunos da EP reproduziram textos 

bem mais curtos e sem muitos detalhes. Quanto às características da escrita, 

ambas as turmas apresentam problemas. A pontuação nos textos é a mais 

saliente das dificuldades, especialmente o uso da vírgula. Inadequações 

ortográficas e de acentuação são recorrentes em ambas as turmas. 

Ficou claro nesse primeiro grupo de narrativas que faltam aos alunos 

conhecimentos básicos quanto à estrutura e às questões de escrita.  Os PCNs 

de Língua Portuguesa (1998:97) assinalam que é esperado do aluno que, ao 

redigir textos, coerentemente com o projeto textual em desenvolvimento, saiba 

organizá-los em parágrafos, estruturando adequadamente os períodos e 

utilizando recursos do sistema de pontuação e outros sinais gráficos, e que o 

aluno produza textos procurando garantir: a relevância das informações em 

relação ao tema e aos propósitos do texto; a continuidade temática; a 

explicitação de dados ou premissas indispensáveis à interpretação, dentre 

outros.  

Para que isso aconteça, consideramos que, dentre outros aspectos, é 

necessário que a escola compreenda e leve em conta que a variabilidade na 

escrita refere-se tanto às suas condições de produção, recepção e circulação 

quanto à compreensão dessas condições pelos sujeitos, considerando aquilo 

que o aluno já sabe, em função de sua experiência prévia, como conhecimento 
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relevante, buscando fomentar as práticas de produção escrita focalizando as 

reais necessidades das crianças.    

 

3.1.3.2 As narrativas sem o estágio Avaliação26 

 

Este grupo é formado por 24 narrativas, 26,6% do corpus, (grupo c, na 

Tabela 3.2) de alunos de ambas as séries e escolas, predominando na escola 

urbana. As narrativas apresentam os estágios Orientação, Complicação, 

Resolução e Coda. 

A característica principal desse grupo de narrativas é a falta do estágio 

de Avaliação que, de acordo com Labov (1972), é um dos elementos 

estruturais da narrativa que tem por finalidade comunicar ao ouvinte o ponto de 

vista do narrador em relação à história por ele narrada, mantendo o interesse 

do interlocutor durante a narração.  

Quando a narrativa apresenta a avaliação, o interlocutor se prende 

mais à sua história, pois o narrador utiliza certos mecanismos que vão 

identificar a subjetividade e o seu posicionamento perante o fato narrado. Em 

contrapartida, quando não consta essa função na narrativa, podemos dizer que 

o interlocutor perde o interesse, pelo fato de que o narrador não conseguiu 

chamar a atenção dele para o conflito da história. Nesse sentido, então, a 

narrativa fica menos elaborada, parecendo faltar alguns detalhes. 

Vejamos, primeiramente, exemplos das turmas de 5ª série. 

 

 

 

 

 

                                                            

26 Lembramos que o estágio de Avaliação a que nos referimos são os mesmos da história 
contada pela pesquisadora. Veremos, contudo, na seção 3.3 (As escolhas avaliativas 
atitudinais), que há muitas avaliações diluídas nos textos, não constituindo um estágio 
específico, conforme previsto por Labov (1972), para o qual a avaliação ocorre livremente e de 
forma variada ao longo do texto. 
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Exemplo 4 (5U7 – 12 anos) Exemplo 5 (5P5 – 13 anos) 
A LENDA DO AÇAÍ 

ORIENTAÇÃO 
         Era uma vez, a muito tempo atraz  
avia uma tribo chamada caiapos. 
         Teve uma seca e a comida estava 
acaban- 
do, e os indios estavam morendo, e as índias 
não paravam de ter filhos,  
COMPLICAÇÃO 
o casique tomou  
uma decisam, que toda a crianca que  
nasce teria que morer. 
         Avia duas indias Jacira e Jandira, elas  
tiveram dois filhos, o cacique disse que iria  
matá-los, as duas indias inploraram para  
ele, mais o casique matou as crianças. 
         Sua filha Iaçá, engravidou e fu 
gio para a floresta para ter o filho,  
quando completou um mês ela voutou  
para a tribo, o casique dissi que iria  
mata o filho de Iaça e matou,  
RESOLUÇÃO 
a in- 
dia chorou muito. 
         Todos os dias ela ouvia choro de  
crianca perto do tumulo de seu filho,  
mais não avia nada, ela pidiu a  
tupã que lhe devolvese seu filho e o  
deus tupã lhe devolveu quando Iaça  
pegou a criaça se transformou em  
uma bela pauneira e seu filho em um  
cacho de açai,  
CODA 
quando o casique viu  
a paumeira disse que era iaçá e o  
cacho era seu filho. 

O açai da tribo 
ORIENTAÇÃO 
         O açai e nome de uma fruto, 
         O nome desça tribo e caiapós 
         O nome do Pai da Iaça e cacique tupi 
COMPLICAÇÃO 
         ele falou Qualquer filho que nasceu 
         ele irá marta 
         As india da tribo teve dois filho primeiro 
         era jacira e jandira o cacique tupi ele 
falou que irá marta 
         ela falou não era para marta o filho 
         A Iaça era teve um filho do mato dentro 
         na floresta o nome do filho era tubiraça 
         Quanto passo uns dia um mês ela 
voltou 
         dentro no mato ela veio e deu o  
         filho para cacique tupi ela falou não 
         era para marta o filho ele martou 
RESOLUÇÃO 
         ela ficou chorando no trubo do filho 
         dela 
         ela falou para deus tupã que voltaque o 
         filho dela 
         um dia paraceu o filho dele quando ela 
         Pegou começou tranforma raiz as 
pernas 
         o filho fruto 
CODA 
         aí nú dia apareceu un 
         árvore no meio na tripo o cacique tupi 
falou 
         essa e a Iaça 

 

Nesse grupo, todas as narrativas foram organizadas obedecendo a 

uma única estrutura: Orientação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda, 

diferentemente do que ocorreu com o 3º grupo de narrativas, como veremos 

mais adiante. Não ocorreu um estágio de Avaliação específico nesses textos; 

contudo, pela leitura minuciosa dos textos, observamos que há várias 

avaliações atitudinais de forma contínua e diversificada pelos estágios, 

sobretudo nos textos dos participantes de 8ª série, que foram os que mais 

produziram avaliação. 

Analisando-se os exemplos 4 e 5, notamos que ambos os alunos 

parecem conhecer a estrutura de uma narrativa, porém não produziram o 

estágio de Avaliação. Nota-se que não há o estágio Avaliação nem outras 

avaliações percorrendo o texto, a não ser a que se refere ao sentimento de 
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tristeza da índia, no estágio de Resolução, “a india chorou muito” (5U) e “ela 

ficou chorando no trubo” (5P); assim, a quase total inexistência de avaliação 

caracteriza essas narrativas como possuindo uma função essencialmente 

referencial, uma das funções27 fundamentais da narrativa, segundo Labov e 

Waletsky (1967). 

A não reprodução do estágio Avaliação e a inexistência de avaliações 

podem ser evidências de que a escola não trabalha o lado crítico do aluno, isto 

é, como ele pode se posicionar no texto, expor suas idéias, opiniões, seus 

sentimentos. De acordo com os PCNs (1998:33), um dos objetivos gerais de 

Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental é possibilitar ao aluno analisar 

criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio, desenvolvendo a 

capacidade de avaliação dos textos (e a nosso ver, nos textos). Por isso, é 

importante o trabalho com esse aspecto em sala de aula. 

Vejamos agora exemplos de 8ª série. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

27 Para Labov e Waletsky (1967), a narrativa tem duas funções fundamentais: de referência e 
avaliação. A primeira aparece na transmissão de informações que encontramos na narrativa, 
sendo estas de lugar, tempo, personagens, de eventos – o que, o onde e o como os fatos 
ocorreram – a seqüência temporal das ações ou dos episódios. A função de avaliação 
transmite ao ouvinte o motivo da narrativa ter sido contada, tanto na forma da expressão 
explícita da importância da história para o narrador, como na dos juízos de valor emitidos ao 
longo da narrativa.  
Em outra perspectiva teórica, uma narrativa é constituída de dois planos: um plano de ação, 
que contém o nível referencial, e um plano de consciência, no qual está presente o 
conhecimento, o pensamento e o sentimento, tanto daqueles que participam quanto daqueles 
que protagonizam a narrativa. (Bruner et al, 1990). 



 98

 

Exemplo 6 (8U16 – 16 anos) Exemplo 7 (8P9 – 15 anos) 
A lenda do Açaí 

ORIENTAÇÃO 
         A lenda diz que os índios  
estavam morendo por falta de co- 
mida. então tinham muitas índias  
gravidas  
COMPLICAÇÃO 
e o Cacique Tupi  
ordenou que os filhos das  
indias iam matar. 
         A filha do Cacique Tupi ficou  
assustada e fugiu para a flores- 
ta. 
         - Enquato isso as índias Jandira 
e Jacira tiveram seus filhos e  
levaram para o Cacique vê e o  
Cacique disse que ia mata-los  
e as indias desisperadas implo 
raram para o cacique não matar  
seus filhos, mas o cacique matou  
os bêbês. 
         - Iaça resolveu voltar para sua  
odeia, com o seu bêbê e foi  
mostra para seu pai e seu  
pai matou a criança. 
RESOLUÇÃO 
         - Iaça ficou muito triste e  
chorava muito por causa  
de seu filhos, e ouvia choros  
de criança mas quando  
ela ia vê, não tinha ninguém,  
então resolveu pedir para o  
Deus da tribo tupã que  
troucese seu filho e logo seu  
pedido foi consentido, quando dire- 
pente viu seu filho, e quando  
o abraçou ela se transformou  
numa palmera e seu filho  
em fruto. 
CODA 
         E todos acharam estranhos  
a palmeira no meio da  
tribo, e seu pai disse que  
a palmeira era Iaça e o  
fruto era seu filho. 

História do açai 
ORIENTAÇÃO 
         Era uma vez na Tribo dos caiapós ouve  
uma falta de água e de comida e morria  
muita gente na tribo, e quanto ia morrendo  
as mulheres não paravam de Ter filho  
COMPLICAÇÃO 
e o page  
disse: apartir de hoje quem tiver filho eu ma- 
tarei todos os filhos que vão nasce, quando  
passado tempo o filho do page ficou gravida e  
ela então ficou com medo do cacique Tupi ma- 
ta seu filho. Então ela fugiu para floresta, e  
passado o tenpo seu filho nasseu e seu nome  
era Tubiraçá e na Tribo duas mulheres  
então tiveram filho o cacique pegou as duas  
crianças e mou e elas enploravam para o cacique  
e matou os dois filho. Então na floresta a Iaça  
vouta para a tribo quando chegou na tribo  
seu pai o cacique Tupi disse para ela eu  
falei quem tivesse filho eu mataria e o cacique  
matou o filho de Iaça e enterrou ele na floresta  
RESOLUÇÃO 
e ela chorou sete dias e sete noites e ela pediu  
para o Deus Tupa que troucesse ceu filho  
de volta e quando ela voltou para casa ela viu  
seu filho na porta da oca e agradeceu para o De- 
us Tupa quando ela abraçou o seu filho a  
perna dela ja era uma raiz e seu cabelo  
era a paumeira e o seu filho era o cacho  
CODA 
quan- 
do foi de manhã na tribo dos caiapos viram  
uma saisera no meio da tribo e o cacique disse  
de era a Iaça e seu filho Tubiraçá e disse  
também que ela se foi para deixar o fruto para  
a tribo. 

 

Observando os exemplos 6 e 7, percebemos que os alunos de 8ª 

série, embora não tenham reproduzido o estágio de Avaliação, apresentam em 

seus textos algumas avaliações distribuídas pelos estágios. Vemos que, em 6, 

no estágio de Complicação, o participante apresenta uma avaliação a respeito 

da índia Iaçá, dizendo que ela ‘ficou assustada’, avaliação referente ao 

sentimento da personagem. Ainda no mesmo estágio, há outra avaliação, 
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sobre as índias Jacira e Jandira, quando o participante diz “as indias 

desisperadas...”, ressaltando novamente sentimentos das personagens. No 

estágio seguinte, Resolução, o participante já o introduz com uma avaliação 

sobre o sentimento de Iaçá “Iaça ficou muito triste e chorava muito...”, e no 

estágio de Coda aparece uma avaliação sobre os índios “E todos acharam 

estranhos...”. Em 7, também há avaliações no decorrer do texto. Nota-se que 

na Orientação, há uma avaliação sobre a situação da tribo “e morria muita 

gente na tribo”; na Complicação ocorre uma avaliação sobre o sentimento da 

personagem Iaçá “ela então ficou com medo”; na Resolução, também ocorre 

uma avaliação sobre Iaçá, “e ela chorou...”. Com isso, vemos que os alunos de 

8ª série sabem expressar avaliações sobre os personagens e situações em 

seus textos. Podemos dizer ainda que seus textos possuem função tanto 

avaliativa quanto referencial, predominando a primeira, podendo ser esse um 

indicador de maior desenvolvimento textual e capacidade crítica desses 

estudantes.  

Em relação aos aspectos da escrita, os exemplos 4 e 5 (p. 96) 

apresentam as diferenças mais marcantes. Verifica-se que, em 4, o participante 

narra a história por ele percebida, estabelecendo um diálogo mais fluente com 

o texto, tendo uma maior preocupação com a linguagem, com o 

desenvolvimento de parágrafos, com o próprio texto, fato este comum aos 

textos desta turma (5U). No início do texto, ele usa o modelo prototípico de 

histórias, ‘Era uma vez’, sinalizando para o leitor que irá escrever uma história. 

O cuidado com a pontuação também é latente e, neste caso, o participante usa 

adequadamente as vírgulas para separar as orações, na maioria das vezes, 

paratáticas. O texto apresenta, contudo, diversos problemas quanto à 

ortografia, alguns claramente relacionados à oralidade (avia, fugio, dissi, pidiu) 

e outros, possivelmente, relacionados a problemas da falta de ensino ou à falta 

de leitura (atraz, morendo, casique, decisam, morer, inploraram, voutou, 

devolvese, criaça, pauneira). Em 5, o participante, com idade superior à série, 

não desenvolve o texto em parágrafos; nota-se, ao contrário, várias orações 

em seqüência, sem nexos coesivos entre elas. Observa-se que no estágio de 

Orientação, há três orações relacionais identificativas pelas quais o participante 

contextualiza a história. Já no estágio de Complicação predomina o uso de 

processos verbais (ele falou Qualquer filho que nasceu...), mas não há 
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parágrafos claramente desenvolvidos, o mesmo se repetindo na Resolução. 

Parece que o participante da EP encontra-se num estágio de desenvolvimento 

de texto anterior ao de seu colega da EU, que já mostra maior domínio da 

estrutura e desenvolvimento de parágrafos, e isso não aconteceu 

especificamente com esse participante, mas com vários outros colegas de 

turma (5P) que se encontram na faixa etária inadequada para a série como, por 

exemplo, os textos dos alunos referentes aos exemplos 2 (p. 89) e 3 (p. 91), 

anteriormente.  

Em relação aos alunos de 8ª série, exemplos 6 e 7, eles demonstram 

ter domínio da estrutura da narrativa. Os textos são estruturados em quatro 

estágios, com todas as informações previstas para cada estágio, em ambos os 

exemplos: na Orientação, há as indicações de lugar, tempo, personagens e 

situação inicial; na Complicação aparecem os eventos principais – o decreto do 

cacique e a gravidez de Jacira e Jandira e de Iaçá; na Resolução, são 

mencionados a tristeza da índia, o pedido ao deus Tupã, o retorno de Tubiraçá 

e a transformação de Iaçá e Tubiraçá em açaí; e na Coda, aparecem a 

palmeira no meio da tribo e a fala final do pajé.  

Em contrapartida, são constatadas dificuldades de escrita em ambos 

os textos, o que não é esperado para alunos dessa série.  Podemos dizer que 

a principal dificuldade se refere à pontuação. Observa-se que no texto do 

participante da EU (exemplo 6) há diversos sinais de pontuação: vírgulas, 

ponto em seguida (mas a oração seguinte não é iniciada com letra maiúscula), 

ponto final e vários travessões. Sobre estes últimos, o participante demonstra 

não saber usar esse sinal de pontuação, pois os parágrafos introduzidos por 

este sinal não se referem à estrutura de diálogo. Vários são também os 

problemas de ortografia (morendo, Enquato, desisperadas, odeia (=aldeia), 

troucese, direpente, palmera, dentre outros), mas um que chama a atenção, e 

que é freqüente no corpus, é a dificuldade de uso do ‘r’ final no infinitivo dos 

verbos, como em: vê (=ver), mostra (=mostrar). Outro aspecto que merece ser 

destacado se refere ao vocabulário presente no texto. Vê-se que o participante 

da EU usa algumas orações típicas da modalidade oral, como “tinham muitas 

índias gravidas” e constrói orações em uma ordem não comum à ordem S + V 

+ O (sujeito + verbo + objeto) usada no português: “o Cacique Tupi ordenou 

que os filhos das indias iam matar”. Por outro lado, usa formas verbais um 
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tanto complexas como “e logo seu pedido foi consentido”. Já no exemplo 7, o 

participante constrói parágrafos maiores, mas usa pouca pontuação, 

comprometendo a leitura do texto. Há algumas vírgulas, dois-pontos 

(corretamente empregado) e ponto final. Como em 6, há várias inadequações 

ortográficas (ouve (=houve), page, apartir, tenpo, nasseu, enploraram, vouta, 

troucesse, ceu (=seu), paumeira, saisera (=açaizeira)).  

Com respeito ao segundo grupo de narrativas, sem estágio de 

Avaliação, ficou claro que os textos dos alunos de 5ª série diferem dos textos 

dos alunos de 8ª série principalmente quanto à própria função da narrativa: os 

primeiros (5ª série) parecem ter função mais referencial; os segundos (8ª 

série), por apresentarem muitas avaliações percorrendo os estágios, além da 

função referencial, caracterizam-se como tendo também função avaliativa. 

Quanto à léxico-gramática, há diferenças entre turmas da mesma série. Na 5U, 

os alunos apresentam textos com parágrafos bem estruturados e 

desenvolvidos, com pontuação, conquanto haja várias inadequações 

ortográficas e de acentuação. Na 5P, há textos sem estrutura de parágrafo e 

com pouco desenvolvimento das idéias, muitos sem qualquer pontuação e 

inúmeras inadequações ortográficas e de acentuação. Por outro lado, em 

termos de conteúdo, entre as turmas de 8ª série, não há muita diferença, pois 

ambas desenvolveram o texto contemplando todos os eventos em estágios. O 

que continua chamando mais a atenção são as inadequações de pontuação e 

ortografia, as dificuldades no uso das formas verbais, dentre outras. 

 Portanto, os dados parecem demonstrar que a produção desses 

alunos não correspondem às metas desejáveis pelos PCNs (1998:97), que 

esperam que, neste nível, “o aluno empregue adequadamente os tempos 

verbais em função de seqüências textuais; (...) faça a concordância verbal e 

nominal, inclusive em casos em que haja inversão sintática ou distanciamento 

entre sujeito e verbo (...). (...) produza textos ortograficamente corretos, 

considerando casos não regulares apenas em palavras de freqüência alta, 

sabendo utilizar o dicionário e outras fontes impressas para resolver as dúvidas 

relacionadas às demais regularidades”. 
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3.1.3.3 As narrativas mais complexas 
 

O terceiro grupo de narrativas é formado por 58 narrativas (64,4% do 

corpus), com 9 estruturas diferentes (estruturas ‘d’ a ‘m’, Tabela 3.2). Dessas 9 

estruturas, 3 não apresentam o estágio Coda (d, f, h); as demais, com todos os 

estágios, diferem quanto ao número de estágios de Avaliação: algumas 

apresentam um único estágio de Avaliação (d, e, f, g), outras apresentam dois 

estágios (h, i, m) e outras mais de dois estágios (j, l). As narrativas que não 

apresentam o estágio de Coda predominam na turma 8U, com 5 ocorrências. 

As que apresentam um único estágio de Avaliação predominam nas turmas da 

EU, com 11 ocorrências na 5U e 10 na 8U.  As narrativas que apresentam dois 

estágios de Avaliação predominam nas turmas de 8ª série, com 9 ocorrências 

na 8U e 13 ocorrências na 8P. E, por último, as narrativas com mais de dois 

estágios de Avaliação apareceram somente na turma 8P, com duas 

ocorrências. Nesse grupo, as narrativas que menos apareceram foram as da 

turma 5P.  

Por questões operacionais e pela semelhança entre os textos, vejamos 

exemplos apenas do subgrupo de narrativas que apresentaram mais de dois 

estágios de Avaliação, que foram as que chamaram mais a nossa atenção 

nesse terceiro grupo. 

 

• Narrativas com mais de dois estágios de Avaliação 
 

Nesse subgrupo aparecem narrativas da EP. São textos de alunos na 

faixa etária adequada para a série e que demonstraram conhecer a estrutura 

da narrativa, saber se posicionar no texto, além de bom nível de 

desenvolvimento textual. Vamos aos exemplos: 
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Exemplo 8 (8P7 – 15 anos) Exemplo 9 (8P15 – 15 anos) 
A lenda do açaí  

 
ORIENTAÇÃO 
         Há lenda aconteceu na tribo dos 
Caiapós, onde lá os índios estavam passando 
por um momento de grande miséria, começou 
a complica, porque a tribo estava 
aumentando cada vez mais,  
AVALIAÇÃO 
para que tan- 
to índio se não havia nem comida,  
COMPLICAÇÃO 
então o caci 
que Tupi resolveu impôr uma lei, toda índia  
que resolvesse engravidar e dar a luz a uma  
criança que nascesse morreria o tupi  
o mataria, mas sua filha Iaça estava gravida  
para que seu pai não matasse seu filho ela  
resolveu fugir para a mata, passado alguns  
dias duas índias, Jacira e Jandiram deram  
a luz a duas crianças, só que o cacique ha- 
via avisado que toda a criança que nascesse  
morreria, então elas levaram seus filhos ao  
cacique,  
AVALIAÇÃO 
apesar de Jacira e Jandira terem  
implorado Cacique não teve piedade, 
matou  
seus filhos,  
COMPLICAÇÃO 
Enquanto isso lá na mata Iaçá  
deu a luz ao seu filho, que se chamo Tubira- 
çá, passado alguns meses, Iaçá resolveu 
voltar  
para, sua tribo porém voltou com medo 
mostrar  
seu filho aos indios e ao seu pai ela come- 
çou a implorar pela vida dele,  
AVALIAÇÃO 
só que seu  
pai não teve piedade matou a criança  
RESOLUÇÃO 
Iaça chorou a morte de seu filho por  
sete dias e sete noites, todos os dias ela ia  
ao tumulo do seu filho, porque houvia choro  
de uma criança porém quando ia ao  
seu tumulo não via ninguém certo dia  
ela resolveu pedir ao seu deus Tupã para  
que devolvesse seu filho de volta tupã aten- 
deu ao seu pedido, um dia Iaçá viu uma  
luz brilhante dentro de uma oca lá estava  
seu filho, quando ela pegou seu filho no  
colo seus pés começaram a virar raizes  
e ela começou a se transforma numa  
palmera seu filho se transformou num  
belo fruto,  
CODA 
No dia seguinte todos viram  
aquela bela árvore, bonita era um novo  

A historia de iaça ou açaí  
 

ORIENTAÇÃO 
         Na tribo dos caiapos estava havendo um  
aumento muito grande pessoas ou seja as indias 
estavam tendo muitos bebês e paravam de 
engravidar, e para complicar mais os indios 
estavam acontecen- 
do falta de comida e de água, na tribo.  
COMPLICAÇÃO 
O caci- 
que tupi vendo tudo aquilo acontecendo resolveu 
decretar uma ordem o velho falou que ia matar  
todas as crianças que nascessem aparti daquele 
momento,  
AVALIAÇÃO 
e nu é que o velho cumpriu o dito cujo matou 
dois filhos de duas indias. 
COMPLICAÇÃO 
         A filha do cacique Iaça, para emrolar mais  
a parada teve um filho chamado tubiraça, 
sabendo  
que o velho falou que ia matar todas as crianças  
nascessem fugiu para mata com o seu filho  
passou dois meses no mato.  
AVALIAÇÃO 
So que iaça resolveu  
voltar que foi um erro muito grande, ta voltou, 
COMPLICAÇÃO 
chegou com seu pai o cacique e emplorou para 
que o cacique não mata-se seu neto  
AVALIAÇÃO 
sim porque o filho de iaça era neto do 
cacique, mais o incrível que pareça o velho 
matou o seu proprio neto não teve conversar 
o velho nem quis saber passou o macha- 
do no moleque.  
RESOLUÇÃO 
         Sua filha iaça chorou 7 dias e 7 noites  
sempre ao pé do tumulo de tubiraça seu filho  
mais muitas vezes ela escutava um chorou e 
quan- 
do se aproximava do tumulo o choro parava. 
         Iaça desespero emplorou para o deus tupã 
para que revive-se o seu filho rezou com todas 
as  
forças  
AVALIAÇÃO 
e nu é que a danada conseguiu  
RESOLUÇÃO 
o deus tupã atendeu ao seu pedido  
reviveu o moleque tubiraça, a índia quando  
vinha voltando para sua tribo viu seu filho  
na porta da oca correu para abraçar seu filho  
AVALIAÇÃO 
essa história tinha tudo para acabar por aqui  
RESOLUÇÃO 
mais quando abraçou filho, em suas pernas  
começou a se formar um pe de palmeira e  
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alimento o pagé da tribo disse que  
aquele fruto era Iaçá e seu filho, e deram  
o nome aquela planta de Açai que de tráz  
para frente significa Iaça. 

seu filho os frutos,  
CODA 
quando os indios sairam  
de suas ocas viram uma palmeira grande e boni- 
ta. 

 

Em ambos os textos (exemplos 8 e 9), os alunos produziram mais de 

dois estágios de Avaliação. Em 8, logo após contextualizar a história, o 

participante introduz um questionamento: “para que tanto índio se não havia 

nem comida”; demonstrando sensibilidade diante do problema enfrentado pela 

tribo. Em 9, o participante avalia mais e, várias vezes, mostra seu ponto de 

vista no decorrer do texto, por meio de ponderações acerca dos 

acontecimentos, como em:  “e nu é que o velho cumpriu o dito cujo matou dois 

filhos de duas indias.”, mostrando admiração frente a atitude do cacique; “So 

que iaça resolveu voltar que foi um erro muito grande, ta voltou,”, julgando 

imprudente a atitude de Iaçá; “sim porque o filho de iaça era neto do cacique, 

mais o incrível que pareça o velho matou o seu proprio neto não teve conversar 

o velho nem quis saber passou o macha-do no moleque.”, julgando o cacique 

como alguém imparcial; “e nu é que a danada conseguiu”, apreciando a 

conquista de Iaçá”; e em “essa história tinha tudo para acabar por aqui”, 

fazendo uma apreciação sobre toda a história.  

Vê-se, pelos exemplos, que estrutura e conteúdo se desdobram nos 

textos de forma coerente, pois os eventos vão sendo dispostos em uma 

seqüência cronológica, típica de narrativas, pelo uso de nexos coesivos (então, 

enquanto isso, no dia seguinte, apesar de, só que) – exemplo 8; (na tribo, e nu 

é que, só que, sim porque, e nu é que, mais quando, quando) – exemplo 9. 

Vale salientar, contudo, que há uma diferença marcante entre os dois 

textos acima: trata-se da questão da modalidade de linguagem empregada por 

um e por outro participante. No exemplo 8, podemos dizer que o participante 

fez uso de uma linguagem mais formal. Isso fica mais claro quando 

observamos o tipo de linguagem empregado pelo participante, no exemplo 9, 

tipicamente da modalidade oral, coloquial. Nota-se que há expressões que nos 

levam a ter indícios do contexto desse participante como: “o velho falou”; “o 

velho cumpriu o dito cujo”; “para emrolar mais a parada”; “mais o incrível que 

pareça o velho matou o seu proprio neto não teve conversar o velho nem quis 



 105

saber passou o machado no moleque.”; “e nu é que a danada conseguiu”, 

expressões típicas de contextos socialmente marginalizados. 

Sintetizando, nos textos desse grupo observamos que não há 

diferenças pontuais quanto à estrutura, a não ser pela presença de mais ou 

menos estágios de Avaliação. Os resultados nos levam a crer que os alunos de 

5ª série apresentaram pouca ou quase nenhuma avaliação em seus textos pela 

inexperiência em se posicionar, em expressar opiniões no texto, aspecto este 

que deve ser trabalhado pela escola, pois segundo os PCNs (2000:108-110), o 

aluno do Ensino Fundamental deve adquirir valores, normas e atitudes, 

desenvolvendo sua capacidade de ouvir e de manifestar sentimentos, 

experiências, idéias e opiniões.  

Quanto ao conteúdo, os alunos de 8ª série demonstraram maior 

desenvolvimento textual que os de 5ª série, e os desta série demonstraram ter 

dificuldades em construir parágrafos, principalmente os da turma 5P. Em 

termos de escrita, os problemas se repetem em todas as turmas (falta de 

pontuação, inadequações ortográficas, de acentuação, segmentação de 

palavras), sendo que os aprendizes de 5ª série apresentaram esses problemas 

em maior escala.  

A nosso ver, essas questões devem ser privilegiadas pela escola. Kato 

(2004:134) salienta que “um professor sensível ao tipo de dificuldades lexicais 

e estruturais que os alunos enfrentam (...) poderá provê-los de algumas 

atividades que lhes dêem maior traquejo e versatilidade lingüística”. 

Em síntese, uma das hipóteses iniciais deste trabalho era de que os 

alunos da EP apresentariam textos mais simples, estrutural e léxico-

gramaticalmente, e as turmas da EU, ao contrário, textos mais complexos. 

Contudo, pela análise até aqui empreendida parece que isso não se confirma 

neste trabalho. Então, como explicar que alunos de um contexto desfavorecido 

socialmente (periferia) tenham produzido textos mais complexos que seus 

colegas da área urbana? Será que o ensino da escola da periferia está à frente 

do ensino da escola urbana? Em termos de quê? 

Vejamos na seção seguinte a análise da coesão conjuntiva no corpus, 

procurando observar se os resultados obtidos nesta seção se repetem entre 

séries e escolas, em relação ao aspecto que será tratado.  

 



 106

3.2 A coesão nas narrativas: as relações lógicas conjuntivas 

Nesta seção, apresentamos a análise da coesão no corpus focalizando 

a categoria das conjunções, um dos cinco tipos de elos (ties) coesivos (Halliday 

e Hasan, 1976) que tornam possível analisar um texto em termos de suas 

propriedades coesivas. Para Halliday e Hasan (1976:4), coesão textual é “um 

conceito semântico que se refere às relações de sentido existentes no interior 

do texto e que o definem como um texto”. Realiza-se através de escolhas do 

sistema léxico-gramatical, mostrando como o texto está edificado 

semanticamente.  

Lembramos que Halliday e Hasan (1976) apresentam cinco tipos de 

elos (ties) coesivos, divididos de acordo com o modo como os itens lexicais e 

gramaticais estão relacionados com o texto e no texto: referência (pessoal, 

demonstrativa, comparativa), substituição (nominal, verbal, frasal), elipse 

(nominal, verbal, frasal), conjunção (aditiva, adversativa, causal, temporal) e 

coesão lexical (repetição, sinonímia, hiperonímia, uso de nomes genéricos, 

colocação). O elemento conjuntivo - foco das análises - se diferencia dos 

demais porque não estabelece uma relação anafórica entre as partes do todo, 

isto é, não fornece pistas para o leitor recuperar sentido através de itens 

anteriores ou posteriores no texto (cf. Halliday e Hasan, 1976:226). De acordo 

com os autores, os elementos conjuntivos28 são coesivos em função das 

relações específicas que se estabelecem entre as orações dentro do período, 

entre os períodos dentro de um parágrafo e entre os parágrafos no interior do 

texto.  

Com base em Halliday e Hasan (1976), Martin e Rose (2003) 

estabeleceram o sistema de conjunção para análise de gêneros de histórias, 

sistema lógico-experiencial, segundo estes autores, responsável pela descrição 

e análise das conexões interfrasais aditivas, adversativas, temporais, causais, 

mostrando os recursos que podem ser usados para adicionar, contrastar, 

organizar temporalmente e estabelecer relações causais entre os eventos no 

texto. 

                                                            

28 Neste estudo, usaremos a expressão ‘elementos conjuntivos’ para nos referirmos aos 
elementos pertencentes à função conjunção, encontrados no corpus.  
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Halliday e Hasan (1976) e Martin e Rose (2003) esclarecem que o 

sistema de conjunção abrange conjunções propriamente ditas, definidas como 

uma especificação semântica do modo pelo qual o que vai seguir-se está 

sistematicamente conectado com o que veio antes (cf. Halliday e Hasan, 

1976:227; Martin e Rose, 2003:110), e um pequeno conjunto de elos que 

possuem força coesiva nos textos, os elemento conjuntivos (cf. Halliday e 

Hasan, 1976:267; Martin e Rose, 2003:127). Ambos, conjunções e elemento 

conjuntivos estabelecem um elo entre aquilo que os antecede e o que vem 

depois, estando, por conseguinte, a serviço da coesão do texto.  

Assim, com base nesses conceitos, procedemos à análise da coesão 

conjuntiva. Para tanto, com o auxílio do programa WordSmith Tools, fizemos o 

levantamento dos elementos conjuntivos no corpus, agrupando-os conforme o 

tipo de significado lógico básico, para depois verificarmos os padrões de uso29 

de cada elemento e observarmos com que significados foram empregados nos 

textos pelos alunos. 

 

3.2.1 A função conjunção no corpus 

Começamos com a Tabela 3.5 que mostra os elementos conjuntivos, 

agrupados conforme o número de ocorrências e o tipo de significado lógico 

básico, com o respectivo número de ocorrências e percentual. 

 

 

 

 

 

                                                            

29 Os padrões de uma palavra podem ser definidos como todas as palavras e estruturas com 
as quais são regularmente associados e que contribuam para seu significado. Um padrão pode 
ser identificado se uma combinação de palavras ocorre com relativa freqüência, se é 
dependente de uma palavra específica, e se há um significado claro associado. (Hunston & 
Francis, 2000 apud Berber-Sardinha, 2004:39-40). 
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Significado 
lógico-

semântico 
básico  

Turmas 5U 5P 8U 8P Total 
geral 

Elementos Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Aditivo 

e 357 91,7 145 91,1 245 87,1 331 90,6 1078
aí 18 4,6 14 8,9 12 4,2 7 1,9 51
até 4 1,1 - - 6 2,2 17 4,6 27
também 9 2,3 - - 8 2,8 7 1,9 24
daí 1 0,2 - - 8 2,8 1 0,3 10
ou - - - - 2 0,8 2 0,6 4
SUBTOTAL 389 100 159 100 281 100 365 100 1194

Temporal 

então 35 50,8 10 47,6 22 37,9 60 51,8 127
depois 22 31,9 9 42,8 27 46,5 30 25,8 88
já 4 5,7 - - 5 8,6 12 10,3 21
enquanto - - - - 3 5,2 11 9,5 14
antes 8 11,5 2 9,5 1 1,8 3 2,5 14
SUBTOTAL 69 100 21 100 58 100 116 100 264

Causal 

assim 8 42,2 2 25 5 15,6 26 40 41
porque  3 15,8 5 62,5 8 25 16 24,6 32
se 3 15,8 - - 8 25 8 12,3 19
logo 4 21 - - 5 15,6 4 6,2 13
pois 1 5,2 - - 4 12,5 6 9,2 11
ainda - - 1 12,5 2 6,2 5 7,6 8
SUBTOTAL 19 100 8 100 32 100 65 100 124

Adversativo 

mas 14 100 9 81,8 37 86 38 88,3 98
senão - - 2 18,2 5 11,6 1 2,3 8
porém - - - - 1 2,3 4 9,3 5
SUBTOTAL 14 100 11 100 43 100 43 100 111

 TOTAL 491 100 199 100 414 100 589 100 1693
Tabela 3.5: Função conjunção no corpus. 

A Tabela 3.5 mostra a distribuição das conjunções no corpus. Como 

veremos no decorrer da análise, não podemos dizer que todas as ocorrências 

correspondem ao significado básico30 dos itens; esse é o caso daqueles cujo 

significado básico é de relação lógica aditiva, seguidos por relação lógica 

temporal, relação lógica causal e, por último, relação lógica adversativa. 

Nota-se que o número de conjunções é menor na 5P que nas outras 3 

turmas. Em todas as turmas, o nexo absolutamente majoritário é o aditivo, e 

todos os elementos encontrados ocorreram nas turmas de 8ª série, mas nem 

todos ocorreram nas turmas de 5ª série, principalmente na 5P. 

De acordo com os PCNs (1998:97), nesse nível de ensino já é 

esperado que o aluno estabeleça as relações lógicas, utilizando 

adequadamente os conectivos.   
                                                            

30 Veremos durante a análise que os elementos em pauta nem sempre foram usados com seus 
significados básicos neste estudo; muitos foram empregados com outros significados lógicos, 
revelando a dificuldade dos alunos, principalmente os de 5ª série, no uso de grande parte dos 
recursos lingüísticos coesivos conjuntivos que se encontram à sua disposição. 
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O menor número de ocorrências (199 – 11,7%) de conectores na 5P 

pode ser relacionado ao menor número de textos dessa turma (13 textos).  

Vale ressaltar que, na análise feita na seção anterior sobre a estrutura 

e algumas características léxico-gramaticais, vimos que, dentre as turmas de 5ª 

série, foi a 5U que se destacou positivamente e, dentre as de 8ª série, foi a 8P. 

Esses primeiros resultados quantitativos já nos dão indicativos de que 

as duas turmas (5U e 8P) parecem se destacar também das demais, quanto ao 

número de elementos conjuntivos nos textos. Lembramos que os alunos 

dessas duas turmas são os que estão na faixa etária adequada para a série, o 

que, talvez, seja um aspecto determinante de seu bom desempenho. 

Retomando a Tabela 3.5, as funções aditiva e causal foram as que 

apresentaram maior variedade de elementos (6 elementos cada uma), e a 

função adversativa a menor variedade (apenas três elementos). Em cada 

função há um elemento que se destaca dos demais pelo maior número de 

ocorrências: na função aditiva, ‘e’ com 1078 ocorrências; na função temporal, 

‘então’ com 127 ocorrências; na função causal, ‘assim’ com 41 ocorrências; e, 

na função adversativa, ‘mas’ com 98 ocorrências. Como vemos, são as 

consideradas conjunções prototípicas de cada função (cf. Halliday e Hasan, 

1976:244-267).  

Os dados quantitativos apresentados na Tabela 3.5 indicam que, 

considerando-se o fator série, os textos dos alunos de 5ª série, em termos 

coesivos conjuntivos, são mais elementares que os dos alunos de 8ª série. 

Acrescentando o fator idade, nas turmas de 5ª série, foi possível observar que 

os alunos fora da faixa etária prevista, os da 5P, produziram textos mais 

elementares que seus colegas da 5U. Isso se repete entre os alunos de 8ª 

série: os alunos mais velhos estão na 8U e produziram textos mais 

elementares que seus colegas da 8P, mais novos. Portanto, esse fator também 

aponta para a atenção especial que deve ser dada aos alunos fora de faixa, 

quer seja por repetição de série quer por não terem sido encaminhados à 

escola em momento apropriado, aspectos que esta pesquisa não observou.  

Nas subseções seguintes, analisaremos detalhadamente os elementos 

conjuntivos, em seus padrões de uso, discutindo as diferenças entre séries e 

turmas.  
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3.2.2 As relações conjuntivas no corpus 

Neste item, seguindo a ordem apresentada na Tabela 3.5, vejamos 

cada um dos grupos de elementos conjuntivos (aditivos, temporais, causais e 

adversativos) e os padrões de uso de cada elemento. 

3.2.2.1 A relação aditiva: adicionando eventos  

Nesse tipo de relação, os elementos conjuntivos expressam o sentido 

de “há algo mais a ser dito” (cf. Halliday e Hasan, 1976:245). Sob essa 

classificação estão os elementos ‘e’ e ‘ou’, além dos negativos ‘nem’, dos que 

indicam alternância ‘ou’, comparação ‘semelhantemente’, ‘igualmente’, ‘do 

mesmo modo’, e as relações apositivas, divididas em expositórias ‘isto é’, 

‘quero dizer’, ‘em outras palavras’ e exemplificatórias ‘por exemplo’.  

Martin e Rose (2003:113) atribuem aos elementos conjuntivos aditivos 

a função de adicionar figuras em uma seqüência, uma após a outra. 

Os elementos conjuntivos aditivos e os padrões de uso em que 

ocorreram são apresentados na Tabela 3.6. 
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Elementos 
conjuntivos Padrões de uso 

Conteúdo 
lógico-

semântico 
 

Turmas 
(nº de ocorrências)  

 
Total 

5U 5P 8U 8P 

E 
 

oração + E + oração aditivo 269 119 175 234 797
adversativo 17 3 6 4 30

palavra + E + palavra aditivo 57 16 51 81 205
parágrafo + E + 
parágrafo 

adversativo 5 5 6 6 22
conclusivo - - 2 3 5

período + E + período 
aditivo 7 2 3 2 14
causal 1 - 1 - 2

adversativo 1 - 1 1 3

AÍ oração + (e)31 AÍ + 
oração 

temporal 14 13 9 6 42
causal 4 1 3 1 9

ATÉ oração + ATÉ que + 
oração temporal 4 - 6 17 27

TAMBÉM 

oração + (e) TAMBÉM 
+ oração aditivo 

9 - 7 7 23

período + TAMBÉM + 
período - - 1 - 1

DAÍ 

oração + (e) DAÍ + 
oração temporal 

1 - 6 1 8

parágrafo + DAÍ + 
parágrafo - - 2 - 2

OU 
oração + OU seja + 
oração explicativo - - 1 1 2

oração + OU + oração adversativo - - 1 1 2
Total 389 159 281 365 1194

Tabela 3.6: Padrões de uso dos elementos conjuntivos aditivos.  

Pela Tabela 3.6, vemos que ‘e’ foi o elemento conjuntivo mais 

freqüente no corpus; no entanto, nem sempre foi usado em seu significado 

básico aditivo; aparecendo em vários padrões de uso e construindo relações 

lógicas distintas nos textos estudados.  

Note-se que, à exceção do padrão parágrafo + E + parágrafo, os 

demais padrões privilegiam o significado básico aditivo; em todas as turmas, no 

entanto, ‘e’ ocorre em função adversativa, uso muito freqüente no discurso oral.  

Veremos, mais adiante, que alguns dos elementos aditivos foram 

empregados com significados lógicos distintos, como ‘aí’ e ‘ou’. Tal fato seria 

um indicativo de dificuldade dos alunos no emprego desses elementos no 

texto? 

Bastos (2008:viii), em estudo sobre coesão e coerência em narrativas, 

diz que o próprio exercício de produção escrita na escola é, em si, 

problemático; é observado que a precariedade da manipulação da escrita, 

                                                            

31 Os parênteses indicam que o elemento pode ou não ocorrer. 
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resulta no fato de que os alunos não dominam grande parte dos recursos 

lingüísticos que se encontram à sua disposição. 

Vejamos, a seguir, os padrões de uso mais freqüentes encontrados no 

corpus e as relações lógicas estabelecidas pelos elementos conjuntivos. 

 

 E 
Como vimos na Tabela 3.6, o elemento conjuntivo ‘e’ foi o que 

apresentou o maior número de ocorrências (72,6% do total), tendo sido usado 

com diferentes significados lógicos nos textos de todas as turmas. Vejamos os 

padrões de uso32.  

1º padrão mais freqüente: oração + E + oração (827 ocorrências) 

Esse padrão predominou na 5U, seguido da 8P, da 8U e, por último, 

5P. As orações conectadas são predominantemente paratáticas, o que era de 

se esperar na escrita. 

Orações paratáticas formam um sistema de interdependência de 

interpretação sistêmica cuja estrutura é realizada por orações relacionadas 

entre si com status iguais, isto é, sem predominância de uma sobre a outra; 

uma relação logicamente simétrica e transitiva, com orações livres (cf. Halliday, 

1994:221).  

Pelas listas de concordâncias, constatamos que o elemento ‘e’, além 

do significado lógico aditivo, foi utilizado com outros tipos de significados 

(adversativo, conclusivo), como veremos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

                                                            

32 De agora em diante, para os elementos conjuntivos que apresentaram mais de dois padrões, 
utilizaremos a ordem decrescente de apresentação (1º padrão mais freqüente, 2º padrão mais 
freqüente e assim por diante). Para os elementos que apresentaram dois padrões, 
apresentaremos somente o ‘padrão mais freqüente’. Para os elementos que apresentaram 
somente um padrão, utilizaremos a expressão ‘padrão geral’. 
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a) relação lógica aditiva 

10)  
e depois de 1 mês e vol- 
to a tribo foi apresenta o filho  
Tubiraçá ao pai e ai antes de Ia- 
ça ficar gravida duas mulheres  
Jacira e Jandira tiveram o bebê  
e ai o cacique tupi não teve pena  
e matou as crianças e ai a Iaça  
implorou a o pai que não matase  
o seu filho (5U9) 

12)  
Tempo depois Iaçá, foi apresentar seu 
filho ao cacique tupi, como ele havia 
falado ele matou o filho de iaçá o 
tubiraçá, ela chorou dias pelo seu filho e 
pediu ao Deus Tupã a vida de seu filho e 
Deus Tupã a ouviu, (8U24) 

11)  
ela foi la com o deus tupã e  
emplorou para Eli devolver o filho dela e o deus 
tupã devolveu para ela e ela virou uma pal-  
meira de açai e os indios ficaram adimi- 
rado (5P10) 

13) 
O cacique tupi, tinha uma filha  
chamada Iaça e ela estava gravida  
com medo que seu pai (Cacique Tupi)  
matasse seu filho, ela fugiu pra floresta.  
Depois a Jacira e Jandira ficaram  
gravida e tiveram suas filhas  
e ficaram com medo tupi matasse  
suas filhas. (8P17) 
 

 

Os exemplos 10 a 13 correspondem a orações paratáticas ligadas pelo 

elemento conjuntivo ‘e’, o mais comum no corpus. Em todos eles, há várias 

orações, todas conectadas com ‘e’. 

A tendência dos alunos de 5ª série foi usar esse elemento várias vezes 

num mesmo parágrafo, como nos exemplos 10 e 11, como recurso adicionador 

de orações ou recurso de manutenção da seqüência textual, de forma 

semelhante ao uso na linguagem oral. Já entre os alunos de 8ª série há menor 

número de repetições de ‘e’ em um mesmo parágrafo, demonstrando a maior 

maturidade lingüística desses alunos. Por esses, a conexão é feita ora pelo 

elemento conjuntivo, ora pelos recursos de pontuação. 

Para Schneuwly (1988:100), do ponto de vista ontogenético33, o ‘e’ 

parece desempenhar um papel muito particular. Muitos autores o consideram 

como o primeiro conectivo, como o ‘paradigma dos relatores’, como o 

‘arquiconectivo’: ele propõe um modelo de conexão e parece ser uma unidade 

a partir da qual se diferenciam numerosas outras. 

 

                                                            

33 Relativo à ontogenia - desenvolvimento do indivíduo desde a fecundação até a maturidade 
para a reprodução. (FERREIRA, A.B. de H. Novo Aurélio: o dicionário da Língua Portuguesa. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999).  
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b) relação lógica adversativa 

 
14) 
E voltou e mostrou o bebê  
para o cacique, e mesmo assim  
sendo sua filha o cacique não teve  
pena e matou o bebê (5U6) 

16) 
Com um tenpo a filha do cacique  
chamada de Iaçá ficou grávida, e não  
quiz apresentar seu filho para não ser  
morto, ela foi para a floresta. (8U3) 
 

15) 
depois de uma sema- 
na foi A tribo fala que teve um BêBê e o cacique 
falou que ia mata os filhos que nascece e mato 
o filho de Iaçá (5P1) 
 

17) 
Até que um dia ela ouviu  
choro de criança e foi ao túmulo de seu  
filho e não via nada, (8P18) 

 

Já em 14 a 17, o elemento conjuntivo ‘e’ conecta orações paratáticas 

que apresentam idéias contrastantes. Em 14, na primeira oração a índia mostra 

seu filho ao cacique; e, na segunda, há uma idéia que se contrapõe à primeira, 

mas o cacique não teve pena dele e o matou. Essa relação se repete nos 

demais exemplos com o elemento conjuntivo ‘e’ apresentando significado 

lógico no corpus, adversativo. 

Seria possível inferir que os alunos, pelo menos os de 5ª série, não 

tenham consciência do sentido adversativo com que empregaram esse 

elemento nos textos? Ou seria que, em função dos poucos recursos coesivos 

conjuntivos de que dispõem, eles façam uso do elemento ‘e’ como uma espécie 

de ‘palavra-valise’ (portmanteau), conforme apontam Halliday e Hasan 

(1976:237), não atentando para o significado que o elemento assume no texto? 

 

2º padrão mais freqüente: palavra + E + palavra (205 ocorrências)  

Como quando ‘e’ conecta orações, ‘e’ conectando palavras predominou 

na 8P, seguida pela 5U, 8U e, por último, 5P. Já, neste padrão, a relação lógica 

estabelecida foi exclusivamente aditiva. 

18) 
ela enterrou o filho dela que passou sete  
dias e sete noites em frente ao tumulo do  
filho dela. (5U11) 

20) 
ela levou seu filho para  
apresentar aos índios e ao seu pai, o nome  
de seu filho era Tubiraçá. (8U26) 

19) 
um dia o indio viu  
uma alvore de Açai era a Iaça e o Filho dela  
tupiraci ci viraro em álvore de Açai (5P2) 

21) 
Certa vez a tribo dos caiapós estavam pas- 
sando por um grande problema, a seca, com  
isso índios estavam morrendo de fome por  
fauta de alimentos e água. (8P20) 
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Em 18 a 21, a relação se dá entre dois elementos de igual status, 

relação que Halliday e Hasan (1976:234) consideram como pares (ou conjuntos 

de pares) de itens funcionando mais ou menos em qualquer lugar da estrutura 

da linguagem. Esses pares podem ser constituídos de nomes, ou grupos 

nominais; verbos, ou grupos verbais; advérbios, ou grupos adverbiais ou 

preposicionais; ou podem ser orações. Nesse caso, um par ou conjunto de 

itens que são ligados por coordenação funcionam como um elemento de 

estrutura complexa simples.  

Veja-se que em 18 o elemento conjuntivo conecta duas circunstâncias 

temporais; em 19 e 20, dois grupos nominais; e em 21, dois nomes. Os itens 

sublinhados funcionam como um conjunto que desempenha uma única função 

na oração e esses itens lexicais são ligados por um tipo de relação lógica; no 

caso, aditiva. Em 18, temos um grupo nominal com função de circunstância da 

oração material; em 19, temos um grupo nominal com função de atributo da 

oração relacional; em 20 e 21, temos um grupo nominal constituindo uma 

circunstância em orações materiais e, como apontam Halliday e Hasan 

(1976:234), não há razão para limitar esse tipo de construção a dois itens; pode 

ter três, como homens, mulheres e crianças, ou até mais.  

 

3º padrão mais freqüente: parágrafo + E + parágrafo (27 ocorrências)  

Esse padrão predominou nas turmas de 8ª série, com 9 ocorrências na 

8P e 8 na 8U. Nas turmas de 5ª série o número de ocorrências foi o mesmo 

nas duas turmas, 5 em cada uma.  

Vejamos os exemplos:  
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a) relação lógica adversativa 

22) 
... e o cacique tupi falou "de agora em diante  
cada crianca que nascer terá de morrer".  

- E a filha do cacique tupi estava gra- 
vida ficou com medo (5U6) 

24) 
Na tribo dos caiapós tinha um 

cacique chamado tupi ele e o chefe da 
tribo, Iaça e a sua filha casula. O seu pai 
falou que as mulheres que saisem 
gravidas os seus filhos quando nascem ião 
ser mortos. 
         E então jacira e jandira saíram 
gravidas quando elas tiveram os seus 
filhos o cacique da tribo matou, elas 
enploraram mais não teve jeito as crianças 
moreram. (8U9) 
 

23) 
Era uma vez na tribo dos Caiapós,  

houve uma grande seca e falta de comida,  
e os indios da tribor iam morrendo de  
fome. 
         E cada vez ia aumentando as pessoas  
da tribor por causa dais indias que esta 
vam gravidas. E por causa disso o  
cacique tupi que era o chefe da tribo ordenou 
que cada bebê que nascece ele ia matar. 
(5P12) 

25) 
Foi quando o ca- 
cique tupi decretou uma ordem que a 
criança que nas- 
cessi aparti daquele momento iria morre, 
porque  
se continuasse nascendo crianças daquele 
jeito a tribo deles ia sumir. 
         E em alguns dias a filha dele Iaçá saiu 
gravida e como o pai dela tinha dito que a 
criança que nascessi ia morre ela fugiu 
para a mata que era para ela ter o filho dela 
lá para o pai dela não mata-lo, (8P5) 
 

 

‘E’ foi empregado entre parágrafos que apresentam idéias 

contrastantes; ocorreu predominantemente no início da história, mais 

especificamente na transição entre os estágios de Orientação e Complicação, 

como em 23 e 24, quando é apresentada a situação inicial da tribo - de fome, 

seca - e o cacique estabelece o decreto (primeiro parágrafo), mas as índias 

continuam engravidando (segundo parágrafo); ou dentro do estágio de 

Complicação, como em 22 e 25, quando o cacique estabelece o decreto 

(primeiro parágrafo), mas a filha do cacique aparece grávida (segundo 

parágrafo). Nos 4 exemplos, note-se que ocorre a interrupção da ação verbal 

no momento em que é introduzida uma intriga na história (a gravidez das 

índias), isto é, um fato inesperado. Nesse caso, o elemento conjuntivo está 

coerente ao contexto e cumpre sua função de criar expectativa no leitor, uma 

vez que é acrescentada uma informação nova ao texto, por relação 

adversativa.  

Mas, será que os participantes de 8ª série têm consciência desse tipo 

de relação lógica estabelecida pelo elemento conjuntivo ‘e’, ou estariam 
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escrevendo sem atentarem para esse fato? 

 

b) relação lógica conclusiva 

26) 
Quando pegou o menino começou  
se transforma em uma grande  
palmeira ela e seu filho. 

E o cacique falou esse vai-se  
novo alimento o açai. (8U29) 

27) 
 - Assim como aconteceu com os filhos 
de Jacira e Jandira seu filho não vai  
ser polpado. 

E assim aconteceu o cacique o 
matou, Iaça todos os dias ia no túmulo de 
seu filho, chorou sete dias e sete noites, 
até que um dia ela implorou para o deus 
tupã de- 
volver-lhe seu filho, e o deus concedeu 
seu desejo, (8P23) 
 

 

Os exemplos acima mostram que a relação lógica estabelecida pelo 

elemento conjuntivo, entre parágrafos, é conclusiva. Um dos aspectos que 

permite essa interpretação é o fato de que o elemento foi usado no final da 

narrativa, no último estágio, Coda, como em 26, mostrando o fato que finaliza a 

história. Em 27, ‘e’ também inicia a conclusão: “E assim aconteceu....”, 

mostrando algo que finaliza uma ação. Esse tipo de ocorrência se deu apenas 

nos textos dos alunos de 8ª série. 

Em síntese, vimos que o elemento conjuntivo ‘e’, predominante no 

corpus, foi utilizado em grande escala pelos participantes desta pesquisa, em 

diversos tipos de padrões de uso e com significados diversos, deixando claro 

que esse elemento conjuntivo, como aponta Rojo (1996), tido como próprio da 

modalidade oral de linguagem, ocorre também em grande proporção no texto 

escrito.  A diversidade de significados lógicos construídos com esse elemento 

conjuntivo pode indicar que os participantes deste estudo têm pouca 

familiaridade com outros elementos coesivos na linguagem escrita, pelo menos 

a ponto de produzi-los.  

 

 AÍ 
 

Na literatura lingüística, a palavra ‘aí’ é apontada como conjunção 

coordenativa (do ponto de vista morfossintático) e, do ponto de vista textual, 

como responsável pela conexão interfrástica, estabelecendo uma conexão 
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temporal entre duas frases ou segmentos. E, em geral, como mais 

característica da modalidade oral da linguagem (cf. Rojo, 1996).  

Não obstante, foi o segundo elemento conjuntivo mais freqüente no 

corpus. Ocorreu mais nas turmas de 5ª série, o que vai ao encontro de outros 

estudos acerca desse elemento em narrativas de crianças, dentre os quais 

destacamos Perroni (1992) e Rojo (1996), que constataram um grande número 

desse elemento em corpora de narrativas infantis por elas analisados.  

Tais estudos mostram que sua função básica é indicar tempo imediato 

seqüencial, ou seja, um evento acontece imediatamente após outro, em uma 

sucessão cronológica temporal. No entanto, no corpus deste estudo, o 

elemento conjuntivo ‘aí’ foi usado com significados distintos. Vejamos.  

Padrão geral: oração + (e) AÍ + oração (42 ocorrências) 

 

Esse padrão predominou nas turmas de 5ª série. Houve 14 

ocorrências na 5U e 13 na 5P. Na 8U foram 9 e, na 8P, 6 ocorrências. A 

predominância na 5ª série parece confirmar a influência da oralidade nos textos 

desses alunos. Por outro lado, na 8ª série, esse fenômeno parece menos 

freqüente, visto que os alunos já dominam outros recursos coesivos próprios da 

linguagem escrita.  

Encontramos no corpus ocorrências desse elemento estabelecendo 

dois tipos de relação lógica.  

 

a) relação lógica temporal 

28) 
ela pediu au deus tupã  
que troxesse de volta o seu filho e aí ele  
troxe e ela pegou o filho dela (5U8) 

30) 
Iaça pediu para o Deus Tupã que devol- 
vesse seu filho. Ai quando ela pegou o 
filho de- 
la ela se transformou em uma palmeira  
e seu filho em um fruto. (8U10) 
 

29) 
um dia paraceu o filho dele quando ela 

 Pegou começou tranforma raiz as pernas 
 o filho fruto aí nú dia apareceu un 
árvore no meio na tripo (5P5) 

31) 
quando ela olha  
para a entrada da oca, ela vê  
seu filho ai ela pensou Tupã reali- 
zou meu pedido (8P16) 
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Em 28 a 31 vemos o elemento conjuntivo ‘aí’ conectando orações em 

relação lógica temporal; os eventos sublinhados acontecem em sucessão 

temporal. O elemento conjuntivo organiza os eventos na seqüência temporal.  

Muitas vezes, contudo, o uso desse elemento pode representar uma 

estratégia conversacional de manutenção de turno, conforme aponta Rojo 

(1996), ou desconhecimento de outros recursos coesivos disponíveis na língua.  

Ocasionalmente, entre alguns eventos do texto, o elemento conjuntivo 

‘aí’ assume outro valor semântico, causal, conforme veremos a seguir. 

 

b) relação lógica causal  

32) 
Começou assim na tribo dos Caiapós as águas  
de lá estava secando e a comida tinha não 
dava nem para eles, ai seu cacique Tupi 
resolveu que quando as tiver filho, ele ia matar 
os nenês que ia nascer. (5U18) 
 

34) 
ela sabendo que o pai colocou uma nova 
lei, de matar todas as crianças que 
nascese, porque sua tribo iria 
desaparecer, ai ele colocou essa ordem. 
(8U10) 
 

33) 
sua filha iaçá estava gravida aí ficou comedo e  
foi pra floresta passou um mês (5P3) 

35) 
- Lembra do que eu falei a algum tempo  
atrás que não era mais pra nenhuma  
índia ter filhas por que eu não tenho 
como sustentar. Aí o pai de Iaçá matou o 
Tubiraçá (8P14) 
 

 

De 32 a 35 a relação lógica expressa por ‘aí’ não é temporal, mas sim 

causal, pois a ação ou situação veiculada pelo conteúdo da oração causa a 

ação ou situação veiculada pelo conteúdo da oração principal. 

O elemento conjuntivo inicia uma oração na qual se indica a causa do 

que foi declarado na oração anterior. Em 32, Tupi resolveu matar os nenês/ por 

causa da seca e da fome. Em 33, Iaçá ficou com medo/ por causa de sua 

gravidez. Em 34, o cacique colocou uma ordem/ por causa da possibilidade do 

desaparecimento da tribo. Em 35, o pai de Iaçá matou Tubiraçá/ por causa de 

não ter como sustentar tanta gente. Nesses casos, o elemento ‘aí’ tem valor 

lógico-semântico causal, expressando a razão de algo mencionado na oração 

anterior. 

Segundo Halliday e Matthiessen (2004:544-548), a relação lógica 

causal é um tipo lógico-semântico de expansão por intensificação em que uma 

oração realça o significado da outra. 
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Com isso, vê-se que o elemento conjuntivo ‘aí’ foi empregado com 

uma função não prevista para ele, possivelmente, por influência da oralidade 

ou desconhecimento de outros elementos conjuntivos por parte dos 

participantes. 

 ATÉ 

‘Até’ predominou nos textos dos alunos de 8ª série, destacando-se na 

turma 8P, com 17 ocorrências. O sentido lógico expresso é temporal; as 

orações se sucedem temporalmente, estabelecendo uma relação de 

seqüência. 

Padrão geral: oração + ATÉ que + oração (27 ocorrências) 

36) 
Iaçá chorou dias e noites, até que  
uma vez escuta um choro de crian- 
ça. Iaçá procura pela criança mas não  
há encontra. (8U14) 

37) 
ela ouvia o choro bebe  
e corria para o tumulo de seu  
filho chegando lá não era  
ninguém até que um dia ela  
resolveu pedir a ajuda do deus  
tupã (8P21) 
 

 

Em 36 e 37, temos ‘até que’ conectando orações, mostrando que os 

fatos se sucedem no tempo. Esse elemento conjuntivo, como outros, foi pouco 

usados pelos alunos, e parece não representar para eles dificuldade de uso no 

texto.  

Segundo Halliday e Matthiessen (2004:544-548), esse elemento mostra 

uma relação de intensidade espaço-temporal complexa, do tipo terminativa, 

onde a oração introduzida pelo elemento conjuntivo realça o significado da 

oração anterior em termos de referência ao tempo e ao espaço.    

 

 TAMBÉM 

No corpus, encontramos 9 ocorrências desse elemento na 5U; 8 

ocorrências na 8U e 7 ocorrências na 8P. Não houve ocorrências na 5P. O 

sentido expresso em todos os padrões foi seu sentido básico, aditivo. 
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Padrão mais freqüente: oração + (e) TAMBÉM + oração 

38) 
Era uma vez uma tribo que tava  
passando um seca e uma fome  
que os índios morriam da seca e  
da fome é também não parava de  
chegar criança (5U9) 
 

39) 
apresentou  
ao cacique, que não quiz saber tanbem e  
matol o filho da sua filha tanbem que se  
chamava Tubiraçá. (8U3) 

----------------- 

40) 
Era uma vez uma tribo dos caia- 
pós eles estavam numa grande seca  
onde os índios estavam morrem do  
por causa dessa seca e Também as  
mulheres estavam tendo muitos bebês, (8P1) 
 

 

Note-se em 38 a 40 que o significado lógico estabelecido pelo 

elemento conjuntivo ‘também’ nos textos é aditivo. São adicionados dois ou 

mais eventos no texto, em forma de lista. Em 38, os índios morriam da seca e 

da fome e também não paravam de chegar crianças. Em 39, o cacique não 

quis saber das filhas de Jacira e Jandira, ele não quis saber também do filho de 

Iaçá e matou também o filho de Iaçá. Em 40, os índios estavam morrendo por 

causa da seca e também as mulheres estavam tendo muitos bebês.  

Esse elemento conjuntivo foi um dos poucos não usado com 

significado lógico diferente de seu significado básico pelos participantes deste 

estudo, parecendo não representar dificuldade de uso nos textos para eles. 

 

 DAÍ 

No corpus, o elemento conjuntivo ‘daí’ predominou nas turmas de 8ª 

série, com 8 ocorrências na 8U (das quais 6 foram no texto de um mesmo 

aluno) e uma ocorrência na 8P. Nas turmas de 5ª série, houve apenas uma 

ocorrência na 5U; na 5P, não houve ocorrências.  

Padrão mais freqüente: oração + (e) DAÍ + oração (8 ocorrências) 

41) 
ela voltou para casa com o seu  
filho para apresentalo para o pai e os outros  
indios e dai o pai dela matou o netô (5U16) 

42) 
O tribo dos Caipós estava vivendo  
uma crise de seca e as indias estavam  
tem filhos sem parar daí o cacique Tupi  
decidio que daí pra frente nem uma índia  
podia ter filho, se alguma tivesse filho ele  
iria matar os filhos delas. (8U15) 
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----------------- 

43) 
No outro dia começou a crescer uma  
raíz na Iaça e em seu filho. Depois essa  
árvore se tornou uma palmeira enorme e 
o seu filho era os frutos dela então se deu 
ao nome de o Açaí que o pai de Iaça 
disse as indias e o açai era o Tubiraçá e 
daí dessa história se gerol a Árvore do 
Açaí ao contrário que se chama Iaçá. 
(8P14) 
 

 

Em 41 a 43, note-se o uso do elemento conjuntivo ‘daí’ em relação 

lógica temporal, dando seqüência temporal aos eventos do texto.  Em 41 e 42, 

esse elemento vem acompanhado por outro elemento conjuntivo ‘e’, o que 

reforça a idéia de sucessividade e, ao mesmo tempo, mostra que eventos em 

relação temporal se sucedem no texto. Em 43, o aprendiz usa a expressão ‘daí 

pra frente’, indicando um evento acabado, indicando mudança.  

Em inglês, a combinação “e + daí” corresponde à ‘and then’, apontada 

tanto por Halliday e Hasan (1976) quanto por Martin e Rose (2003) como 

responsável por ordenar figuras no tempo. 

 

 OU 

O elemento conjuntivo ‘ou’ é apontado por Martin e Rose (2003:114) 

como integrante do grupo das conjunções aditivas, exprimindo ‘ou’ relação 

lógica alternativa. Nos dados deste estudo, houve apenas 4 ocorrências, e em 

textos de alunos de 8ª série.  

 

Padrão mais freqüente: oração + OU seja + oração (2 ocorrências) 

44) 
na- 
quele dia em diante todas as crianças  
que nascesem iam morrer, ou seja, ele ia  
matar. (8U26) 
 

45) 
Na tribo dos caiapos estava havendo um  
aumento muito grande pessoas ou seja 
as indias estavam tendo muitos bebês e 
paravam de engravidar, (8P15) 

 
Em 44 e 45, vemos que o elemento conjuntivo ocorre na expressão ‘ou 

seja’, que, para Halliday e Matthiessen (2004:540-548), é uma conjunção de 

elaboração do subtipo apositiva, cuja função é explicar ou reformular a oração 
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anterior. Note-se que esse tipo de ocorrência se deu somente nos textos de 

alunos de 8ª série, reforçando a idéia de que alguns elementos e padrões 

foram mais ou menos usados de acordo com a série dos alunos, uma evidência 

de maior maturidade lingüística. 

 

3.2.2.2 A relação temporal: organizando eventos temporalmente 

 

Esse tipo de relação, conforme Halliday e Hasan (1976:261), está 

indicado na linha de sucessão no tempo, motivo pelo qual a relação 

estabelecida é a de seqüência. A relação temporal é expressa na sua forma 

mais simples por ‘então’ e ‘e então’.  

Os elementos conjuntivos temporais encontrados no corpus e os 

padrões de uso são mostrados na Tabela 3.7: 

 

Elementos 
conjuntivos Padrões de uso 

Conteúdo 
lógico-

semântico 
 

Turmas 
(nº de ocorrências)  

 
Total 

5U 5P 8U 8P 

ENTÃO oração + ENTÃO + 
oração 

temporal 19 7 8 22 56
causal 14 2 12 25 53
aditivo - - 1 10 11

adversativo 2 1 1 3 7

DEPOIS período ou oração + (e) 
DEPOIS + oração  temporal 22 9 27 30 88

JÁ sujeito + JÁ + verbo + 
complemento temporal 4 - 5 12 21

ENQUANTO período + ENQUANTO 
(isso) + período temporal - - 3 11 14

ANTES oração + ANTES 
(de/disso) + oração temporal 8 2 1 3 14

Total 69 21 58 116 264
Tabela 3.7: Padrões de uso dos elementos conjuntivos temporais. 

A Tabela 3.7 mostra ‘então’ como elemento conjuntivo temporal mais 

freqüente no corpus, mas nem sempre foi usado com seu significado básico. 

Foi o único elemento na categoria dos temporais que apresentou outros tipos 

de significados lógicos. Ocorreu com maior freqüência nas turmas de 8ª série, 

predominando na 8P. 

Note-se que, para esse elemento, os significados lógicos temporal e 

causal tiveram um número de ocorrências equilibrado, e os significados aditivo 

e adversativo tiveram menor número de ocorrências. A diversidade de 
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significados lógicos com que esse elemento foi usado será um indicativo de 

dificuldade de uso por parte dos alunos?  

 

 ENTÃO 
 

Halliday e Hasan (1976:261) explicam que a relação entre duas 

sentenças sucessivas pode ser simplesmente uma relação temporal, na qual 

uma sentença é subseqüente à outra, e a mais simples forma de expressar 

essa relação temporal é pelo uso de ‘then’ (então). Os autores acrescentam 

que além de ‘then’ outra forma comum é ‘and then’ (e então). Na mesma 

direção, Martin e Rose (2003:116), apontam que o elemento conjuntivo ‘then’ é 

o mais representativo em se tratando de ordenar figuras em seqüência 

temporal.  

No corpus desta pesquisa, houve 127 ocorrências do elemento 

conjuntivo ‘então’, assim distribuídas: 60 ocorrências na 8P, 35 na 5U, 22 na 

8U e 10 na 5P. Chamou-nos atenção a freqüência desse elemento em uma das 

turmas de 5ª série, a 5U. Estudos como os de Perroni (1992) e Rojo (1996) 

destacam que crianças mais novas tendem a usar o elemento conjuntivo ‘aí’ na 

linguagem oral e escrita, como um seqüenciador temporal (que é a variante de 

‘então’). Nesse caso, parece que está havendo uma mudança, pois 

encontramos maior freqüência de ‘então’ nas produções dos participantes de 5ª 

série, em detrimento do elemento ‘aí’.  

Vejamos os padrões de uso. 

Padrão geral: oração + ENTÃO + oração (127 ocorrências) 

Esse padrão foi mais freqüente nas turmas 8P, 60 ocorrências, e 5U, 

35 ocorrências. ‘Então’ foi usado com diversos significados lógicos, como 

temporal (o básico), causal, aditivo e adversativo. Vejamos cada um, a seguir. 
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a) relação lógica temporal 

46) 
Então Iaçá volta com seu filho chamado de 
Tubiraça, então ela apresentou seu filho para 
seu pai mas não teve geito, ele matou a  
criança. (5U4) 

48) 
havia um cacique chamado Tupi  
que tinha determinado que toda  
criança que nascessem seria morta  
por esta havendo uma grande seca  
então ao passar do tempo nasceram  
os filhos de Jacira e Jandira (8U6) 
 

47) 
ela estava com medo e 
fugio para a floresta por run meis um então  
um filho nasceu era menino e ela masou um  
meis com ele na floresta (5P2) 

49) 
Logo depois no outro dia os índios ficarão 
sur- 
presos com aquele pé de açái no meio da 
tribo, então o Cacique Tupi falou que era 
a sua filha Iaçá transformada no pé de 
açai e assim ela deu um novo fruto a tribo 
dos Caiapos. (8P3) 
 

 

De 46 a 49, ‘então’ é usado como seqüenciador de orações, 

mostrando sucessividade de eventos em uma seqüência temporal, criando uma 

relação coesiva entre partes do texto.  

Em 46, Iaçá volta com seu filho e depois o apresenta ao cacique; em 

47, ela fugiu para a floresta e depois o filho nasce; em 48, foi estabelecido o 

decreto e depois nasceram as filhas Jacira e Jandira; e em 49, os índios 

ficaram surpresos e depois o cacique falou que era um novo alimento. Esse 

elemento, como se vê pelo único padrão de uso encontrado, coordena apenas 

orações, nunca termos, o que reforça seu caráter circunstancial temporal. 

 

b) relação lógica causal 

50) 
Iaçá que era a filha do Cacique 
estava grávida e como ela sabia que ela 
tivesse o filho dela lá na aldeia, ele iria  
morrer, então ela resolvel fugir para a floresta. 
(5U5) 

52) 
A filha do caci- 
que estava gravida e ela estava comedo 
do seu pai matar a criança, então ela 
resolveu fugir para a floresta e teve a 
criança, (8U28) 

51) 
la na quela tribo teve uma seca estavão mor- 
rendo de fome então o cacique tupi ressovel  
que toda criança que naçese deveria morre 
(5P7) 

53) 
A lenda do açai começa numa tribo 
chamada tribo dos Caipós, nessa tribo 
estava acontecendo uma enorme ceca 
muitos índios estavam morrendo então o 
cacique disse que toda a criança que 
nas- 
cesse iria morrer porque por mais que 
eles estivem morrendo continuaram a ter 
filhos (8P22) 
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Esse tipo de relação lógica expressa por ‘então’, a exemplo da relação 

temporal, predominou no corpus, especialmente nas turmas 8P e 5U, com 25 e 

14 ocorrências, respectivamente. 

Note-se, pelos exemplos, que uma oração realça o significado da outra, 

qualificando-a em termos de causa-efeito. Em 50, ela sabia que o filho ia 

morrer (causa) / então resolveu fugir para a floresta (efeito). Em 51, todos 

estavam morrendo de fome (causa) / então o cacique resolveu estabelecer o 

decreto (efeito). Em 52, ela estava com medo (causa) / então resolveu fugir 

para a floresta (efeito). E, em 53, estava acontecendo uma enorme seca 

(causa) / então o cacique disse que toda criança que nascesse iria morrer 

(efeito).  

Note-se ainda que, diferentemente do que vinha ocorrendo com outros 

elementos com sentido lógico causal em padrões em que a causa aparecia na 

segunda oração, com ‘então’ a causa aparece na primeira oração. 

Pelos exemplos, percebe-se que o elemento conjuntivo ocorreu com um 

significado lógico distinto de seu significado básico, o que parece indicar que os 

alunos o tenham usado sem se darem conta da relação presente entre as 

orações. 

c) relação lógica aditiva 

54) 
ele dis- 
se que matou o filho de jandira e jacira, e 
mataria o dela também. Então ele mandou 
matar seu filho. (8U28) 
 

55) 
ela viu uma grande luz na porta da oca e 
viu o seu filho, então ela pegou em seus 
braços e agradeceu ao deus Tupi (8P3) 

 

‘Então’, em relação lógica aditiva, foi encontrado apenas nos textos 

das turmas de 8ª série. Houve 10 ocorrências na turma 8P e somente uma na 

8U, parecendo que relações lógicas aditivas com ‘então’ não foram comuns no 

corpus, e parecem não serem comuns na linguagem escrita.  

A inexistência de ocorrências nas turmas de 5ª série pode estar 

relacionada à pouca freqüência desse elemento nos textos desses alunos, que 

usaram em maior escala o elemento ‘aí’, variante oral de ‘então’, ou ao fato de 

que as relações aditivas foram construídas predominantemente por meio dos 

elementos ‘e’ e ‘aí’.  
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Veja-se, em 54 e 55, que os eventos em relação aditiva correspondem 

a ações feitas por um mesmo personagem, o que reforça o sentido aditivo, de 

lista. Em 54, o cacique disse que mataria o filho dela também então (=e) 

matou. Em 55, Iaçá viu uma luz na entrada da oca, viu o seu filho, então (=e) 

pegou-o em seus braços. 

Desse modo, vê-se que as orações em relação lógica aditiva codificam 

eventos semelhantes, mas que não necessariamente se sucedem 

temporalmente, por isso a relação estabelecida é a de lista (um item é 

comparável a outro). 

 

d) relação lógica adversativa 

56) 
Jacira e Jandira teve um filho em pois então 
o cacique Tupi  matou as crianças (5U4) 

58) 
A lenda diz que os índios  
estavam morendo por falta de co- 
mida. então tinham muitas índias  
grávidas (8U6) 
 

57) 
um dia lano tribo dos Caiapós eles estavam  
Com fome, tinha acabado acumida então  
as mulheres comtinuavam ater filho (5P6) 

59) 
o cacique ha- 
via avisado que toda a criança que 
nascesse morreria, então elas levaram 
seus filhos ao cacique, (8P7) 
 

 

De 56 a 59, percebe-se que as orações conectadas por ‘então’ 

apresentam eventos contrastantes, sendo, portanto, adversativas. Tal fato 

parece demonstrar desconhecimento do aluno ou falta de atenção para o 

sentido estabelecido entre as orações no texto.  

Em situações como essas, o contexto da história é importante na 

interpretação dos dados, tendo em vista que nos ajuda a entender os tipos de 

relações (temporais, causais, condicionais, dentre outras) entre orações, 

períodos e parágrafos. Vejamos, por exemplo, os exemplos 57 e 59 que tratam 

da situação inicial da tribo. Sabe-se que a tribo estava enfrentando um período 

de seca e fome; por isso, era de se esperar que as índias não engravidassem 

para não agravar o problema. No entanto, não foi isso o que aconteceu. Veja-

se que, em 57, “tinha acabado acumida, então (=mas) as mulheres 

comtinuavam ater filhos”. Em 59, “os índios estavam morendo por falta de 
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comida, então (=mas) tinham muitas índias grávidas”. Em 56, vemos que Jacira 

e Jandira tiveram filhos, então (=mas) o cacique matou as crianças. Em 59, “o 

cacique havia avisado toda a criança que nascesse morreria, então (=mas) 

elas levaram seus filhos ao cacique”, isto é, insistiram em algo que sabiam que 

seria difícil de reverter.  

Assim, vemos que o uso de um elemento conjuntivo depende não 

somente das relações no interior do texto, mas também de elementos 

extralingüísticos que concorrem para dar significado ao texto. 

Em síntese, percebemos que o elemento conjuntivo ‘então’ foi usado 

com significados distintos, parecendo que há dificuldades no emprego desse 

elemento no texto por parte dos participantes desta pesquisa. 

 

 DEPOIS 

Esse elemento apareceu com maior freqüência nos textos de 8ª série, 

com 30 ocorrências na 8P e 27 na 8U. Na 5ª série, foi mais freqüente na 5U, 22 

ocorrências; e, na 5P, foram 9 ocorrências. Sempre foi usado com seu sentido 

básico, temporal. Vejamos.  

Padrão geral: período/oração + (e) DEPOIS + (circunstância) + oração (88 
ocorrências) 

60) 
Essa lenda começa na tribo do caiapós  
que teve um período de uma grande seca  
e a tribo aumentava mais. E depois o cacique  
decretou: 
- Toda criança que nasce vai morrer. (5U8) 

62) 
Iaçá fugiu para floresta e depois de uns  
dias Tubiraça nasce, Iaça ia a tribo sem 
o seu filho que o deixava na floresta e 
depois de um mês Iaça apresentou seu 
filho ao caci- 
que Tupi (8U21) 
 

61) 
ela masou um  
meis com ele na floresta e depois ela voltou  
caiapós e apresentou seu filho para todos (5P2) 

63) 
E com um mês nasceu o filho de Iaça 
que se chamou Tubiraçá e depois com 
uns dias que ele tinha nascido a Iaçá 
levou-o para apresenta-lo ao seu pai e 
aos outros índios (8P5) 
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Como se vê em 60 a 63, ‘depois’ ocorre no início de uma oração e 

incide sobre toda a oração, indicando o tempo do evento de fala. Segundo 

Martin e Rose (2003:128), uma das características dos elementos conjuntivos é 

vir no início da sentença porque têm como função contrariar as expectativas ou 

gerar expectativa do/no leitor.  Note-se que essa característica tem sido 

recorrente em todos os padrões.  

Em 60, a primeira oração traz o problema central da história, a seca; a 

segunda, introduzida pelo elemento conjuntivo, fala do decreto do cacique, a 

expectativa do leitor é saber qual será esse decreto. Em 61, 62 e 63, a primeira 

oração fala do nascimento de Tubiraçá, filho de Iaçá, e do tempo que ela 

passou na floresta; em seguida, vêm as orações introduzidas pelo elemento 

conjuntivo, gerando a expectativa no leitor sobre o que irá acontecer na 

seqüência dos fatos.  

Esse elemento foi usado com sua função básica – temporal – 

parecendo não ser possível seu uso com outros tipos de significados lógico-

semânticos.  

 JÁ 

O elemento conjuntivo ‘já’ (already), conforme Martin e Rose 

(2003:128), tem função temporal.  

No corpus, encontramos 12 ocorrências na 8P; 5 na 8U; e 4 na 5U. 

Não houve ocorrências na 5P. Vemos, com isso, que a 8P foi a turma que mais 

usou esse elemento conjuntivo, a exemplo de outros elementos, em outros 

casos. 

 

Padrão geral: sujeito + JÁ + verbo + complemento (21 ocorrências) 
 

Esse padrão ocorreu com maior freqüência na turma 8P, com 12 

ocorrências; houve 5 ocorrências na 8U e 4 na 5U. Não houve ocorrências na 

5P. Note-se que esse padrão difere dos demais até então estudados. No 

corpus, observamos que o elemento conjuntivo não conecta orações, nem 

períodos, nem parágrafos, mas ocorre próximo ao verbo finito da oração (o que 

expressa tempo ou modalidade), o que o caracteriza como um elemento 

conjuntivo continuativo temporal (cf. Martin e Rose, 2003:128).     
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64) 
No dia seguin- 
te Iaça já estava tranformada em uma 
palmeiras e seu filho em um belo fruto. (5U1) 

65) 
Ali muito longe morava a tribo de  
caiapos que lá havia ocorrido seca o rio  
já estava secando a comida estava 
acabando (8U21) 
 

----------------- 

66) 
Jacira e Jandira tiverão os seus filhos e 
enplo- 
raram ao Cacique para não matar os 
seus filhos, mas não teve jeito o Cacique 
Já estava com o machado não para 
matar as crianças. (8P3) 
 

 

 

Nos exemplos 64 a 66, ‘já’ expressa relação lógica temporal. Note-se 

que ele ocorre próximo ao verbo da oração, indicando o momento exato da 

ação verbal. Outra característica é que, em geral, ele acompanha grupos 

verbais, como em 64 e 65. Em 64, o grupo verbal estava tranformada, junto 

com o elemento conjuntivo, indica que a índia já havia passado pelo processo 

de transformação em açaí; em 55, o grupo verbal estava secando, com o 

elemento conjuntivo, mostra algo que estava em andamento. Em 66, não há 

um grupo verbal, o elemento conjuntivo acompanha o verbo estava, indicando 

que uma ação estava acontecendo num momento imediato. 

Nos dados, pudemos observar que foi comum o uso dos verbos 

auxiliares ‘ser’ e ‘ter’ acompanhando esse elemento conjuntivo, como nos 

exemplos acima (64 e 65); por outro lado, foi recorrente nos textos de 8ª série o 

uso do auxiliar ‘haver’ junto com o elemento conjuntivo como em “antes disso o 

cacique já havia matado duas crianças, os filhos de Jacira e Jandira” (8P23), 

evidenciando, assim, maior complexidade na formação dos grupos verbais por 

parte dos alunos dessa série.  

 

 ENQUANTO 
 

‘Enquanto’ (while), segundo Martin e Rose (2003:116), integra o grupo 

das conjunções temporais, sendo responsável pelo encadeamento de eventos 

simultâneos.  

Para Hallliday & Hasan (1976:262), esse elemento estabelece coesão 
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temporal, indicando tempo simultâneo durativo, isto é, o sentido de 

sucessividade temporal na enumeração de pontos em um argumento é 

claramente mostrado pela forte tendência de antecipar uma seqüência de 

pontos pelo uso de adjuntos conjuntivos catafóricos34. No caso do elemento 

conjuntivo em foco, ele possibilita ao leitor saber que alguma coisa será 

enunciada mais adiante. 

‘Enquanto’ ocorreu apenas em textos de 8ª série: 11 ocorrências na 8P 

e 3 na 8U. Vejamos o padrão de uso encontrado. 

Padrão geral: período + ENQUANTO (isso) + período (14 ocorrências) 

67) 
A filha do Cacique Tupi ficou  

assustada e fugiu para a flores- 
ta. 

- Enquato isso as índias Jandira  
e Jacira tiveram seus filhos e  
levaram para o Cacique vê (8U16) 
 

68) 
apesar de Jacira e Jandira terem  
implorado Cacique não teve piedade, matou  
seus filhos, Enquanto isso lá na mata Iaçá  
deu a luz ao seu filho, que se chamo Tubira- 
çá, (8P7) 

 

Em 67 e 68, observa-se que a relação lógica entre os períodos é 

temporal; o sentido expresso pelo elemento conjuntivo é de simultaneidade 

entre eventos. Em 67, enquanto Jacira e Jandira tiveram seus filhos,/ a filha do 

cacique fugiu para a floresta. Em 68, enquanto Iaçá deu à luz seu filho,/ o 

cacique matou as filhas de Jacira e Jandira.  

O elemento conjuntivo ‘enquanto’, a exemplo de ‘depois’, parece não 

admitir outros tipos significados lógico-semânticos, a não ser em orações em 

relação comparativa.  

 

 ANTES 

‘Antes’ (before) expressa relação temporal de anterioridade entre dois 

eventos. Para Martin e Rose (2003:117), esse elemento indica tempo 

sucessivo precedente, compondo o adjunto conjuntivo before then/that.  

                                                            

34 Este termo está relacionado a um dos tipos de coesão propostos por Halliday (1994:312), a 
coesão por REFERÊNCIA, que abrange recursos (pronomes, artigos definidos, comparativos, 
advérbios) para identificar um participante ou elemento cuja identidade é recuperável.  
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Halliday e Hasan (1976:266) explicam que esse elemento é indicador 

de relações temporais simples precedentes, do qual fazem parte earlier, before 

then/that, previously. 

No corpus, encontramos 8 ocorrências desse elemento na 5U e duas 

na 5P. Na 8ª série, houve uma ocorrência na 8U e 3 na 8P. 

Padrão geral: oração + (mas) ANTES (de/disso) + oração (14 ocorrências) 

69) 
Iaça teve um  
filho mais antes disso Jacira e Jandira teve  
um filho (5U21) 

71) 
Jacira e Jandira, tiveram  
seus filhos antes de Iaçá, e o ca- 
cique tupi seu pai matou as du-  
as crianças. (8U7) 
 

70) 
ele pegou as criança pela perna mais anti de 
ele mata as crianças as duas mães improraro 
para 

   o cacique não mata (5P2) 

72)  
Iaça fugiu para floresta só  
depois de um mês ela voltou antes disso 
duas índias Jacira e Jandira tiveram seus  
filhos (8P8) 
 

 

É possível ver, de 69 a 72, que o elemento conjuntivo ‘antes’ expressa 

relação lógica temporal de intensidade espaço-temporal simples anterior.  

Em 69 e 71, Jacira e Jacira tiveram suas filhas antes de Iaçá ter o seu 

filho. Em 70, as duas mães imploraram ao cacique antes dele matar as 

crianças. Em 72, Jacira e Jandira tiveram seus filhos antes de Iaçá voltar da 

floresta.  

Pela análise dos elementos conjuntivos temporais foi possível 

perceber que, à exceção do elemento prototípico ‘então’, eles não foram 

empregados com outros significados lógicos nos textos, parecendo não 

admitirem outros tipos de significados que não o seu significado potencial.  

 

3.2.2.3 A relação causal: estabelecendo relações causais entre eventos  
 
 

Segundo Halliday e Hasan (1976:256), a mais simples forma de relação 

causal é expressa por ‘assim’. Sob o amplo rótulo das relações causais, que 

incluem também a explicação e a justificativa, estão aqui respectivamente 

representadas pelas relações de resultado (como resultado de) e as de razão 

(por esta razão) e finalidade (para este propósito), todas as formas sendo 
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combináveis com ‘e’. 

Martin e Rose (2003:119) subdividem as conjunções causais em 4 

grupos: causa, meio, finalidade e condição. Dentre outros tipos, as relações 

causais estabelecem relações de evidência, justificativa ou de causa com a 

oração principal à qual estão ligadas. 

A Tabela 3.8 mostra os elementos conjuntivos pertencentes a esse grupo. 

 

Elementos 
conjuntivos Padrões de uso 

Conteúdo 
lógico-

semântico 
 

Turmas 
(nº de ocorrências)  

 
Total 

5U 5P 8U 8P 

ASSIM 

oração + (e) ASSIM 
+ oração  conclusiva 3 - 2 15 20

oração + mesmo 
ASSIM  ou ASSIM 
mesmo + oração 

concessiva 5 1 - 9 15

ASSIM como + 
oração + oração comparativa - 1 1 1 3

oração + ASSIM que 
+ oração temporal - - 2 1 3

PORQUE oração + PORQUE + 
oração causal 3 5 8 16 32

SE SE + oração + 
oração condicional 3 - 8 8 19

LOGO 

oração + (e) LOGO + 
oração temporal 

 

2 - 5 - 7

oração/parágrafo + 
LOGO depois + 
oração/parágrafo 

2 - - 4 6

POIS oração + POIS + 
oração causal 1 - 4 6 11

AINDA 

(adj. circunstancial 
ou conjuntivo) + 
sujeito + AINDA + 
verbo + 
complemento 

temporal - 1 2 5 8

Total 19 8 32 65 124
Tabela 3.8: Padrões de uso dos elementos conjuntivos causais. 

A Tabela 3.8 mostra que o elemento prototípico ‘assim’ foi o mais 

freqüente entre os causais. Predominou nas produções das turmas 8P e 5U, 

com 26 e 8 ocorrências, respectivamente. Note-se a diversidade de 

significados lógicos com que esse elemento foi usado nos textos, fato 

recorrente com os elementos prototípicos de cada tipo de relação lógico-

semântica.  

Observe-se ainda que houve maior número de ocorrências dos 

elementos causais nas turmas de 8ª série, com um número de ocorrências 
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relativamente maior que o das turmas de 5ª série. Isso nos permite inferir que 

há maior número de relações causais nos textos de 8ª série, parecendo que 

esses participantes apresentam maior desenvolvimento textual e lingüístico. 

Merece destaque a turma 8P, com o dobro de ocorrências da turma 8U.  

Vejamos cada elemento individualmente. 

 ASSIM 

Martin e Rose (2003:119) situam ‘assim’ no grupo das conjunções que 

expressam relação lógica causal, que podem expressar causa, meio, propósito, 

condição. 

Esse elemento predominou nos textos da 8P, com 26 ocorrências; 

seguida de longe pela 5U, 8U, e, por último, pela 5P. Vejamos os padrões de 

uso. 

 

1º padrão mais freqüente: oração + (e) ASSIM + oração (20 ocorrências) 

73) 
quando ela  
pegol  elhe e estava se transformando em  
numa palmeira de açai e o seu filho em  
um cacho de açai e assim se transformol  
a lenda do açaí. (5U20) 

 74) 
      E no dia seguinte o cacique  
viu aquela arvore grande no meio da  
tripo e disse: que aquela arvore era Iaça  
e os frutos eram Tubiraça. 
       E assim nasceu uma das arvores  
típicas do nosso estado, 
      O açai que e ao contrario de Iaça.  
(8U13) 
 

----------------- 

75) 
Logo depois no outro dia os índios ficarão 
sur- 
presos com aquele pé de açái no meio da 
tribo, então o Cacique Tupi falou que era a 
sua filha Iaçá transformada no pé de açai e 
assim ela deu um novo fruto a tribo dos 
Caiapos. (8P3) 
 

 

Os exemplos 73 a 75 mostram o elemento conjuntivo empregado no 

estágio final das narrativas, Coda, que é usado para concluir. Veja-se que ele 

aparece acompanhado do elemento ‘e’, reforçando o sentido lógico conclusivo 

entre os eventos. 

Possivelmente porque os alunos da 5P pouco reproduziram o estágio 

de Coda em seus textos, essa turma foi a única que não usou esse elemento 

com sentido conclusivo. 
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2º padrão mais freqüente: oração + mesmo ASSIM/ASSIM mesmo + 
oração (15 ocorrências) 

76) 
duas indias esta- 
vam gravidas e tiveram duas meninas e o  
cacique mato as duas meninas e as indias  
imploraram para não mata assim mesmo 
mato (5U20) 
 

 
----------------- 

77) 
elas enploraro para ele  
não mata mais não adianto de  
nada ele mato asi meismo. (5P8) 

78) 
elas imploraram para que  
ele não matace seu filho mais mesmo assim  
ele não teve pena e matou as crianças, 
(8P12) 
 

 

Os exemplos 76 a 78 mostram relação lógica concessiva entre as 

orações. Os três exemplos abordam uma mesma situação da história, o 

momento em que as índias imploraram ao cacique que não matasse suas 

filhas, portanto a interpretação é a mesma: as índias imploraram para o cacique 

não matar / mesmo assim (= apesar disso) ele matou. Veja-se que a oração 

concessiva traz uma situação que é apresentada pelo produtor do texto, 

mesmo sendo aparentemente inconsistente.  

Segundo Martin e Rose (2003:129-131), conjunções causais que têm a 

função de contrariar as expectativas do leitor no discurso são conhecidas como 

‘concessivas’. Os autores chamam atenção para o fato de que esse tipo de 

conjunção tem um papel importante no envolvimento da voz do leitor no texto. 

Contrariar as expectativas é um recurso chave para engajar leitores/ouvintes 

em narrativas, ao fazer a história desenrolar-se de maneira inesperada. 

O baixo número de ocorrências do elemento conjuntivo em relações 

concessivas pode estar relacionado ao fato de que os alunos pouco utilizam 

esse tipo de conjunção na escrita, tendo em vista que na oralidade há outros 

recursos lingüísticos para se realizar concessão. 
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3º padrão mais freqüente: ASSIM como + oração + oração (3 ocorrências) 

----------------- 

80) 
a filha do cacique Iaça deixou passar 1 mês, 
e levou para seu pai tupi e ele não deixou 
passa, assim como ele fez com Jacira e com 
a Jandira matou o filho de Iaça. (8U27) 

 

79) 
ela inplorou masnão adianto edise eu vou  
faze assim como eu fis com as duas então 
matou (5P8) 

81) 
- Assim como aconteceu com os filhos de  
Jacira e Jandira seu filho não vai  
ser polpado. (8P23) 
 

 

Nos exemplos 79 a 81, ‘assim como’ foi empregado com sentido 

comparativo. Trata-se, no dizer de Halliday e Matthiessen (2004:410), de uma 

relação de intensidade comparativa, onde uma oração realça o sentido da 

outra.  

Observe-se que os exemplos (79 a 81) se referem a um evento 

específico, o momento em que o cacique diz que vai matar o filho de Iaçá da 

mesma forma que fez com as filhas de Jacira e Jandira. Nesse contexto, é 

estabelecida a relação lógica causal-comparativa, pois o elemento conjuntivo 

introduz a oração comparativa que estabelece conexão com a que a precede.  

Esse tipo de significado lógico construído com ‘assim’ teve baixa 

freqüência no corpus. 

 PORQUE 

Segundo Martin e Rose (2003:117), ‘porque’ (because) é usado 

quando um evento motiva outro a acontecer; nesse sentido, expressa relação 

lógica causal.  

Os textos de 8ª série apresentaram maior número de ocorrências 

desse elemento: 16 ocorrências na 8P e 8 na 8U. Na 5ª série, houve 5 

ocorrências na 5P e 3 na 5U.  Em todas as ocorrências o sentido expresso foi 

causal. Vejamos o padrão de uso. 
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Padrão geral: oração + PORQUE + oração (32 ocorrências)  

82) 
O cacique Tupi então resoveu  
matar os filhos delas e quandoseles  
fossem nascendo eles iam se mortos  
pelo cacique. Por que não tinham  
muito alimento para eles e para as  
crianças. (5U11) 
 

84) 
Certo dia o cacique decretou que as 
índias que tivesse filhos que iria matá-los 
porque tinha alimento para le darem. 
(8U25) 

83) 
a filha dele iaça ficou com medo do pai  
porque estava gravida e foi para a floresta 
(5P13) 

85) 
Foi quando o ca- 
cique tupi decretou uma ordem que a 
criança que nas- 
cessi aparti daquele momento iria morre, 
porque se continuasse nascendo 
crianças daquele jeito a tribo deles ia 
sumir. (8P5) 
 

 

Em todos os exemplos temos valor de causa/efeito. Em 82 e 84, eles 

não tinham alimentos (causa)/ o cacique mataria todas as crianças que 

nascessem (efeito). Em 85, a tribo ia sumir (causa)/ o cacique tupi decretou 

uma ordem (efeito). Em 83, Iaçá estava grávida (causa)/ ficou com medo do pai 

(efeito). A ação ou situação da oração introduzida por ‘porque’ causa a ação ou 

situação da oração principal. 

 SE 

O elemento conjuntivo ‘se’ (if) pertence ao grupo das conjunções 

causais, expressando relação lógica condicional (Martin e Rose, 2003). Nos 

textos estudados houve apenas 8 ocorrências de ‘se’ conjuntivo em cada turma 

de 8ª série e 3 na 5U, conquanto houvesse muitas ocorrências de seu 

homônimo pronominal, que não cabem neste trabalho.  

Houve apenas um padrão de uso para esse elemento conjuntivo. 

Vejamos.  

Padrão geral: SE + oração + oração (19 ocorrências) 

86) 
se as indias tivecem mais  
filhos ele mataria. (5U10) 

87) 
se alguma índia  
tivesse filho teria a vida tirada. (8U14) 
 

----------------- 

88) 
se continuasse nascendo crianças 
daquele jeito a tribo deles ia sumir. 
(8P5) 
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Em 86 a 88, o elemento conjuntivo introduz uma oração condicional, na 

qual se indica uma hipótese ou condição necessária para que seja realizado o 

fato principal. Nos três exemplos, a condição é a mesma: se nascessem mais 

crianças,/ o cacique as mataria ou, em 74, a tribo desapareceria.  

Portanto, em todos os casos, está clara a competência dos alunos no 

uso desse elemento.  

 

 LOGO 

‘Logo’, como therefore em inglês, integra, conforme Martin e Rose 

(2003:119), o grupo das conjunções causais, com significado básico 

conclusivo.  

No corpus, observamos o uso desse elemento conjuntivo em sentido 

lógico-semântico temporal.  

 

Padrão mais freqüente: oração + LOGO depois + oração (7 ocorrências) 

Esse padrão ocorreu somente nas turmas 5U e 8P, duas e cinco 

ocorrências, respectivamente. 

89)  
E a filha do cacique que estava grá- 
vida ficou com medo e aí logo depois duas 
índias Jacira e Jandira tiveram filhos (5U8) 
 

90) 
ela fugiu para a mata que era para ela ter  
o filho dela lá para o pai dela não mata-lo, e 
logo  
depois que a Iaçá fugiu duas índias ficaram 
gravidas que era a Jacira e Jandira, (8P5) 
 

 

Note-se que ‘logo’ vem acompanhado de ‘depois’, constituindo um 

adjunto conjuntivo temporal ‘logo depois’; indica eventos que se sucedem no 

tempo, como em 89 e 90.   

Em seu sentido básico, conclusivo, encontramos apenas um exemplo 

no corpus (então resolveu pedir para o Deus da tribo tupã que troucese seu 

filho e logo seu pedido foi consentido, (8U16)).  
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 POIS 
 

Como dizem Martin e Rose (2003), ‘pois’ (because) integra o grupo das 

conjunções causais, com as orações introduzidas por ele sendo sempre 

pospostas.  

Houve uma ocorrência na turma 5U, 4 na 8U e 6 na 8P. Vejamos o 

padrão de uso. 

Padrão geral: oração + POIS + oração (11 ocorrências)  

91) 
seu pai vendo a criança diz que vai matá-lo, 
pois não podia desonrrar com sua promessa 
(8U23) 

92) 
não tinha alimento para todos, assim a 
tribo dos caiapós corria o risco de 
desaparecer, pois eles não tinha como 
alimentar tantas crianças. (8P8) 
 

 

Em 91 e 92 vemos o elemento conjuntivo estabelecendo relação lógica 

causal entre as orações. Em 91, o cacique diz que vai matar a criança (efeito)/ 

pois não podia desonrar sua promessa (causa). Em 92, a tribo corria o risco de 

desaparecer (efeito)/ pois eles não tinham como alimentá-los (causa).  

Esse elemento ocorreu com baixa freqüência no corpus; 

predominantemente, em textos de alunos de 8ª série. 

 

 AINDA 

O elemento conjuntivo ‘ainda’ (still), segundo Martin e Rose (2003), 

estabelece relação lógica temporal. Esse elemento ocorreu uma vez na 5P e 

duas em cada 8ª série, num total de 5 ocorrências, todas junto ao verbo finito, 

conforme apontado por Martin e Rose (2003), caracterizando-o como temporal 

continuativo. 
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Padrão geral: (adjunto circunstancial ou conjuntivo) + sujeito + AINDA + 
verbo + complemento (8 ocorrências) 

----------------- 

94) 
Iaçá ainda permaneceu sete dias e sete 
noites na floresta. (8U12) 
 

93) 
quando filho dela nasceu ela ainda ficou um 
mês e depois re- 
solveu ir para a tribo (5P10) 
 

95) 
mesmo o passar do tempo a lei ainda 
existia na tribo, (8P19) 

 

Em 93 e 94, ‘ainda’, como o modo perfectivo e a data, indica 

continuidade por tempo preciso (ficou exatamente um mês na 

floresta/permaneceu sete dias e sete noites), enquanto, em 95, há continuidade 

com imperfectivo.  

A análise dos elementos conjuntivos causais permitiu-nos perceber a 

diversidade de significados lógicos com que foram usados nos textos, 

evidenciando que o uso de tais elementos parece ser difícil para os 

participantes desta pesquisa.  

  

3.2.2.4 A relação adversativa: contrastando eventos 

O sentido básico da relação adversativa é o contrário da expectativa que 

pode ser derivado do conteúdo do que está sendo dito, ou do processo de 

comunicação, da interação falante/ouvinte (cf. Halliday e Hasan, 1976:250). 

Nas relações de contraste, as situações e/ou os eventos conectados 

pelos elementos conjuntivos são concebidos como semelhantes em alguns 

aspectos e divergentes em outros, e são comparáveis com base nessas 

diferenças. A essa característica, Martin e Rose (2003:115) chamam de 

comparação por similaridade ou comparação por contraste, sendo que a 

conjunção prototípica da primeira é ‘como’ (like) e, da segunda, ‘mas’ (but).  

As conjunções adversativas encontradas no corpus e os padrões em que 

foram usadas encontram-se reproduzidas na Tabela 3.9. 
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Elementos 
conjuntivos Padrões de uso 

Conteúdo 
lógico-

semântico 
 

Turmas 
(nº de ocorrências)  

 
Total 

5U 5P 8U 8P 

MAS 
 

oração + MAS + oração  

adversativo 

14 9 27 31 81
parágrafo + MAS + 
parágrafo - - 6 4 10

período + MAS + 
período - - 4 3 7

SENÃO oração + SENÃO + 
oração adversativo - 2 5 1 8

PORÉM 

período + PORÉM + 
período adversativo 

- - 1 2 3

oração + PORÉM + 
oração  - - - 2 2

Total 14 11 43 43 111
Tabela 3.9: Padrões de uso dos elementos conjuntivos adversativos. 

 

A Tabela 3.9 mostra que o elemento prototípico ‘mas’ foi muito mais 

freqüente no corpus que os demais dessa categoria e foi o único usado pelos 

alunos da 5U. Chamou-nos atenção as duas ocorrências de ‘senão’ na 5P. Na 

realidade, essas duas ocorrências constituíram certa surpresa porque foi nessa 

turma que ocorreu menor uso e variação de elementos conjuntivos, como 

vimos na Tabela 3.5 (p. 108).  

Cabe ressaltar ainda que, em termos de grafia, muitos desses alunos 

não distinguem o elemento conjuntivo ‘mas’ do advérbio de intensidade ‘mais’.  

Vejamos cada elemento separadamente. 

 

 MAS 

Halliday e Hasan (1976:237) explicam que a palavra ‘mas’ expressa 

uma relação que não é aditiva, mas adversativa; e, para Martin e Rose 

(2003:115), ‘mas’ (but) é ‘comparativo por contraste’, expressando um 

contraste lógico entre figuras. 

Na mesma direção, Neves (2000:756) destaca que o elemento 

conjuntivo prototípico das relações adversativas é ‘mas’, cuja função é colocar 

o segundo segmento como de algum modo diferente do primeiro, ficando 

implícito que há semelhança entre as orações, uma vez que a relação 

adversativa coloca uma das orações como de algum modo diferente da outra. 

A seguir os padrões de uso encontrados no corpus. 
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1º padrão mais freqüente: oração + MAS + oração (81 ocorrências) 

Esse foi o padrão mais freqüente. Predominou nas turmas de 8ª série, 

31 ocorrências na 8P e 27 na 8U. Na 5ª série, houve 14 ocorrências na 5U e 9 

na 5P.  

Foi o único elemento prototípico utilizado pelos participantes deste 

estudo, exclusivamente, com seu sentido básico, adversativo.  

 
96) 
as índias inplora-  
ram pra ele não matar os filhos delas  
mas não adiantou ele matou as crianças, 
(5U12) 

98) 
Em uma reza pela vida  
do filho na tumba, ela (Iaça) ou- 
via chorar criança, mas não  
via nenhuma criança. (8U5) 
 

97) 
Iaçá chorou por vários dias,  
e depois houve choros de bebê no tumulo  
de seu filho, mas ela ia ver não era nada. 
(5P12) 

99) 
algumas vezes Iaçá escuto choros  
de crianças por perto do tumolo mas nun- 
ca encontrava nada, (8P19) 
 

 

Nos exemplos 96 a 99, note-se que é estabelecida relação lógica 

adversativa entre orações, sendo que a primeira oração traz um evento que é 

contrastado na segunda. Nesse padrão, observamos que não há dificuldade de 

uso do elemento pelos alunos, tendo em vista que é o mais conhecido 

operador lingüístico de contraste de aprendizes nesse nível de ensino. 

2º padrão mais freqüente: parágrafo + MAS + parágrafo (10 ocorrências) 

Esse padrão ocorreu somente nas turmas de 8ª série. Na 8U, houve 6 

ocorrências; na 8P, 4 ocorrências.  

100) 
... o cacique como tinha prome- 
tido matou os seus filhos que viveram  
um pouco. 

Mas passou um tempo que sua  
filha Iaçá apareceu gravida também, (8U25) 

101) 
... depois de um mês Iaçá  resolveu voltar 
para a tripo e mostrar o seu filho para o 
seu pai. 

Mas mesmo sabendo que Tubiraçá 
era o seu neto o Cacique disse, que se 
nascesse criança na tripo ele não iria 
perdoar. (8P3) 

 
Nos dois exemplos, 100 e 101, o elemento conjuntivo estabelece 

relação lógica de contraste entre os parágrafos. Note-se que, em 104, o 

cacique tinha acabado de matar algumas crianças, mas sua filha Iaçá aparece 

grávida. Fato semelhante acontece em 105, Iaçá volta para a tribo com o filho, 
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mas o cacique disse que não iria perdoar, mesmo sabendo que era seu neto.  

Com isso, vemos que o elemento conjuntivo foi devidamente 

empregado nesses casos, em seu sentido básico, adversativo. 

 

 SENÃO 
 

No corpus, houve poucas ocorrências de ‘senão’. Foram encontradas 

5 ocorrências na 8U, duas na 5P e uma na 8P. Esse foi um dos poucos casos 

em que as turmas 8U e 5P apresentaram maior número de ocorrências de um 

elemento conjuntivo.  

Padrão geral: oração + SENÃO + oração (8 ocorrências) 

----------------- 

103) 
Jacira e Jandira tive- 
ram seus filhos mortos pelo cacique  
pois o cacique ordenou a morte se  
não iria quebrar a sua promessa. (8U5) 
 

102) 
todos os filhos irão morre porque cinão ia A 
caba A tribo (5P1) 
 

104) 
começou a complica, porque a tribo  
estava aumentando cada vez mais, para que 
tan- 
to índio se não havia nem comida, (8P7) 
 

 

De 102 a 104, observa-se que a relação lógica entre as orações é 

adversativa. Em 94, todos os filhos morrerão, senão (=do contrário) a tribo 

acabará. Em 95, o cacique ordenou a morte, senão (=do contrário) iria quebrar 

sua promessa. Em 96, contudo, o sentido expresso pelo elemento conjuntivo é 

condicional: ‘se não havia comida, para que tanto índio?’.  

Observamos que ‘senão’ foi pouco usado nos textos, parecendo não 

ser familiar aos alunos. 

 

 PORÉM 
 

 ‘Porém’ foi outro elemento com baixa freqüência no corpus, apenas 5 

ocorrências em textos da 8ª série.  

 



 144

Padrão mais freqüente: período + PORÉM + período (3 ocorrências) 

105) 
O cacique tupi com medo da extin- 
ção da tribo, proibiu, apartir daquele dia  
que qualquer índia tivesse filhas na aldeia.  
Porém, o cacique não sabia que sua  
filha Íaça estava grávida. (8U2) 

106) 
Um certo dia, o cacique tupi, chefe dos 
caiapós, decretou, que não poderia mais 
nascer qualquer criança que fosse, 
porque se nascesse iria matar e não teria 
dó. Porém a filha do cacique estava 
gravida, (8P4) 
 

 

Os exemplos 105 e 106 demonstram que esses alunos sabem a 

função desse elemento conjuntivo. 

A exemplo de outros elementos, que foram pouco usados ou só 

utilizados pelos alunos da 8ª série, não há como dizer se o uso de conjunções 

foi ou não ensinado na escola, ou se foi apenas adquirido espontaneamente 

por alguns alunos.  

Em síntese, pela análise individual de cada elemento conjuntivo foi 

possível perceber os padrões de uso mais freqüentes, os significados lógico-

semânticos com que os elementos foram usados, as turmas que mais usaram 

e as que não usaram os elementos, as turmas que só usaram o(s) elemento(s) 

com seu significado básico e as que usaram com outros significados e, a partir 

disso, inferir que série e turmas apresentam maior ou menor grau de 

dificuldade no uso dos recursos coesivos conjuntivos nos textos. 

O padrão de uso mais freqüente no corpus foi aquele em que o 

elemento conjuntivo conecta orações, como seria de se esperar, segundo 

característica de narrativas apontada por Labov e Waletsky (1967:359). 

Observamos ainda que, predominantemente, as orações conectadas 

pelos elementos conjuntivos encontram-se combinadas parataticamente, 

combinação esta que compreende orações do mesmo estatuto, ou seja, uma 

não modifica a outra. (Halliday e Matthiessen, 2004:384). 

O que mais chamou a atenção foi o uso do conector ‘e’, com 

diversidade de significados lógicos, uma vez que esse elemento, 

ontogeneticamente falando, é considerado por muitos autores como o 

arquiconectivo, o ‘paradigma dos relatores’ (Schneuwly, 1998), de tal forma que 

não era esperado que fosse o elemento em que os participantes deste estudo 

demonstrassem maior dificuldade de uso na produção escrita.  
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Em suma, percebemos que a organização dos textos em relação aos 

nexos coesivos conjuntivos evidencia várias dificuldades dos participantes no 

uso desses elementos, apontando para deficiências no ensino desse tópico em 

sala de aula e, conseqüentemente, para práticas de letramento ineficientes. 

Cabe à escola desenvolver atividades que permitam aos alunos perceber as 

nuances propiciadas pela utilização de um ou outro elemento conjuntivo, 

levando-os a entender os valores atribuídos aos enunciados quando da leitura 

ou escrita de um texto, bem como auxiliá-los na produção textual de forma a 

construir o sentido pretendido. Levar os alunos ao entendimento de como as 

conjunções operam nos mais variados contextos e situações interacionais é 

tarefa cada vez mais premente para se obter um conhecimento gramatical 

funcional e não apenas prescritivo da língua. 

Encerrada esta seção, apresentamos, na seqüência, a análise das 

escolhas avaliativas atitudinais. 
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3.3 As escolhas avaliativas atitudinais  

Conforme explicitado na seção 3.1, a grande quantidade de avaliações 

atitudinais distribuídas pelos estágios dos textos, motivou a análise dessas 

avaliações, a fim de verificarmos o que revelam sobre os participantes deste 

estudo do ponto de vista de seus sentimentos, idéias e valores, e sobre seu 

contexto social.  

Em narrativas, o foco da avaliação recai sobre o subsistema de Atitude, 

pois, segundo Martin e Rose (2008:67), uma narrativa tem como ponto central 

o modo como os protagonistas resolvem uma complicação em suas vidas, uma 

vez que avaliam a ação de complicação com algum tipo de atitude, variando 

entre afeto, julgamento de pessoas, ou apreciação de coisas e eventos. 

Assim, esta subseção apresenta e discute os resultados da análise das 

avaliações atitudinais identificadas nos textos com o objetivo de mostrar que 

tipos de avaliações os alunos expressam ao recontarem uma história e o que 

essas avaliações revelam sobre os alunos escritores. 

Para tanto, dividimos a análise em três partes: a) identificação das 

palavras com função avaliativa; b) classificação das avaliações atitudinais; e c) 

análise e discussão dos tipos de avaliações atitudinais. 

3.3.1 Identificação das palavras com função avaliativa  

Começamos o trabalho de identificação dos itens avaliativos no corpus 

pelos adjetivos, que na GSF correspondem aos epítetos, elementos que 

acrescentam qualidade, descrevem o participante por meio de um atributo (cf. 

Halliday, 1994:384), palavras potencialmente avaliativas.  

O Quadro 3.2 apresenta todos os adjetivos encontrados nos textos de 

cada turma. O número entre parênteses corresponde ao número de 

ocorrências.  
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Turmas  Adjetivos 
Total de 
adjetivos 
diferentes 

5U 
admirado (1); belo (2); bela (2); drástica (1); desagradável (1); 
difícil (1); espantado (1); feliz (1); forte (1); lindas (1); nova (5); 
novo (11); velha (1) 

11 

5P assustada (1); besta (1); estranho (1); nova (1); novo (2); queridas 
(1); triste (1); único (1)  7 

8U 

amapaense (1); bela (1); bom (1); contente (1); desconformada (1); 
desesperadas (1); difícil (1); drásticas (1); estranhos (1); gigante 
(1); grande (10); lindas (2); lindo (2); lindos (1); louca (1); maior (1); 
mau (1); pequena (1); pequeno (1); rígido (1); safadas (1); sério (1); 
típicas (1); triste (3) 

21 

8P 

alegre (1); ansiosa (1); apavorado (1); bela (2); belíssima (1); belo 
(2); bonita (3); brilhante (2); cheia (1); contente (1); danada (1); 
desnutridos (1); devastadora (1); diferente (1); difícil (3); encantado 
(2); enorme (2); feliz (2); felizes (1); forte (1); grande (13); guerreira 
(1); iluminada (1); imensa (2); inconformada (1); incrível (1); linda 
(3); lindos (1); pobre (2); triste (1); velho (5) 

27 

Quadro 3.2: Levantamento de adjetivos no corpus. 

O primeiro olhar ao Quadro 3.2 permite observar que os adjetivos 

foram mais usados na 8ª série, em especial na 8P, que apresentou maior 

número de adjetivos diferentes (27); seguida da 8U, com 21 adjetivos; 5U, com 

11; e, 5P, com 7 tipos distintos. 

Esses números evidenciam que os alunos de 8ª série avaliaram mais e 

que foi a turma 8P que mais o fez. Tais achados corroboram os resultados da 

seção 3.1 (Tabela 3.2, p. 85), que mostram que os alunos de 8ª série foram os 

que mais reproduziram o estágio de Avaliação em seus textos e são, portanto, 

os que mais produziram avaliações. 

Martin (2000:149) aponta, além de epítetos (adjetivos), processos 

(verbos) e adjuntos (modais, circunstanciais) como elementos lexicais que 

podem expressar avaliação atitudinal. Com base nisso, após a identificação 

dos adjetivos, procuramos identificar outros elementos com função avaliativa 

no corpus, por meio de leitura pormenorizada. Os elementos encontrados são 

exibidos no Quadro 3.3: 
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Turmas Processos Adjuntos Nomes Conjunções 
Total de 

itens 
diferentes 

5U 

adiantar, chorar, 
cumprir, implorar, 
ficar, matar, ouvir, 
perdoar, ser, ter 
(10)35 

não (1) dó, jeito, medo, 
pena, tristeza (5) 

mas (1) 

17 

5P 

adiantar, admirar-se, 
chorar, ficar, 
implorar, matar, 
ouvir, perdoar, ser, 
ter (10) 

não (1) jeito, medo, 
piedade, tristeza 
(4) 

mas (1) 

16 

8U 

adiantar, assassinar, 
assustar, chorar, 
cumprir, desonrar, 
dispensar, ficar, 
implorar, matar, 
ouvir, perdoar, ser, 
ter (14) 

fortemente, 
não (2) 

coragem, crise, 
dificuldade, dó, 
jeito, medo, 
momento, 
necessidade, 
pena, piedade, 
tristeza (11) 

mas, porém 
(2) 

 
29 

8P 

adiantar, chorar, 
complicar, 
corresponder, 
cumprir, enrolar, 
ficar, implorar, matar, 
ouvir, perdoar, ser, 
sofrer, ter (14) 

brutalmente, 
não, 
rapidamente, 
à/com uma 
machadada 
(4) 

barbaridade, 
conversa, crise, 
desespero, 
dificuldade, dó, 
iniciativa, jeito, 
maldade, medo, 
miséria, 
momento, 
nadinha, 
necessidade, 
parada, pena, 
piedade, 
sofrimento (18) 

mas, porém 
(2) 

 
38 

Quadro 3.3: Elementos com função avaliativa no corpus. 

O Quadro 3.3 também mostra que as turmas de 8ª série apresentaram 

maior número de itens lexicais diferentes em função avaliativa, sendo mais 

variados na turma 8P, 38 itens, e, na 8U, 29 itens, seguidas da 5ª série, com 

números semelhantes: 5U, 17 itens; 5P, 16. 

Passamos, a seguir, para a classificação dos tipos de avaliações 

atitudinais em que esses itens aparecem. 

 

 

 

 

 

                                                            

35 Número de itens diferentes. 
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3.3.2 Classificação das avaliações atitudinais 

Conforme exposto no capítulo teórico (p. 60), o subsistema de Atitude 

apresenta três campos semânticos: afeto, julgamento e apreciação, cada um 

dividido em subtipos, conforme Quadro 1.7 (p. 61). 

O referido Quadro serviu de base para a classificação dos subtipos de 

afeto, julgamento e apreciação. Por meio de listas de concordâncias, úteis na 

confirmação dos itens lexicais em função avaliativa, e, por meio de leitura 

pormenorizada de cada um dos textos, facilitadas pelo tamanho do corpus, 

fizemos a separação de todos os excertos em que havia itens lexicais 

avaliativos e, posteriormente, a classificação de cada um.  

A título de exemplificação, destacamos algumas das avaliações 

atitudinais encontradas: 

107. Iaça ficou chorando (Afeto: infelicidade) (5U1) 
 
108. Iaçá ficou com medo (Afeto: insegurança) (5U3) 
 
109. Ela chorro choro (Afeto: infelicidade) (5P1) 
 
110. Iaçá tava gestati é ficou muito assustada (Afeto: insegurança) (5P7) 
 
111. Mas o cacique tinha que comprir sua palavra (Julgamento: Sanção social/propriedade 
positiva) (8U2)  
 
112. o cacique não teve piedade e matou as duas. (Julgamento: Sanção social/propriedade 
negativa) (8U13) 
 
113. mas não teve jeito o Cacique Já estava com o machado não para matar as crianças. 
(Julgamento: Sanção social/propriedade negativa) (8P3)  
 
114. o cacique tupi vendo a dificuldade da tribo, o cacique decretou uma lei (Julgamento: 
Estima social/tenacidade positiva) (8P6) 
 
115. Iaçá que virou um novo alimento para nós. (Apreciação: Valoração positiva) (5U4) 
 
116. No dia na tribo caipos Aconteceu uma coisa muito triste (Apreciação: Reação/qualidade 
negativa) (5P10) 
 

Depois de separadas e classificadas as avaliações de afeto, 

julgamento e apreciação encontradas no corpus, chegamos aos resultados 

quantitativos, mostrados no Gráfico 3.1: 
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Gráfico 3.1: Levantamento dos subtipos de Atitude. 

Computando os três subtipos de Atitude em cada turma, percebemos 

que a turma que mais produziu avaliações foi a 8P, com 192 ocorrências de 

avaliações, 38,5% do total de avaliações no corpus. Em segundo lugar, a 8U, 

com 150 ocorrências, 30,1%. Em terceiro lugar, a 5U, 112 ocorrências, 22,4%; 

e, em último lugar, a 5P, 44 ocorrências, 8,8%. 

Esses resultados apontam que os alunos de 8ª série foram os que mais 

avaliaram, com destaque para a turma 8P, que, apesar de ter o número de 

textos menor que o da 8U, foi a turma que mais produziu avaliações. Na 5ª 

série, a turma 5U produziu mais avaliações que a 5P. Lembramos que o 

número de textos da primeira turma é quase o dobro da segunda, o que pode 

ser um dos aspectos que determinaram as diferenças entre essas duas turmas. 

Note-se pelo Gráfico 3.1 que em todas as turmas houve predomínio de 

avaliações atitudinais de julgamento: em primeiro lugar na turma 8U, 70 

ocorrências, 46,6% do total de avaliações dessa turma; em segundo lugar, 8P 

com 67, 34,8%; em terceiro, a 5U, 46 ocorrências, 41%, e, por último, a 5P, 21 

ocorrências, 47,7%. 

O segundo subtipo de Atitude mais freqüente foi afeto: 8P, 65 

ocorrências, 33,8%; 8U, 44 ocorrências, 29,3%; 5U, 38 ocorrências, 33,9%; 5P, 

15 ocorrências, 34%. 

E o terceiro subtipo foi apreciação: 8P, 60 ocorrências, 31,3%; 8U, 36 
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ocorrências, 24%; 5U, 28 ocorrências, 25%; 5P, 8 ocorrências, 18,2%. 

A predominância de avaliações atitudinais de julgamento pode estar 

associada ao fato de que a história tem como evento complicador o decreto do 

cacique de matar as crianças, o que fez com que o foco das avaliações se 

concentrasse nesse personagem. 

Depois de separadas e classificadas as avaliações atitudinais 

encontradas no corpus, realizamos a terceira e última etapa da análise. 

Vejamos a seguir. 

 

3.3.3 Análise e discussão das avaliações atitudinais 

Procuramos observar, inicialmente, que subtipos de julgamento, afeto e 

apreciação predominaram em cada turma.  Apresentamos, a seguir, esses 

resultados, interpretando as avaliações e tentando estabelecer possível relação 

com o contexto social dos participantes da pesquisa. 

Essa tarefa será feita seguindo-se a ordem de freqüência dos subtipos 

de avaliações atitudinais no corpus, conforme mostrado no Gráfico 3.1: 1) 

julgamento, 2) afeto e 3) apreciação. 

 

3.3.3.1 Julgamento 

Conforme mencionado no capítulo teórico (p. 60), nas avaliações 

atitudinais de julgamento o foco centra-se nas atitudes e comportamentos que 

as pessoas têm perante algo, e os significados desse sistema são importantes 

para a criação de redes sociais (cf. Martin 2000:145). Quando o falante 

expressa uma avaliação de julgamento, ele se refere ao comportamento dos 

indivíduos baseado em convenções pré-estabelecidas, observadas no âmbito 

da legislação e da moral.  

Nesse sentido, como mostra o Gráfico 3.1, houve predomínio de 

avaliações de julgamento, em todas as turmas. Pelo levantamento das 

avaliações atitudinais no corpus, detectamos que as avaliações de julgamento 

focalizaram o personagem “Cacique Tupi”, o pai de Iaçá, a protagonista. Isto se 

deve ao fato de ele ter sido o vilão da história, por ter estabelecido um decreto 

que dizia que todas as crianças que nascessem seriam mortas.  
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Vejamos, então, como cada turma julgou essa atitude do cacique. 

Apresentamos no Quadro 3.4 o quantitativo de cada subtipo de julgamento em 

cada turma. 

Subtipo de julgamento 
                                
                              Turmas 

                 

5U 5P 8U 8P 

+ - + - + - + - 
Estima social/normalidade      1  1 
Estima social/capacidade  3 1  1 1  1 
Estima social/tenacidade 1      2  
Sanção social/veracidade 2  1  10  12  
Sanção social/propriedade 3 37 1 18 6 51  51 
Subtotal  6 40 3 18 17 53 14 53 
Total  46 21 70 67 
Quadro 3.4: Levantamento dos subtipos de julgamento. 

O Quadro 3.4 mostra que o subtipo de julgamento predominante em 

todas as turmas foi ‘julgamento de sanção social/propriedade negativa’. Houve 

51 ocorrências em cada turma de 8ª série. Nas turmas de 5ª série, foram 37 

ocorrências na 5U e 18 na 5P. Isto indica que o cacique foi julgado por suas 

ações, como um indivíduo ruim, malvado, ou seja, sua conduta foi censurada 

pelos alunos por ele ter cometido um crime. Vejamos alguns exemplos: 

117. o cacique na perdoou (5U2) 
 
118. as duas indias inploraram para  
ele, mais o casique matou as crianças. (5U7) 
 
119. não teve jeito o cacique não perdoou As mulheres (5P1) 
 
120. mas o cacique não teve piedade e matou os bebês. (5P12) 
 
121. elas enploraram mais não teve jeito as crianças moreram. (8U9) 
 
122. O cacique não ouviu suas suplicas e matou as meninas. (8U12) 
 
123. elas imploraram ao cacique que não martasse seus filhos, mas ele não perdoou e 
martou a machado as crianças. (8P2) 
 
124. mas o cacique não teve piedade e matou as duas crianças. (8P6) 
 

Temos nos exemplos 117 a 124 a presença do indicador de polaridade 

negativa ‘não’ acompanhado de processo mental (perdoar, ouvir) ou do 

processo relacional ‘ter’ + nome, como característica predominante das 

avaliações de julgamento.  
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Nas avaliações do subtipo julgamento de sanção social, alguns 

exemplos trazem o processo material ‘matar’, que reforça a conduta do cacique 

como um indivíduo insensível, cruel. Observa-se ainda o importante papel 

desempenhado pela conjunção adversativa ‘mas’ nessas avaliações, pois ela, 

além de estabelecer relação lógica adversativa entre as orações, gerando 

expectativa no leitor, contribui para o significado do julgamento negativo feito 

ao cacique, já que ele foi insensível aos apelos das índias para não matar as 

crianças. Ou seja, elas imploraram, mas ele ignorou e matou as crianças.  

Outro subtipo de julgamento predominante no corpus, porém que 

ocorreu mais nas turmas de 8ª série, foi de sanção social/veracidade positiva. 

Julgamento de veracidade está relacionado à sinceridade, à honestidade de 

uma pessoa. No caso do corpus deste estudo, percebemos que os alunos de 

8ª série, ao mesmo tempo em que julgaram a atitude do cacique de matar as 

crianças como algo censurável; por outro lado, julgaram o fato de ele ter sido 

honesto ao matar as crianças com base no decreto que ele havia estabelecido, 

ou seja, ele estava cometendo aqueles crimes respaldado por um decreto, ele 

tinha avisado que ia proceder daquela maneira, quer dizer, não estava 

enganando ninguém. Observemos alguns exemplos: 

 
125. o cacique tupi compriu o que prometeu, as duas indias  
ainda emploraram pelas vidas de seus filhos, mas foi em vão. (8U2) 
126. o cacique ordenou a morte se  
não iria quebrar a sua promessa. (8U5) 
 
127. como cacique, tinham falado que ia mata-se  
as crianças que nascem ele matou os bebê de jacira e Jandira (8U8) 
 
128. mais cacique já havia fei- 
to a promessa, então matou seu filho. (8P4) 
 
130. ele tinha dito que a outras  
luas atrás ela tinha que ia matar a criança que nasce  
e isso que ele ia fazer com  
o filho dela, e ele matou o Tubiraçá (8P5) 
 
131. - Lembra do que eu falei a algum tempo atrás  
que não era mais pra nenhuma índia ter filhas  
por que eu não tenho como sustentar.  
Aí o pai de Iaçá matou o Tubiraçá (8P14) 
 

 
Os exemplos 125 a 130 mostram que o cacique não foi desonesto com 

a tribo e, principalmente, com as índias, isto é, ele estava matando as crianças 
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porque tinha avisado que ia fazer aquilo, mas as índias não levaram a sério. 

Vemos, assim, que os alunos das 8ª séries não somente condenaram a atitude 

do cacique de matar as crianças, mas também observaram que ele foi sincero, 

honesto; que teve uma atitude digna de elogio. 

Cabe ressaltar a relação observada entre as avaliações de julgamento 

e o contexto social dos alunos. Vimos que predominou o subtipo ‘sanção 

social/propriedade negativa’, pois o cacique foi avaliado como um indivíduo 

insensível, cruel, aquele que não perdoou as índias, não teve pena das 

crianças, não deu ouvidos às súplicas das índias, não fez nenhum caso, não 

teve piedade, não teve dó; enfim, matou as crianças. Essa opinião foi unânime 

em todas as turmas. Porém um fato que nos chamou atenção, por parecer 

estar relacionado diretamente ao contexto de uma das turmas, ocorreu na 8P. 

No álbum seriado, usado como recurso de apoio na contação da história, há a 

cena da morte das crianças na qual o cacique tem um machado nas mãos para 

matar as crianças, cortando o pescoço delas, exibida abaixo:  

 

 

 

Figura 3.1: Cena da morte das filhas de Jacira e Jandira reproduzida no álbum seriado. 
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Essa cena foi muito lembrada pelos alunos da 8P, como mostram os 

exemplos a seguir: 

131. elas imploraram ao cacique que não martasse seus filhos,  
mas ele não perdoou e martou a machado as crianças. (8P2)  
 
132. o filho que nascesse ele martaria e foi o que ele fez, man- 
dou o próprio neto a machadada. (8P2) 
 
133. elas foram implorar para o cacique não matar as duas  
crianças, mais não teve jeito o cacique pegou o ma- 
chado e matou as menininhas (8P5) 

 
134. Tupi matou as filhas de Jacira e Jandira com uma machadada. (8P10) 
 
135. tupi pegou o machado e cortou  
o pescoço do filho de iaça, (8P10)  

 
136. elas imploraram para que ele não martasse seus filhos  
mais ele nem deu ouvido pegou o machado e matou as crianças. (8P16) 
 

Esses exemplos, 131 a 136, nos levam a inferir que a ênfase dada, 

pelos alunos da 8P, ao instrumento utilizado pelo cacique para matar as 

crianças se deve ao fato de que, no contexto desses alunos, a violência é muito 

grande e isso pode ter influenciado a leitura que fizeram dessa cena no texto.  

Outro aspecto observado nos textos da turma 8P, que remete ao 

contexto, foi o léxico escolhido por determinados alunos, que parecem mostrar 

características de seu contexto social. Vejamos alguns exemplos: 

 
137. o velho falou que ia matar  
todas as crianças que nascessem aparti daquele  
momento, e nu é que o velho cumpriu o dito cujo  
matou dois filhos de duas indias. (8P15) 
 
138. passou dois meses no mato. So que iaça resolveu voltar  
que foi um erro muito grande, ta voltou, (8P15) 
 
139. mais o incrível que pareça o velho matou o seu proprio neto (8P15) 
 
140. o velho matou o seu proprio neto  
não teve conversar o velho nem quis saber passou o macha- 
do no moleque. (8P15)  
 
141. A filha do cacique Iaça, para emrolar mais a parada teve um filho chamado tubiraça, 
(8P15) 
 
142. elas imploraram para que ele não martasse seus filhos  
mais ele nem deu ouvido pegou o machado e matou as crianças. (8P16) 
 
143. matou brutalmente seu próprio neto, veja só que  
maldade, (8P23) 



 156

As escolhas lexicais destacadas nos exemplos 137 a 143 parecem dar 

pistas sobre os produtores dos textos. Veja-se que os exemplos 137 a 141 são 

do texto de um mesmo aluno, marcados pelo uso de algumas gírias e 

expressões típicas que nos remetem ao contexto de periferia, tais como: 

“passou o machado no moleque”; “para emrolar mais a parada”. Tais escolhas 

parecem mostrar a identidade do produtor do texto. 

3.3.3.2 Afeto  

As avaliações atitudinais de afeto estão relacionadas a estados 

emocionais, ao registro de sentimentos positivos ou negativos que construímos 

em relação a algo ou alguém (cf. Martin 2000:148). Através de avaliações de 

afeto, é possível verificar que tipos de emoções o falante sente frente ao 

mundo, a fenômenos e processos. 

Avaliações de afeto apareceram em segundo lugar, em termos de 

freqüência. O Quadro 3.5 a seguir apresenta o quantitativo de cada um dos 

subtipos de afeto, por turma. 

 
Subtipos de afeto 
                                 Turmas  5U 5P 8U 8P 

Infelicidade  21 7 22 28 
Felicidade  1  1 6 
Insegurança  16 7 20 28 
Segurança      
Insatisfação    1 1 
Satisfação   1  2 
TOTAL 38 15 44 65 
Quadro 3.5: Levantamento dos subtipos de afeto. 

O Quadro 3.5 mostra dois subtipos de afeto predominantes em todas 

as turmas: ‘infelicidade’ e ‘insegurança’. Ambos predominaram nas turmas de 

8ª série. O subtipo ‘afeto infelicidade’ ocorreu 28 vezes na 8P e 22 na 8U; na 

5U foram 21 ocorrências; na 5P, 7. O subtipo ‘afeto insegurança’ apareceu 28 

vezes na 8P e 22 na 8U; na 5U, 16 ocorrências; na 5P, 7. Em terceiro lugar, 

apareceu o subtipo ‘afeto felicidade’, com 6 ocorrências na 8P, uma na 8U, 

uma na 5U, e nenhuma na 5P.  

Quanto aos subtipos infelicidade e insegurança, o foco das avaliações 

foi a personagem Iaçá. As emoções atribuídas a ela se deram em duas 
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situações principais da história: quando sente medo do cacique por este querer 

matar seu filho e quando chora a morte de seu filho, insegurança/infelicidade, 

respectivamente. Vemos, assim, que a personagem é avaliada como alguém 

que sofre, a entidade que sofre determinada emoção negativa.  

Os elementos lexicais que mostram o afeto do subtipo insegurança 

são, em sua maioria, processos relacionais atributivos + circunstância de 

modo, como mostram os exemplos abaixo:  

Afeto: insegurança 

144. a filha de tupi estava com medo (5U14) 
 
145. Iaçá tava gestati é ficou muito assustada (5P7) 
 
146. ela ficou com medo de que seu pai matase seu filho (8U7) 
 
147. a filha do Cacique Tupi ficou com muito medo (8P3) 
 

Cabe observar, ainda, que não apenas a personagem Iaçá foi avaliada 

por afeto do subtipo insegurança, mas também, em menor proporção, as índias 

Jacira e Jandira e o próprio cacique. Vejamos alguns exemplos: 

148. ele ficou espantado. (5U13) 
 
149. O cacique tupi com medo da extin- 
ção da tribo (8U2) 
 
150. Iaça voltou a tribo seu  
pai se assustuo (8U6) 
 
151. as indias desisperadas imploraram para o cacique não matar  
seus filhos (8U16) 
 
152. o cacique tupi estava apavorado (8P2) 
 
153. as indias da tribo ficarão comedo (8P3) 
 
154. Jacira e Jandira ficaram  
comedo do cacique matar as duas criança, (8P5) 
 

Apenas na turma 5P não ocorreu o subtipo afeto insegurança voltada 

para as índias Jacira e Jandira nem para o cacique. Nessa turma, as 

avaliações desse subtipo focalizaram exclusivamente a personagem Iaçá. Nas 

outras turmas foram encontradas avaliações de afeto insegurança ressaltando 

o medo que as índias sentiram em relação ao cacique, bem como o medo do 
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cacique em relação à extinção da tribo e o espanto dele em relação ao retorno 

de Iaçá com seu filho nos braços, já que ele não esperava que isso fosse 

acontecer.  

A maior concentração do subtipo afeto insegurança, voltada para esses 

personagens, foi nas turmas de 8ª série, evidenciando que os alunos dessa 

série observaram que o sentimento de insegurança é compartilhado não 

somente pela índia Iaçá, mas também por outros personagens, inclusive o 

causador de toda essa insegurança: o cacique. 

Desse modo, percebe-se que os alunos de 8ª série, ao ressaltarem a 

insegurança do cacique na história, buscam mostrar que até mesmo quem 

provoca um sentimento negativo em outro indivíduo pode ser vítima desse 

mesmo sentimento. 

Os elementos léxico-gramaticais responsáveis pela realização dessas 

avaliações foram: processo relacional atributivo “ficar” ou “estar” + adjunto 

circunstancial de modo, como nos exemplos 148, 152, 153, 154; epíteto, como 

no exemplo 151; adjunto de modo, como no exemplo 149 e processo 

comportamental, como no exemplo 150. 

Afeto: infelicidade 

155. Iaça chorou chorou (5U6) 
 
156. sua mãe chorava (5U20) 
 
157. ela so viveu no tumulo de chorando (5P2) 
 
158. Iaçá chorou por vários dias, (5U12) 
 
159. Íaça passou a chorar o tempo todo pela morte de seu filho. (8U2) 
 
160. Iaça chorava muito a morte de seu filho. (5U6) 
 
161. ela estava muito triste (8P14) 
 
162. ela sofreu muito com a perda de seu filho (8P18) 
 
 

As avaliações de afeto do subtipo infelicidade tiveram como foco a 

índia Iaçá e se reportaram ao momento em que ela perdeu seu filho, morto pelo 

cacique, e passou a sofrer com essa perda. Os alunos utilizaram o processo 

comportamental ‘chorar’ para mostrar a infelicidade da índia, como vemos nos 

exemplos acima, 155 a 160. Já na turma 8P, além do processo ‘chorar’, os 
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alunos optaram por outras escolhas léxico-gramaticais para expressar o 

sentimento de infelicidade dela, tais como: processo relacional atributivo ‘estar’ 

+ atributo acompanhado de elemento de gradação ‘muito’ (exemplo 161), ou 

processo comportamental ‘sofrer’ (exemplo 162), que expressa mais 

fortemente o sentimento de infelicidade. 

O número de ocorrências de afeto infelicidade foi muito próximo nas 

turmas 8P, 8U e 5U - 28, 22 e 21, respectivamente. Na turma 5P houve apenas 

7 ocorrências. 

Percebe-se, mais uma vez, que os alunos da turma 8P se destacaram 

não somente por terem sido os que mais produziram avaliações atitudinais 

desse tipo nos textos, mas também porque fizeram escolhas léxico-gramaticais 

distintas dos alunos das outras turmas. Aqui, neste ponto, cabe ressaltar que, é 

muito provável que essas escolhas reflitam características do contexto desses 

alunos, pois, por eles se encontrarem num contexto de periferia, possivelmente 

as escolhas lexicais sejam reflexo do que eles vivem no dia-a-dia, como, por 

exemplo, a escolha do processo ‘sofrer’. 

 

Afeto: felicidade 

163. ela ficou muito feliz (5U13) 
 
164. Quando iaçi voltou da fulga toda contente, (8U10) 
 
165. ele e todo ficaram felizes (8P1) 
 
166. Iaça voltou para a tribo contente em ter seu filho de volta (8P11) 
 
167. Jacira e Jandi- 
ra tiveram dois bebê ficaram muito alegre (8P12) 
 

Houve poucas ocorrências de avaliações atitudinais de afeto do subtipo 

felicidade no corpus. Foram 6 ocorrências na 8P, uma na 8U e uma na 5U. Não 

houve ocorrências na 5P. 

Nas turmas 5U e 8U, as avaliações de subtipo se voltaram para a índia 

Iaçá, e mostram a felicidade da índia quando teve seu bebê. Na 8P, além da 

índia, foram focalizadas as índias Jacira e Jandira e a tribo. As índias pelo fato 

de terem tido suas filhas; a tribo, porque ficou feliz pelo novo alimento.  

Essas avaliações foram realizadas, basicamente, por processo 
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relacional atributivo ‘ficar’ + atributo acompanhado de elemento de gradação 

‘muito’ (exemplos 163, 165, 167), e, alguns casos, com processo material 

‘voltar’ + adjunto circunstancial de modo (exemplos 164, 166). 

 

3.3.3.3 Apreciação  

As avaliações atitudinais de apreciação estão relacionadas a 

avaliações que fazemos no campo estético, referentes à forma, à aparência, à 

composição, ao impacto de/em relação a pessoas, coisas e atitudes (cf. Martin 

2000:159-160). 

Avaliações de apreciação apareceram em terceiro lugar, no corpus, em 

termos de freqüência. O Quadro 3.6 apresenta o quantitativo de cada um dos 

subtipos de apreciação, por turma. 

 
Subtipos de apreciação 
                                

     
Turmas 

5U 5P 8U 8P 

+ - + - + - + - 
Reação impacto 1 8 1 3 8 9 8 14 
Reação qualidade 5 2  2 4  12 1 
Composição equilíbrio  1    3  15 
Composição complexidade        1 
Valoração  11  2  12  9  
Subtotal  17 11   24 12   
Total  28 8 36 60 

Quadro 3.7: Levantamento dos subtipos de apreciação. 

O Quadro 3.6 mostra que o subtipo de apreciação valoração positiva 

predominou nas turmas de escola urbana, com 11 ocorrências na 5U e 12 na 

8U. Nas turmas da EP, em cada uma, predominou um subtipo diferente: na 5P 

houve dois subtipos predominantes – reação impacto positivo e reação 

qualidade negativa, com três ocorrências cada uma; na 8P, predominou o 

subtipo composição equilíbrio negativo, com 15 ocorrências. 

Em relação às turmas da EU, os números mostram que o foco das 

apreciações foi o açaí, o novo alimento, que se tornou algo útil para a tribo, 

pois iria saciar a fome dos índios, como se vê pelos exemplos a seguir: 

 
168. Iaçá que virou um novo alimento para nós. (5U4)  
 
169. e minha filha dando uma nova alimentação. (5U16) 
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170. iaçai troce o novo alimento para tribo. (5U25) 
 
171. Esta é Iaça que nos deu um novo fruto (8U5) 

 
172. Iaça tinha virado uma palmeira e seu filho fruto,  
e iriam se um nova alimento pra tripo caiapos.  (8U8) 
 
173. “Essa é Iaçá que se trans- 
formou para nos dar um novo alimento: “O Açaí” (8U12) 
 

Na 5P, o foco da apreciação foi a situação de seca que a tribo estava 

enfrentando, avaliada como ‘reação impacto negativo’. Vejamos os exemplos: 

174. NA tribu dos caiapós AVIA uma gra- 
nde ceca que la AVIA munta ceca (5P1) 
 
175. Na tribo dos caiapos estava acontecendo uma  
grande seca (5P11) 
 
176. Era uma vez na tribo dos Caiapós, houve uma grande seca (5P12) 
 

Na 8P, o foco das apreciações foi o fato de que apesar de estarem 

passando fome, as índias continuavam a ter filhos. Seguem alguns exemplos: 

169. as índias ficavam gravidas, com isso seria difícil alimentá-las. (8P2) 
 
170. estava nascendo muitas crianças,  
que estava ficando cada dia mais dificil, alimentar tanta gente (8P4) 
 
171. começou a complica, porque a tribo estava aumentando cada vez mais,  
para que tan- 
to índio se não havia nem comida, (8P7) 
 

Pelos exemplos de apreciação mostrados aqui, fica claro que na EU os 

alunos deram mais atenção ao lado positivo da história, ao momento em que a 

tribo é contemplada com um novo alimento, o açaí. Em contrapartida, os alunos 

da EP,também observaram esse aspecto, mas enfatizaram em seus textos a 

dificuldade que a tribo enfrentou até chegar ao ponto de ter seus problemas 

resolvidos, o que nos leva a inferir que o contexto desses alunos possa ter 

influenciado na opção de enfatizar essas dificuldades. Isso estaria relacionado 

às próprias dificuldades que os alunos enfrentam no dia-a-dia em função de 

suas condições de vida.  
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O exemplo 179 ilustra bem isso, pois o aluno expõe o problema da tribo 

e faz uma avaliação em forma de pergunta ‘para que tanto índio se não havia 

nem comida?’, mostrando o desequilíbrio entre a real situação da tribo e a 

atitude das índias em continuarem a ter filhos.  

Em síntese, foi possível perceber pelas análises das escolhas 

avaliativas atitudinais que os participantes de 5ª série expressaram poucas 

avaliações nos textos, restringindo-se à reprodução das avaliações da história 

ouvida. Por outro lado, os participantes de 8ª série produziram maior número 

de avaliações, utilizando um léxico variado, principalmente os da 8P. 

Os PCNs (2001:110) destacam que a escola precisa trabalhar no 

sentido de o aluno desenvolver sua capacidade de ouvir, manifestar 

sentimentos, experiências, idéias e opiniões. Portanto, acreditamos que esses 

aspectos devam ser priorizados pela escola desde as séries iniciais, de forma a 

desenvolver nos alunos a capacidade de manifestarem-se nas mais variadas 

situações do cotidiano.  

Terminada a exposição dos resultados, passaremos às considerações 

finais que encerram este trabalho. 
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Considerações Finais 

 
“...mire, veja: o mais importante e bonito do 
mundo é isto; que as pessoas não estão 
sempre iguais, ainda não foram terminadas, 
mas que elas vão sempre mudando. Afinam 
ou desafinam. Verdade maior. É o que a 
vida me ensinou.” 

(João Guimarães Rosa, Grande Sertão: 
Veredas) 

 

Conforme explicitado desde a introdução, esta pesquisa foi motivada 

por nossa prática como professora de língua portuguesa com alunos de 3º e 4º 

ciclos do ensino fundamental, em escolas públicas do município de Santana, 

Estado do Amapá, e teve como objetivo analisar, sob a ótica da LSF, a 

estrutura textual, alguns aspectos grafológicos, a coesão conjuntiva e o léxico 

avaliativo atitudinal em narrativas escritas por alunos de 5ª e 8ª séries, de duas 

escolas públicas (urbana e periférica), no intuito de contribuir com a prática do 

professor de língua materna nas atividades de produção textual em sala de 

aula. 

Descrevendo e interpretando os dados, buscamos respostas para as 

seguintes questões: 

 

Pergunta geral: 

• Que características estruturais e léxico-gramaticais, coesivas e 

avaliativas apresentam os textos de alunos de duas turmas de 5ª e duas 

turmas de 8ª séries, de dois contextos sócio-econômicos diferentes (urbano e 

periférico), quando a produção do texto se dá a partir de uma história contada 

pela pesquisadora e de uma instrução de reprodução do texto? 

 

Perguntas específicas:  

1- A organização estrutural dos textos e as escolhas léxico-gramaticais 

feitas pelos alunos correspondem ao que se espera para as séries escolares 

em questão, em termos de qualidade de escrita? 
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2- Que tipos de elementos conjuntivos emergem dos textos, em que 

padrões de uso e o que revelam sobre o conhecimento de conjunções dos 

participantes?  

3- Que tipos de avaliações atitudinais emergem dos textos e o que 

revelam sobre os participantes da pesquisa? 

 

A análise dos dados revelou que as impropriedades nas produções 

estão mais relacionadas à idade dos seus produtores, em séries menos 

adiantadas, do que seria de se esperar pela idade, do que a fatores sócio-

econômicos relacionados ao lugar onde vivem ou à escola que freqüentam. 

Podem, nesses casos, ser ainda ligadas às características das escolas uma 

vez que, diante das características materiais e mesmo organizacionais não 

ocorreu o esperado no contexto, ou seja, que os jovens da escola urbana 

produzissem melhores resultados que os da escola de periferia, mais pobres. 

Os resultados nos levam, portanto, a hipóteses de que resultados melhores ou 

piores se devem mais a fatores ligados a ensino do que ao contexto 

socioeconômico, uma vez que os alunos do contexto de periferia, em vários 

aspectos, demonstraram ter menos problemas de escrita que seus colegas do 

contexto urbano. 

Assim, sintetizamos, abaixo, os principais resultados encontrados que 

se constituem em respostas às perguntas de pesquisa específicas. 

Quanto à primeira pergunta, concluímos que, em relação às turmas de 

5ª série, a estrutura dos textos é simples e, por vezes, aquém do que é 

esperado para um aluno nessa série, uma vez que há textos compostos 

apenas de Orientação ^ Complicação (um texto); outros de Orientação ^ 

Complicação ^ Resolução (7 textos) e outros de Orientação ^ Complicação ^ 

Resolução ^ Coda (24 textos), que, apesar de terem apresentado os estágios 

básicos de uma narrativa, não contemplaram muitas das informações principais 

da história, necessárias para sua compreensão, fato ocorrido, sobretudo, nas 

produções dos alunos do contexto de periferia, fora da faixa etária adequada 

para a série; evidenciando a carência de leitura entre esses alunos ou a falta 

de ensino dos aspectos estruturais da narrativa.  

Também observamos que, considerado um dos aspectos principais de 

uma narrativa, os alunos de 5ª série pouco reproduziram o estágio de 
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Avaliação, fato que nos levou a agrupar esses textos sob o rótulo de narrativas 

sem estágio de Avaliação, grupo composto de 24 textos, e a inferir que isso 

demonstra a dificuldade dos alunos em expressar opiniões nos textos.  A nós 

parece que não tem sido dada a devida importância para esse aspecto em sala 

de aula, enfatizado pelos PCNs (2000:124) quando dizem que as práticas 

educativas devem ser organizadas de maneira a garantir, progressivamente, 

que os alunos sejam capazes, dentre outras coisas, de “utilizar a linguagem 

para expressar sentimentos, experiências e idéias, acolhendo, interpretando e 

considerando os das outras pessoas”. 

A escrita dos alunos foi outro aspecto mostrado por esta pesquisa 

como ainda bastante deficiente nessa série, evidenciando o baixo nível de 

letramento desses alunos e, consequentemente, uma escola distante das 

práticas de letramento. Inúmeros foram os problemas observados nos textos: 

falta de pontuação e/ou pontuação inadequada, inadequações ortográficas, de 

acentuação e de segmentação de palavras, estrutura de parágrafo deficiente, 

dentre outros. Cabe ressaltar que os alunos do contexto de periferia foram os 

que demonstraram maior dificuldade nesses aspectos, o que, nesse caso, pode 

estar relacionado ao fator faixa etária.   

Em relação aos alunos de 8ª série, ambas as turmas apresentaram 

bom nível organizacional dos textos e de escrita, embora neste aspecto tenham 

sido observadas algumas inadequações não mais esperadas para essa série, 

principalmente ortográficas. As narrativas desses alunos foram agrupadas 

como as narrativas complexas, principalmente por causa do desdobramento 

em estágios, com estágios bem elaborados, com bastantes informações e, 

surpreendentemente, com conteúdo não esperado, em função da instrução 

dada. Cabe mencionar que a turma do contexto de periferia (com alunos na 

faixa etária adequada para a série) se sobressaiu em relação à do contexto 

urbano, apresentando os textos mais completos em termos de estágios e 

conteúdo, bem como menos problemas de escrita, o que nos leva a inferir que 

os alunos desse contexto (periferia) ou tenham tido maior acesso à leitura ou a 

práticas mais eficientes de produção escrita que os alunos da outra série.  Esse 

resultado foi o que mais nos surpreendeu na análise pelo fato de que 

pressupúnhamos que os alunos do contexto urbano se sobressaíssem em 

relação aos do contexto de periferia.  
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Os resultados encontrados acerca da primeira pergunta de pesquisa 

nos levam a concluir quão importante é o trabalho com a estrutura textual e as 

questões de escrita em sala de aula. Christie (1985:36) lembra que ensinar as 

crianças sobre como textos escritos devem ser construídos não deve ser visto 

como impor restrições para as crianças. Pelo contrário, deve ser visto como 

equipar as crianças com um conhecimento de modelos de língua que elas têm 

de ter, e pelos quais se expressarão e se tornarão originais e criativas. Assim, 

é importante que o professor enfatize nas atividades de produção textual a 

estrutura organizacional dos textos, mostrando às crianças como cada estágio 

se constitui, contribuindo para o significado global do texto.  

Acerca da segunda pergunta de pesquisa, constatamos que as 

escolhas coesivas conjuntivas presentes nas narrativas de 5ª série são aquelas 

típicas da linguagem oral, revelando que falta aos alunos maior vivência de 

leitura para ampliar seu vocabulário, uma vez que houve pouca variedade de 

elementos conjuntivos nos textos e esses elementos foram usados em relações 

lógicas muitas vezes inadequadas ao contexto, o que parece demonstrar um 

nível de letramento baixo desses alunos. Até mesmo no uso das conjunções 

consideradas prototípicas (e, mas, porque, assim) eles demonstraram não ter 

segurança, dada a diversidade de significados com que foram usadas, 

principalmente a prototípica ‘e’. 

Em relação aos alunos de 8ª série, eles apresentaram maior 

diversidade de recursos coesivos conjuntivos nos textos, mas ainda há muitos 

problemas quanto ao uso desses elementos em contexto, apesar da série em 

que se encontram; as análises nos levam a crer que há insegurança desses 

alunos no uso das conjunções no texto e/ou desconhecimento do sentido 

expresso por muitos desses elementos. Ressalte-se que dentre as duas 

turmas, a 8P apresentou maior diversidade e número de recursos conjuntivos 

em seus textos.  

O que ficou evidente pela análise dos recursos coesivos conjuntivos é 

que, independentemente de série, há dificuldade dos alunos no uso desses 

recursos em contexto. A nosso ver, é preciso que o ensino desses elementos 

na escola leve em consideração as funções que eles exercem tanto sintática 

como semanticamente, constituindo-se como fator imprescindível para se 

perceber que seu uso não é feito gratuitamente, mas com um propósito 
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comunicativo na construção de sentido.  

A respeito da terceira pergunta de pesquisa, percebemos que os três 

tipos de atitude se manifestaram nos textos, sendo que predominaram as 

avaliações de julgamento, seguidas das de afeto e apreciação. A principal 

diferença ocorreu entre séries. Notamos que os alunos de 5ª série, 

possivelmente por conta da idade e por terem uma visão de mundo mais 

restrita, se ativeram somente ao texto (a lenda), uma vez que produziram 

avaliações com base no contexto do texto, isto é, ao que a própria história 

relata; por outro lado, percebemos que os alunos de 8ª série, provavelmente 

por conta da idade e maior conhecimento de mundo, extrapolaram os limites da 

história e avaliaram por outros ângulos. No caso, por exemplo, em que o 

cacique matou as crianças, os alunos de 5ª série o julgaram, 

predominantemente, como um ser cruel, impiedoso, malvado; em 

contrapartida, na 8ª série, os alunos observaram essa característica, mas 

também observaram que essa atitude do personagem foi tomada para o bem 

da tribo. 

Outra diferença foi observada entre escolas: características do 

contexto cultural foram mais salientes nos textos da EP. Foram os alunos 

dessa turma, sobretudo os de 8ª série, que deixaram transparecer em seus 

textos fatos de sua realidade, como, por exemplo, a cena da morte das 

crianças, bastante enfatizada por eles, uma vez que em seu contexto a 

violência é muito grande, bem como foram os que fizeram escolhas lexicais 

próprias de seu contexto social, desta feita deixando transparecer aspectos de 

sua identidade como, por exemplo, “para enrolar mais a parada”, típica de 

jovens de contextos menos favorecidos socialmente.  

Acreditamos que as diferenças observadas quanto às escolhas 

avaliativas estejam relacionadas a fatores como idade, série e contexto; os 

mais novos ainda precisam ser mais bem trabalhados quanto ao modo de 

expressar posicionamentos nos textos, o que pode ser construído em parceria 

com práticas freqüentes de leitura.   Em sala de aula, consideramos importante 

o trabalho com os recursos da avaliatividade, sobretudo em atividades de 

produção textual, tendo em vista que esses recursos permitem aos alunos 

mostrar o que pensam sobre o que falam ou escrevem.  

Entendemos que uma nova postura do professor em sala de aula 
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acerca das atividades de produção textual deve iniciar com uma auto-reflexão 

sobre sua concepção de linguagem, que, em geral, é a de linguagem como 

mero instrumento de comunicação e não como prática social. O foco do ensino 

de textos deve centrar-se na funcionalidade comunicativa, em textos reais, na 

relação texto/contexto com o objetivo de dotar os alunos de ferramentas 

lingüísticas com utilidade para sua via cotidiana. Como lembram Ikeda e Vian 

Jr. (2009), a escrita deve ser vista como prática social e não como mera 

atividade mecânico-avaliativa.  

Após termos estudado a LSF e realizado inúmeras leituras sobre 

pesquisas com narrativas, sobre ensino de gêneros, percebemos em que 

aspectos falhamos na atividade que propomos aos alunos participantes desta 

pesquisa. Agora, mais seguros e maduros quanto ao que fazer em sala de aula 

nas atividades de produção textual, entendemos que tais atividades devam ter 

como ponto de partida um trabalho que leve o aluno a perceber que qualquer 

texto está inserido em um contexto histórico-social que o constitui, fazendo-o 

entender a contextualização, percebendo os interlocutores (quem fala, para 

quem está falando, de quem fala, de onde fala), o propósito, o canal de 

comunicação, dentre outros aspectos. No caso de narrativas, podemos dizer 

que, realizada a etapa de contextualização, o professor pode trabalhar com a 

estrutura desse gênero, de forma que o aluno perceba seus estágios 

constituintes e a função de cada um desses estágios. Como lembra Martin 

(1992), a organização dos estágios se relaciona à função social que o gênero 

realiza; portanto, para nós, o trabalho com a estrutura textual deve ser 

privilegiado em atividades de produção de texto. Também é importante o 

trabalho com os elementos conjuntivos, voltado para o aspecto funcional, que 

privilegia uma flexibilidade maior na análise. Todos esses aspectos devem ser 

estudados na linguagem em uso, na relação texto/contexto, conforme proposto 

pela LSF. Significa dizer que as práticas descontextualizadas do estudo do 

idioma não podem mais prevalecer na escola, pois não conduzem os 

aprendizes ao letramento. 

Partilhamos do pensamento de Motta-Roth (2006:831) quando diz que: 
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Devemos guiar o aluno para vivenciar a produção textual como um 
exercício de autoria, de participação como produtor de um texto em 
um grupo social, de forma que as escolhas acerca do objetivo da 
escritura, do conteúdo e do estilo do texto, bem como do público-alvo 
são prerrogativa e responsabilidade de escreve. 

 

Em suma, essa pesquisa foi de grande valia para nós porque pudemos 

ter acesso à LSF, que nos alertou sobre a necessidade de se trabalhar a 

relação texto/contexto; a linguagem em uso, a valorização do contexto de 

cultura dos alunos, e trouxe contribuições à nossa prática pedagógica, fazendo-

nos questionar acerca de nosso trabalho com produção textual em sala de 

aula, a fim de buscarmos novas formas de agir. 

Assim, acreditamos que a principal contribuição desta pesquisa seja a 

de provocar reflexão nos professores (como provocou em nós) quanto ao modo 

de conduzir as atividades de produção de texto no ambiente escolar. Não 

tivemos a pretensão de fornecer um modelo ao professor de como conduzir 

suas aulas de produção de textos, mas esperamos ter indicado alguns 

caminhos que os ajudem a pensar nos aspectos que devem ser privilegiados 

nesse tipo de atividade, visando a tornar o ato de produção textual uma 

atividade significativa e prazerosa para o aluno.  

Enfim, estamos satisfeitos com os resultados alcançados e cientes de 

que a contribuição deste trabalho, embora ínfima, considerando o universo do 

conhecimento a ser construído e as limitações e falhas que a pesquisa 

apresentou, representa para nós um enorme desenvolvimento pessoal e 

profissional. 
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ANEXO 1 - ESTRUTURA DOS TEXTOS 
 

TURMA 5U 
 

Texto Título Estrutura/Estágios 
Idade 
dos 

alunos 
5U1 A Lenda do açaí Orientação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 12  
5U2 A lenda do açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução ^ Coda 12 
5U3 A lenda do açaí Orientação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 11 
5U4 A lenda do Açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução ^ Coda 11 
5U5 SEM TÍTULO Orientação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 11 
5U6 A lenda do Açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução ^ Coda 11 
5U7 A LENDA DO AÇAÍ Orientação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 12 
5U8 A lenda do Açaí Orientação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 11 
5U9 A LENDA DO AÇAÍ Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 11 
5U10 A lenda do açaí Orientação ^ Complicação ^ Resolução  11 
5U11 A LENDA DO AÇAÍ Orientação ^ Complicação ^ Resolução 12 
5U12 SEM TÍTULO Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 11 
5U13 A lenda do açaí Orientação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 11 
5U14 A LENDA DO AÇAI Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução ^ Coda 11 
5U15 A lenda do açaí Orientação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 11 
5U16 A lenda do Açaí Orientação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 11 
5U17 A Lenda do açaí Orientação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 12 
5U18 A lenda do açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução ^ Coda 11 
5U19 A lenda do Açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 11 
5U20 A lenda do açaí Orientação ^ Complicação ^ Resolução 12 
5U21 A lenda do Açaí Orientação ^ Complicação ^ Resolução 11 
5U22 A lenda do Açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 11 
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5U23 A lenda do Açaí Orientação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 11 
5U24 A lenda do açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação  ^ Resolução ^ Coda 12 
5U25 A lenda do açaí Orientação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 12 

 
 
 

TURMA 5P 
 
 

Texto Título Estrutura/Estágios 
Idade 
dos 

alunos 
5P1 A LENDA DO AÇAI Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução 13 
5P2 A lenda do açai de 

Iaça 
Orientação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 13 

5P3 SEM TÍTULO Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 12 
5P4 A lenda do Açai Orientação ^ Complicação ^ Resolução  13 
5P5 O açai da tribo Orientação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 13 
5P6 O tribo dos Caiapós Orientação ^ Complicação ^ Resolução 11 
5P7 A lenda do açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Resolução  13 
5P8 Tribo dos caiapós Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução 

^ Coda 13 

5P9 SEM TÍTULO Orientação ^ Complicação ^ Resolução 13 
5P10 Tribo dos Caipós Orientação ^ Complicação ^ Resolução 12 
5P11 A lenda do açaí Orientação ^ Complicação  13 
5P12 A LENDA DO AÇAI Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução 

^ Coda 13 

5P13 A lenda do açaí Orientação ^ Complicação ^ Resolução 13 
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TURMA 8U 
 

Texto Título Estrutura/Estágios 
Idade 
dos 

alunos 
8U1 A lenda do Açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução  15 
8U2 A LENDA DO AÇAÍ Orientação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Resolução 

^ Coda 14 

8U3 A lenda do Açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução 15 
8U4 A lenda do Açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução ^ Coda 14 
8U5 A LENDA DO AÇAÍ Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução 

^ Coda 14 

8U6 A lenda do açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução 14 
8U7 A lenda do açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução ^ Coda 15 
8U8 A lenda do açaí Orientação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda - 
8U9 A lenda do Açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução 16 
8U10 A lenda do açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução ^ Coda 15 
8U11 Lenda do açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução 

^ Coda 15 

8U12 Lenda do Açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 14 
8U13 A lenda do açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução 

^ Coda 15 

8U14 A lenda do Açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução ^ Coda 16 
8U15 A lenda do Açaí Orientação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 14 
8U16 A lenda do Açaí Orientação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 16 
8U17 A lenda do Açaí Orientação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 14 
8U18 A lenda do Açaí Orientação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 14 
8U19 A lenda do açaí Orientação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 15 
8U20 A lenda do Açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução 15 
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^ Coda 
8U21 A lenda do açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução ^ Coda 15 
8U22 A lenda do Açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução 15 
8U23 A Lenda do Açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução ^ Coda 16 
8U24 SEM TÍTULO Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 15 
8U25 A lenda do Açaí Orientação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 15 
8U26 “A lenda do Áçai” Orientação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 15 
8U27 A lenda do Açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução ^ Coda 15 
8U28 A lenda do açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução 16 
8U29 A lenda do açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução ^ Coda 16 
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TURMA 8P 

 

Texto Título Estrutura/Estágios 
Idade 
dos 

alunos 
8P1 A lenda do açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução 

^ Coda 14 

8P2 Como surgiu o açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução 
^ Coda 14 

8P3 A lenda do açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução 
^ Coda 15 

8P4 A lenda do Tupiraçá Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução 
^ Coda 15 

8P5 A lenda do açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução 
^ Coda 15 

8P6 A lenda do Açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução 
^ Coda 15 

8P7 A lenda do açaí Orientação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação 
^ Resolução ^ Coda 15 

8P8 A lenda do açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução ^ Coda 14 
8P9 História do açaí Orientação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 15 
8P10 A lenda do Açaí Orientação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 15 
8P11 Como surgiu a lenda 

do açaí 
Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução 
^ Coda 15 

8P12 A Lenda do Açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução 
^ Coda 15 

8P13 SEM TÍTULO Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 14 
8P14 A Lenda do Açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução 

^ Coda 15 
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8P15 A historia de iaça ou 
açaí 

Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação ^ 
Complicação ^ Avaliação ^ Resolução ^ Avaliação ^ Resolução ^ Avaliação ^ 
Resolução ^ Coda 

15 

8P16 Um amor de 
guerreira 

Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução 
^ Coda 14 

8P17 SEM TÍTULO Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução 
^ Coda 15 

8P18 A lenda do açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 15 
8P19 A lenda do açaí Orientação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 15 
8P20 A lenda do Açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução 

^ Coda 15 

8P21 A lenda do Açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução 
^ Coda 15 

8P22 A lenda do açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Complicação ^ Resolução ^ Coda 15 
8P23 A lenda do Açaí Orientação ^ Complicação ^ Avaliação ^ Resolução  14 181
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ANEXO 2 – ÁLBUM SERIADO 
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