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RESUMO 

Esta pesquisa emprega a Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) como parte integrante 

de um modelo de descrição linguística, e busca contribuir para este modelo a partir de um 

enfoque específico, qual seja, o da descrição das orações materiais em português 

brasileiro. Baseando-se nos trabalhos de Halliday e Matthiessen (2004, 2013) e, no 

trabalho de Caffarel et.al. (2004), a pesquisa objetiva descrever as orações materiais do 

português brasileiro e demonstrar a aplicabilidade desta descrição para o campo 

disciplinar dos Estudos Multilíngues. Os dados foram extraídos do corpus CALIBRA 

(Catálogo da Língua Brasileira), um corpus monolíngue em português brasileiro 

organizado conforme parâmetros sistêmico-funcionais. As análises pautaram-se pela 

VISÃO TRINOCULAR postulada pela LSF para examinar todo fenômeno em foco sob 

as perspectivas nomeadamente DE CIMA, DE BAIXO e AO REDOR, o que permitiu 

apresentar as funções transitivas (Processos e Participantes) que tomam parte nas orações 

materiais. DE CIMA: foram apresentados os significados semânticos que são realizados 

pelos Processos e pelos Participantes; DE BAIXO: cada um dos Processos e Participantes 

foram caracterizados em relação aos elementos que operam na ordem da oração e, AO 

REDOR: foram investigados os padrões das orações materiais transformativas e das 

orações materiais criativas. Os dados extraídos permitiram: (1) mapear a distribuição dos 

Processos Materiais no corpus; (2) identificar como e em quantas classes de orações 

materiais o corpus estava organizado; (3) descrever os padrões e as realizações estruturais 

das orações materiais e, (4) desenhar o sistema. Como resultado mais importante, o fato 

de a descrição desta pesquisa ter orientação tipológica permitiu compreender a produção 

linguística dentro do ambiente multilíngue. Em conclusão, esta pesquisa apresenta 

evidências de uma descrição sólida das orações materiais do português brasileiro e 

demonstra a aplicabilidade desta para a linguística contrastiva e para os Estudos da 

Tradução. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Linguística Sistêmico-Funcional. Estudos Multilíngues. 

Descrição linguística. Orações materiais do português brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

This research uses the Systemic-Functional Linguistics as an integrating part of a 

linguistic description model and aims at contributing to this model through a description 

of the material clauses in the grammar of Brazilian Portuguese. Drawing on the work of 

Halliday & Matthiessen (2004, 2013) and, in the work of Caffarel et.al. (2004) the research 

aims at describing it and demonstrating the applicability of the Multilingual Studies. Data 

were retrieved from CALIBRA (Catálogo da Língua Brasileira), a monolingual corpus 

organized according to systemic functional parameters. The study made use of a 

TRINOCULAR PERSPECTIVE, as posited by systemic functional linguistics, whereby 

a given phenomenon is approached FROM ABOVE, FROM BELOW and FROM 

AROUND a given observation stance. This perspective allowed to present the transitive 

functions (Processes and Participants) that take part in the material clauses. Viewed 

FROM ABOVE, the semantic meanings that were performed by the Processes and 

Participants were presented. Viewed FROM BELOW, each one of the functions was 

characterized in respect to the elements that operate in the order of the clause and. Viewed 

FROM AROUND, the patterns of transformative material clauses and of the creative 

material clauses were investigated. The extracted data allowed: (1) to map the Material 

Processes distribution in the; (2) to identify as and in how many classes of material clauses 

the corpus was organized; (3) to describe the patterns and structural achievements of 

material clauses and (4) to design the system. As more important result, the fact of the 

description of this research to have typological orientation, it allowed inside to understand 

the linguistic production of the multilingual environment. In conclusion, this research 

shows evidences of a solid description of the Brazilian Portuguese material clauses and 

demonstrates the applicability of this for the contrastive linguistics and the Translation 

Studies. 

 

KEY WORDS: Systemic-Functional Linguistics. Multilingual Studies. Language 

description. Brazilian Portuguese Material Clauses. 
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LISTA DE TERMOS EM PORTUGUÊS BRASILEIRO 

Os termos sistêmicos 1apresentados nesta dissertação seguiram as recomendações da lista 

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

Linguística Sistêmico-Funcional em português.  

Actor Ator 

adverbial/adverbials adverbial/adverbiais 

           affected                               afetado 

Agency Agência 

Attribute Atributo 

Beneficiary Beneficiário 

Client Cliente 

Criative criativo 

Circumstance Circunstância 

Delicacy delicadeza 

Depictive Attribute Atributo Descritivo 

figure figura 

figure of being figura de ser 

figure of doing figura de fazer 

figure of happening figura de ocorrer 

figure of having figura de ter 

figure of sensing figura de experienciar 

from above de cima 

from below de baixo 

Goal Meta 

inherent Inerente 

Material process Processo material 

mental process Processo mental 

MOOD system sistema de MODO 

multilingual studies estudos multilíngues 

phrase frase 

Quality Attribute Atributo Qualidade 

Receive Recebedor 

rank ordem 

Resultative Attribute Atributo Resultante 

roundabout ao redor 

Scope Escopo 

Scope: entity Escopo: entidade 

Scope: process Escopo: processo 

select selecionar 

selection seleção 

stratum estrato 

system network rede do sistema 

systemics sistêmica / teoria sistêmica 

Thing (gramatical) Ente 

                                                           
1Disponível em: http://2.lael.pucsp.br/~tony/sistemica/. 



 

 

 

 

Token Símbolo 

Transformative Transformativo 

TRANSITIVITY system sistema de TRANSITIVIDADE 

trinocular perspective trinocular perspective 

verbal process Processo verbal 

unfold desenrolar 

 

 

REDE DOS SISTEMAS 

Disposição da rede: 

 

 



 

 

 

 

 

Fonte: Traduzida e adaptada de Matthiessen e Halliday (2009, p. 98) por Figueredo (2011). 
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INTRODUÇÃO 

Tendo a língua como objeto de estudo, esta pesquisa se ocupa da produção de 

significados e adota como base de interpretação a Linguística Sistêmico-Funcional 

(doravante LSF), na qual, o olhar da investigação se volta para a organização interna da 

língua como sistema. A presente pesquisa localiza-se no campo disciplinar dos Estudos 

Multilíngues – mais precisamente, a descrição linguística multilíngue da gramática do 

português brasileiro (PB) (CAFFAREL et al., 2004; FIGUEREDO, 2011; HALLIDAY, 

1964, 1978, 2002, 2003; HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2004, entre outros). 

Os Estudos Multilíngues de acordo com Matthiessen et al., (2008, p. 146), é a área 

de estudos que englobam todas as abordagens que envolvem mais de uma língua, entre 

elas: a “tipologia linguística, a descrição linguística, a tradução (incluindo interpretação), 

o ensino de tradutores, os Estudos da Tradução (de agora em diante, ET), o ensino da 

segunda língua ou língua estrangeira, a lexicografia multilíngue (incluindo os bancos de 

terminológicos multilíngues para a tradução) e o multilinguismo” e que têm a LSF como 

alicerce para os seus estudos. Conforme os autores apontam, estas áreas servem como 

suporte uma das outras e geram resultados mutualmente aplicáveis, inclusive em 

compararem e contrastarem os recursos linguísticos em diferentes línguas. Em vista disto, 

a comparação e o contraste são operações de muita importância para qualquer análise 

multilíngue, incluindo a tradução. Isto porque tanto a comparação como o contraste são 

capazes de revelarem formas de produção dos sistemas linguísticos que, de outra forma, 

seria muito mais difícil compreender.  

Em vista do que sabe de estudos anteriores, a tradução, em alguns casos, só é 

possível se as línguas estiverem descritas em razão da necessidade de a análise da 

tradução ter de lidar com questões linguísticas, incluindo-se o contexto da produção de 

significado (FIGUEREDO, 2011). Segundo Halliday et al., (1964), é possível entender o 

funcionamento dos sistemas da língua sem descrevê-los, no entanto, corre-se sempre o 

risco de se fazer interpretações sem sustentação pelos dados, quando a comparação e o 

contraste não se baseiam em uma descrição. Assim sendo, as descrições das línguas são 

indispensáveis para os estudos que buscam teorizar e explicar a tradução a partir de uma 

teoria linguística (HALLIDAY; McINTOSH; STREVENS, 1964). De acordo com os 
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autores, “a finalidade de uma teoria linguística é de nos permitir fazer afirmações úteis e 

poderosas sobre como cada língua funciona” (1964, p. 31)2.  

A forma como a LSF interpreta a língua é capaz de produzir descrições 

linguísticas (a partir de agora, DL) amplas e complexas o suficiente para lidar com as 

demandas dos Estudos Multilíngues e da tradução uma vez que, possibilita que os 

recursos linguísticos em diferentes línguas sejam comparados e contrastados.  

O trabalho de DL pelo viés da LSF é direcionado para a organização interna do 

sistema linguístico. Conforme aponta Halliday (2002), a LSF é uma teoria linguística 

geral aplicável a DL particulares e não, uma teoria de universais aplicável a DL gerais. 

De acordo com o autor, um dos principais pressupostos da LSF é que a DL deve trabalhar 

com os sistemas e com as estruturas da teoria linguística base, bem como, com o método 

por ela desenvolvido; consequentemente, a descrição implica, em estabelecer relação 

entre a teoria e os dados obtidos por meio da própria teoria, conforme é apresentado na 

FIG.1. 

 

 
Figura 1 – Círculo virtuoso entre teoria, descrição e aplicação. 

Fonte: Figueredo (2011, p. 45). 

 

Como se observa na FIG.1, a descrição em nenhum momento se desvincula da 

teoria – mesmo que esta seja empregada indiretamente – razão pela qual a teoria é 

constantemente retomada nos trabalhos descritivos, os quais, por sua vez, evidenciam o 

                                                           
2 Minha tradução para: The purpose of a grammatical theory is to enable us to make useful and powerful 

statements about how each language works. (Todas as traduções de citações apresentadas neste trabalho, 

salvo quando for indicado, foram feitas pela autora.) 
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potencial da teoria pelo nível de detalhamento da análise (MATTHIESSEN, 1996). 

Halliday (1985, p. 07) considera que, “…o valor de uma teoria está no uso que se possa 

fazer dela e que além disto, uma teoria linguística deve ser “essencialmente orientada para 

o consumidor de produtos linguísticos”. 

No que diz respeito à DL de uma determinada língua, Halliday (2002, p.21) 

aponta: 

[...] a descrição pode partir da organização formal da própria língua, de 

outras línguas, ou ainda, de critérios não formais de organização [...]: 

não existem categorias linguísticas de organização formal universais. 

Hipoteticamente, poderia haver categorias que, formalmente, são 

comuns a todas as línguas, mas na realidade isso não é possível. Quanto 

aos critérios não formais, esses só caberiam na descrição se forem 

considerados, a priori, como universais (Traduzido por FIGUEREDO, 

2011).3 

 

Uma das preocupações mais antigas da LSF, segundo Halliday (2002), reside na 

produção de DL que sejam detalhadas e abrangentes o suficiente, de modo a explicarem 

os números de fenômenos, os quais, a teoria alcança, pois, são capazes de oferecer 

recursos para a produção de ferramentas aplicáveis a uma série de estudos que, de forma 

ampla, se agrupam em: (i) estudos descritivos; (ii) estudos aplicados e, (iii) estudos 

teóricos.  

A DL das línguas particulares com base na LSF dá visibilidade a muitos aspectos 

das línguas que antes não eram visíveis, isto acontece em virtude do método de descrição 

das línguas em contexto de uso como um sistema de comunicação humana que por sua 

vez, são realizados pelos textos e, também, por possuir ferramentas que permitem a 

aproximação dos diferentes sistemas linguísticos por várias perspectivas: “de baixo”, “de 

cima”, “ao redor”, “em torno” e “além” da oração (MATTHIESSEN, 1998).   

Como bem esclarecem Halliday e Matthiessen (2004, p. 24) usamos a língua para 

dar sentido a nossa experiência e para realizar nossas interações com outras pessoas. 

Desta forma, ao mesmo tempo em que a gramática interage com outros sistemas – físicos, 

                                                           
3 Such categories as are established in the description of the grammar of a language may be referred to 

forms of the language itself, or to forms of another language (or other languages) or to non-formal-linguistic 

concepts […]: there can be no universal formal-linguistic categories (there might theoretically be categories 

formally identified as common to all languages studied heretofore, but such identification is not yet a 

practical possibility), while non-formal-linguistic categories, if they are to figure in the description at all, 

must be implicitly regarded as universal. 
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biológicos e sociais, como os acontecimentos e as condições do mundo e com os 

processos sociais que nela ocorrem, organiza a interpretação da experiência e a interação 

de processos sociais, de modo que eles são “semiotizados”. Assim sendo, os autores 

(2004), afirmam que as escolhas linguísticas feitas se realizam em termos de sistemas que 

se conectam em grupos, aos quais se denominam metafunções e, ao mesmo tempo, às 

variáveis do registro correspondentes a elas e, defendem que a oração tem seu objetivo 

comunicativo determinado por três tipos de significados interdependentes:  ideacional (a 

oração encarada como representação); interpessoal (a oração encarada como troca) e, 

textual (a oração encarada como mensagem). Neste sentido, a gramática de uma língua 

qualquer pode ser abordada a partir de um destes pontos de vista ou de todos os três juntos. 

As metafunções, respectivamente, se referem às manifestações das funções que estão 

inerentes a todos os usos da língua, tais como: (a) representar o meio, (b) estabelecer 

relações com os outros e, (c) organizar a informação. Todas as instâncias de uso da língua 

abarcam as três metafunções simultaneamente.  

Segundo Caffarel et al., (2004), Halliday e Matthiessen (2004), levar em conta as 

metafunções da linguagem na descrição das línguas, significa verificar como as línguas 

naturais se estruturam, se organizam com base em princípios funcionais de caracterização 

da linguagem humana. As funções da linguagem (no seu aspecto semântico) relacionam-

se com as funções gramaticais, na medida em que estas são a realização gramatical 

daquelas sob o ponto de vista léxico-gramatical.  

Para descrever a gramática de uma língua (ou parte do seu sistema linguístico, 

como é o caso desta pesquisa) sistêmico-funcionalmente é conveniente ter por base uma 

língua já descrita, se possível, em termos sistémico-funcionais ou funcionais, ou até 

descrita nos moldes tradicionais (REGO, 2012). Descrita sistêmico-funcionalmente, a 

língua inglesa tem sido utilizada como modelo de descrição para as pesquisas descritivas 

em outras línguas.  

No que diz respeito às pesquisas no Brasil sob o viés da LSF, a maioria são de 

estudos que se basearam na teoria ora para descrever padrões em textos em relação 

tradutória ora como instrumento de análises. Entre os estudos descritivos dos sistemas 

que compõem o potencial de significado do PB se destacam os trabalhos de Figueredo, 

(2010, 2011); Figueredo et al., (2008); Figueredo e Pagano, (2007). 
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Muitos sistemas que compõem o potencial de significado do PB sob a orientação 

da LSF ainda não estão descritos, desta forma, esta dissertação propõe uma descrição das 

orações materiais que possa ser empregada em estudos comparativos/multilíngues,  que  

sirva como suporte para futuras pesquisas em tradução pautadas pela visão da LSF de 

forma a possibilitarem a análise de fenômenos linguísticos mais complexos de 

investigação que inclui, entender o produto da tradução como resultado de operações 

linguísticas condicionadas por fatores como, o envolvimento de mais de uma língua 

(FIGUEREDO, 2011).  

Esta pesquisa caracteriza-se como objeto de estudos da linha de pesquisa 

‘Tradução e Práticas Discursivas’ uma vez que se interessa pelo mesmo tipo de 

investigação: a análise de práticas discursivas e seus processos de constituição em 

contextos interculturais variados tendo em vista, suas múltiplas materializações, da 

produção à recepção.  

Esta pesquisa se justifica pelo fato de ser um estudo baseado em corpus, isto é, a 

língua em uso e usa a DL como base, assim, quaisquer trabalhos de outras línguas que 

também usam a DL possuem o potencial de comparação. A relevância desta pesquisa 

reside na contribuição que oferece aos Estudos Multilíngues, possibilitando tanto a 

comparação entre os sistemas linguísticos que organizam a oração material em PB e uma 

estrutura semelhante em outra língua, quanto os significados construídos nos textos fonte 

e alvo em um par linguístico que tenha como um dos componentes o PB.  

Além disso, esta pesquisa também se mostra relevante para os estudos da LSF, ao 

contribuir, juntamente com outras descrições parciais já realizadas para o PB com base 

na LSF para uma descrição ampla da língua (ARAÚJO, 2007; FIGUEREDO, 2007, 2011; 

FERREGUETTI, 2014; FIGUEREDO, PAGANO e FERREGUETTI, 2014; SÁ (2016). 

Em suma, esta pesquisa se justifica pelo fato de ainda não haver uma descrição 

sistêmico-funcional das orações materiais do PB que atente para o caráter multilíngue da 

descrição, orientando-se para a contribuição com o campo disciplinar dos Estudos 

Multilíngues. 

Além da língua inglesa, mais oito línguas descritas sistêmico-funcionalmente — 

francês, alemão, tagalo, vietnamita, chinês, japonês, telugo e pitjantjatjara — apresentadas 

em Caffarel et al., (2004). Partindo das configurações das orações materiais destas 
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línguas é possível identificar, mapear e comparar as características gerais e as funções 

linguísticas particulares das orações materiais do PB para assim, descrever os seus 

padrões e suas realizações estruturais. 

Visando contribuir com os ET e os estudos linguísticos de base sistêmico-

funcional, tanto para o contraste tipológico, do ponto de vista da linguística, quanto das 

análises de tradução, do ponto de vista das abordagens sistêmicas bem como para a 

elaboração de um modelo que explique a produção e padrão de variabilidade de textos no 

ambiente multilíngue (FIGUEREDO 2011), constituem-se  objetivos gerais desta 

pesquisa:  

✓ propor uma descrição sistêmico-funcional das orações materiais do PB. 

✓ contribuir para a descrição sistêmico-funcional do PB. 

✓ contribuir com os estudos sistêmico-funcionais aplicados ao PB. 

✓ contribuir com os Estudos Multilíngues, com os Estudos da Tradução, com os estudos 

linguísticos de base contrastiva e com o ensino de línguas. 

Constituem-se objetivos específicos: 

✓ mapear os constituintes (Participantes e Processos) e as realizações das orações 

materiais; 

✓ comparar os padrões e a frequência dos constituintes (Participantes e Processos) e das 

realizações encontrados, 

✓ descrever a distribuição das orações materiais por processo sócio semiótico 

✓ desenhar o sistema do Processo Material em PB.  

✓ pontar caminhos para as descrições sistêmicas-funcionais das línguas com base em 

corpus. 

A apresentação desta pesquisa seguirá os seguintes passos. O Capítulo 1, 

apresenta a revisão teórica que norteia a presente pesquisa. 
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O Capítulo 2 traz a metodologia utilizada para a descrição das orações materiais. 

Apresenta o corpus utilizado e a forma como foi anotado com o objetivo de extrair os 

dados relevantes para a análise. 

O Capítulo 3 apresenta a análise dos dados obtidos pela aplicação da metodologia 

e a discussão dos mesmos. 

Por fim, a dissertação tece as considerações finais sobre o trabalho, apontando 

como pode contribuir para as pesquisas dos ET e da descrição sistêmico-funcional do PB, 

além de suas limitações e sugestões para pesquisas futuras e, apresenta as referências 

bibliográficas que nortearam a pesquisa. 
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CAPÍTULO 1: REVISÃO TEÓRICA 

1.1 A LSF como produção de significados 

Em virtude de sua natureza funcional, a LSF se desenvolveu como teoria de 

produção da linguagem e, desde então, dedica-se a compreender e descrever a língua em 

contexto de uso como um sistema de comunicação humana, razão pela qual, esta (a 

língua) pode ser estratificada e categorizada (HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2004). A 

justificativa de um modelo da linguagem como sistema é exposta pelos autores da 

seguinte forma:  

São muitas as razões para a adoção de uma perspectiva sistêmica. Uma 

delas é que as línguas evoluem — elas constroem significado. Além 

disto, os sistemas evolutivos não podem ser explicados simplesmente 

como uma soma de partes. Nosso pensamento tradicional sobre a 

linguagem, que é composicional, deve ser, se não substituído, pelo 

menos complementado por um pensamento ‘sistêmico’, por meio do 

qual buscamos compreender a natureza e a dinâmica do sistema 

semiótico como um todo (HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2004, p. 

20).4 

 

Conforme estes autores, “a linguagem é um sistema semiótico complexo, que 

apresenta vários níveis, ou estratos”. No plano da expressão, a linguagem apresenta as 

categorias da fonética e da fonologia (o sistema sonoro); no plano do conteúdo, estão a 

léxico-gramática e a semântica; no plano do contexto, encontram-se as três variáveis 

(campo, sintonia e modo), importantes nas escolhas do falante. Devido à complexidade 

da organização do sistema linguístico e de suas relações com o contexto, Halliday e 

Matthiessen (2004), assinalam que o estudo de um aspecto da linguagem deve ser 

entendido sempre em referência à linguagem como um todo. Por isso, estes autores 

ressaltam que é necessário o reconhecimento de onde se situa o estudo em relação ao todo 

da linguagem, a qual, segundo os autores, organiza-se a partir de cinco dimensões: 1) a 

dimensão da estratificação, organizada pelo princípio de realização; 2) a dimensão da 

estrutura (i.e. sintagmática), organizada pelo princípio de escala de ordem; 3) a dimensão 

das metafunções, organizada pelo princípio metafuncional; 4) a dimensão da instância, 

organizada pelo princípio de instanciação; e 5) a dimensão do sistema (i.e. 

paradigmática), organizada pelo princípio de delicadeza. Assim sendo, o trabalho 

                                                           
4 There are many reasons for adopting this systemic perspective; one is that languages evolve — they are 

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

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

thinking whereby we seek to understand the nature and the dynamic of a semiotic system as a whole. 
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descritivo do presente estudo se localiza na matriz de função-ordem a qual apresenta os 

recursos do estrato gramatical segundo a sua função na organização interna do sistema 

(representacional [ideacional], interativa [interpessoal] e discursiva [textual]) e a 

hierarquia composicional de suas ordens (morfema, palavra, grupo [e frase], oração) e 

investiga a função pertencente à metafunção ideacional: o sistema de 

TRANSITIVIDADE5, que está relacionado aos tipos de Processos, especificamente as 

configurações do Processo Material (ver FIG.1). 

 
Figura 2 – Localização da descrição da pesquisa na matriz de função-ordem do português 

brasileiro. 

Fonte: Adaptação de Caffarel et al.; (2004, p. 41) para o português brasileiro traduzida por 

Figueredo (2011, p. 30). 

 

No que diz respeito à metafunção ideacional, Halliday (1985, 1994); Halliday & 

Matthiessen (1999, 2004) e Caffarel et al., (2004), apontam que, ela pode ser explorada 

através de duas perspectivas: da perspectiva experiencial, que é a estrutura funcional 

interna das configurações experienciais da oração e, da perspectiva lógica, que fornece 

recursos para entender a complexidade da oração. Estas perspectivas complementam uma 

à outra, dando um equilíbrio entre as similaridades e as diferenças entre os tipos de 

Processos. Conforme estes autores, a realização da metafunção ideacional ocorre através 

do sistema da TRANSITIVIDADE que permite distinguir nitidamente “aquele que faz” 

                                                           
5 A LSF adota letra maiúscula para nome de sistema; primeira letra maiúscula para função e, letra minúscula 

para o elemento na estrutura. 
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e “aquele a quem se faz”. O sistema de TRANSITIVIDADE consiste em um sistema 

gramatical associado à representação das ideias e da experiência humana e trata-se da 

relação entre componentes que formam uma “Figura”. Cada Figura pode ser projetada 

como: (i) Figuras de fazer e de ocorrer; (ii) Figuras de sentir; (iii) Figuras de dizer  e, (iv) 

Figuras de ser e de ter. Resumidamente, de acordo com Halliday e Matthiessen (1999), 

Figura é um fragmento básico da experiência que personifica um quantum da mudança e 

é composta de um Processo (expressão de um evento), de um ou mais Participantes (quem 

realiza o quê) e, eventualmente, de Circunstâncias associadas ao Processo (quando, como, 

onde, por que, etc.). Gramaticalmente, Processo, Participantes e Circunstâncias são 

considerados categorias semânticas que ilustram, de modo geral, a forma que os 

fenômenos do mundo das experiências são representados na estrutura transitiva de uma 

oração. A FIG. 3 mostra a representação típica dos Processos, Participantes e Circunstâncias 

relacionado à léxico-gramática e realizado pelo sistema de TRANSITIVIDADE. 

 

 
Figura 3 –  Representação típica dos Processos, Participantes e Circunstâncias. 

       Fonte: Halliday e Matthiessen (1999, p. 55). 

 

Conforme demonstrado na FIG. 3, apresentada em Halliday e Matthiessen (1999), o 

componente lógico da metafunção ideacional é instanciado no nível da léxico-gramática, mais 

especificamente no tipo de interdependência lógico-semântica entre as orações. As orações, 

por sua vez, realizam diferentes tipos de Processos que apresentam contribuições distintas 

para a construção da experiência nos textos. A LSF propõe a divisão dos Processos em 

Material: representam o mundo externo ao falante, são Processos da ação (fazer) e do 

evento (ocorrer); Mental: representam o mundo interno, são Processos da percepção, 
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afeição e cognição e, Relacional (subdividido em Identificativo e Atributivo): 

estabelecem uma relação de identidade ou atribuição entre dois seres ou entidades. Estes 

três Processos, segundo Halliday (2002) é o fundamento da gramática como uma teoria 

da experiência, pois apresentam três tipos diferentes de configuração estrutural e dá conta 

da maioria das orações de um texto, entretanto, entre eles localizam-se o Processo Verbal: 

representam as relações discursivas e o Processo Existencial: representam fenômenos que 

existem ou acontecem. Na gramática da língua inglesa, além destes cinco Processos, há 

também os Processos Comportamentais, que envolvem comportamento fisiológico e 

psicológico comportamental.   

É importante destacar que entre as oito línguas (francês, alemão, tagalo, 

vietnamita, chinês, japonês, telugo e pitjantjatjara) apresentas em Caffarel et al., (2004) 

há variação no sistema de TRANSITIVIDADE, isto é, elas apresentam quatro tipos de 

Processos (Material, Mental, Relacional e Verbal). Nestas, o Processo Existencial é um 

subsistema do Processo Relacional. Já na gramática do PB, segundo Figueredo (2011), o 

sistema de TRANSITIVIDADE se constitui por cinco tipos de oração: material, mental, 

relacional, verbal e existencial. 

 

1.2 O Processo Material 

Em relação aos Processos Materiais, objeto da presente pesquisa, (de certa forma, 

a DL é comparável nas línguas, isto é, as línguas estudadas empregam noções bastante 

semelhantes como: Ator, Meta; Transformativo/ Criativo; Transitivo/ Intransitivo entre 

outros).  Vale ressaltar que, ainda que as línguas empreguem noções semelhantes, cada 

uma delas apresentam as suas particularidades que as distinguem umas das outras. É 

importante dizer que, não houve a necessidade de abordá-las isoladamente. A seguir são 

apresentadas as propriedades gerais das orações materiais observadas nas línguas 

estudadas. 

As nove línguas caracterizam os Processos Materiais como os responsáveis pelas 

experiências externas do ser humano, isto é, pelas ações e pelos eventos que ocorrem no 

mundo sendo os responsáveis por provocarem a mudança no desenvolvimento dos 

eventos. Os Processos Materiais interpretam as figuras de “fazer” e as figuras de “ocorrer” 

e, representam a noção de que ‘‘alguma entidade ‘faz’ algo – que pode ser feito ‘para’ 
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alguma outra entidade’’. Conforme, as línguas citadas, Processos Materiais têm sempre 

um Participante que é obrigatório, o Ator e um Participante opcional, a Meta.    

Além dos Processos e dos Participantes que serão apresentados a seguir, as 

orações materiais, às vezes, podem apresentar Circunstâncias, que indicam lugar, tempo, 

modo, causa, dentre outros. Cabe ressaltar que, as Circunstâncias não foram consideradas 

na descrição desta dissertação. 

 

1.3 A função do Ator e da Meta na oração material 

Conforme apresentado em Caffarel et al., 2004 e, em Halliday e Matthiessen 

(2004, 2013), o Ator é o Participante que realiza a ação, promovendo o desenrolar do 

Processo ao longo do tempo e a Meta é o Participante afetado diretamente pelo 

Participante, Ator, pois sofre os efeitos da ação.  

 O Ator, por sua vez, tanto pode aparecer em situações em que ele é o único 

inerente ao Processo bem como em situações, nas quais, além dele, há também o 

Participante Meta, inerente ao Processo, isto é, nas situações em que o Ator é o único 

inerente ao Processo como apresentado no exemplo 16, retirado do corpus de análise, a 

seguir, o resultado é confinado ao próprio Ator, pois, a ação vai do Ator para o Processo 

e, neste caso, a oração material desempenha um ‘acontecimento’.  

Exemplo 1: <REL_FM_07 L737> 

O trem <Ator> chegava <P. Material> às cinco horas da tarde. 

Nas situações, nas quais, o Ator não é o único inerente ao Processo, ou melhor, 

também temos a presença da Meta, o resultado, como se observa no exemplo 2, é 

registrado em primeira instância na Meta, pois, a ação não vai do Ator para o Processo e 

sim, atinge a Meta, impactando-a de alguma forma, isto é, o desenrolar (Unfold) do 

Processo é estendido à Meta. Tal oração desempenha um ‘fazer’. 

Exemplo 2: <XPL_EM_02 L137>  

No começo Deus <Ator> criou <P. Material> o mundo <Meta> [...]. 

                                                           
6 Todos os exemplos expostos foram retirados do corpus de análise. Eles são apresentados com a respectiva 

etiqueta a qual pertencem no CALIBRA.  
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Como podemos observar nos exemplos 1 e 2, Processos Materiais são os 

responsáveis por planos de ‘acontecimentos’ e por planos de ‘fazer’. Os planos de 

‘acontecimentos’ envolvem apenas o Participante Ator e são denominados intransitivos. 

De acordo com a LSF a configuração da oração intransitiva é: Ator + Processo. 

Os planos de ‘fazer’ envolvem no mínimo, dois Participantes, o Ator e a Meta e, 

são denominados transitivos. Sua configuração é: Ator + Processo + Meta. 

Em termos sistêmico-funcionais, tanto o Ator como a Meta são representados por 

um grupo nominal7 que pode ser tanto um Ente Animado como um Ente Inanimado.  

Halliday e Matthiessen (2004, p. 325) afirmam: “o elemento ao qual chamamos 

‘Ente’ é o núcleo semântico do grupo nominal, podendo ser um substantivo comum, 

substantivo próprio, ou um pronome (pessoal) ”. 

O sistema de Ente é apresentado na FIG. 4. 

 

Figura 4 – Parte da delicadeza do sistema de Tipos de Ente.  

Fonte: Figueredo (2011, p. 254) 

 

Como exposto na FIG. 4, a condição de entrada para o sistema de Ente é o recurso, 

ente. O recurso ente permite a seleção de animado ou de inanimado. Animado permite a 

seleção de humano ou de animal. Inanimado permite a seleção de objeto (material) ou de 

substância ou de abstração. 

Qualquer tipo de Ente pode operar como Ator e como Meta. Vejamos o exemplo 

2 apresentado acima. 

No começo Deus <Ator> criou <P. Material> o mundo <Meta> [...]. 

                                                           
7 Ver Figueredo (2007) para a descrição do grupo nominal e do Ente em português. 
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Como é possível observar, Deus (Ator) é um Ente Animado e o mundo (Meta) é 

um Ente Inanimado.  

Se alterarmos a oração para: A seleção natural criou o ser humano, teremos o 

Ator, como um Ente Inanimado (seleção natural) e a Meta, como um Ente Animado (o 

ser humano).  

Ou : O oceano criou a vida; onde tanto o oceano (Ator) como a vida (Meta) é um 

Ente Inanimado.   

Ou ainda: A mulher criou a filha, a mulher (Ator) é um Ente Animado e a Filha 

(Meta), um Ente Animado. 

 

1.4 Tipos de orações materiais 

Com base nos exemplos 1 e 2 notamos que o Processo Material se trata 

respectivamente, da transformação do aspecto de ‘algo’ que já existe no mundo 

interior/exterior e, da criação de ‘algo’ que passa a existir no mundo à medida que o 

Processo se desenvolve.  

Na oração, O trem chegava às cinco horas da tarde, nota-se que, o trem é ‘algo’ 

que já existia antes do decorrer do Processo, o que ocorre é uma transformação que resulta 

na alteração de algum aspecto do mundo físico. No caso da oração, No começo Deus 

criou o mundo [...], a Meta (o mundo) passa a existir após o desenrolar do Processo. 

Em síntese, como discutido tanto em Caffarel et al., (2004), como em Halliday e 

Matthiessen (2004, 2013), os Processos Materiais são responsáveis por uma série de ações 

concretas, sejam elas, transformativas ou criativas. 

A próxima seção dá início à apresentação dos aspectos das orações 

transformativas e das orações criativas. 

 

1.5 Oração transformativa 

As orações materiais transformativas abrangem uma escala muito mais ampla do 

que as orações materiais criativas. Elas são realizadas por Grupos verbais que co-
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selecionam itens lexicais tais como: chegar, mudar, rodar, cortar, abrir, destruir, levar, 

pegar, entre outros. Elas podem tanto ser intransitivas como transitivas (ver exemplos 3 

e 4).  

Exemplo 3: <REL_FM_07 L737> 

o brasil <Ator>mudou <P. Material Transformativo Intransitivo >com o fim das oligarquias. 

 

Exemplo 4: <REL_EM_01 L399> 

[Eu] < Ator>tentei pegar < P. Material Transformativo Transitivo> a zebra < Meta>. 

  

A oração transformativa pode apresentar, além do Ator e da Meta, o Escopo, o 

Recebedor e o Atributo (CAFFAREL et al., 2004; HALLIDAY e MATTHIESSEN, 

2004, 2013). 

O Escopo é o Participante que não é afetado pela ação do Processo. Ele ocorre 

apenas em orações transformativas intransitivas. O Escopo se divide em Escopo-Processo 

e Escopo-Entidade, O primeiro, como apresentado no exemplo 5 ocorre quando o 

Participante completa o sentido do Processo e o segundo como exposto no exemplo 6, 

corresponde àquele que existe independentemente do Processo, mas indica o domínio no 

qual o mesmo Processo se realiza. 

 

Exemplo 5: <REC_ED_02 L322> 

 
Naruto < Ator> deu < P. Material Transformativo Intransitivo>uma risada < Escopo-

Processo>. 

 

Como é possível perceber, uma risada não pode ser Meta, uma vez que não é 

afetada pelo Processo. Neste caso, estamos diante de um Escopo Processo, pois, o verbo 

dar está semanticamente vazio, isto é, dar é um verbo suporte e só podemos identificar o 

predicado com a estrutura dar uma risada, sendo impróprio fazermos a identificação de 

uma risada como preenchendo a função de complemento direto. 

A prova de que o verbo dar está semanticamente vazio é que o seu sentido é 

completado juntamente com o grupo nominal, uma risada, assim, ele poder ser 

substituído, juntamente com o grupo nominal, por riu ou por sorriu, um verbo 

semanticamente completo.  
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Nesta situação, temos o Escopo como formador de uma unidade semântica com o 

verbo, ou melhor, a carga semântica do Processo está expressa no Grupo nominal. É nesse 

sentido que o Escopo constrói o próprio Processo, em termos gerais ou específicos 

(HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2004, p. 192). 

Exemplo 6: <CAP_FM_06 L578> 

Nós < Ator>cruzamos < P. Material Transformativo Intransitivo>o túnel doze < Escopo-

Entidade>. 

 

Como é possível observar, o túnel doze não pode ser Meta, uma vez que não sofre 

a ação do Processo. Nota-se que, o túnel doze é uma entidade que existe 

independentemente do ato de cruzar, simbolizando, portanto, o domínio sobre o qual esse 

Processo ocorre. Assim sendo, estamos diante de um Escopo_Entidade. 

O Recebedor conforme apresentado no exemplo 7 a seguir, é aquele que se 

beneficia das ações realizadas pelo Ator, ou melhor, é aquele para quem ‘algo’ é feito, 

geralmente recebe um bem material, uma informação, etc. 

 

Exemplo 7: <XPL_EM_02 L137> 

Daí, <Ator: implícito> comprei <P. Material Transformativo Transitivo> pra ela <Recebedor> 

uma cadeira elétrica <Meta>. 

 

O Atributo constitui uma característica atribuída a um dos Participantes da oração. 

É importante destacar que o Atributo é típico das orações relacionais, no entanto, algumas 

vezes pode se figurar em orações materiais, nas quais pode ser classificado como: 

Resultativo ou Descritivo.  

O Atributo Resultativo como se observa no exemplo 8, constitui um estado 

qualitativo resultante do Ator ou da Meta depois que o Processo se completou. 

Exemplo 8: <REC_EM_10 L347>  

Jacy <Ator> transformou <P. Material Transformativo Transitivo> -a <Meta> numa bela 

planta <Atributo Resultativo>. 

 

 Já o Atributo Descritivo, como exposto no exemplo 9, especifica o estado em que 

se encontram o Ator ou a Meta quando toma parte no Processo. 
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Exemplo 9: <REC_EM_04 L341> 

Os índios <Ator>, assustados <Atributo Descritivo>, atiraram <P. Material Transformativo 

Transitivo> suas flechas <Meta>. 

Perceba que assustados não é uma qualidade essencial a todos os índios, nem o é 

aos índios de quem estamos falando. Os índios possuem a qualidade de assustados apenas 

em um determinado momento, sendo, portanto, um Atributo Descritivo. 

De acordo com os autores (2004; 2004, 2013), a quantidade de Participantes e a 

sua natureza e, as Circunstâncias envolvidas na oração transformativa define se ela pode 

ser:  

(1) uma elaboração – acréscimo de uma informação nova;  

(2) uma extensão – a mesma informação dita de forma diferente ou,  

(3) uma intensificação – evidencia a informação que já existe. 

 

1.6 Oração criativa 

As orações criativas são realizadas por Grupos verbais que co-selecionam itens 

lexicais tais como: criar, fazer, desenvolver, produzir, preparar, morrer, entre outros. 

Assim como às orações transformativas, elas tanto podem ser intransitivas como 

transitivas. (Ver exemplos 10 e 11). 

Exemplo 10: <REL_FM_03 L732> 

todos eles <Ator> morreram <P. Material Criativo Intransitivo> de desastre. 

 

Exemplo11: <REC_EM_09  L346> 

[ele] <Ator> preparou <P. Material Criativo Transitivo>[...] uma festa <Meta>. 

 

Além do Ator e da Meta, um outro Participante pode estar envolvido na oração 

material criativa. Este Participante, como exposto no exemplo 12, é denominado Cliente, 

ele representa a entidade que é beneficiada pelo Processo. Tipicamente, ele é realizado 

por um grupo nominal que representa um ser humano, em especial, um pronome pessoal. 

Exemplo 12: <REL_FD_01 L724> 
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não tinha como eles <Ator> fazer <P. Material criativo transitivo> banheiro  <Meta> pra todo 

mundo <Cliente>. 

 

1.7 Estrutura ativa e passiva 

Quando houver um Ator e uma Meta na oração, a representação pode vir de duas 

formas são elas: ativa e passiva. Vejamos o exemplo 13. 

Exemplo 13: <FAZ_FD_04 L620> 

   Nós inventamos os brigadeiros.                                Os brigadeiros foram inventados por nós. 

Ator   P. Material        Meta                                    Meta            P. Material           Ator 

(Sujeito)                      (Adjunto)                             (Sujeito)                                     (Adjunto) 

 

 Como é possível observar, as duas representações apresentam a configuração: 

Ator + Processo + Meta. Estas representações se diferem em como os papéis do Ator e 

da Meta são mapeados nas funções interpessoais na estrutura modal da oração. Na 

primeira, temos uma variante ativa onde o Ator atua como Sujeito8 e, na segunda, temos 

uma variante passiva, onde a Meta atua como Sujeito. 

Acima, foram apresentados os aspectos e as características das orações materiais 

com base nas nove línguas estudadas. Ao utilizar os exemplos retirados do corpus de 

análise para demonstrá-los/as, verificamos que a oração material do PB apresentam 

conceitos semelhantes como: Ator, Meta; Transformativo/ Criativo; Transitivo/ 

Intransitivo; Recebedor; Cliente; Escopo, entre outros.  

Conforme, as nove línguas citadas, Processos Materiais têm sempre um 

Participante que é obrigatório, o Ator, isto é, o Ator vai está sempre presente na oração. 

Quanto à oração material do PB, tem orações apenas com o Processo. (Ver classe 18). 

O capítulo a seguir, discorre a respeito  da metodologia empregada na descrição 

da oração material, apresenta o corpus utilizado bem como todos os critérios adotados. 

 

 

                                                           
8 Ver Figueredo (2011) para maior entendimento sobre Sujeito. 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGIA 

Neste capítulo, primeiramente é apresentado o corpus utilizado, em seguida, será 

apresentado o modelo de anotação adotado e a forma como os dados foram obtidos, 

possibilitando a análise. 

2.1 O corpus de pesquisa 

A descrição relatada nesta dissertação examina os dados extraídos do corpus 

CALIBRA (Catálogo da Língua Brasileira), um corpus monolíngue em PB. O corpus 

CALIBRA é o resultado de uma iniciativa conjunta do Grupo de Pesquisa  

MULTILÍNGU@ da Universidade Federal de Ouro Preto – ao qual se afilia a presente 

pesquisa – e do Laboratório Experimental de Tradução da Universidade Federal de Minas 

Gerais (LETRA) no âmbito do grupo de pesquisa “Modelagem sistêmico-funcional da 

tradução e da produção textual multilíngue”. O CALIBRA foi compilado seguindo uma 

orientação sistêmico-funcional, tendo, portanto, como base a relação entre língua e 

contexto (FIGUEREDO; PAGANO, 2012; HALLIDAY, 1978; MATTHIESSEN; 

TERUYA; WU, 2008). Atualmente este corpus conta com cerca de um milhão de tokens, 

compilados com base na tipologia do contexto de cultura (HALLIDAY, 1978). Esta 

tipologia, de acordo com o autor, é definida segundo cinco variáveis, as quais refletem a 

organização do modelo metafuncional da língua. São elas: 

Especialização: segundo a qual leva-se em conta o fato de o texto ser produzido 

ou não pelo conhecimento técnico de uma determinada área (especializado/não-

especializado); 

Papel da língua na situação: segundo o qual o texto é visto como fundamental 

para a situação sócio-cultural, ou apenas como facilitador da ocorrência da situação 

(constitutivo/auxiliar); 

Modo de produção: em que se observa a forma pela qual o texto foi 

originalmente produzido pelo falante (escrito/falado); 

Modo de interação: em que, apesar de todo texto ser, a rigor, diálogo, considera-

se o tipo de relação estabelecida textualmente entre os interlocutores, pressupondo a 

resposta ou não do ouvinte (monólogo/ diálogo); 
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Processo sócio-semiótico: que leva em consideração a forma pela qual os textos 

estão dispersos no contexto de cultura (MATTHIESSEN et al., 2008:190-198). 

Dividindo-se em oito tipos. São eles: 

1- Capacitar (CAP): facilita o comportamento dos falantes em determinada situação por 

meio da língua; 

2- Compartilhar (COM): é responsável pelo estreitamento dos laços sociais, sendo 

assim, tem-se a apresentação e negociação de valores, posicionamentos e ideias com o 

objetivo de pôr à prova a proximidade e a distância entre os membros de uma 

comunidade;  

3- Explicar (XPL): implica no uso da língua como forma de transmitir de conhecimento, 

que pode se dar tanto entre pares, quanto do especialista para o leigo;  

4- Explorar (EXP):  cria novos significados que deverão ser postos à negociação com 

outros membros da comunidade; 

5- Fazer (FAZ): a língua não tem papel principal, mas sim o papel de facilitar a execução 

de uma atividade não linguística;  

6- Recomendar (RMD): controla o comportamento dos falantes por meio da língua.  

7- Recriar (REC): apresenta linguisticamente uma ação que aconteceu no mundo que, 

anteriormente, foi codificado por outro processo sócio semiótico, de forma ficcional e; 

8- Relatar (REL): envolve o uso da língua como forma de construir linguisticamente um 

evento que aconteceu no mundo. 

O critério para as escolhas dos textos, além de cumprirem as exigências  das cinco 

variáveis descritas, foi por serem textos produzidos em PB nos últimos cinquenta anos. 

Os textos escritos foram coletados em livros, revistas, folhetos, cartas, na internet, entre 

outros e os textos orais foram gravações de fala em formato mp3, de websites que trazem 

textos orais, como o youtube.com, e, subsequentemente transcritas.  Cabe ressaltar que 

não houve marcação de oralidade na transcrição. 

Após a compilação, o corpus  CALIBRA foi rotulado manualmente. A rotulação 

de cada texto segue à seguinte legenda: 

<NÚMERO DO TEXTO> 

<PROCESSO SÓCIO-SEMIÓTICO> <TIPO DE TEXTO> 

<DIÁLOGO/ MONÓLOGO> <FALADO/ ESCRITO> 
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<TÍTULO> 

<FONTE> 

<DATA DE PRODUÇÃO> 

<NÚMERO DE PALAVRAS> 

Adotando a legenda apresentada, cada texto é identificado no corpus segundo 1) 

o número do texto no corpus completo; 2) o processo sócio semiótico do qual faz parte; 

3) o tipo de texto ao qual pertence; 4) o título do texto, se possuir; 5) a fonte do texto; 6) 

a data de produção e, 7) o número de palavras. Como exemplo, cita-se um dos textos 

coletado: 

<TEXTO 09> 
<FAZER> <AUTO-AJUDA> 
<MONÓLOGO> <ESCRITO> 
<TÍTULO: SIMPATIA PARA O SEXO NÃO VIRAR ROTINA> 
<FONTE:  http://www.supersimpatias.com/search/label/sexo > 
<DATA: 11/08/2013> 
< PALAVRAS: 75> 
Esta simpatia é voltada para as mulheres fazerem e impedirem que o sexo do casal 
vire uma rotina.  
Na primeira sexta-feira de um mês pegue a sua calcinha e a cueca de seu amado. 
Amarre as duas peças com uma fita azul virgem ( nunca antes usada) .  
Deixe as peças amarradas durante 24 horas embaixo do colchão aonde o casal dorme.  

Na manhã de domingo jogue tudo em água corrente ( rio, cachoeira, etc…)  
 

O texto exposto pertence ao CALIBRA_SUB1. Conforme à rotulação adotada, 

ele é identificado como o texto 9. Ele faz parte do processo sócio semiótico, FAZER; é o 

tipo de texto AUTO-AJUDA; é um monólogo-escrito; seu título é, SIMPATIA PARA O 

SEXO NÃO VIRAR ROTINA; a fonte é http://www.supersimpatias.com/search/label/sexo; foi 

produzido em 11/08/2013 e possui 75 palavras. 

Desta forma, o CALIBRA é dividido em subcorpora. Cada subcorpus apresenta 

uma quantidade de textos variável, de forma que a coleta dos textos buscou contemplar o 

máximo de textos possível. 

  

2.2 Seleção do corpus 

Para esta pesquisa, o CALIBRA_SUB1 foi escolhido como a fonte de dados para 

a reflexão linguística proposta.  O CALIBRA_SUB1 contém 161 textos, totalizando 99. 

773 tokens. A constituição detalhada é apresentada na tabela 1. 
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Tabela 1:  Constituição do CALIBRA_SUB1 (número de textos e de tokens) 

PROCESSO  

SÓCIO SEMIÓTICO 

CAP_ COM_ XPL_ EXP_ FAZ_  RMD_ REC_ REL_ 

 

ESCRITO 

MONÓLOGO 2 8 6 4 9 9 12 4 

DIÁLOGO 6 5 6 3 15 5 4 3 

 

FALADO 

MONÓLOGO 3 3 3 2 4 5 4 7 

DIÁLOGO 2 3 3 3 3 4 4 7 

PARCIAIS 13 19 18 12 31 23 24 21 

 

TOTAL 

 

161 TEXTOS 

 

ESCRITO 

MONÓLOGO 1054 3152 3122 3129 3140 3156 3137 3119 

DIÁLOGO 3158 3111 3113 3128 3127 3158 3120 3153 

 

FALADO 

MONÓLOGO 3159 3122 3163 3117 3186 3155 3135 3121 

DIÁLOGO 4164 3388 3182 3131 3173 3197 3177 3126 

PARCIAIS 11.535 12.773 12.580 12.505 12.626 12.666 12.569 12.519 

TOTAL 99.773 TOKENS 

 

2.3 Busca de Padrões 

Conforme apontado por Figueredo (2011, p. 95), a busca de padrões é um passo 

fundamental para a descrição linguística de base sistêmico-funcional, uma vez que são os 

padrões de ocorrências de uma função gramatical que permitem compreender qual o 

sistema que “está por trás” das ocorrências.  

Para a busca de padrões, foi utilizado o software WordSmith Tools, em particular 

a ferramenta Concord. Para a utilização do Concord, o corpus compilado foi convertido 

para o formato .txt e carregado para dentro do programa. A ferramenta Concord foi 

selecionada e, em sua janela de buscas, todos os possíveis elementos que pudessem 

indicar um padrão foram examinados. Por exemplo, para a busca de Processos Materiais, 

uma lista de radicais de verbos candidatos a realizar esta função experiencial foi colocada 

na janela de buscas do concord.  

Os elementos da busca são averiguados pelo programa no corpus, e em seguida, 

é produzida uma lista de concordâncias. A FIG.5 apresenta parte da janela com a lista que 

foi fruto da busca dos radicais de verbos candidatos a realizarem Processos Materiais no 

corpus da pesquisa, para a geração de padrões. 
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Figura 5 – Interface gráfica da ferramenta Concord, do programa WordSmith tools, evidenciando 

parte da lista de concordâncias 

 

 Mediante a busca pelas linhas de concordância entre a lista de radicais e suas 

respectivas ocorrências no corpus da pesquisa, obteve-se uma primeira lista com linhas 

de concordância relacionadas e não-relacionadas. 

Ao realizar a leitura das linhas, foram eliminadas aquelas não-relacionadas – isto 

é, as ocorrências das construções que não possuem a estrutura de uma oração material: 

Ator + Processo ou Ator + Processo + Meta e demais Participantes ou que, apesar de 

possuírem a estrutura, não se caracterizam como tal, como, por exemplo, “O desenho faz 

parte”, “Penedo faz jus ao título e às suas tradições” 

Com a eliminação das linhas não-relacionadas, restaram, ao final, 1568 orações, 

as quais se tornaram o corpus desta pesquisa.   

Já que, a LSF adota uma perspectiva probabilística, a partir da visão de que a 

linguagem segue padrões reconhecíveis, apenas uma amostra das 1568 orações seria 

satisfatória para a constituição do corpus de análise. O termo amostra, de acordo com 

Biber (1990), é entendido como “a escolha (aleatória ou não) de um subconjunto de 

elementos pertencentes a uma população”. 
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2.4 Determinação do tamanho da amostra 

A fim de determinar quantas orações seriam necessárias para constituir a amostra, 

utilizou-se o Sample Size calculator9 (ver FIG.6) 

 
Figura 6 – Captura da tela do Sample Size Calculator evidenciando o cálculo  realizado 

determinar o tamanho da amostra. 

 

Para determinar o tamanho da amostra, os dados foram inseridos na calculadora 

“Determine Sample Size”. Primeiro, seleciona o nível de confiança, que pode ser de 95% 

ou de 99%. Conforme exposto no site, em estatística, um nível de confiança é o intervalo 

estimado onde a média de um parâmetro de uma amostra tem uma dada probabilidade de 

ocorrer. Geralmente define-se como o intervalo, onde há 95% de probabilidade de a 

média verdadeira da amostra inteira ocorrer.  

Após escolher o nível de confiança, determina-se o intervalo de confiança, que 

é um indicador da precisão da sua medida. Ele é também, um indicador de quão estável é 

a sua estimativa, que é a medida de quão perto a sua medição estará da estimativa original, 

se você repetir a análise. Para este estudo foi escolhido o indicador 5.  

Determinados o nível e o intervalo de confiança, acrescenta-se o tamanho da 

população, isto é, o número de orações encontradas no corpus, que foi 1568. Clique em 

calcular. O cálculo é realizado e o tamanho da amostra necessária é fornecida. Para este 

estudo, o tamanho da amostra necessária foi de 309 orações. 

 

                                                           
9 Software online que calcula probabilisticamente o número percentual de amostras a serem coletadas para 

que se obtenham os resultados que refletem a amostragem alvo com uma representatividade válida. 

Disponível em < http://www.surveysystem.com/sscalc.htm> Acesso em 14 abr. 2016. 

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm
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2.5 Escolha das orações para compor a amostra  

Com a finalidade de determinar quais as orações seriam selecionadas para compor 

o corpus de análise, aplicou-se a fórmula “RANDBETWEEN” do programa Microsoft 

Excel©. Esta fórmula permitiu que fossem escolhidos 309 números aleatórios dentro do 

intervalo entre o número 1 e o número 1568. 

Selecionadas as orações, as quais se tornaram o corpus efetivo de análise e 

descrição desta pesquisa, iniciou-se a extração dos dados. 

 

2.6 Extração dos dados 

Quanto mais fina são as análises, mais notórias são as especificidades das línguas. 

O modo como olhamos as diferenças e as semelhanças entre as diferentes línguas decorre 

da perspectiva adotada na descrição. Para a descrição do sistema de Processo Material do 

PB foi adotada a PERSPECTIVA TRINOCULAR, representada pela FIG.7, pois esta 

propõe adotar diferentes pontos de vista analítico-descritivos (Halliday 2002, p.408). A 

PERSPECTIVA TRINOCULAR permite triangular a análise dos fenômenos, 

investigando-os: ); (I) “DE CIMA” (do significado para a organização gramatical), desde 

a semântica, examinando os significados produzidos pelas funções gramaticais no 

desenvolvimento do texto; (II) “DE BAIXO” (da manifestação para a organização 

gramatical), observando como são realizados pelos elementos constituintes da estrutura 

e,  (III) “AO REDOR” (nas relações funcionais), descrevendo as opções sistêmicas 

(oposição e delicadeza). 

 
     Figura 7 – Perspectiva trinocular de descrição 

     Fonte: Adaptada de Figueredo (2011, p. 77). 
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Com isto, esta descrição teve início, apresentando as funções transitivas que 

tomam parte nas orações materiais: Participantes e Processo: 

1) DE CIMA: foram apresentados os significados semânticos que são realizados 

por estas funções.  

2) DE BAIXO: cada uma das funções foi caracterizada em relação aos elementos 

que operam na ordem da oração. 

3) AO REDOR: as orações materiais em sua própria ordem. Em particular, foram 

investigados os padrões distintos entre os subtipos de orações materiais – transformativa 

e criativa. 

Ancorada na PERSPECTIVA TRINOCULAR, a extração dos dados ocorreu do 

seguinte modo.  Elaborou-se um protocolo de análise englobando os aspectos e as 

realizações da oração material (Ver quadro 2). A partir do protocolo foram realizadas as 

análises e ao mesmo tempo foram observadas todas as informações que seriam 

necessárias para promover a descrição pretendida. 

Quadro 1- Protocolo de análise 

POR QUÊ O PROCESSO É MATERIAL? 

PARTICIPANTES 

1- Esta oração tem Ator? (SIM ou NÃO) 

2- O Ator tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? 

(SIM ou NÃO) 

3- Esta oração tem potencial para dois ou mais Participantes? (SIM ou NÃO) 

4- Esta oração tem Meta? (SIM ou NÃO) 

4.1- A Meta tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? 

(SIM ou NÃO) 

5- Esta oração tem Escopo? (SIM ou NÃO) 

5.1- O Escopo tem potencial para ser um ‘Processo’? (SIM ou NÃO) 

5.2- O Escopo tem potencial para ser uma Entidade? (SIM ou NÃO) 

6- Esta oração tem um Beneficiário? (SIM ou NÃO) 

6.1- O Beneficiário é um Recebedor?  (SIM ou NÃO) 

6.1.1- O Recebedor tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? (SIM ou NÃO) 

6.2- O Beneficiário é um Cliente?   (SIM ou NÃO) 

6.2.1-  O Cliente tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? (NÃO: Somente Animado) 

7- Esta oração tem um Atributo? (SIM ou NÃO) 

7.1- O Atributo é Descritivo? (SIM ou NÃO) 

7.2- O Atributo é Resultativo? (SIM ou NÃO) 

 

PROCESSO 

8- O verbo que realiza este Processo tem significado Material? (SIM ou NÃO) 



39 

 

 

 

9- Este verbo pode ser substituído por um verbo sinônimo com significado Material? 

(SIM ou NÃO) 

10- Este verbo tem potencial para expressar um ‘acontecimento’? (SIM ou NÃO) 

11- Este verbo tem potencial para expressar um ‘Fazer’? (SIM ou NÃO) 

 

ORAÇÃO 

12- A oração é criativa? (SIM ou NÃO) 

12.1- Esta oração é criativa intransitiva? (SIM ou NÃO) 

12.2- Esta oração é criativa transitiva? (SIM ou NÃO) 

13- A oração é transformativa? (SIM ou NÃO) 

13.1- Esta oração é transformativa intransitiva? (SIM ou NÃO) 

13.2- Esta oração é transformativa transitiva? (SIM ou NÃO) 

 

 

A título de ilustração de como o protocolo foi aplicado ao corpus, seguem-se duas 

análises. As classificações dos tipos de elementos encontrados, estão identificados em 

negrito. Todo o registro das respostas ao protocolo foi feito no editor de textos. 

 

ANÁLISE 1 

Eu sempre gostei de quebrar brinquedos. (1) 
1- Tem Ator? Sim: Eu 
2- O Ator é um Ente de qualquer tipo? Sim: Ente animado 
3- Esta oração tem potencial para dois ou mais Participantes? Sim 
4- Esta oração tem Meta? SIM: brinquedos 
4.1- A Meta tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? 
SIM: Ente Inanimado  
5- Esta oração tem Escopo?  NÃO 
5.1- O Escopo tem potencial para ser um ‘processo’? (SIM OU NÃO) 
5.2- O Escopo tem potencial para ser uma entidade? (SIM OU NÃO) 
6- Esta oração tem um Beneficiário?  NÃO 
6.1- O Beneficiário é um Recebedor?  (SIM OU NÃO) 
6.1.1- O Recebedor tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 
inanimado)? (SIM OU NÃO) 
6.2- O Beneficiário é um Cliente? (SIM OU NÃO) 
6.2-1- O Cliente tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 
inanimado)? (NÃO: Somente Animado) 
7- Esta oração tem um Atributo? NÃO 
7.1- O Atributo é Descritivo? (SIM OU NÃO) 
7.2- O Atributo é Resultativo? (SIM OU NÃO) 
8- O verbo que realiza este Processo tem significado Material? SIM  
9- Este verbo pode ser substituído por um sinônimo com significado Material? SIM: 
Ex.: despedaçar 
10- Este verbo tem potencial para expressar um acontecimento? NÃO 
11- Este verbo tem potencial para expressar uma ação? SIM  
12- A oração é criativa? NÃO 
12.1- Esta oração é criativa intransitiva? (SIM ou NÃO) 
12.2- Esta oração é criativa transitiva? (SIM ou NÃO) 
13- A oração é transformativa? SIM  



40 

 

 

 

13.1- Esta oração é transformativa intransitiva? NÃO 
13.2- Esta oração é transformativa transitiva? SIM 
 
 
 

 

ANÁLISE 2 
 

todos eles morreram de desastre. (45) 
1- Esta oração tem Ator? SIM: eles 
2- O Ator tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? 
SIM: Ente Animado 
3- Esta oração tem potencial para dois ou mais Participantes? NÃO 
4- Esta oração tem Meta?  
4.1- A Meta tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)?  
5- Esta oração tem Escopo? (SIM ou NÃO) 
5.1- O Escopo tem potencial para ser um ‘Processo’? (SIM ou NÃO) 
5.2- O Escopo tem potencial para ser uma Entidade? (SIM ou NÃO) 
6- Esta oração tem um Beneficiário? (SIM ou NÃO) 
6.1- O Beneficiário é um Recebedor?  (SIM ou NÃO) 
6.1.1- O Recebedor tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 
inanimado)? (SIM ou NÃO) 
6.2- O Beneficiário é um Cliente?   (SIM ou NÃO) 
6.2.1-  O Cliente tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 
inanimado)? (NÃO: Somente Animado) 
7- Esta oração tem um Atributo? NÃO 
7.1- O Atributo é Descritivo? (SIM ou NÃO) 
7.2- O Atributo é Resultativo? NÃO 
8- O verbo que realiza este Processo tem significado Material? SIM  
9- O verbo pode ser substituído por um verbo sinônimo com significado Material? 
SIM: Ex.: Falecer; Desencarnar 
10- O verbo tem potencial para expressar um acontecimento? SIM 
11- Este verbo tem potencial para expressar uma ação? 
12- A oração é criativa? SIM 
12.1- Esta oração é criativa intransitiva? SIM  
12.2- Esta oração é criativa transitiva? NÃO 
13- A oração é transformativa? SIM 
13.1- Esta oração é transformativa intransitiva? NÃO  
13.2- Esta oração é transformativa transitiva? SIM 

 

Após esta apresentação dos passos metodológicos, esta dissertação passa agora ao 

Capítulo 3, no qual apresenta a análise dos dados extraídos a partir desta metodologia, de 

forma a compor a proposta de descrição da oração material para o sistema lingüístico do 

PB. O capítulo ainda apresenta a discussão dos dados, mediante a qual procura articular 

os resultados desta pesquisa com o contexto no qual foi desenvolvida, especificamente 

com as descrições sistêmico-funcionais. 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir são apresentados os resultados obtidos a partir da investigação do corpus 

de estudo e de análise, que permitiram desenvolver uma descrição da oração material a 

partir das instâncias realizadas no corpus, garantindo a validade desta descrição. 

3.1 Distribuição do Processo Material no PB 

As análises das orações permitiram mapear como o Processo Material está 

distribuído no corpus quanto aos processos sócio-semióticos e tipos de textos. A Tabela 

2 apresenta a quantidade de orações encontradas em cada um dos processos sócio-

semióticos por tipos de textos. No processo capacitar (CAP_) foram encontradas 10 

orações. No compartilhar (COM_), 16. No processo explicar (XPL_), 17. Em explorar 

(EXP_), 9. No processo fazer, 19. No recomendar (RMD_), 20. Em recriar (Rec_), 64 e 

no processo relatar (REL_), 161 orações. A Tabela 2, além da quantidade de orações por 

tipos de textos em cada um dos processos socio semióticos também, apresenta a relação 

das orações de acordo com a numeração no corpus de análise. 

Tabela 2 -  Relação do mapeamento das orações por processos sócio semióticos 
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O quadro 2, a seguir, apresenta quatro orações de cada um dos processos sócio 

semióticos: uma para escrito monólogo (EM); uma para escrito diálogo (ED); uma para 

falado monólogo (FM) e uma para falado diálogo (FD). 

Quadro 2 - Amostras de orações dos processos sócio semióticos 

 



43 

 

 

 

 

 
 

 

3.2 Classes das orações materiais 

Ao aplicar o protocolo e realizar as análises foi possível  identificar como e em 

quantas classes de orações materiais o corpus estava distribuído, o que possibilitou 

descrever os seus padrões e as suas realizações estruturais. 
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Foram detectadas 26 classes. Seguindo a formalização da produção de redes dos 

sistemas (Halliday, 1967/8; Matthiessen, 1995; Matthiessen e Halliday, 2009), bem como 

para a realização, esta dissertação adota a seguinte notação sistêmica: (+) / (:) / (;) / (^). 

Exemplificando: 

+ Ator é a inserção da função Ator na estrutura da oração. 

: é a realização da função pela ordem/ordens inferior/es. 

; indica o fim do elemento da estrutura. 

^ indica  a ordem da função.  

A seguir, são apresentas cada uma das classes. Cada uma delas vem descrita em 

termos da estrutura da oração seguida de uma breve explicação. Logo após, apresenta se 

um exemplo e sua interpretação. 

 

CLASSE 1 

 

A classe 1 é formada pelo Ator, sendo ele, um Ente Inanimado; pela Meta, sendo 

ela, um Ente Inanimado e o Processo é Transformativo.  

Nesta classe foram identificadas 109 orações: duas pertencem ao processo CAP_ 

(uma é do tipo ED e a outra, FD); quatro ao COM_ (uma é do tipo, EM e três, FM); cinco 

ao XPL_ (uma é do tipo EM; uma, ED e três, FD); três ao EXP_ (uma é do tipo EM e 

duas ED); nove ao FAZ_ (duas é do tipo EM; uma, ED; cinco, FM e uma FD); quatro ao 

RMD_ (três são EM e uma, FD); vinte ao REC_ (oito são EM; quatro, ED; três, FM e 

cinco, FD) e sessenta e duas ao REL_ (vinte cinco são EM, doze, ED; quinze, FM e dez, 

FD). O exemplo 14 apresenta uma oração representativa desta classe. 

Exemplo 14:  <EXP_ED_01 L160> 

Eu arranquei a pele do Batuquinha de outra irmã minha para entender como 

funcionava o ursinho a pilha. (2) 
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No exemplo que segue, temos o Ator, o Participante que realiza a ação, 

promovendo o desenrolar do Processo ao longo do tempo. Na oração, o Ator está sendo 

representado pelo Ente Animado eu. Como se nota, o desenrolar do Processo se estende 

ao Participante Meta, representado pelo Ente Inanimado a pele do Batuquinha de outra 

irmã minha, impactando-o de alguma forma. Como é possível observar, a Meta já existia 

antes do decorrer do Processo, portanto, o resultado do Processo é apenas uma mudança 

do seu aspecto, assim sendo, a oração é transformativa transitiva. 

 

CLASSE 2 

 
 

A classe 2 é formada pelo Ator, sendo ele, um Ente Aninado; pela Meta, sendo 

ela, um Ente Animado e o Processo é Transformativo.  

Nesta classe foram encontradas 19 orações: uma pertence ao processo CAP_ED; 

uma ao XPL_EM; uma ao EXP_FM; sete ao REC_ (três são do tipo EM; três, ED e uma, 

FD) e nove ao REL_ (três são do tipo EM; cinco, FM e uma, FD). Uma oração 

representativa é apresentada no exemplo 15, a seguir:  

EXEMPLO 15: <REC_ED_07 327> 

Riscarei do meu  livro  aquele  que  pecar. (236) 

 

No exemplo, temos o Participante Ator, representado pelo Ente Animado eu, 

implícito na conjugação verbal.  O Ente Animado eu, realiza a ação, promovendo o 

desenrolar do Processo ao longo do tempo. O desenrolar do Processo se estende ao 

Participante Meta, representado pelo Ente Animado aquele que pecar, impactando-o de 

alguma forma. Como se nota, aquele que pecar é um Participante que já existia no 

mundo, assim, o resultado do Processo é apenas uma mudança do seu aspecto, por isto, a 

oração é transformativa transitiva. 
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CLASSE 3 

 
A classe 3 é formada pelo Ator, sendo ele, um Ente Inanimado; pela Meta, sendo 

ela, um Ente Animado e o Processo é Transformativo. 

Foram encontradas 4 orações: uma pertence ao processo sócio semiótico 

COM_FM; uma ao REC_EM; duas ao REL_ (uma é do tipo FD falado e a outra, EM).  

Observe o exemplo 16, a seguir. 

Exemplo 16: <REL_FD_01 L724> 

os bannheiros derrubam qualquer chinês. (134) 

 

No exemplo, temos o Ator, o Participante que realiza a ação, promovendo o 

desenrolar do Processo ao longo do tempo. O Ator está sendo representado pelo Ente 

Inanimado os banheiros. Temos a Meta, representada pelo Ente Animado qualquer 

chinês. Como é possível observar, a Meta já existia, portanto, o resultado do Processo é 

apenas uma mudança do seu aspecto, assim sendo, a oração é transformativa transitiva. 

 

CLASSE 4 

 

A classe 4 é formada pelo Ator sendo ele, um Ente Inanimado; pela Meta, sendo 

ela, um Ente Inanimado e o Processo é Transformativo.  

Nesta classe foram encontradas 9 orações: uma pertence ao processo CAP_EM; 

três ao XPL_ (uma é do tipo EM; uma, ED e a outra, FD); uma ao FAZ_FM; uma ao 

RMD_ED e três ao REL_ (uma é do tipo EM e duas são FD). Veja o exemplo 17. 

Exemplo 17: <XPL_EM_05 L140> 

as escovas macias não danificam a gengiva nem os dentes. (184) 
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No exemplo que segue, temos o Ator, o Participante que realiza a ação, 

promovendo o desenrolar do Processo ao longo do tempo. Na oração, o Ator está sendo 

representado pelo Ente Inanimado as escovas macias. Como se nota, o desenrolar do 

Processo se estende ao Participante Meta, representado pelo Ente Inanimado a gengiva 

nem os dentes, impactando-o de alguma forma. Como é possível observar, a Meta já 

existia antes do decorrer do Processo, portanto, o resultado do Processo é apenas uma 

mudança do seu aspecto, assim sendo, a oração é transformativa transitiva. 

 

CLASSE 5 

 
 

A classe 5 é formada pelo Ator, sendo ele, um Ente Inanimado e o Processo é 

Transformativo.  

Foram encontradas 14 orações: duas pertencem ao processo EXP_ (uma é do tipo 

EM e a outra, ED); uma ao processo FAZ_FM e onze ao processo REL_ (cinco são do 

tipo EM; uma, ED; três, FM e duas, FD). O exemplo 18 apresenta uma oração desta 

classe. 

EXEMPLO 18: <REL_FM_07 L737> 

o Brasil mudou com o fim das oligarquias. (65) 

 

No exemplo exposto, temos somente o Participante que realiza a ação, 

promovendo o desenrolar do Processo ao longo do tempo, ou seja, o Ator, representado 

pelo Ente Inanimado o Brasil. Nesta situação, a oração desempenha um acontecimento. 

Como se observa, o resultado do Processo está confinado ao próprio Ator. Neste caso, o 

Brasil é uma Participante que já existia antes de o Processo ocorrer; desta forma, a oração 

é transformativa intransitiva. 
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CLASSE 6 

 

 

A classe 6 é formada pelo Ator, sendo ele, um Ente Animado e o Processo é 

Transformativo.  

Foram encontradas 46 orações nesta classe:  uma pertence ao processo CAP_ED; 

duas ao processo COM_ (uma é do tipo ED e a outra, FM); duas ao XPL_ (uma é do tipo 

EM e a outra, FM); duas ao RMD_EM; dez ao REC_ (seis são do tipo EM; três, ED e 

uma FM) e vinte oito ao REL_ (doze são do tipo EM; quatro, ED; cinco, FM e sete, FD). 

Uma oração representativa desta classe é apresentada no exemplo 19. 

 

EXEMPLO 19: <REL_FD_07 L780> 

[ela] cantou na posse de Dilma Roussef. (202) 

 

No exemplo apresentado, temos apenas o Participante Ator que está sendo 

representado pelo Ente animado ela. Nesta situação, a oração desempenha um 

acontecimento e, o resultado do Processo está confinado ao próprio Ator. Ela é um 

Participante que já existia antes do Processo ocorrer, desta forma, a oração é 

transformativa intransitiva. 

 

CLASSE 7 

 

A classe 7 é formada pelo Ator, sendo ele, um Ente Animado; pelo  Atributo 

Resultativo e o Processo é  Transformativo.  

Cinco orações compõem a classe:  duas são do processo REL_ (uma é do tipo EM 

e a outra, FM); duas são COM_FM e a outra, REC_ED. Um exemplo é apresentado a 

seguir. 
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Exemplo 20: <REL_FM_03 L732> 

ele se tornou um grande orador espírita. (97) 

 

No exemplo, temos o Participante Ator que está sendo representado pelo Ente 

Animado ele. A oração desempenha um acontecimento e, o resultado do Processo está 

confinado ao próprio Ator.  

Como é possível observar, ele é um Participante que já  existia antes do Processo 

desenvolver-se, desta forma, a oração é transformativa intransitiva.  

Note que, além do Ator, temos o Participante, um grande orador espírita, que é 

um estado qualitativo do Ator depois que o Processo se completou. Este Participante 

configura-se o Atributo_resultativo.  

 

CLASSE 8 

 

 

 

A classe 8 é formada pelo Ator, sendo ele, um Ente Animado; pelo Escopo 

Processo e o Processo é Transformativo.  

Foram identificadas 22 orações: duas em CAP_ (uma é do tipo ED e a outra, FM); 

duas em COM_ (uma do tipo FM e a outra, FD); uma em XPL_ED; nove em REC_ (duas 

do tipo EM; cinco, ED; uma FM e a outra FD) e oito em REL_ (duas são do tipo EM; 

uma, Ed; três FM e duas, FD). Observe o exemplo 21, a seguir: 

Exemplo 21: <REC_ED_02 L322> 

Naruto deu uma risada. (225) 

 

No exemplo apresentado, temos a presença do Ator, representado pelo Ente 

Animado, Naruto. A oração desempenha um acontecimento, sendo assim, ela é 

transformativa intransitiva. 
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Como é possível observar, temos, uma risada que também é um Participante. 

Logo se percebe que, não pode ser Meta, uma vez que não é afetado pelo Processo. Neste 

caso, estamos diante de um Escopo Processo, pois, o verbo dar está semanticamente 

vazio, isto é, dar é um verbo suporte e só podemos identificar o predicado com a estrutura 

dar uma risada, sendo impróprio fazermos a identificação de uma risada como 

preenchendo a função de complemento direto. 

A prova de que o verbo dar está semanticamente vazio é que o seu sentido é 

completado juntamente com o Grupo nominal, uma risada, assim, ele poder ser 

substituído, juntamente com o Grupo nominal, por riu ou por sorriu, um verbo 

semanticamente completo.  

 

CLASSE 9 

 

 

A classe 9 é formada pelo Ator, sendo ele, um Ente Animado; pelo Escopo 

Entidade e o Processo é Transformativo.  

Apenas uma oração foi encontrada. Ela é apresentada no exemplo 22, abaixo. 

Exemplo 22: <CAP_FM_06 L578> 

Nós cruzamos o túnel doze. (228) 

 

No exemplo, temos a presença do Ator, representado pelo Ente Animado, nós. A 

oração desempenha um acontecimento, assim, ela é transformativa intransitiva. 

Como é possível observar, temos, o túnel doze que também é um Participante. 

Logo se percebe que, não pode ser Meta, uma vez que não sofre a ação do Processo. Nota-

se que, o túnel doze é uma entidade que existe independentemente do ato de cruzar, 

simbolizando, portanto, o domínio sobre o qual esse Processo ocorre. Assim sendo, 

estamos diante de um Escopo_Entidade. 
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CLASSE 10 

 
A classe 10 é formada pelo Ator, sendo ele, um Ente Animado; pela Meta, sendo 

ela, um Ente Inanimado; pelo Recebedor e o Processo é Transformativo.  

Foram encontradas 10 orações: uma em CAP_ED; uma em XPL_EM; uma em 

FAZ_FM; uma em RMD_EM; três em REC (duas são do tipo ED e uma, FD) e três em 

REL_ (uma é do tipo EM; uma ED e a outra FM). Uma oração representativa desta classe 

é apresentada no exemplo 23. 

Exemplo 23: <REL_FD_05 L728> 

eu consegui passar um pouco isso pra ele. (81) 

 

No exemplo que segue, temos o Ator, representado pelo Ente Animado eu. Temos 

a presença da Meta, representada pelo Ente Inanimado um pouco isso. Na oração ainda 

temos o Participante que é beneficiado pelo Processo, isto, o Recebedor, representado 

pelo Ente animado pra ele. A oração é transformativa transitiva 

 

CLASSE 11 

 

 

A classe 11 é formada pelo Ator, sendo ele, um Ente Animado; pela Meta, sendo 

ela, um Ente Animado; pelo Atributo Resultativo da Meta e o Processo é Transformativo.  

Três orações constituem a classe: duas do processo REL_ (uma é do tipo EM e a 

outra, FM) e, uma do processo REC_EM. Um exemplo é apresentado a seguir; 

Exemplo 24: <REC_EM_10 L347> 

Jacy transformou-a [a índia] numa bela planta. (232) 

No exemplo que segue, temos o Ator, o Participante que realiza a ação, 

promovendo o desenrolar do Processo ao longo do tempo. Na oração, o Ator está sendo 
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representado pelo Ente Animado Jacy. Como se nota, o desenrolar do Processo se estende 

ao Participante Meta, representado pelo Ente animado a [índia], impactando-o de alguma 

forma. Temos o Participante, numa bela planta, que é um estado qualitativo da Meta 

depois que o Processo se completou. Este Participante configura-se o Atributo 

Resultativo. A oração é transformativa transitiva.  

 

CLASSE 12 

 

 

A classe 12 é formada pelo Ator, sendo ele, um Ente Animado; pela Meta, sendo 

ela, um Ente Inanimado; pelo Atributo Resultativo da Meta e o Processo é Transformativo   

Foram encontradas 3 orações: as três pertencem ao processo REL_ (uma é do tipo 

FD; uma ED e a outra, EM). O exemplo 25 apresenta uma delas. 

Exemplo 25: <REL_EM_11 L409> 

Nos dois últimos meses, ele transformou o exercício da Presidência num eterno comício. 

(119) 

No exemplo que segue, temos o Ator, o Participante que realiza a ação, 

promovendo o desenrolar do Processo ao longo do tempo. Na oração, o Ator está sendo 

representado pelo Ente animado ele. Como se nota, o desenrolar do Processo se estende 

ao Participante Meta, representado pelo Ente inanimado o exercício da Presidência, 

impactando-o de alguma forma. Temos o Participante, num eterno comício, que é um 

estado qualitativo da Meta depois que o Processo se completou. Este Participante 

configura-se o Atributo Resultativo. A oração é transformativa transitiva.  

 

CLASSE 13 
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A classe 13 é formada pelo Ator, sendo ele, um Ente Animado; pela Meta, sendo 

ela, um Ente Inanimado; pelo Atributo Descritivo do Ator e o Processo é Transformativo.  

Foram encontradas 2 orações: as duas em REC-EM. O exemplo 26 apresenta uma 

delas. 

Exemplo 26: <REC_EM_09 L346> 

Os índios aguardariam de olhos fechados a grande transformação. (260) 

No exemplo que segue, temos o Ator, o Participante que realiza a ação, 

promovendo o desenrolar do Processo ao longo do tempo. Na oração, o Ator está sendo 

representado pelo Ente Animado os índios. Como se nota, o desenrolar do Processo se 

estende ao Participante Meta, representado pelo Ente Inanimado a grande 

transformação, impactando-o de alguma forma. Temos o Participante, com bom humor, 

que é um estado qualitativo do Ator quando ele toma parte no Processo. Este Participante 

configura-se o Atributo Descritivo. A oração é transformativa transitiva.  

 

CLASSE 14 

 

 

A classe 14 é formada pelo Ator, sendo ele, um Ente Animado; pela Meta, sendo 

ela, um Ente Inanimado; pelo Atributo Resultativo do Ator e o Processo é Transformativo. 

Apenas uma oração foi encontrada, ela é apresentada no exemplo 27. 

Exemplo 27: <REL_ED_08 L383> 

Zé Ricardo, curador do palco sunset do festival, recebeu com bom humor as reclamações de 

fãs na internet, na rua e em outras praças. (144) 

No exemplo que segue, temos o Ator, o Participante que realiza a ação, 

promovendo o desenrolar do Processo ao longo do tempo. Na oração, o Ator está sendo 

representado pelo Ente Animado Zé Ricardo. Como se nota, o desenrolar do Processo se 

estende ao Participante Meta, representado pelo Ente Inanimado, as reclamações de fãs, 

impactando-o de alguma forma. Temos o Participante, com bom humor, que é um estado 
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qualitativo do Ator depois que o Processo se completou. Este Participante configura-se o 

Atributo Resultativo. A oração é transformativa transitiva.  

 

CLASSE 15 

 

A classe 15 é formada pelo Ator, sendo ele, um Ente Inanimado; pela Meta, sendo 

ela, um Ente Inanimado; pelo Atributo Resultativo da Meta e o Processo é 

Transformativo. 

Nesta classe foram encontradas duas orações: uma do processo REL_FM e outra 

do processo REC_EM, ela é apresentada no exemplo 28. 

Exemplo 28: <REC_EM_04 L341> 

[...] a chuva cair sobre as roças para mantê-las sempre verdes e fartas. (293-C) 

No exemplo que segue, temos o Ator, o Participante que realiza a ação, 

promovendo o desenrolar do Processo ao longo do tempo. Na oração, o Ator está sendo 

representado pelo Ente Inanimado chuva. Como se nota, o desenrolar do Processo se 

estende ao Participante Meta, representado pelo Ente Inanimado las (as roças), 

impactando-o de alguma forma. Temos o Participante, sempre verdes e fartas, que é um 

estado qualitativo da Meta depois que o Processo se completou. Este Participante 

configura-se o Atributo Resultativo. A oração é transformativa transitiva.  

 

CLASSE 16 

 

A classe 16 é formada pelo Beneficiário, sendo ele um Ente Animado; pela Meta, 

sendo ela, um Ente Inanimado e o Processo é Transformativo.  

Apenas 1 oração foi encontrada. Ela é apresentada no exemplo 29, abaixo. 

Exemplo 29: <RMD_ED_07 L291> 
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minha esposa recebeu em escritura pública um abrigo para idosos. (257) 

 

Sabe-se que a maioria dos Processos Materiais normalmente têm um Ator, mas às 

vezes, como se observa no exemplo, ele não está explicitado na oração. No exemplo 

podemos encontrar a Meta, representada pelo Ente Inanimado um abrigo público. Temos 

também, a presença do Recebedor, representado por minha esposa. A oração é 

transformativa transitiva. 

 

CLASSE 17 

 

 

A classe 17 é formada apenas pelo Processo. O verbo expressa um acontecimento. 

Apenas uma oração foi encontrada. 

Exemplo 30: <COM_EM_05 L112> 

Chovia quando eu voltava para casa. (227) 

 

Como exposto no exemplo, temos o Processo realizado pelo grupo verbal chovia. 

A oração é criativa intransitiva.  

Em geral, as orações materiais que contém apenas o Processo são as orações 

realizadas por Grupos verbais que co-selecionam itens lexicais tais como: “chover”, 

“trovejar”, “amanhecer”, “escurecer”, “ventar”, “nevar”, “gear”, etc. Estes itens lexicais 

indicam fenômenos meteorológicos e são impessoais. Cabe ressaltar que estes itens 

lexicais podem ser usados em sentido figurado e quando isto acontece, eles passam a ser 

pessoais. É o caso de “Choveram candidatos ao cargo”, onde teremos o Ator, representado 

pelo Ente Animado, candidatos. Ainda podem aparecerem casos em que teremos o 

Escopo, como apresentado na situação seguinte, “choveram granizos”, onde granizo é o 

Escopo. 
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CLASSE 18 

 

 

A classe 18 é formada pelo Ator, sendo ele, um Ente Animado; pela Meta, sendo 

ela, um Ente Inanimado e o Processo é Criativo. Segue um exemplo.  

Exemplo 31: <FAZ_FD_04 L620> 

inventamos [o brigadeiro] aqui. (276) 

No exemplo, temos o Ator, representado pelo Ente Animado nós, implícito na 

conjugação verbal. Temos a Meta, representado pelo Ente Inanimado o brigadeiro.      

Observe que, neste caso, o Participante Meta é trazido à existência no decorrer do 

Processo, isto é, passa a existir no mundo após o desenrolar do Processo, assim sendo, a 

oração é criativa transitiva. 

Nesta classe foram encontradas 32 orações: duas em COM_ (uma é do tipo de 

texto ED e outra, FM); duas em XPL_ (uma é EM e a outra, ED); uma em EXP_ED; três 

em FAZ_ (uma é ED, uma FM e a outra FD); três em REM_ (uma é EM e duas ED); 

quatro em REC_ (três são EM e uma, FD) e, dezessete em REL_ (cinco são EM;  quatro 

são ED, duas, FM e seis, FD). 

 

CLASSE 19 

 

A classe 19 é formada pelo Ator, sendo ele, um Ente Inanimado; pela Meta, sendo 

ela, um Ente Inanimado e o Processo é Criativo.  

Apenas 1 oração foi encontrada. A ocorrência encontrada é apresentada no 

exemplo 32, a seguir:  

Exemplo 32: <RMD_EM_15 L310> 
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O Greenpeace promove a paz, inspirando as pessoas a mudarem atitudes e 

comportamentos. (266) 

No exemplo, temos o Ator, representado pelo Ente Inanimado o Greenpeace. 

Temos a Meta, representado pelo Ente Inanimado a paz.      

Observe que, neste caso, a paz é trazida à existência no decorrer do Processo, 

assim sendo, a oração é criativa transitiva 

 

CLASSE 20 

 

             A classe 20 é formada pelo Ator, sendo ele, um Ente Animado e o Processo é 

Criativo.  

Foram encontradas 7 orações: 3 pertencem ao processo sócio semiótico REL_ 

(uma é do tipo de texto EM e duas, FM); uma ao processo COM_FM; uma à EXP_FD; 

uma à RMD_FM ,e uma à REC_EM. O exemplo 33 apresenta uma oração representativa 

desta classe. 

Exemplo 33: <COM_FM_01 L529> 

eu nasci aqui no brasil em 1978. (199) 

 

No exemplo apresentado, temos apenas o Participante Ator que está sendo 

representado pelo Ente Animado eu. A oração desempenha um acontecimento e, o 

resultado do Processo está confinado ao próprio Ator. Perceba que, eu é um Participante 

que passou a existir somente após o desenrolar do Processo, desta forma, a oração é 

criativa intransitiva. 

 

 

CLASSE 21 
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A classe 21 é formada pelo Ator, sendo ele, um Ente Inanimado e o Processo é 

Criativo.  

Apenas uma oração foi encontrada, ela é exposta no exemplo 34 abaixo.  

EXEMPLO 34: <FAZ_ED_09 L203> 

O evento ocorrerá no dia 10 de março às 15 horas, no Auditório Emival Guimarães Sanches. 

(282) 

 

No exemplo, temos apenas o Participante Ator que está sendo representado pelo 

Ente Inanimado o evento. A oração desempenha um acontecimento e, o resultado do 

Processo está confinado ao próprio Ator. Como é possível observar, o evento é um 

Participante que passará a existir somente após o desenrolar do Processo, desta forma, a 

oração é criativa intransitiva. 

 

CLASSE 22 

 

 

 

A classe 22 é formada pelo Ator, sendo ele, um Ente Animado; pela Meta, sendo 

ela, um Ente Inanimado; pelo Cliente, sendo ele um Ente Animado e o Processo é 

Criativo. 

Foram encontradas 9 orações: 5 pertencem ao processo sócio semiótico REC_ 

(duas são FD; duas, FM e uma, EM) e, 4 ao processo REL_ (duas são FD; uma, FM e 

uma, EM). O exemplo é apresentado a seguir: 

Exemplo 35: <REL_FD_01 L724> 

não tinha como eles fazer banheiro pra todo mundo. (24) 

No exemplo que segue, temos o Ator, representado pelo Ente Animado eles. 

Temos a presença da Meta, representada pelo Ente Inanimado banheiro. Na oração ainda 
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temos o Participante que é beneficiado pelo Processo, isto é, o Cliente, representado pelo 

Ente Animado pra todo mundo.  A oração é criativa transitiva. 

 

CLASSE 23 

 

 

 

A classe 23 é formada pelo Ator, sendo ele, um Ente Inanimado; pela Meta, sendo 

ela, um Ente Inanimado; pelo Cliente e o Processo é Criativo.  

Foram identificadas 8 orações nesta classe: 3 pertencem ao processo sócio 

semiótico REL_ (duas são FM e uma, FD); uma, ao processo XPL_ FM; uma à CAP_ 

ED e, 3 ao processo RMD (uma é ED e duas são EM). Um exemplo é apresentado a 

seguir: 

Exemplo 36: <REL_FM_02 L731> 

tem um do banco rural enviando pra conta da gente vinte e cinco mil reais. (36) 

Como se nota no exemplo apresentado, na oração temos o Ator, representado pelo 

Ente Inanimado um banco rural; temos a Meta, simbolizada pelo Ente Inanimado, vinte 

e cinco mil reais; temos o Participante que é beneficiando, isto é, o Cliente, representado 

pelo Ente Animado, da gente.  A oração é criativa transitiva. 

 

CLASSE 24 

 

A classe 24 é formada pelo Ator, sendo ele, um Ente Inanimado; pelo Cliente e o 

Processo é Criativo.  

Uma oração pertence à esta classe. Ela é apresentada no exemplo 37. 
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EXEMPLO 37: <REL_FM_07 L737> 

esse romance me aproximou do pobre e do desvalido. (17) 

No exemplo que segue, temos o Ator, representado pelo Ente Inanimado esse 

romance. Na oração ainda temos o Participante que é beneficiado pelo serviço prestado 

pelo Ator, isto é, o Cliente, representado pelo Ente Animado me.  

Note que, é o próprio Processo que constitui o serviço, consequentemente, a 

oração expressa um acontecimento. Percebe-se também, que o serviço acontecerá devido 

à presença do Cliente, portanto, a oração é criativa intransitiva. 

 

CLASSE 25 

 

A classe 25 é formada pelo Ator, sendo ele, um Ente Animado; pelo Beneficiário 

Cliente e o Processo é Criativo.  

Apenas uma oração foi encontrada. Ela é apresentada no exemplo 38. 

EXEMPLO 38: <REC_FD_01 L666> 

eu vou lá te examinar. (211) 

 

No exemplo que segue, temos o Ator, representado pelo Ente Animado eu. Na 

oração ainda temos o Participante que é beneficiado pelo serviço prestado pelo Ator, ou 

seja, o Cliente, representado pelo Ente Animado te.  

Note que, é o próprio Processo que constitui o serviço, consequentemente, a 

oração expressa um acontecimento. Percebe-se também, que o serviço acontecerá devido 

à presença do Cliente, portanto, a oração é criativa intransitiva. 
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CLASSE 26 

 

A classe 26 é formada pelo Ator, sendo ele, um Ente Animado; pela Meta, sendo 

ela, um Ente Animado; pelo Cliente e o Processo é Criativo.  

Duas orações foram encontradas: uma pertence ao processo sócio semiótico 

REC_ED e a outra, a RMD_ FM. O exemplo 39 apresenta a oração do processo recriar. 

Exemplo 39: <REC_ED_07 327> 

Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. (222) 

Neste exemplo, temos o Participante Ator, representado pelo Ente Animado eu, 

implícito na conjugação verbal.  O Ente Animado eu, realiza a ação, promovendo o 

desenrolar do Processo ao longo do tempo. O desenrolar do Processo se estende ao 

Participante Meta, representado pelo Ente Inanimado, uma grande nação, impactando-o 

de alguma forma. Na oração ainda temos o Participante que é beneficiado pelo Processo, 

isto é, o Cliente, representado pelo Ente Animado de você, Moisés.  A oração é criativa 

transitiva. 

 

3.3  Sistema das orações materiais 

AFIG. 8, a seguir, apresenta o sistema desenhado após a identificação e descrição 

das classes. 
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Figura 8- Sistema da oração material do PB 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

No sistema apresentado estão dispostas as formas como são nomeados os 

constituintes da oração material. A condição de entrada para este sistema é o recurso, 

oração material. Este recurso é realizado pelo Processo que co-selecionam itens lexicais 

que expressam ações. O recurso oração material é constituído pela cosseleção dos 

sistemas: TIPOS DE AÇÃO e IMPACTO. O sistema de TIPOS DE AÇÃO é composto 

por transformativo que se opõe à criativo. Transformativo é realizado pelo Processo que 

co-selecionam itens lexicais que indicam que ‘algo’ sofre/u ou passa/ou por 
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transformações. No Transformativo há três podem ser selecionadas: elaboração, 

intensificação ou extensão. Criativo é realizado pelo Processo que co-selecionam itens 

lexicais que indicam que ‘algo’foi ou está sendo criado. 

O sistema de IMPACTO é composto por intransitivo que se opõe à transitivo. No 

Intransitivo têm-se o sistema de TIPO DE INTRANSITIVO que é composto por três 

opções: pessoal, impessoal e escopo. O transitivo é realizado pela Meta. 

 

3.4 Implicações da tipologia: algumas considerações 

Retornando à discussão apresentada na Introdução deste trabalho, acerca da 

relevância de descrições de base sistêmico-funcional, busca-se neste subitem apontar 

algumas considerações nas quais a descrição sistêmico-funcional das orações materiais 

do PB pode contribuir na relação entre os ET e os estudos linguísticos de base sistêmico-

funcional, tanto para o contraste tipológico, do ponto de vista da linguística, quanto das 

análises de tradução, do ponto de vista das abordagens sistêmicas.  

De acordo com Halliday (2001), dois textos são entendidos como estando em 

relação tradutória quando são estabelecidas relações de equivalência entre eles. Como 

apontado por Matthiessen (2001), para o estabelecimento de equivalência é necessário ter 

um parâmetro, o que, nas abordagens sistêmicas pode se dar a partir de diferentes focos, 

por exemplo, a escala de ordem, os estratos, as metafunções, ou o registro. 

Esta dissertação usa a DL como base, assim, quaisquer trabalhos de outras línguas 

que também usam a DL possuem o potencial de comparação. 

Desta forma, a descrição apresentada pode servir como suporte para futuras 

pesquisas em tradução pautadas pela visão da LSF no que diz respeito ao sistema do 

Processo Material, pois pesquisas que usarem o Processo Material como parâmetro para 

o estabelecimento da equivalência poderão comparar e contrastar as suas realizações. 

Como resultado mais importante, o fato de a descrição desta dissertação ter 

orientação tipológica permite compreender a produção linguística dentro do ambiente 

multilíngue, tornando tanto os estudos descritivos quanto os ET formas complementares 

do estudo do contato entre línguas 
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CONCLUSÃO 

Esta dissertação apresentou uma proposta de descrição sistêmico-funcional das 

orações materiais do PB orientada para os Estudos Multilíngues. Isso é evidenciado ao 

longo de todo o texto, desde sua Introdução, com sua localização tanto em relação à teoria 

sistêmico-funcional quanto em relação ao campo disciplinar dos Estudos Multilíngues.  

Na Introdução além de discorrer sobre a importância e da necessidade de 

descrições linguísticas sistêmicas funcionais tanto para o PB bem como para os ET, 

também, foi explicado que para descrever a gramática de uma língua (ou parte do seu 

sistema linguístico, como foi o caso desta pesquisa) em termos sistémico-funcionais é 

conveniente ter por base uma língua já descrita, se possível, em termos sistémico-

funcionais ou funcionais, ou até descrita nos moldes tradicionais. Assim sendo, a 

descrição apresentada nesta dissertação respaldou-se na descrição sistêmico-funcional da 

língua inglesa apresentada em Halliday e Matthiessen (2004, 2013) e em mais oito línguas 

descritas sistêmico-funcionalmente - apresentadas em Caffarel et al., (2004): francesa 

alemã, tagalo, vietnamita, chinesa, japonesa e telugo e pitjantjatjara. Partindo das 

configurações das orações materiais destas línguas, expostas no capítulo 1, foram 

identificadas e mapeadas todas as características gerais e as funções linguísticas 

particulares das orações materiais do PB o que permitiu descrever os seus padrões e suas 

realizações estruturais. Realizada a descrição, foi possível desenhar o sistema. 

O Capítulo 2 apresentou o corpus utilizado e como ele se transformou em análise. 

Neste capítulo também foi incluída a perspectiva adotada na descrição, isto é, a VISÃO 

TRINOCULAR, a qual, permitiu triangular a análise dos fenômenos, investigando-os: (I) 

“DE CIMA” (do significado para a organização gramatical), desde a semântica, 

examinando os significados produzidos pelas funções gramaticais no desenvolvimento 

do texto; (II) “DE BAIXO” (da manifestação para a organização gramatical), observando 

como são realizados pelos elementos constituintes da estrutura e,  (III) “AO REDOR” 

(nas relações funcionais), descrevendo as opções sistêmicas (oposição e delicadeza). 

O Capítulo 3 apresentou os resultados obtidos a partir da investigação do corpus 

de estudo e de análise, que permitiram desenvolver uma descrição do Processo Material 

a partir das instâncias realizadas no corpus, garantindo a validade desta descrição. 



65 

 

 

 

Esta foi uma descrição realizada de forma tipológica, cujas categorias teóricas são 

aplicáveis a várias línguas e, portanto, propiciam os estudos de contato linguístico, tais 

como a tradução e a tipologia.  

A pesquisa relatada nesta dissertação se apresenta como uma importante 

contribuição para a descrição do PB ao descrever fenômenos ainda não abordados nas 

descrições sistêmicas desta língua. 

Voltando aos objetivos que foram propostos para esta dissertação, é possível 

afirmar que esta pesquisa se encerra cumprindo os seus objetivos geri, pois: 

✓ propôs uma descrição sistêmico-funcional das orações materiais do PB. 

✓ contribuiu para a descrição sistêmico-funcional do PB. 

✓ contribuiu com os estudos sistêmico-funcionais aplicados ao PB. 

✓ contribuiu com os Estudos Multilíngues, com os Estudos da Tradução, com os 

estudos linguísticos de base contrastiva e com o ensino de línguas. 

Quanto aos objetivos específicos, é possível concluir que estes, também, foram 

cumpridos, pois: 

✓ os elementos (Participantes e Processos) e as realizações das orações materiais foram 

mapeados;  

✓ os padrões e as frequências dos elementos (Participantes e Processos) e das realizações 

encontrados foram comparados;  

✓ a distribuição das orações materiais por processo sócio semiótico foram descritas e,   

✓ o sistema da oração material em PB foi desenhado.  

✓ foram apontados caminhos para as descrições sistêmicas-funcionais das línguas com 

base em corpus. 

Cabe destacar, que ainda são necessários mais trabalhos de DL de base sistêmico 

funcional. Assim, como sugestão para pesquisas futuras aponta-se a descrição de outros 

sistemas gramaticais.  
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Em tese, esta pesquisa apresenta evidências de uma descrição sólida das orações 

materiais do PB e demonstra a aplicabilidade desta para a linguística contrastiva e para 

os ET. 
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ANEXOS 

1 Orações apresentadas nas classes. 

(2) Eu arranquei a pele do Batuquinha de outra irmã minha para entender como 

funcionava o ursinho a pilha. 

1- Esta oração tem Ator? SIM: Eu 

2- O Ator tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? SIM: 

Ente animado 

3- Esta oração tem potencial para dois ou mais Participantes? SIM 

4- Esta oração tem Meta? SIM: a pele do Batuquinha da minha irmã 

4.1- A Meta tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? 

SIM: Ente inanimado 

5- Esta oração tem Escopo?  NÃO 

5.1- O Escopo tem potencial para ser um ‘Processo’? (SIM ou NÃO) 

5.2- O Escopo tem potencial para ser uma Entidade? (SIM ou NÃO) 

6- Esta oração tem um Beneficiário? NÃO 

6.1- O Beneficiário é um Recebedor?  (SIM ou NÃO) 

6.1.1- O Recebedor tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? (SIM ou NÃO) 

6.2- O Beneficiário é um Cliente?   (SIM ou NÃO) 

6.2.1-  O Cliente tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? (SIM ou NÃO) 

7- Esta oração tem um Atributo? NÃO 

7.1- O Atributo é Descritivo? (SIM ou NÃO) 

7.2- O Atributo é Resultativo? (SIM ou NÃO) 

8- O verbo que realiza este Processo tem significado Material? SIM  

9- Este verbo pode ser substituído por um verbo sinônimo com significado Material? SIM: 

remover 

10- Este verbo tem potencial para expressar um acontecimento? NÃO 

11- Este verbo tem potencial para expressar uma ação? SIM  

12- A oração é criativa? NÃO 

12.1- Esta oração é criativa intransitiva? (SIM ou NÃO) 

12.2- Esta oração é criativa transitiva? NÃO 

13- A oração é transformativa? SIM 

 

(236) Riscarei  do  meu  livro  aquele  que  pecar   

1- Esta oração tem Ator? SIM: EU 

2- O Ator tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? SIM: 

animado 

3- Esta oração tem potencial para dois ou mais Participantes?  

4- Esta oração tem Meta?  AQUELE QUE PEGAR  

4.1- A Meta tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? 

ANIMADO 

5- Esta oração tem Escopo? (SIM ou NÃO) 

5.1- O Escopo tem potencial para ser um ‘Processo’? (SIM ou NÃO) 

5.2- O Escopo tem potencial para ser uma Entidade? (SIM ou NÃO) 

6- Esta oração tem um Beneficiário?  

6.1- O Beneficiário é um Recebedor?  (SIM ou NÃO) 
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6.1.1- O Recebedor tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? (SIM ou NÃO) 

6.2- O Beneficiário é um Cliente?   

6.2.1-  O Cliente tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? SOMENTE ANIMADO 

7- Esta oração tem um Atributo?  

7.1- O Atributo é Descritivo? (SIM ou NÃO) 

7.2- O Atributo é Resultativo?   

8- O verbo que realiza este Processo tem significado Material? SIM  

9- O verbo pode ser substituído por um verbo sinônimo com significado Material? SIM  

10- O verbo tem potencial para expressar um acontecimento?  

11- Este verbo tem potencial para expressar uma ação?    

12- A oração é criativa?  

12.1- Esta oração é criativa intransitiva?  

12.2- Esta oração é criativa transitiva?  

13- A oração é transformativa?  

13.1- Esta oração é transformativa intransitiva?  

13.2- Esta oração é transformativa transitiva?  

 

(134) os bannheiros derrubam qualquer chinês 

1- Esta oração tem Ator? SIM: OS BANHEIROS 

2- O Ator tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? SIM: 

INANIMADO 

3- Esta oração tem potencial para dois ou mais Participantes? SIM 

4- Esta oração tem Meta? SIM: QUALQUER CHINÊS 

4.1- A Meta tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? 

ANIMADO 

5- Esta oração tem Escopo? (SIM ou NÃO) 

5.1- O Escopo tem potencial para ser um ‘Processo’? (SIM ou NÃO) 

5.2- O Escopo tem potencial para ser uma Entidade? (SIM ou NÃO) 

6- Esta oração tem um Beneficiário?  

6.1- O Beneficiário é um Recebedor?  (SIM ou NÃO) 

6.1.1- O Recebedor tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? (SIM ou NÃO) 

6.2- O Beneficiário é um Cliente?   

6.2.1-  O Cliente tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? SOMENTE ANIMADO 

7- Esta oração tem um Atributo?  

7.1- O Atributo é Descritivo? (SIM ou NÃO) 

7.2- O Atributo é Resultativo?   

8- O verbo que realiza este Processo tem significado Material? SIM  

9- O verbo pode ser substituído por um verbo sinônimo com significado Material? SIM  

10- O verbo tem potencial para expressar um acontecimento?  

11- Este verbo tem potencial para expressar uma ação?  SIM 

12- A oração é criativa?  

12.1- Esta oração é criativa intransitiva?  

12.2- Esta oração é criativa transitiva?  

13- A oração é transformativa? SIM 

13.1- Esta oração é transformativa intransitiva?  

13.2- Esta oração é transformativa transitiva? SIM 
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(184) a escovas macias não danificam a gengiva nem os dentes. 

1- Esta oração tem Ator? SIM: AS ESCOVAS MACIAS 

2- O Ator tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? SIM: 

INANIMADO 

3- Esta oração tem potencial para dois ou mais Participantes? SIM 

4- Esta oração tem Meta? A GENGIVA NEM OS DENTES 

4.1- A Meta tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? 

INANIMADO 

5- Esta oração tem Escopo? (SIM ou NÃO) 

5.1- O Escopo tem potencial para ser um ‘Processo’? (SIM ou NÃO) 

5.2- O Escopo tem potencial para ser uma Entidade? (SIM ou NÃO) 

6- Esta oração tem um Beneficiário?  

6.1- O Beneficiário é um Recebedor?  (SIM ou NÃO) 

6.1.1- O Recebedor tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? (SIM ou NÃO) 

6.2- O Beneficiário é um Cliente?   

6.2.1-  O Cliente tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? SOMENTE ANIMADO 

7- Esta oração tem um Atributo?  

7.1- O Atributo é Descritivo? (SIM ou NÃO) 

7.2- O Atributo é Resultativo?   

8- O verbo que realiza este Processo tem significado Material? SIM  

9- O verbo pode ser substituído por um verbo sinônimo com significado Material? SIM  

10- O verbo tem potencial para expressar um acontecimento?  

11- Este verbo tem potencial para expressar uma ação?  SIM  

12- A oração é criativa?  

12.1- Esta oração é criativa intransitiva?  

12.2- Esta oração é criativa transitiva?  

13- A oração é transformativa? SIM 

13.1- Esta oração é transformativa intransitiva?  

13.2- Esta oração é transformativa transitiva? SIM 

 

(65) o brasil mudou com o fim das oligarquias  

1- Esta oração tem Ator? SIM: o brasil 
2- O Ator tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? SIM: 

inanimado 

3- Esta oração tem potencial para dois ou mais Participantes?  

4- Esta oração tem Meta 

4.1- A Meta tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)?  

5- Esta oração tem Escopo? (SIM ou NÃO) 

5.1- O Escopo tem potencial para ser um ‘Processo’? (SIM ou NÃO) 

5.2- O Escopo tem potencial para ser uma Entidade? (SIM ou NÃO) 

6- Esta oração tem um Beneficiário? (SIM ou NÃO) 

6.1- O Beneficiário é um Recebedor?  (SIM ou NÃO) 

6.1.1- O Recebedor tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? (SIM ou NÃO) 

6.2- O Beneficiário é um Cliente?   (SIM ou NÃO) 

6.2.1-  O Cliente tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? (SIM ou NÃO) 

7- Esta oração tem um Atributo? 
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7.1- O Atributo é Descritivo? (SIM ou NÃO) 

7.2- O Atributo é Resultativo?  

8- O verbo que realiza este Processo tem significado Material? SIM  

9- O verbo pode ser substituído por um verbo sinônimo com significado Material? SIM  

10- O verbo tem potencial para expressar um acontecimento? SIM   

11- Este verbo tem potencial para expressar uma ação?   

12- A oração é criativa?  

12.1- Esta oração é criativa intransitiva?  

12.2- Esta oração é criativa transitiva?  

13- A oração é transformativa? SIM 

13.1- Esta oração é transformativa intransitiva? SIM 

13.2- Esta oração é transformativa transitiva?  

 

 

(202) [ela] cantou na posse de dilma russef 

1- Esta oração tem Ator? SIM: ELA 

2- O Ator tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? SIM: 

animado 

3- Esta oração tem potencial para dois ou mais Participantes?  

4- Esta oração tem Meta?  

4.1- A Meta tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)?  

5- Esta oração tem Escopo? (SIM ou NÃO) 

5.1- O Escopo tem potencial para ser um ‘Processo’? (SIM ou NÃO) 

5.2- O Escopo tem potencial para ser uma Entidade? (SIM ou NÃO) 

6- Esta oração tem um Beneficiário?  

6.1- O Beneficiário é um Recebedor?  (SIM ou NÃO) 

6.1.1- O Recebedor tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? (SIM ou NÃO) 

6.2- O Beneficiário é um Cliente?   

6.2.1-  O Cliente tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? SOMENTE ANIMADO 

7- Esta oração tem um Atributo?  

7.1- O Atributo é Descritivo? (SIM ou NÃO) 

7.2- O Atributo é Resultativo?   

8- O verbo que realiza este Processo tem significado Material? SIM  

9- O verbo pode ser substituído por um verbo sinônimo com significado Material? SIM  

10- O verbo tem potencial para expressar um acontecimento? SIM 

11- Este verbo tem potencial para expressar uma ação?    

12- A oração é criativa?  

12.1- Esta oração é criativa intransitiva?  

12.2- Esta oração é criativa transitiva?  

13- A oração é transformativa? SIM 

13.1- Esta oração é transformativa intransitiva? SIM 

13.2- Esta oração é transformativa transitiva?  

 

(97) ele se tornou um grande orador espírita  

1- Esta oração tem Ator? SIM:  ele 
2- O Ator tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? SIM: 

animado 

3- Esta oração tem potencial para dois ou mais Participantes? SIM 
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4- Esta oração tem Meta?  

4.1- A Meta tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)?  

5- Esta oração tem Escopo? (SIM ou NÃO) 

5.1- O Escopo tem potencial para ser um ‘Processo’? (SIM ou NÃO) 

5.2- O Escopo tem potencial para ser uma Entidade? (SIM ou NÃO) 

6- Esta oração tem um Beneficiário?  

6.1- O Beneficiário é um Recebedor?  (SIM ou NÃO) 

6.1.1- O Recebedor tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? (SIM ou NÃO) 

6.2- O Beneficiário é um Cliente?   

6.2.1-  O Cliente tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? SOMENTE ANIMADO 

7- Esta oração tem um Atributo?  

7.1- O Atributo é Descritivo? (SIM ou NÃO) 

7.2- O Atributo é Resultativo?   

8- O verbo que realiza este Processo tem significado Material? SIM  

9- O verbo pode ser substituído por um verbo sinônimo com significado Material? SIM  

10- O verbo tem potencial para expressar um acontecimento? SIM 

11- Este verbo tem potencial para expressar uma ação?    

12- A oração é criativa?  

12.1- Esta oração é criativa intransitiva?  

12.2- Esta oração é criativa transitiva?  

13- A oração é transformativa? SIM 

13.1- Esta oração é transformativa intransitiva? SIM 

13.2- Esta oração é transformativa transitiva?  

 

(225) Naruto deu uma risada. 

1- Esta oração tem Ator? SIM: NARUTO 

2- O Ator tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? SIM: 

animado 

3- Esta oração tem potencial para dois ou mais Participantes? SIM 

4- Esta oração tem Meta?  

4.1- A Meta tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)?  

5- Esta oração tem Escopo? (SIM ou NÃO) 

5.1- O Escopo tem potencial para ser um ‘Processo’? (SIM ou NÃO) 

5.2- O Escopo tem potencial para ser uma Entidade? (SIM ou NÃO) 

6- Esta oração tem um Beneficiário?  

6.1- O Beneficiário é um Recebedor?  (SIM ou NÃO) 

6.1.1- O Recebedor tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? (SIM ou NÃO) 

6.2- O Beneficiário é um Cliente?   

6.2.1-  O Cliente tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? SOMENTE ANIMADO 

7- Esta oração tem um Atributo?  

7.1- O Atributo é Descritivo? (SIM ou NÃO) 

7.2- O Atributo é Resultativo?   

8- O verbo que realiza este Processo tem significado Material? SIM  

9- O verbo pode ser substituído por um verbo sinônimo com significado Material? SIM  

10- O verbo tem potencial para expressar um acontecimento? SIM 

11- Este verbo tem potencial para expressar uma ação?    
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12- A oração é criativa?  

12.1- Esta oração é criativa intransitiva?  

12.2- Esta oração é criativa transitiva?  

13- A oração é transformativa? SIM 

13.1- Esta oração é transformativa intransitiva? SIM 

13.2- Esta oração é transformativa transitiva? 

 

(228) Nós cruzamos o túnel doze 

1- Esta oração tem Ator? SIM: SIM 

2- O Ator tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? SIM: 

animado 

3- Esta oração tem potencial para dois ou mais Participantes? SIM  

4- Esta oração tem Meta?  

4.1- A Meta tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)?  

5- Esta oração tem Escopo? SIM  

5.1- O Escopo tem potencial para ser um ‘Processo’? (SIM ou NÃO) 

5.2- O Escopo tem potencial para ser uma Entidade? SIM  

6- Esta oração tem um Beneficiário?  

6.1- O Beneficiário é um Recebedor?  (SIM ou NÃO) 

6.1.1- O Recebedor tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? (SIM ou NÃO) 

6.2- O Beneficiário é um Cliente?   

6.2.1-  O Cliente tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? SOMENTE ANIMADO 

7- Esta oração tem um Atributo?  

7.1- O Atributo é Descritivo? (SIM ou NÃO) 

7.2- O Atributo é Resultativo?   

8- O verbo que realiza este Processo tem significado Material? SIM  

9- O verbo pode ser substituído por um verbo sinônimo com significado Material? SIM  

10- O verbo tem potencial para expressar um acontecimento? SIM 

11- Este verbo tem potencial para expressar uma ação?    

12- A oração é criativa?  

12.1- Esta oração é criativa intransitiva?  

12.2- Esta oração é criativa transitiva?  

13- A oração é transformativa? SIM 

13.1- Esta oração é transformativa intransitiva? SIM 

13.2- Esta oração é transformativa transitiva?  

 

(81) eu consegui passar um pouco isso pra ele  

1- Esta oração tem Ator? SIM:  EU 
2- O Ator tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? SIM: 

animado 

3- Esta oração tem potencial para dois ou mais Participantes? SIM 

4- Esta oração tem Meta? ISSO 

4.1- A Meta tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? 

INANIMADO 

5- Esta oração tem Escopo? (SIM ou NÃO) 

5.1- O Escopo tem potencial para ser um ‘Processo’? (SIM ou NÃO) 

5.2- O Escopo tem potencial para ser uma Entidade? (SIM ou NÃO) 

6- Esta oração tem um Beneficiário? SIM  
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6.1- O Beneficiário é um Recebedor?  (SIM ou NÃO) 

6.1.1- O Recebedor tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? (SIM ou NÃO) 

6.2- O Beneficiário é um Cliente?  SIM  

6.2.1-  O Cliente tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? SOMENTE ANIMADO 

7- Esta oração tem um Atributo? 

7.1- O Atributo é Descritivo? (SIM ou NÃO) 

7.2- O Atributo é Resultativo?  

8- O verbo que realiza este Processo tem significado Material? SIM  

9- O verbo pode ser substituído por um verbo sinônimo com significado Material? SIM  

10- O verbo tem potencial para expressar um acontecimento?  

11- Este verbo tem potencial para expressar uma ação? SIM   

12- A oração é criativa? SIM 

12.1- Esta oração é criativa intransitiva?  

12.2- Esta oração é criativa transitiva? SIM 

13- A oração é transformativa?  

13.1- Esta oração é transformativa intransitiva?  

13.2- Esta oração é transformativa transitiva 

 

(232) Jacy transformou-a numa bela planta, 

1- Esta oração tem Ator? SIM: SIM 

2- O Ator tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? SIM: 

animado 

3- Esta oração tem potencial para dois ou mais Participantes? SIM 

4- Esta oração tem Meta? SIM: A 

4.1- A Meta tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? 

ANIMADO 

5- Esta oração tem Escopo? (SIM ou NÃO) 

5.1- O Escopo tem potencial para ser um ‘Processo’? (SIM ou NÃO) 

5.2- O Escopo tem potencial para ser uma Entidade? (SIM ou NÃO) 

6- Esta oração tem um Beneficiário?  

6.1- O Beneficiário é um Recebedor?  (SIM ou NÃO) 

6.1.1- O Recebedor tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? (SIM ou NÃO) 

6.2- O Beneficiário é um Cliente?   

6.2.1-  O Cliente tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? SOMENTE ANIMADO 

7- Esta oração tem um Atributo? SIM 

7.1- O Atributo é Descritivo? (SIM ou NÃO) 

7.2- O Atributo é Resultativo?  SIM 

8- O verbo que realiza este Processo tem significado Material? SIM  

9- O verbo pode ser substituído por um verbo sinônimo com significado Material? SIM  

10- O verbo tem potencial para expressar um acontecimento?  

11- Este verbo tem potencial para expressar uma ação? SIM   

12- A oração é criativa?  

12.1- Esta oração é criativa intransitiva?  

12.2- Esta oração é criativa transitiva?  

13- A oração é transformativa? SIM 

13.1- Esta oração é transformativa intransitiva?  
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13.2- Esta oração é transformativa transitiva? SIM 

 

(119) Nos dois últimos meses, ele transformou o exercício da Presidência num eterno 

comício:  

1- Esta oração tem Ator? SIM: ELE 

2- O Ator tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? SIM: 

animado 

3- Esta oração tem potencial para dois ou mais Participantes? SIM 

4- Esta oração tem Meta? SIM: O EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA 

4.1- A Meta tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? 

INANIMADO 

5- Esta oração tem Escopo? (SIM ou NÃO) 

5.1- O Escopo tem potencial para ser um ‘Processo’? (SIM ou NÃO) 

5.2- O Escopo tem potencial para ser uma Entidade? (SIM ou NÃO) 

6- Esta oração tem um Beneficiário?  

6.1- O Beneficiário é um Recebedor?  (SIM ou NÃO) 

6.1.1- O Recebedor tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? (SIM ou NÃO) 

6.2- O Beneficiário é um Cliente?   

6.2.1-  O Cliente tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? SOMENTE ANIMADO 

7- Esta oração tem um Atributo? SIM 

7.1- O Atributo é Descritivo? (SIM ou NÃO) 

7.2- O Atributo é Resultativo?  SIM 

8- O verbo que realiza este Processo tem significado Material? SIM  

9- O verbo pode ser substituído por um verbo sinônimo com significado Material? SIM  

10- O verbo tem potencial para expressar um acontecimento?  

11- Este verbo tem potencial para expressar uma ação? SIM  

12- A oração é criativa?  

12.1- Esta oração é criativa intransitiva?  

12.2- Esta oração é criativa transitiva?  

13- A oração é transformativa? SIM 

13.1- Esta oração é transformativa intransitiva?  

13.2- Esta oração é transformativa transitiva? SIM 

 

(260) Os índios aguardariam, de olhos fechados, a grande transformação. 

1- Esta oração tem Ator? SIM: 

2- O Ator tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? SIM: 

ANIMADO 

3- Esta oração tem potencial para dois ou mais Participantes? Sim 

4- Esta oração tem Meta? a grande transformação 

4.1- A Meta tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? 

INANIMADO 

5- Esta oração tem Escopo? (SIM ou NÃO) 

5.1- O Escopo tem potencial para ser um ‘Processo’? (SIM ou NÃO) 

5.2- O Escopo tem potencial para ser uma Entidade? (SIM ou NÃO) 

6- Esta oração tem um Beneficiário?  

6.1- O Beneficiário é um Recebedor?  (SIM ou NÃO) 

6.1.1- O Recebedor tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? (SIM ou NÃO) 
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6.2- O Beneficiário é um Cliente?   

6.2.1-  O Cliente tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? SOMENTE ANIMADO 

7- Esta oração tem um Atributo?  

7.1- O Atributo é Descritivo? (SIM ou NÃO) 

7.2- O Atributo é Resultativo?   

8- O verbo que realiza este Processo tem significado Material? SIM  

9- O verbo pode ser substituído por um verbo sinônimo com significado Material? SIM  

10- O verbo tem potencial para expressar um acontecimento?  

11- Este verbo tem potencial para expressar uma ação?    

12- A oração é criativa?  

12.1- Esta oração é criativa intransitiva?  

12.2- Esta oração é criativa transitiva?  

13- A oração é transformativa?  

13.1- Esta oração é transformativa intransitiva?  

13.2- Esta oração é transformativa transitiva?  

 

(144) Zé Ricardo, curador do palco sunset do festival, recebeu com bom humor as 

reclamações de fãs na internet, na rua e em outras praças.  

1- Esta oração tem Ator? SIM: ZÉ RICARDO 

2- O Ator tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? SIM: 

animado 

3- Esta oração tem potencial para dois ou mais Participantes? SIM 

4- Esta oração tem Meta? SIM: AS RECLAMAÇÕES DE FÃS 

4.1- A Meta tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? 

INANIMADO 

5- Esta oração tem Escopo? (SIM ou NÃO) 

5.1- O Escopo tem potencial para ser um ‘Processo’? (SIM ou NÃO) 

5.2- O Escopo tem potencial para ser uma Entidade? (SIM ou NÃO) 

6- Esta oração tem um Beneficiário?  

6.1- O Beneficiário é um Recebedor?  (SIM ou NÃO) 

6.1.1- O Recebedor tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? (SIM ou NÃO) 

6.2- O Beneficiário é um Cliente?   

6.2.1-  O Cliente tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? SOMENTE ANIMADO 

7- Esta oração tem um Atributo?  

7.1- O Atributo é Descritivo? (SIM ou NÃO) 

7.2- O Atributo é Resultativo?   

8- O verbo que realiza este Processo tem significado Material? SIM  

9- O verbo pode ser substituído por um verbo sinônimo com significado Material? SIM  

10- O verbo tem potencial para expressar um acontecimento?  

11- Este verbo tem potencial para expressar uma ação? SIM  

12- A oração é criativa?  

12.1- Esta oração é criativa intransitiva?  

12.2- Esta oração é criativa transitiva?  

13- A oração é transformativa? SIM 

13.1- Esta oração é transformativa intransitiva?  

13.2- Esta oração é transformativa transitiva? SIM  
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(293-C) o homem-chuva provoca trovões, fazendo a chuva cair sobre as roças para 

mantê-las sempre verdes e fartas. 

1- Esta oração tem Ator? SIM: A CHUVA  

2- O Ator tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? SIM: 

INANIMADO 

3- Esta oração tem potencial para dois ou mais Participantes? SIM 

4- Esta oração tem Meta? AS ROÇAS SEMPRE VERDES E FARTAS 

4.1- A Meta tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? 

INANIMADO 

5- Esta oração tem Escopo? (SIM ou NÃO) 

5.1- O Escopo tem potencial para ser um ‘Processo’? (SIM ou NÃO) 

5.2- O Escopo tem potencial para ser uma Entidade? (SIM ou NÃO) 

6- Esta oração tem um Beneficiário?  

6.1- O Beneficiário é um Recebedor?  (SIM ou NÃO) 

6.1.1- O Recebedor tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? (SIM ou NÃO) 

6.2- O Beneficiário é um Cliente?   

6.2.1-  O Cliente tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? SOMENTE ANIMADO 

7- Esta oração tem um Atributo?  

7.1- O Atributo é Descritivo? (SIM ou NÃO) 

7.2- O Atributo é Resultativo?   

8- O verbo que realiza este Processo tem significado Material? SIM  

9- O verbo pode ser substituído por um verbo sinônimo com significado Material? SIM  

10- O verbo tem potencial para expressar um acontecimento?  

11- Este verbo tem potencial para expressar uma ação?    

12- A oração é criativa?  

12.1- Esta oração é criativa intransitiva?  

12.2- Esta oração é criativa transitiva?  

13- A oração é transformativa?  

13.1- Esta oração é transformativa intransitiva?  

 

 

(257) minha esposa recebeu em escritura pública um abrigo para idosos. 

1- Esta oração tem Ator? SIM: 

2- O Ator tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? SIM: 

animado 

3- Esta oração tem potencial para dois ou mais Participantes?  

4- Esta oração tem Meta? UM ABRIGO PARA IDOSOS 

4.1- A Meta tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? 

INANIMADO 

5- Esta oração tem Escopo? (SIM ou NÃO) 

5.1- O Escopo tem potencial para ser um ‘Processo’? (SIM ou NÃO) 

5.2- O Escopo tem potencial para ser uma Entidade? (SIM ou NÃO) 

6- Esta oração tem um Beneficiário? SIM  

6.1- O Beneficiário é um Recebedor?  (SIM ou NÃO) 

6.1.1- O Recebedor tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? (SIM ou NÃO) 

6.2- O Beneficiário é um Cliente?   
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6.2.1-  O Cliente tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? SOMENTE ANIMADO 

7- Esta oração tem um Atributo?  

7.1- O Atributo é Descritivo? (SIM ou NÃO) 

7.2- O Atributo é Resultativo?   

8- O verbo que realiza este Processo tem significado Material? SIM  

9- O verbo pode ser substituído por um verbo sinônimo com significado Material? SIM  

10- O verbo tem potencial para expressar um acontecimento?  

11- Este verbo tem potencial para expressar uma ação?    

12- A oração é criativa?  

12.1- Esta oração é criativa intransitiva?  

12.2- Esta oração é criativa transitiva?  

13- A oração é transformativa?  

13.1- Esta oração é transformativa intransitiva 

 

(227) Chovia quando eu voltava para casa 

1- Esta oração tem Ator?  

2- O Ator tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? 

animado 

3- Esta oração tem potencial para dois ou mais Participantes? SIM 

4- Esta oração tem Meta? SIM: PARA SAKURA 

4.1- A Meta tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? 

ANIMADO 

5- Esta oração tem Escopo? (SIM ou NÃO) 

5.1- O Escopo tem potencial para ser um ‘Processo’? (SIM ou NÃO) 

5.2- O Escopo tem potencial para ser uma Entidade? (SIM ou NÃO) 

6- Esta oração tem um Beneficiário?  

6.1- O Beneficiário é um Recebedor?  (SIM ou NÃO) 

6.1.1- O Recebedor tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? (SIM ou NÃO) 

6.2- O Beneficiário é um Cliente?   

6.2.1-  O Cliente tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? SOMENTE ANIMADO 

7- Esta oração tem um Atributo? SIM 

7.1- O Atributo é Descritivo? (SIM ou NÃO) 

7.2- O Atributo é Resultativo?  SIM 

8- O verbo que realiza este Processo tem significado Material? SIM  

9- O verbo pode ser substituído por um verbo sinônimo com significado Material? SIM  

10- O verbo tem potencial para expressar um acontecimento?  

11- Este verbo tem potencial para expressar uma ação? SIM   

12- A oração é criativa?  

12.1- Esta oração é criativa intransitiva?  

12.2- Esta oração é criativa transitiva?  

13- A oração é transformativa? SIM 

13.1- Esta oração é transformativa intransitiva?  

13.2- Esta oração é transformativa transitiva? SIM  

 

(276) inventamos [o brigadeiro] aqui 

1- Esta oração tem Ator? SIM: NÓS 
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2- O Ator tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? SIM: 

animado 

3- Esta oração tem potencial para dois ou mais Participantes? SIM 

4- Esta oração tem Meta? O BRIFGADEIRO 

4.1- A Meta tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? 

INANIMADO 

5- Esta oração tem Escopo? (SIM ou NÃO) 

5.1- O Escopo tem potencial para ser um ‘Processo’? (SIM ou NÃO) 

5.2- O Escopo tem potencial para ser uma Entidade? (SIM ou NÃO) 

6- Esta oração tem um Beneficiário?  

6.1- O Beneficiário é um Recebedor?  (SIM ou NÃO) 

6.1.1- O Recebedor tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? (SIM ou NÃO) 

6.2- O Beneficiário é um Cliente?   

6.2.1-  O Cliente tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? SOMENTE ANIMADO 

7- Esta oração tem um Atributo?  

7.1- O Atributo é Descritivo? (SIM ou NÃO) 

7.2- O Atributo é Resultativo?   

8- O verbo que realiza este Processo tem significado Material? SIM  

9- O verbo pode ser substituído por um verbo sinônimo com significado Material? SIM  

10- O verbo tem potencial para expressar um acontecimento?  

11- Este verbo tem potencial para expressar uma ação?    

12- A oração é criativa?  

12.1- Esta oração é criativa intransitiva?  

12.2- Esta oração é criativa transitiva?  

13- A oração é transformativa?  

13.1- Esta oração é transformativa intransitiva?  

13.2- Esta oração é transformativa transitiva?  

 

(266) O Greenpeace promove a paz, inspirando as pessoas a mudarem atitudes e 

comportamentos. 

1- Esta oração tem Ator? SIM:  

2- O Ator tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? SIM: 

INANIMADO 

3- Esta oração tem potencial para dois ou mais Participantes? SIM 

4- Esta oração tem Meta? A PAZ 

4.1- A Meta tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? 

INANIMADO 

5- Esta oração tem Escopo? (SIM ou NÃO) 

5.1- O Escopo tem potencial para ser um ‘Processo’? (SIM ou NÃO) 

5.2- O Escopo tem potencial para ser uma Entidade? (SIM ou NÃO) 

6- Esta oração tem um Beneficiário?  

6.1- O Beneficiário é um Recebedor?  (SIM ou NÃO) 

6.1.1- O Recebedor tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? (SIM ou NÃO) 

6.2- O Beneficiário é um Cliente?   

6.2.1-  O Cliente tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? SOMENTE ANIMADO 

7- Esta oração tem um Atributo?  
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7.1- O Atributo é Descritivo? (SIM ou NÃO) 

7.2- O Atributo é Resultativo?   

8- O verbo que realiza este Processo tem significado Material? SIM  

9- O verbo pode ser substituído por um verbo sinônimo com significado Material? SIM  

10- O verbo tem potencial para expressar um acontecimento?  

11- Este verbo tem potencial para expressar uma ação?    

12- A oração é criativa?  

12.1- Esta oração é criativa intransitiva?  

12.2- Esta oração é criativa transitiva?  

13- A oração é transformativa?  

13.1- Esta oração é transformativa intransitiva? 

 

(199) eu nasci aqui no brasil em 1978 

1- Esta oração tem Ator? SIM: EU 

2- O Ator tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? SIM: 

animado 

3- Esta oração tem potencial para dois ou mais Participantes?  

4- Esta oração tem Meta?  

4.1- A Meta tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)?  

5- Esta oração tem Escopo? (SIM ou NÃO) 

5.1- O Escopo tem potencial para ser um ‘Processo’? (SIM ou NÃO) 

5.2- O Escopo tem potencial para ser uma Entidade? (SIM ou NÃO) 

6- Esta oração tem um Beneficiário?  

6.1- O Beneficiário é um Recebedor?  (SIM ou NÃO) 

6.1.1- O Recebedor tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? (SIM ou NÃO) 

6.2- O Beneficiário é um Cliente?   

6.2.1-  O Cliente tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? SOMENTE ANIMADO 

7- Esta oração tem um Atributo?  

7.1- O Atributo é Descritivo? (SIM ou NÃO) 

7.2- O Atributo é Resultativo?   

8- O verbo que realiza este Processo tem significado Material? SIM  

9- O verbo pode ser substituído por um verbo sinônimo com significado Material? SIM  

10- O verbo tem potencial para expressar um acontecimento? SIM 

11- Este verbo tem potencial para expressar uma ação?    

12- A oração é criativa? SIM 

12.1- Esta oração é criativa intransitiva? SIM 

12.2- Esta oração é criativa transitiva?  

13- A oração é transformativa?  

13.1- Esta oração é transformativa intransitiva?  

13.2- Esta oração é transformativa transitiva?  

 

 

(24) não tinha como eles fazer banheiro pra todo mundo  

1- Esta oração tem Ator? SIM: eles  

2- O Ator tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? SIM: 

ente animado 

3- Esta oração tem potencial para dois ou mais Participantes? SIM  

4- Esta oração tem Meta? SIM : banheiro 
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4.1- A Meta tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? 

SIM: ente inanimado 

5- Esta oração tem Escopo? (SIM ou NÃO) 

5.1- O Escopo tem potencial para ser um ‘Processo’? (SIM ou NÃO) 

5.2- O Escopo tem potencial para ser uma Entidade? (SIM ou NÃO) 

6- Esta oração tem um Beneficiário? SIM  

6.1- O Beneficiário é um Recebedor?  (SIM ou NÃO) 

6.1.1- O Recebedor tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? (SIM ou NÃO) 

6.2- O Beneficiário é um Cliente?  SIM: pra todo mundo  

6.2.1-  O Cliente tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? NÃO: somente Ente aninado 

7- Esta oração tem um Atributo? (SIM ou NÃO) 

7.1- O Atributo é Descritivo? (SIM ou NÃO) 

7.2- O Atributo é Resultativo? (SIM ou NÃO) 

8- O verbo que realiza este Processo tem significado Material? SIM  

9- O verbo pode ser substituído por um verbo sinônimo com significado Material? SIM  

10- O verbo tem potencial para expressar um acontecimento? (SIM ou NÃO) 

11- Este verbo tem potencial para expressar uma ação? SIM  

12- A oração é criativa? SIM  

12.1- Esta oração é criativa intransitiva? NÃO 

12.2- Esta oração é criativa transitiva? SIM 

13- A oração é transformativa? NÃO  

13.1- Esta oração é transformativa intransitiva? (SIM ou NÃO) 

13.2- Esta oração é transformativa transitiva? NÃO 

 

(36) tem um do banco rural enviando pra conta da gente vinte e cinco mil reais  

1- Esta oração tem Ator? SIM: um banco rural   

2- O Ator tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? SIM: 

ente inanimado 

3- Esta oração tem potencial para dois ou mais Participantes? SIM  

4- Esta oração tem Meta? SIM: vinte e cinco mil reais para conta 

4.1- A Meta tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? 

SIM: ente inanimado 

5- Esta oração tem Escopo? (SIM ou NÃO) 

5.1- O Escopo tem potencial para ser um ‘Processo’? (SIM ou NÃO) 

5.2- O Escopo tem potencial para ser uma Entidade? (SIM ou NÃO) 

6- Esta oração tem um Beneficiário? SIM  

6.1- O Beneficiário é um Recebedor?  (SIM ou NÃO) 

6.1.1- O Recebedor tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? (SIM ou NÃO) 

6.2- O Beneficiário é um Cliente?   SIM  

6.2.1-  O Cliente tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? NÃO: somente animado 

7- Esta oração tem um Atributo? (SIM ou NÃO) 

7.1- O Atributo é Descritivo? (SIM ou NÃO) 

7.2- O Atributo é Resultativo? (SIM ou NÃO) 

8- O verbo que realiza este Processo tem significado Material? SIM  

9- O verbo pode ser substituído por um verbo sinônimo com significado Material? SIM  

10- O verbo tem potencial para expressar um acontecimento? (SIM ou NÃO) 
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11- Este verbo tem potencial para expressar uma ação? SIM  

12- A oração é criativa? SIM 

12.1- Esta oração é criativa intransitiva?  

12.2- Esta oração é criativa transitiva? SIM 

13- A oração é transformativa?  

13.1- Esta oração é transformativa intransitiva? (SIM ou NÃO) 

 

(17) esse romance me aproximou do pobre e do desvalido  

1- Esta oração tem Ator? SIM: esse romance 

2- O Ator tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? SIM: 

Ente inanimado 

3- Esta oração tem potencial para dois ou mais Participantes? (SIM ou NÃO) 

4- Esta oração tem Meta? SIM: do pobre e do desvalido 

4.1- A Meta tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? 

SIM: Ente animado 

5- Esta oração tem Escopo? (SIM ou NÃO) 

5.1- O Escopo tem potencial para ser um ‘Processo’? (SIM ou NÃO) 

5.2- O Escopo tem potencial para ser uma Entidade? (SIM ou NÃO) 

6- Esta oração tem um Beneficiário? SIM 

6.1- O Beneficiário é um Recebedor?  (SIM ou NÃO) 

6.1.1- O Recebedor tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? (SIM ou NÃO) 

6.2- O Beneficiário é um Cliente?  SIM: ME 

6.2.1-  O Cliente tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? NÃO: Somente Ente animado 

7- Esta oração tem um Atributo? (SIM ou NÃO) 

7.1- O Atributo é Descritivo? (SIM ou NÃO) 

7.2- O Atributo é Resultativo? (SIM ou NÃO) 

8- O verbo que realiza este Processo tem significado Material? SIM 

9- O verbo pode ser substituído por um verbo sinônimo com significado Material? SIM  

10- O verbo tem potencial para expressar um acontecimento? (SIM ou NÃO) 

11- Este verbo tem potencial para expressar uma ação? SIM  

12- A oração é criativa? SIM 

12.1- Esta oração é criativa intransitiva? NÃO 

12.2- Esta oração é criativa transitiva? SIM 

13- A oração é transformativa?  

13.1- Esta oração é transformativa intransitiva? (SIM ou NÃO) 

13.2- Esta oração é transformativa transitiva?  

 

 

(211) eu vou lá te examinar 

1- Esta oração tem Ator? SIM: EU 

2- O Ator tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)? SIM: 

animado 

3- Esta oração tem potencial para dois ou mais Participantes? SIM 

4- Esta oração tem Meta?  

4.1- A Meta tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou inanimado)?  

5- Esta oração tem Escopo? (SIM ou NÃO) 

5.1- O Escopo tem potencial para ser um ‘Processo’? (SIM ou NÃO) 

5.2- O Escopo tem potencial para ser uma Entidade? (SIM ou NÃO) 
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6- Esta oração tem um Beneficiário? SIM 

6.1- O Beneficiário é um Recebedor?  (SIM ou NÃO) 

6.1.1- O Recebedor tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? (SIM ou NÃO) 

6.2- O Beneficiário é um Cliente?  SIM 

6.2.1-  O Cliente tem potencial para ser um Ente de qualquer tipo (animado ou 

inanimado)? SOMENTE ANIMADO 

7- Esta oração tem um Atributo?  

7.1- O Atributo é Descritivo? (SIM ou NÃO) 

7.2- O Atributo é Resultativo?   

8- O verbo que realiza este Processo tem significado Material? SIM  

9- O verbo pode ser substituído por um verbo sinônimo com significado Material? SIM  

10- O verbo tem potencial para expressar um acontecimento?  

11- Este verbo tem potencial para expressar uma ação?    

12- A oração é criativa? SIM 

12.1- Esta oração é criativa intransitiva?  

12.2- Esta oração é criativa transitiva?  

13- A oração é transformativa?  

13.1- Esta oração é transformativa intransitiva?  
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