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Resumo 

 

Esta pesquisa apresenta a construção da Ciência (BIGLAN, 1973; SWALES, 1993) no 

português brasileiro a partir do mapeamento e da modelagem de gêneros (MARTIN; ROSE, 

2008; ROSE, 2019). Embora se conheçam algumas características linguísticas do discurso 

científico do Brasil (NININ et al., 2015; CARNEIRO; OLIVEIRA, 2017), e se conheçam 

métodos de divisão de áreas da Ciência (BIGLAN, 1973; SWALES, 1993), ainda não se sabe 

o impacto das diferenças e semelhanças na utilização dos gêneros e as configurações 

linguísticas características de cada área. Portanto, este trabalho tem como objetivo mapear e 

modelar gêneros presentes nas áreas da Educação, da Geologia, da Linguística e da 

Matemática, a fim de observar como que o discurso científico (NININ et al., 2015; 

CARNEIRO; OLIVEIRA, 2017) se desenvolve nas áreas separadas com base nos parâmetros 

de Biglan (1973) e comparar as frequências dos gêneros e características linguísticas 

especificas de cada área. Para o mapeamento, foi compilado um corpus a partir da bibliografia 

básica de quatro disciplinas ofertadas pela Universidade Federal de Ouro Preto nos cursos de 

Pedagogia, Engenharia Geológica, Letras e Matemática, resultando num total de 13 textos. A 

compilação do corpus teve como base a metodologia de coleta apresentada em Parodi (2004). 

Os textos foram analisados manualmente e divididos em gêneros com base naqueles 

apresentados por Rose (2019). Após feito o mapeamento, contabilizou-se quais foram as áreas 

que apresentaram um maior número de textos, as quais foram a Educação e a Matemática. 

Escolheram-se, portanto, os gêneros mais frequentes em cada área para a modelagem, sendo 

eles, respectivamente, a DESCRIÇÃO e o PROCEDIMENTO. A modelagem foi feita por 

meio da análise dos sistemas das metafunções textual, interpessoal e ideacional do estrato 

LEXICOGRAMATICAL (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). Os textos foram analisados, por 

meio de uma planilha padrão para análises. Os resultados apontam padrões na ocorrência dos 

gêneros em todas as áreas, sendo as mais divergentes a área da Educação e da Matemática. Na 

modelagem, foi possível definir a estrutura genérica dos dois gêneros propostos, sendo o da 

DESCRIÇÃO: Orientação ^ Descrição, e do PROCEDIMENTO: Propósito ^ (Método).  

Palavras-chave: discurso científico; áreas da Ciência; mapeamento de gêneros; modelagem 

de gêneros; teoria sistêmico-funcional.  
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ABSTRACT 

This paper explores the linguistics of Science (BIGLAN; 1973; SWALES, 1993) in Brazilian 

Portuguese through the process of mapping and modelling genres. As its general aim, this 

paper offers resources for mapping and modelling genres through a systemic approach 

(MARTIN; ROSE, 2008; ROSE, 2019) from Science in Brazilian Portuguese. More 

specifically, this paper presents the genres of Education, Geology, Linguistics and Maths, in 

order to reach an understanding of how scientific discourse (NININ et al., 2015; CARNEIRO; 

OLIVEIRA, 2017) develops in different areas (BIGLAN, 1973). Based on Biglan’s (1973) 

scientific areas, a corpus was collected based on mandatory texts in graduate courses offered 

by the Federal University of Ouro Preto. The corpus was analyzed through an adaptation of 

the genres presented by Rose (2019), and six genres were found: ARGUMENT, 

DESCRIPTION, EXPLANATION, NARRATIVE and PROTOCOL. The most common 

genre overall was PROCEDURE, and the least common was PROTOCOL. Then, the most 

prominent genre of the two areas with a higher number of texts were selected for the process 

of modelling – PROCEDURE for Maths and Description for Education. Based on the 

analysis, it was possible to develop a model of DESCRIPTION realized by two steps: 

Orientation ^ Description, and one of PROCEDURE also realized by two steps, the last one 

being optional: Purpose ^ (Method).  

Keywords: systemic-functional theory, multilingual environment modelling, linguistic 

comparison, academic writing. 
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NOTAÇÃO SISTÊMICA 

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

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

NOTAÇÃO  

Estrutura: 

Categoria Notação Exemplo 

Gênero Toda maiúscula DESCRIÇÃO 

Etapa do gênero Primeira letra maiúscula Orientação 

Sistema Versalete TRANSITIVIDADE 

Opção do sistema Toda minúscula processo material 

 

REALIZAÇÃO  

Estrutura: 

Operação Símbolo Operador 1 Operador 2 Exemplo 

Inserção  + Função  + oração 

Etapa 

Opcional 
( ) Função Função (Método) 

Ordem ^ Função Função Orientação ^ Descrição 

 

Sobreposição: 

Operação Símbolo Operador 1 Operador 2 Exemplo 

Confluência  / Função Função Processo/Predicador 

 

Realização entre ordens: 

Operação Símbolo Operador 1 Operador 2 Exemplo 

Pré-seleção  : Função Elemento Processo : grupo verbal 

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

 

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

Esta dissertação, vinculada à Linha 2: Tradução e Práticas Discursivas do Programa 

Pós Graduação em Letras da Universidade Federal de Ouro Preto e desenvolvida no 

Laboratório de Estudos Experimentais da Linguagem - LEXEL, afilia-se aos estudos de 

gêneros textuais (MARTIN; ROSE, 2008; ROSE, 2019) e aos estudos da ciência (BIGLAN, 

1973; HALLIDAY; MARTIN, 1993; SWALES, 1993), e respalda-se na Linguística de 

Corpus (BAKER, 1995; BERBER SARDINHA, 2004) e na Linguística Sistêmico-Funcional 

(doravante LSF) (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014) com o intuito de mapear e modelar 

gêneros produzidos pela comunidade científica no português brasileiro, visando investigar por 

um viés linguístico a falta de complementaridade nos métodos de divisão e interseção entre as 

áreas da ciência. Com isso, busca-se alcançar uma maior compreensão acerca dos gêneros 

textuais no português brasileiro, estabelecer como as diferentes áreas de conhecimento 

organizam conhecimento linguisticamente, e compreender como a construção linguística da 

ciência pode refletir no método de divisão das áreas de conhecimento.  

O vínculo da presente dissertação à Linha 2: Tradução e Práticas Discursivas do 

Programa de Pós-Graduação em Letras da UFOP ocorre devido à ligação da linha a pesquisas 

acerca dos processos linguísticos provenientes de sistemas semióticos como a língua 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014) e a linguagem corporal (EKMAN, 2012), os quais 

compõem os textos que são produzidos e consumidos em sociedades de diferentes culturas. 

Isto ocorre por meio de pesquisas de exploração dos sistemas linguísticos de uma cultura 

particular (ALVES, 2017) ou por pesquisas comparativas entre línguas e/ou sistemas 

semióticos diferentes (OLIVEIRA, 2015; KOGUT, 2015). Neste caso, observa-se como uma 

unidade linguística ocorre no discurso científico de uma cultura específica.  

É no Laboratório de Estudos Experimentais da Linguagem – LEXEL, na Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP) que ocorrem as análises. Este laboratório desenvolve pesquisas 

sobre os aspectos linguísticos e cognitivos relacionados aos fenômenos linguísticos (ALVES, 

2017; KOGUT, 2017), fenômenos multilíngues (BARROS, 2020) e Estudos da Tradução 

(ROLIM, 2018; ZAMPIER; GONÇALVES; OLIVEIRA, 2019), incluindo pesquisas 

envolvendo a elaboração de modelos linguísticos de gêneros em diferentes línguas 

(OLIVEIRA, 2015; KOGUT, 2017), comparação entre línguas (OLIVEIRA, 2015, PAULA, 

2017; ALVES, 2017) e a averiguação de como se dá o esforço cognitivo durante o processo 

tradutório (FONSECA; GONÇALVES; OLIVEIRA, 2019).  
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Desta forma, o LEXEL proporciona à pesquisa metodologias de análise desenvolvidas 

previamente no ambiente deste laboratório (OLIVEIRA, 2015; ALVES, 2017) – as quais 

tornam possível o mapeamento e a modelagem de gêneros - e dados obtidos como resultado 

de pesquisas anteriores de membros do laboratório (OLIVEIRA, 2015; KOGUT, 2017; 

ALVES, 2017) – os quais contribuem para um melhor entendimento de como o discurso 

científico difere de outros domínios experienciais.  

Os gêneros textuais são definidos como “processos sociais orientados por etapas e um 

objetivo social”
1
 (p. 6) (MARTIN; ROSE, 2008). Ou seja, os gêneros são a unidade 

linguística utilizada para completar tarefas e alcançar propósitos em sociedade, seja em 

conjunto com outros gêneros – como ocorre com macrogêneros – ou individualmente. Eles 

estão situados no estrato do contexto, sendo realizados, portanto, por configurações do 

registro, as quais são realizadas por opções dentro dos sistemas da semântica e da gramática 

(cf. MARTIN; ROSE, 2008).  

Há, já, uma metodologia para a descrição de gêneros, desenvolvida por Martin e Rose 

(2008) e continuada por Rose (2019). Essa metodologia foi desenvolvida com base na análise 

de textos consumidos e produzidos por alunos do ensino primário e secundário de Sydney, na 

Austrália. Os resultados das análises mostram que os gêneros são divididos em etapas 

obrigatórias, as quais são realizadas por configurações linguísticas que envolvem um padrão 

de escolhas gramaticais e semânticas.  

Análises semelhantes mostram aspectos decisivos do gênero na Ciência, como, por 

exemplo, o papel do campo. É o campo – sistema pertencente ao estrato do contexto – que 

varia de acordo com a área a qual um texto pertence, podendo influenciar na relação entre os 

itens lexicais utilizados e na utilização de artifícios multisemióticos (cf. DORAN; MARTIN, 

2020).  

O caráter multisemiótico dos gêneros na Ciência é reforçado em análises de salas de 

aula, as quais apresentam outros sistemas semióticos para além da LÍNGUA (HOOD, 2011). A 

pesquisa aponta que a construção dos textos científicos pode ser multisemiótica, com sistemas 

como a LINGUAGEM CORPORAL e a IMAGEM realizando papéis essenciais para a construção de 

um texto, variando, ainda, de acordo com a área da qual o texto é proveniente (cf. HOOD, 

2011).  

                                                             
1 “As a working definition we characterised genres as staged, goal oriented social processes.” 
2 “As a working definition we characterised genres as staged, goal oriented social processes.”  

3 “The key to modelling change is setting genre up in such a way that it dictates familiarity (so we know 
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Para além da estrutura linguística dos gêneros, é possível observar a tendência de 

textos se unirem para a construção de um texto mais longo; isso chama-se macrogênero, que é 

a unidade na qual os gêneros se conectam para a construção de uma unidade maior (em livros 

didáticos ou literários, por exemplo). Isso aumenta a possibilidade de uma variação em como 

cada gênero é utilizado, bem como em sua configuração linguística, tornando-os, assim, mais 

complexos (MARTIN; ROSE, 2008; ROSE, 2019).  

Também no âmbito de pesquisas no português brasileiro já se conhece algumas 

características acerca dos gêneros (NININ et al., 2015; OLIVEIRA, 2015; KOGUT, 2017; 

CARNEIRO; OLIVEIRA, 2017). Observa-se, por exemplo, que em determinados campos – 

como em ambientes acadêmicos – os gêneros tem como característica a utilização mais 

frequente de metáforas gramaticais ideacionais (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014), ou 

seja, a nominalização de processos e qualidades, que são mais características de gêneros do 

discurso científico, como artigos ou teses (cf. NININ et al., 2015; CARNEIRO; OLIVEIRA, 

2017). A utilização desse recurso linguístico varia diretamente de acordo com a configuração 

do registro que caracteriza o gênero escolhido, sendo utilizado, majoritariamente, em textos 

de maior prestígio social (cf. HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014), como aqueles 

produzidos no ambiente acadêmico e na ciência como um todo.   

De forma semelhante, há uma investigação, no âmbito dos estudos da ciência, acerca 

de como o conhecimento é desenvolvido e disseminado em sociedade, principalmente em 

instituições como escolas e universidades (HALLIDAY; MARTIN, 1993; MARTIN; ROSE, 

2008; HAO, 2015). Este processo, por sua vez, também ocorre, ocorre por meio do gênero (cf. 

HAO, 2015), e requer configurações linguísticas específicas, como a utilização de textos mais 

complexos (MARTIN; ROSE, 2008) e maior frequência de metáforas gramaticais ideacionais 

(NININ et. al., 2015; CARNEIRO; OLIVEIRA, 2017). Mais do que isso, essas características 

ainda são divergentes quando observadas em diferentes áreas da ciência, influenciando coisas 

como o tamanho dos textos, sua organização linguística, ou na quantia de gêneros utilizados 

(cf. PARODI, 2009).  

Para além da diferença linguística entre as diferentes áreas da ciência, outros 

parâmetros também podem ser considerados para a divisão do discurso científico, como os 

paradigmas e aplicabilidade (BIGLAN, 1973), ou objetivos em comum e mecanismo de 

comunicação entre os participantes daquela área (SWALES, 1993). Também existem as 

divisões institucionais das áreas, como é o caso da divisão desenvolvida pelo CNPq, a qual 
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divide as áreas de pesquisa do Brasil em um total de oito áreas, as quais apresentam 

respectivas subáreas.  

Porém, por vezes estas divisões não se complementam, seja por colocar certas áreas 

em diferentes grupos, ou por não contemplar todas as áreas de pesquisa. Isso ocorre, por 

exemplo, com diversas disciplinas interdisciplinares, as quais ou são atribuídas a mais de uma 

área ao mesmo tempo, ou não pertence inteiramente a nenhuma área (cf. STOECKER, 1993). 

Ou seja, embora existam metodologias para a divisão das áreas de conhecimento cientifico, 

nem sempre estão incluídas todas as disciplinas.  

Para compreender melhor a divisão e a interseção entre as áreas científicas, é 

necessário entender como elas são construídas (cf. PARODI, 2009; STOECKER, 1993). Para 

entender sua construção, urge-se compreender os gêneros que cada uma utiliza e como esses 

são utilizados, o que só será possível por meio de um mapeamento dos gêneros presentes no 

repertório textual de cada área (cf. MARTIN; ROSE, 2008; ROSE, 2019).  

Desta forma, contemplando o impasse em encontrar uma metodologia para divisão das 

áreas da Ciência que englobe todas as suas diferenças e semelhanças, em todas suas 

especificidades (BIGLAN, 1973; SWALES, 1993), e de uma forma que seja aplicável em 

órgãos públicos e privados, propõem-se que a análise da construção do discurso científico 

utilizada em cada área seja um meio para solucionar esse impasse.  

No entanto, ainda há uma lacuna de conhecimento acerca do funcionamento dos 

gêneros no português brasileiro. Visto que os textos compõem todo tipo de discurso, e esses 

realizam configurações dos registros as quais, por sua vez, realizam os gêneros, cabe à área da 

Linguística a tarefa de desenvolver uma metodologia de análise que utilize de parâmetros 

linguísticos como escolhas gramaticais e semânticas para o mapeamento dos gêneros (cf. 

MARTIN; ROSE, 2008).  

Considerando, portanto, a metodologia desenvolvida para o mapeamento de gêneros 

no inglês (MARTIN; ROSE, 2008), as características linguísticas de gêneros do discurso 

científico no português brasileiro (NININ et al., 2015; CARNEIRO; OLIVEIRA, 2017) e as 

divisões das áreas da ciência (BIGLAN, 1973; SWALES, 1993), a presente pesquisa tem 

como objetivo mapear e modelar um grupo de gêneros do discurso científico do português 

brasileiro por meio de textos consumidos em cursos das áreas de Educação, Geologia, 

Linguística e Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto.  

Neste sentido, sua motivação principal é entender como os gêneros são desenvolvidos 

nas áreas da Ciência do Brasil, e quais análises linguísticas são necessárias para a modelagem 
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desses gêneros. Tendo em vista que trabalhos semelhantes, como Parodi (2009) e Rose 

(2019), contribuíram com dados semelhantes em outras línguas, o presente trabalho justifica-

se por tornar possível o alcance de uma melhor compreensão acerca do processo da 

construção do discurso científico especificamente no português brasileiro, pontuando como 

isso ocorre dentro da utilização de recursos linguísticos utilizados pelas diferentes áreas.  

Esse processo, por sua vez, contribui para um novo viés de divisão de áreas; enquanto 

as divisões prévias vinham embasadas em aspectos sociológicos (BIGLAN, 1973) ou 

institucionais, a presente pesquisa busca contribuir para o desenvolvimento de uma 

metodologia a qual englobe as distinções linguísticas presentes em cada área, justificando-se, 

portanto, por buscar uma metodologia que contemple a interdisciplinaridade de alguns cursos 

ou disciplinas por meio dos textos que essas produzem e consomem, localizando-as, de forma 

mais embasada linguisticamente, na área adequada.   

De forma semelhante, as pesquisas anteriores que envolvem o discurso científico 

(HAO, 2015; NININ et al., 2015; CARNEIRO; OLIVEIRA, 2017) abordam aspectos mais 

específicos da língua, como a utilização de metáforas ideacionais. Portanto, a presente 

pesquisa justifica-se por utilizar uma teoria linguística complexa que explora desde a 

lexicogramática até o contexto, possibilitando uma compreensão mais ampla de como essas 

características mais específicas do discurso científico impactam em outros estratos da língua, 

principalmente naquele que rege todas as escolhas feitas pelos sistemas gramáticos, 

semânticos e do registro – o gênero.  

Para além disso, a presente pesquisa também contribui com dados para o mapeamento 

de gêneros do português brasileiro, de uma forma que assimile as especificidades dessa 

língua, e que determine como as configurações linguísticas se dão em cada texto e quais 

sistemas são mais relevantes em cada gênero encontrado.   

Também é legitimada institucionalmente, por colaborar com o LEXEL, desenvolvendo 

uma nova metodologia de análise que pode ser utilizada futuramente em novas pesquisas. 

Ademais, contribui para a Universidade Federal de Ouro Preto ao elaborar uma pesquisa que 

abrange diversas áreas presentes na instituição, avançando na compreensão cerca de como 

cada setor funciona.   

Por conseguinte, a presente pesquisa contribui para uma maior compreensão acerca de 

como ocorre a construção das áreas de conhecimento, bem como para uma maior 

compreensão da correlação entre a produção linguística de uma área e os parâmetros 

utilizados para a divisão do conhecimento (PARODI, 2009).  Com isso, é possível ilustrar a 
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diferença na utilização dos gêneros por quatro áreas de conhecimento (BIGLAN, 1973) – 

Educação, Geologia, Linguística e Matemática – por meio do mapeamento dos gêneros, bem 

como as principais características de cada gênero no discurso científico por meio da 

modelagem de dois desses gêneros – mais especificamente a descrição nos textos da 

Educação e do procedimento nos textos da Matemática.   

Com isso, determina-se os seguintes objetivos de pesquisa.  

O objetivo geral é desenhar um sistema com os gêneros presentes no discurso 

científico no português brasileiro, mais especificamente nas áreas de Educação, Geologia, 

Linguística e Matemática. Como consequência, se torna possível observar como o discurso 

científico se desenvolve nas áreas distribuídas pelas duas dicotomias apresentadas por Biglan 

(1973), e as diferenças entre os gêneros presentes em cada área. Assim, foram delimitados os 

seguintes objetivos específicos:  

➢ delimitar os gêneros que ocorrem no discurso científico do português 

brasileiro, com base naqueles propostos por Martin e Rose (2008) e Rose (2019);  

➢ delimitar as diferenças linguísticas entre a Educação, a Geologia, a Linguística 

e a Matemática, áreas escolhidas de acordo com a divisão de áreas conhecimento propostas 

por Biglan (1973);  

➢ desenhar a taxonomia dos gêneros do discurso científico no português 

brasileiro de acordo com os resultados encontrados durante as análises dos textos de 

bibliografias ofertadas em cursos da Universidade Federal de Ouro Preto;  

➢ identificar quais áreas apresentaram uma maior quantidade de textos, 

modelando o gênero mais presente nas duas áreas com maior corpora.  

Para tanto, utiliza-se do texto como corpora para a instância dos gêneros 

(HALLIDAY; MARTIN, 2014). A seleção de textos provém das bibliografias oficiais de 

disciplinas ofertadas nas áreas de Educação, Geologia, Linguística e Matemática pela UFOP, 

de forma que seja possível ter uma indicação de como os gêneros da Ciência se comportam e 

das características linguísticas do gênero com mais ocorrências por meio da introdução de 

cada curso. Desta forma, utiliza-se de uma metodologia de compilação de corpus que 

contempla as especificidades do presente estudo, e é desenvolvida de acordo com parâmetros 

presentes na Linguística de Corpus.  

A Linguística de Corpus se utiliza de parâmetros quantitativos e estatísticos (BAKER, 

1995) para investigar a língua em uso por meio da compilação de corpora (BERBER 

SARDINHA, 2004). Os parâmetros da Linguística de Corpus já foram utilizados para a 
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análise de gêneros do discurso científico de quatro cursos em uma universidade do Chile, a 

qual encontrou diferenças não só nos gêneros encontrados em cada área, como também na 

quantidade de texto consumida pelos estudantes. Por meio dessa pesquisa, foi possível 

observar como o uso de corpora beneficia na investigação de aspectos mais complexos dos 

gêneros utilizados em disciplinas na universidade, contribuindo para a melhoria do acesso de 

estudantes à gêneros mais específicos a sua área de conhecimento e sua vida profissional 

(PARODI, 2009).  

Por conseguinte, a presente pesquisa utiliza um corpus de textos selecionados de 

acordo com parâmetros pré-estabelecidos da Linguística de Corpus, os gêneros presentes no 

discurso científico no português brasileiro. Com isso, contribui-se para uma maior 

compreensão dos gêneros mais utilizados, estatisticamente, em cada área de conhecimento, 

tornando possível um plano de ensino que contemple as demandas específicas de cada área 

(PARODI, 2009).  

Para a análise dos corpora, utiliza-se da LSF. Isso se deve por esta compreender as 

ocorrências linguísticas em sua produção em ambientes naturais (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2014). Na LSF, existe uma interdependência entre língua e contexto – i.e., 

entre lexicogramática/semântica e registro/gênero. Cada um destes componentes constitui um 

estrato, os quais organizam os sistemas responsáveis pela produção de significado. O nível 

atual das pesquisas em LSF aponta que a relação entre registro e gênero ainda precisa ser mais 

estudada, para que se possa compreender melhor como que as configurações linguísticas do 

registro se relacionam com os gêneros (EGGINS; SLADE, 1997; HAO, 2015; 

ZAPPAVIGNIA e MARTIN, 2019; ROSE, 2019). Desta forma, a presente pesquisa analisa as 

distinções nas etapas dos gêneros produzidos no discurso acadêmico de diferentes áreas.  

Para a modelagem dos gêneros, por sua vez, utiliza-se como método de análise a 

quantificação das configurações linguísticas que ocorrem em um gênero (cf. CATFORD, 

1965; PLUM; COWLING, 1987; NESBITT; PLUM, 1988; HALLIDAY, 2005). Pesquisas 

utilizando essa abordagem foram feitas, como Oliveira (2015) com manuais de instrução, 

Kogut (2017) com a argumentação em jogos de RPG no português brasileiro, e Oliveira 

(2017) que modelou a introdução de artigos da área de Nutrição no português brasileiro e no 

inglês. Aqui, utiliza-se a mesma lógica dessas pesquisas ao fazer uso dos sistemas da 

gramática, separando-os, após a análise, entre os mais relevantes para cada gênero.  

Por fim, espera-se que, como resultado da presente pesquisa, o sistema dos gêneros do 

discurso científico e os modelos de descrição da Educação e procedimento da Matemática 
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proporcionem uma maior compreensão de como o discurso científico é organizado 

linguisticamente e sistemicamente no português brasileiro, colaborando, assim, com os 

estudos linguísticos e a LSF.  

Para além disso, espera-se que seja possível uma futura sistematização dos gêneros 

utilizados no português brasileiro como um todo, bem como a criação de métodos para a 

implementação do ensino desses gêneros na educação, aumentando, assim, a possibilidade de 

mais alunos conseguirem se inserir no ambiente universitário e alcançarem sucesso na 

academia, contribuindo, assim, para uma maior igualdade na distribuição de oportunidades 

em sociedade (cf. HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014; HAO, 2015).  

Considerando os passos necessários para o mapeamento e para a modelagem de 

gêneros presentes no discurso científico das áreas de conhecimento do português brasileiro, 

utilizou-se da descrição de gêneros sistêmico funcional para a análise de gêneros (MARTIN; 

ROSE, 2007; ROSE, 2019) e dos parâmetros de paradigmas e aplicabilidade para a divisão 

das áreas de conhecimento (BIGLAN, 1983), bem como de parâmetros da linguística de 

corpus para a coleta dos textos (BAKER, 1995; BERBER SARDINHA, 2004) – a qual obteve 

êxito em pesquisas anteriores – e a LSF para as análises – teoria a qual apresenta uma 

metodologia de análise e modelagem de gêneros já estabelecida previamente (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2014).  

A presente dissertação será estruturada da seguinte forma: no Capítulo 1, será 

apresentada a Revisão Teórica, composta pelas pesquisas prévias utilizadas, primeiramente, 

sobre o gênero, seguido pelo discurso científico e, por fim, a LSF. No Capítulo 2 será 

apresentada a metodologia utilizada para esta pesquisa, seguida pelo Capítulo 3 de com as 

análises e resultados do mapeamento de gêneros na corpora, e o Capítulo 4 com as análises e 

resultados da modelagem de um gênero. Por fim, no Capítulo 5 será apresentada a Conclusão, 

com as conclusões as quais a presente pesquisa conseguiu chegar e possíveis futuras 

pesquisas.  
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CAPÍTULO 1 

REFERENCIAL TEÓRICO 
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Referencial teórico 

 

Este capítulo apresenta a base teórica utilizada neste projeto. Primeiramente, serão 

apresentadas pesquisas anteriores sobre o gênero. Em seguida, serão apresentados os dados 

sobre a comunidade científica e os textos presentes nela. Por fim, será apresentada a LSF, 

teoria utilizada para o desenvolvimento da presente pesquisa.  

1.1 O gênero 

 

O gênero é uma categoria do contexto que permite diversas definições, de acordo com 

o seu papel na sociedade, seus diferentes usos e como ele se apresenta em diferentes teorias 

linguísticas. Aqui, serão apresentadas três definições que contribuíram para o 

desenvolvimento da presente pesquisa, e diferentes funções que essa categoria pode exercer 

em diferentes áreas.  

Swales (1993) define gênero como “eventos de comunicação nos quais os 

participantes compartilham de algum propósito comunicativo” (p. 58) (SWALES, 1993). De 

acordo com o autor, os propósitos comunicativos servem para estruturar a esquemática do 

texto, e são reconhecidos para aqueles que são “expertos” em uma comunidade discursiva; ou 

seja, um grupo de pessoas que utiliza a linguagem para práticas em comum. É por meio das 

comunidades discursivas que a função dos gêneros é estabelecida, e os limites linguísticos de 

cada texto são impostos. 

Já Bakhtin (1997) caracteriza o gênero como todo significado contextual realizado por 

um texto utilizado por seres humanos que tem uma função social. Ou seja, são todos 

significados contextuais que servem para alcançar um objetivo específico por meio de uma 

interação – seja ela por meio da escrita ou da fala. Sua forma é “relativamente estável”, e é 

determinada sócio-historicamente. Por conseguinte, os gêneros estão em constante mudança, e 

“sempre é e não é ao mesmo tempo, sempre é novo e velho ao mesmo tempo.” (BAKTHIN, 

1997).  

Ainda segundo o autor, os gêneros são compostos por enunciados verbais, os quais ele 

define como:  

“(...) a unidade real da comunicação verbal (...). Quaisquer que sejam o volume, o 

conteúdo, a composição, os enunciados sempre possuem, como unidades da 

comunicação verbal, características estruturais que lhes são comuns e acima de tudo, 

fronteiras claramente delimitadas. (...) As fronteiras do enunciado compreendido 

como uma unidade da comunicação verbal, são determinadas pela alternância de 

sujeitos falantes ou de interlocutores.” (BAKHTIN, 1997, p. 293).  
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Sobre gêneros que envolvam diálogos, Bakhtin (1997) também afirma que o 

enunciado é delimitado pela alternância entre os sujeitos falantes. Desta forma, durante uma 

conversa todos os participantes estão construindo o gênero, visto que mesmo o sujeito 

receptor não é um ser passivo, já que ele tem de compreender o enunciado e interpretá-lo a 

forma de tomar atitude responsiva, concordando, discordando, entre outros.  

Martin e Rose (2008) utilizam uma definição de gênero semelhante, ao considerar 

gênero como “processos sociais orientados por etapas e um objetivo social”
2
; ou seja, é 

qualquer tipo de texto que siga etapas pré-estabelecidas e cumpra algum propósito em 

sociedade, seja a negociação de relações interpessoais, o estabelecimento dos seus valores em 

sociedade, ou as instruções para o desenvolvimento de uma atividade (cf. MARTIN, ROSE, 

2008). Na Seção 3.3.2 essa visão de gênero será mais desenvolvida.  

Torna-se relevante, porém, falar sobre a importância dos gêneros para o 

desenvolvimento de atividades em sociedade, do seu papel no estabelecimento e negociação 

de relações de poder. Existem gêneros que são mais associados à aquisição de poder em 

sociedade, como aqueles que influenciam no controle do ambiente e o controle social. Quanto 

mais influência um gênero tiver em âmbitos como esse, mais importância ele tem na 

negociação de status nas dinâmicas de poder existentes (cf. MARTIN; ROSE, 2008).  

Os gêneros podem, portanto, ter parte em mudanças sociais no mundo. Para tanto, 

deve-se estruturar os gêneros de forma que eles “sejam familiares (para sabermos de onde 

começamos) ao mesmo tempo que possibilitamos inovação (para vermos para onde estamos 

indo)
3
” (p. 258) (MARTIN; ROSE, 2008).  

 

1.2 O discurso científico 

1.2.1. A divisão do discurso científico 

 

Em instituições acadêmicas, muitas vezes o discurso científico é dividido em 

diferentes áreas de acordo com as necessidades que cada curso tem acerca de suas pesquisas, 

disciplinas e atividades administrativas (cf. BIGLAN, 1973). No Brasil, por exemplo, existe a 

divisão criada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, 

utilizada para a organização da plataforma Lattes, a qual é responsável pelo registro do 

                                                             
2 “As a working definition we characterised genres as staged, goal oriented social processes.”  

3 “The key to modelling change is setting genre up in such a way that it dictates familiarity (so we know 

where we are coming from) at the same time as enabling innovation (so we can see where we are going).”  
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currículo de pesquisadores e estudantes na comunidade de pesquisa do Brasil. Nesta divisão 

existem nove áreas, as quais são divididas em subsequentes subáreas (veja Quadro 1). A 

divisão utilizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC) para contribuir com o 

aperfeiçoamento da comunidade universitária, é semelhante a da CNPq, apresentando as 

mesmas áreas, com exceção a ultima, a qual se chama Multidisciplinar e apresenta subáreas 

como Ensino e Biotecnologia.  

 

Quadro 1: Divisão das áreas da Ciência de acordo com a CNPq. 

Área Subárea 

Ciências Exatas e da Terra Matemática, Probabilidade e Estatística, Ciência da 

Computação, Astronomia, Física, Química, 

Geociências, Oceanografia. 

Ciências Biológicas Biologia Geral, Genética, Botânica, Zoologia, 

Ecologia, Morfologia, Fisiologia, Bioquímica, 

Biofísica, Farmacologia, Imunologia, 

Microbiologia, Parasitologia 

Engenharias Engenharia Civil, Engenharias de Minas, 

Engenharia de Materiais e Metalúrgica, Engenharia 

Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia 

Química, Engenharia Sanitária, Engenharia de 

Produção, Engenharia Nuclear, Engenharia de 

Transportes, Engenharia Naval e Oceânica, 

Engenharia Aeroespacial, Engenharia Biomédica. 

Ciências da Saúde Medicina, Odontologia, Farmácia, Enfermagem, 

Nutrição, Saúde Coletica, Fonoaudiologia, 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Educação 

Física. 

Ciências Agrárias Agronomia, Recursos Florestais e Engenharia 

Florestal, Engenharia Agrícola, Zootecnia, 

Medicina Veterinária, Recursos Pesqueiros e 

Engenharia de Pesca, Ciência e Tecnologia de 

Alimentos. 
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Ciências Sociais Aplicadas Direito, Administração, Economia, Arquitetura e 

Urbanismo, Planejamento Urbano e Regional, 

Demografia, Ciência da Informação, Museologia, 

Comunicação, Serviço Social, Economia 

Doméstica, Desenho Industrial, Turismo. 

Ciências Humanas Filosofia, Sociologia, Antropologia, Arqueologia, 

História, Geografia, Psicologia, Educação, Ciência 

Política, Teologia. 

Linguística, Letras e Artes Linguística, Artes. 

Fonte: http://lattes.cnpq.br/documents/11871/24930/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf/d192ff6b-3e0a-4074-

a74d-c280521bd5f7. 

 

A quantidade de textos para leitura durante o período da graduação também apresenta 

variação de acordo com a área de pesquisa, com uma maior carga de leitura para ciências 

humanas e sociais quando em comparação com ciências exatas; porém, os gêneros 

encontrados nos textos de todas as áreas foram semelhantes (cf. PARODI, 2009).  

É possível dividir o discurso acadêmico de acordo com duas dimensões para essa 

divisão: a existência de paradigmas nas pesquisas realizadas por profissionais daquela área, e 

a sua aplicabilidade (KUHN, 1962).  

Os paradigmas consistem em uma delimitação mais específica sobre os problemas a 

serem resolvidos em uma pesquisa, bem como o melhor método para resolvê-lo. Isto parece 

ocorrer com menos frequência em cursos sociais ou “não científicos”, como história ou 

sociologia. A aplicabilidade, por sua vez, refere-se às possibilidades de aplicação prática 

proveniente das pesquisas desenvolvidas na área (KUHN, 1962).  

Com base nessas dimensões, Biglan (1973) desenvolveu uma diferenciação entre áreas 

de conhecimento em universidades. Primeiramente, as áreas foram divididas entre áreas de 

conhecimento sólido (aquelas com paradigmas) e aquelas de conhecimento fluido (aquelas 

sem paradigmas). As áreas foram divididas, então, de acordo com sua possibilidade de 

aplicação. Por fim, foi acrescentada uma terceira dimensão, que diz respeito aos objetos de 

estudo, separando entre áreas que pesquisam sobre organismos vivos ou não (veja Tabela 2).  

 

Quadro 2: Divisão dos cursos de acordo com as três dimensões propostas por Biglan (1973). 

Cursos Dimensões 

http://lattes.cnpq.br/documents/11871/24930/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf/d192ff6b-3e0a-4074-a74d-c280521bd5f7
http://lattes.cnpq.br/documents/11871/24930/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf/d192ff6b-3e0a-4074-a74d-c280521bd5f7
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 Paradigmas Aplicabilidade Objeto de pesquisa 

Sólido Fluido Puro Aplicado Vivo Não-vivo 

Astronomia X  X   X 

Agronomia  X  X X  

Administração  X  X  X 

Botânica X  X  X  

Computação X   X  X 

Engenharia Mecânica X   X  X 

Engenharia Nuclear X   X  X 

Engenharia Civil X   X  X 

Economia   X   X 

Filosofia  X X   X 

História  X X  X  

Linguística  X X   X 

Física X  X   X 

Biologia X  X  X  

Fisiologia X  X  X  

Química X  X   X 

Matemática X  X   X 

Geologia X  X   X 

Sociologia  X X  X  

Ciências Políticas  X X  X  

Antropologia  X X  X  
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Psicologia  X X  X  

Fonte: Adaptado de Biglan (1973).  

 

Biglan (1973) afirma que, dessas três dimensões, as duas primeiras apresentam uma 

maior influência na divisão das áreas de conhecimento. Isso se torna relevante pois estas 

características impactam a estrutura e os resultados que os departamentos podem ter em um 

ambiente acadêmico, como em universidades.  

Estas primeiras duas dimensões vem sido muito utilizadas para a o desenvolvimento 

de outras pesquisas acerca do discurso acadêmico e seu funcionamento. Foi por meio delas 

que pesquisas investigando como diferentes cursos operam, seja de acordo com o seu nível de 

dificuldade (MICHEL et al., 2018), ou a observação de cursos de caráter interdisciplinar e sua 

categorização (STOECKER, 1993).  

1.2.2. A construção linguística do discurso científico 

 

A construção linguística do discurso científico vem sendo investigada de diversas 

formas, seja por meio das suas principais características, ou por meio da compilação de 

corpus. Nesta seção, primeiro serão apresentadas pesquisas sobre as principais características 

linguísticas do discurso científico brasileiro, como as metáforas gramaticais (NININ et al., 

2015; CARNEIRO; OLIVEIRA, 2017). Após feito isso, serão apresentados estudos acerca da 

especificidade dos gêneros em diferentes áreas científicas (PARODI, 2009), bem como serão 

apresentados outros corpus de discurso científico compilados em diferentes países.  

As metáforas gramaticais são o processo no qual adiciona-se mais camadas de 

significado a alguma unidade presente no texto (cf. HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). 

No discurso científico mais especificamente, é comum encontrar metáforas gramaticais 

ideacionais, que ocorrem quando processos e qualidades são tratadas como entidades 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014) (para mais, checar Seção 3.3.). Elas atuam, no geral, 

para aumentar a densidade lexical do texto, o que é característica de textos presentes em 

registros de maior prestígio da língua (EGGINS; MARTIN, 1997), e são de grande 

importância para o desenvolvimento de textos como a monografia e dissertações, 

demonstrando, dessa forma, a importância de compreender como ocorre esse processo para 

que os alunos se insiram no meio acadêmico (cf. NININ et al., 2015; CARNEIRO; 

OLIVEIRA, 2017).  
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Os gêneros mais comuns no discurso científico de quatros áreas científicas do Chile já 

foram investigados por Parodi (2009), o qual encontrou nove gêneros (Quadro 3). Observou-

se que os gêneros Disciplinary Text e Textbook foram os mais comuns, aparecendo em todas 

as áreas estudadas; isso se deve pois o gênero DT apresenta informações de conhecimento 

específico das vertentes de uma área, enquanto o TB contribui para uma disseminação mais 

didática do conhecimento da área (PARODI, 2009).  

Quadro 3: Gêneros encontrados por Parodi (2009) 

Gênero Definição 

Lecture Gênero falado utilizado para disseminar estudos 

teóricos ou empíricos. Produzido por um especialista 

de alguma área ou tópico. Por vezes utiliza-se algum 

recurso audio-visual.  

Didactic Guideline Gênero produzido por um professor para ajudar 

alunos a entender um tópico específico que eles 

estejam estudando. Geralmente contém explicações 

em conjunto com exemplos ou atividades avaliativas, 

podendo ser por papel ou digitalmente.  

Dictionary Gênero utilizado para definir conceitos ou 

procedimentos de alguma área de conhecimento, 

escrito, geralmente, por um grupo de especialistas no 

assunto. É organizado ou alfabeticamente, ou de 

acordo com princípios temáticos, e algumas 

definições podem incluir exemplos ou imagens.  

Disciplinary Text Gênero utilizado para apresentar um ou mais tópicos 

de um assunto especializado para uma audiência 

específica. Tem um foco mais argumentativo. Poucos 

recursos multimodais são utilizados.  

Regulation Gênero utilizado para o regulamento de 

comportamentos ou procedimentos. Geralmente 

produzido por autoridades ou uma pessoa de alta 

posição na hierarquia. O conteúdo é organizado como 

uma lista de prescrições em ordem hierárquica.  

Report Gênero utilizado para relatar alguma situação, 

problema, ou caso. É mais focado em descrever e 

especificar relações variáveis que apoiem alguma 
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conclusão ou comentário. O seu formato pode variar 

desde algo mais simples apenas com títulos até a 

utilização de tabelas, gráficos, entre outros.  

Research Article Gênero utilizado para disseminar um estudo teórico 

ou empírico, escrito por um ou mais especialistas em 

uma área. Geralmente é publicado em alguma revista 

acadêmica, em formato físico ou digital.  

Test Gênero utilizado para avaliar a performance, 

conhecimento ou habilidade de uma pessoa acerca de 

alguma matéria, procedimento ou material. A 

avaliação é feita por um especialista, e se baseia em 

dados quantitativos e qualitativos.  

Textbook Gênero escrito por um ou mais especialistas, 

utilizados para introduzir ou guiar novatos em alguma 

área de conhecimento. Geralmente, é organizado para 

priorizar explicações e descrições acerca de conceitos 

ou procedimentos. É um instrumento de ensino, e 

contem exercícios, atividades e recursos multimodais.  

Fonte: Adaptado de Parodi (2009).  

 

Para além disso, também foi possível observar que há uma diferença na quantia de 

textos utilizados nas áreas, com os cursos da área de humanas (Psicologia e Serviço Social) 

tendo mais que o dobro de textos que os cursos da área de exatas (Engenharia Civil e 

Engenharia Química). Porém, o total de palavras contabilizando os textos diminui a diferença, 

ainda assim mostrando que estudantes de Psicologia e Serviço Social leem mais que o dobro 

que estudantes de EC e EQ.  

Além do corpus compilado por Parodi (2009), o qual compreende 491 textos, com um 

total de 56,624,624 caracteres, existem outros corpus de textos provenientes de um contexto 

acadêmico no mundo, como o MICASE.  

O MICASE (Michigan Corpus of Academic Spoken English) é um corpus coletado 

por alunos e pesquisadores da universidade de Michigan durante os anos de 1997 a 2002, e 

especializa-se em textos falados. De acesso livre
4
, ele apresenta textos provenientes de aulas, 

discussões em aula, seminários, reuniões de orientação, e aulas em laboratórios, em inglês e 

                                                             
4 Acesso no link https://quod.lib.umich.edu/cgi/c/corpus/corpus?page=home;c=micase;cc=micase.  

https://quod.lib.umich.edu/cgi/c/corpus/corpus?page=home;c=micase;cc=micase
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outras línguas, e tem quase 200 horas de gravação, contabilizando um milhão e oitocentas 

palavras.  

1.3 A Linguística Sistêmico-Funcional 

1.3.1 Os princípios da LSF 

 

A linguística sistêmico-funcional (doravante LSF) é uma teoria desenvolvida para a 

descrição de fenômenos semióticos tais como a linguagem (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 

2014), a linguagem corporal (ZAPPAVIGNA; MARTIN, 2018; SAIORO, 2018), a 

matemática (DORAN, 2015), a música (LEEUWEN, 2003) e a imagem (KRESS; VAN 

LEEUWEN, 2006). Por ter orientação funcional, a LSF vê os fenômenos semióticos tais 

como estes ocorrem em ambientes naturais, os sistematizando de acordo com paradigmas os 

quais ditam a sua organização e descrição. 

Primeiramente, a LSF organiza os fenômenos semióticos por meio de sistemas. Para 

tanto, utiliza-se o conceito de agnação, o qual implica na diferença entre duas ou mais 

unidades linguísticas. Ou seja, é feita uma análise das diferenças nas realizações de um devido 

elemento - como por exemplo o com acréscimo de algum item ou função, ou a inversão na 

estrutura que as realiza - de forma que se possa estabelecer uma relação axial, a qual 

representa as opções presentes em um sistema semiótico (cf. HALLIDAY; MATTHIESSEN, 

2014).  

 

 

 

Figura 1: Relação entre estrato, sistema e instância. 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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Este paradigma remete a umas das dicotomias de Saussure (1995), a qual propunha 

que a língua se organizava entre dois eixos: o eixo sintagmático e o eixo paradigmático. O 

eixo sintagmático compreende os elementos escolhidos pelo falante para o texto, enquanto o 

eixo paradigmático compreende toda a bagagem linguística do falante (livro do Saussure).  

Figura 2: Relação entre eixo paradigmatico/sistema e eixo sintagmatico/instância 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

Desta forma, pode-se dizer que o sistema oferece as opções presentes para o falante 

(eixo paradigmático), dentre as quais uma é escolhida (eixo sintagmático) e utilizada para a 

produção de significado. 

Esses sistemas são, então, organizados em estratos. Tratando-se mais especificamente 

da língua, existem dois planos: o de conteúdo e o de expressão. O estrato de conteúdo é 

responsável pelos sistemas que produzem significado, sendo estes os sistemas da gramática e 

da semântica. Já o estrato de expressão é responsável pelos sistemas que expressam o 

significado, sendo estes os de fonologia e fonética no caso da língua falada, e grafologia da 

língua escrita (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014).  

Para além destes, há também o estrato do contexto. Este estrato é responsável por 

organizar como que textos – compostos por um ou mais sistemas semióticos – são utilizados 

em sociedade. É composto por dois estratos, sendo eles o registro e o gênero (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2014).  
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O registro é o padrão de instâncias relacionado a um tipo de contexto; ou seja, são as 

opções selecionadas nos sistemas dos estratos abaixo de acordo com um padrão de uso para 

uma situação. É o estrato responsável pela configuração linguística do texto, e possui três 

variáveis: o campo, a sintonia e o modo. O campo compõe o que está acontecendo dentro de 

um texto, pertencendo a metafunção ideacional. Já a sintonia compreende as relações sociais 

dos participantes do texto, pertencendo, portanto, a metafunção interpessoal. E, por fim, o 

modo organiza como as outras duas variáveis formatam o texto, pertencendo, portanto, a 

metafunção textual (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014).  

O gênero, por sua vez, dita quais configurações de registro são aceitas e cumprem um 

objetivo em sociedade, como a conversa cotidiana (EGGINS; SLADE, 1997) ou o manual de 

instruções (OLIVEIRA, 2015). Ou seja, enquanto o registro é responsável por disponibilizar 

as configurações linguísticas possíveis, o gênero delimita quais configurações servem para 

algum propósito em sociedade.  

Os estratos estão conectados por meio da realização, visto que cada estrato realiza o 

estrato que se encontra acima. Ou seja, o estrato da fonologia e/ou da grafologia realizam o 

estrato da gramática, o qual realiza o estrato da semântica, e assim por diante (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2014).   

A instância, por sua vez, é o produto gerado pela sequência de escolhas feitas pelo 

falante. Em outras palavras, enquanto o sistema é abstrato, apresentando todo o potencial de 

produção de significado de um sistema semiótico, a instância é concreta, sendo o texto 

composto pelas opções escolhidas pelo falante (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014).  

 

Figura 3: Relação entre sistema, realização e instância. 
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Fonte: Elaborado pela autora.  

 

1.3.2. O gênero na LSF 

 

O gênero é uma unidade de significado realizada por uma configuração linguística a 

qual conquista um objetivo e atende necessidades societais (cf. MARTIN; ROSE, 2008); é por 

meio deles que os seres humanos cumprem tarefas, estabelecem relações interpessoais e 

constroem sua identidade. Por conseguinte, o gênero é a unidade linguística responsável pela 

negociação dos aspectos interacionais da vida humana, como as relações interpessoais 

(EGGINS; SLADE, 1997; SAIORO, 2018), o desenvolvimento da ciência (HAO, 2015) e o 

desenvolvimento escolar (MARTIN; ROSE, 2008; ROSE, 2019).  

Para alcançar seu objetivo, um gênero deve seguir uma série de etapas (stages). Cada 

gênero apresenta uma série de etapas próprias, que são estabelecidas de acordo com a função 

que aquele gênero tem em sociedade (cf. MARTIN; ROSE, 2008).  

Cada etapa, por sua vez, é composto por uma ou mais fases. Embora as fases 

apresentem mais variáveis que as etapas, elas ainda são definidas de forma diferente entre 

diferentes gêneros; pode-se dizer que “as etapas organizam a estrutura geral de cada texto, 

mas as fases organizam como o texto se desenvolve dentro dessa estrutura geral” (p. 5) 

(ROSE, 2019).  

Desta forma, pode-se afirmar que o gênero é composto por etapas selecionadas para 

que seu objetivo seja alcançado; essas etapas, por sua vez, organizam-se por meio de fases, as 

quais padronizam as opções dos sistemas gramáticos e semânticos a serem utilizados para o 

desenvolvimento de cada etapa.  

Por sua vez, existem também formas específicas nas quais os gêneros podem se 

relacionar entre si. Um gênero nem sempre ocorre sozinho, e por vezes pode se expandir por 

meio de uma sequência de gêneros que se juntam para alcançar um objetivo em comum; estes 

são chamados macrogêneros.  

Por meio destas categorias, Martin e Rose (2008) dissecam os gêneros encontrados em 

ambientes escolares no inglês. Por meio da análise de textos desse ambiente, os gêneros 
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encontrados foram divididos em quatro grupos: narrativas (stories), histórias (histories), 

relatos (reports) e procedimentos (procedures).  

As narrativas são textos utilizados para “interpretar o ritmo e caos da vida, avaliar o 

comportamento uns dos outros, e educar e entreter crianças” (p. 49) (MARTIN; ROSE, 2008). 

São apresentados cinco tipos de narrativa: exposição (uma sequência de eventos ocorrida em 

uma experiência pessoal), anedota (uma sequência de eventos que é interrompida por alguma 

complicação, a qual causa uma reação), exemplum (uma sequência de eventos interrompida 

por uma complicação, a qual é interpretada), observação (descrição de algum evento 

significativo, seguido por uma avaliação pessoal) e narração (uma sequência de eventos, 

interrompida por uma complicação a qual é resolvida e, por vezes, avaliada).  

Quadro 4: Características dos gêneros da família história. 

Estágios:  Experiência Resposta Experiência Atitude 

Exposição Registro [prosódica] - variável 

Anedota Acontecimento 

Memorável 

Reação - afeto 

Exemplum Incidente Interpretação - julgamento 

Observação Descrição do 

Acontecimento 

Comentário - apreciação 

Narração Complicação Avaliação Solução variável 

Fonte: Adaptado de Rose (2019).  

As histórias são semelhantes às narrativas por tratarem de sequências de eventos, 

porém trata-se de sequências de eventos referentes a momentos históricos ou momentos 

dentro do próprio texto; em outras palavras, histórias tratam de eventos ocorridos no decorrer 

da vida de alguém, ou no decorrer da história de um país, por exemplo. Existem seis tipos de 

história, sendo três organizadas por momentos históricos e três por momentos dentro do texto. 

Os três tipos de história organizadas por momentos históricos são o relato biográfico 

(episódios ocorridos no decorrer da vida de uma pessoa), o relato histórico (episódios 

ocorridos no decorrer da história de algum local ou alguma coisa) e a explicação histórica 

(como um relato histórico, porém com uma explicação de como um episódio resultou em 
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outro). Os três tipos de história organizadas por momentos dentro do texto são a exposição 

(uma teoria é apresentada e defendida), a discussão (duas teorias ou mais teorias são 

apresentadas e defendidas) e o desafio (uma contestação a uma teoria já estabelecida).  

Os relatos servem para classificar e explicar fenômenos do mundo natural, 

generalizando fenômenos do mundo por meio de classificações, instruções, explicações e 

interpretações. São quatro tipos de relatos: relatórios (classificam e descrevem fenômenos), 

explicações (explicam causas e efeitos de fenômenos), procedimentos (descrevem métodos 

para a observação e experimentos feitos para a investigação de fenômenos) e relatórios 

metodológicos (descrevem como experimentos e observações sobre fenômenos foram feitos).  

Posteriormente, Martin e Rose (2008) separam os dois últimos em uma outra 

categoria; isso se deve pelo fato de relatórios e explicações estarem mais presentes em textos 

científicos, enquanto procedimentos e relatórios metodológicos são mais direcionados para 

atividades industriais. Isso não significa, porém, que procedimentos e relatórios 

metodológicos não façam parte dos gêneros utilizados na ciência. Mais sobre isso na Seção 

3.3.  

Mais recentemente, Rose (2019) reformulou essas categorias para o desenvolvimento 

de um manual sobre o ensino de gêneros para professores. No manual, ele apresenta esses 

gêneros em uma taxonomia (Figura 1), dividindo-os de forma diferente daquela apresentada 

em Martin e Rose (2008). São apresentados três grupos principais: o de engajamento 

(engaging), o informativo (informing) e o de avaliação (evaluating). E, dentro desses, ele 

encaixa os gêneros já previamente apresentados, com a adição da notícia (news story).  

 

Figura 4: Taxonomia de gêneros 
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Fonte: Rose (2019) 

Para além de uma nova organização, Rose (2019) também apresenta uma divisão mais 

exata dos gêneros em etapas, além de apresentar as fases que constituem cada gênero. O 

relato, por exemplo, é composto por dois estágios: o de orientação (o qual contextualiza a 

história e seus personagens) e os eventos (a sequência de atividades que ocorreram com os 

personagens). As fases que compõem esses estágios são duas, sendo, para a orientação, o 

setting, e para cada evento uma descrição. 

 

Quadro 5: Os gêneros e seus objetivos, estágios e fases. 

 Gênero Objetivo Estágios Fases 

Narrativas  

Relato 

 

 
Narração 

 

Contar uma 
sequência de eventos 

Solucionar uma 
complicação 

Compartilhar uma 

Orientação 
Eventos 

Orientação 
Complicação 

Solução 

Orientação 

Contextualização 
Descrição 
Eventos 

Problema 
Solução 
Reação 

Resultado 
Comentário 
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Anedota 

 

 
Exemplum 

reação emocional 

Julgar o caráter ou 
comportamento de 

alguém.  

Complicação 
Avaliação 

Orientação 
Complicação 

Avaliação 

Reflexão 
Episódio (pode 
incluir outras 

fases) 

Crônicas 

Relato Autobiográfico 

 

 

Relato biográfico 

 

Relato histórico 

 

 
Narração histórica 

 Contar eventos da 
própria vida 

 

 

Contar estágios da 
sua vida 

 

Contar eventos 
históricos 

 
Contar eventos 

históricos (como e 
por quê aconteceram)  

Orientação 
Eventos da vida 

 

 

Orientação 
Estágios da vida 

 

Bastidores 
Estágios 

históricos 

Bastidores 
Estágios 

históricos 

nascimento, 
família, infância, 

fama 
eventos 

nascimento, 
família, infância, 

fama 
estágios 

 
tópico, 

antecedentes 
estágios 

tópico, 
antecedentes 

estágios 

Explicações 

explicação em 
sequência 

explicação 
condicional 

explicação fatorial 

 

explicação 
consequencial 

explicar uma 
sequência 

causas e efeitos 
alternativos 

múltiplas causas para 
um efeito  

múltiplos efeitos de 
uma causa 

Fenômeno 
Explicação 

(Fenômeno) 
Explicação 

Fenômeno:resulta
do 

Explicação 

 

Fenômeno:resulta
do 

Explicação 

passo 1, 2... 

 

condição 1, 2... 
 

resultado 
fator 1, 2... 

 

causa 
consequência 1, 

2...  

Relatórios 

descrição 

 

 

classificação 

 

relato de composição 

classificar e descrever 
algo 

 

classificar e descrever 
tipos de coisas 

descrever partes de 
um grupo 

Classificação 
Descrição 

 

 
Classificação 

Descrição 
 

Classificação 
Descrição 

fases dependem 
do tópico (ex.: 

comportamento, 
aparência...) 

 
tipo 1, 2... 

 
parte 1, 2... 

 
 

Procediment
os 

procedimento 

 

instruções de como 
completar uma 

atividade 

Propósito, 
Equipamento 

Método 

hipótese, 
ingredientes 
passo a passo 
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protocolo 

 

 

relatório de 
experimento/observa

ção 

 

estudo de caso 
 
 
 

 

 
plano estratégico 

 

regras do que fazer 
ou não fazer  

 
 

relatar e avaliar o 
experimento/observa

ção 

 

relatar e avaliar 
ocorrências pontuais 

 
 

 

planejar estratégias 

 

Propósito 
Regras/Lista 

 
Objetivo, 

Equipamento, 
Método 

Resultado, 
Discussão 

Problema, 
Informações 

prévias, 
Descrição, 
Avaliação 

Recomendações 

Propósito, 
Informações 

prévias, 
Estratégias, 
Avaliação 

 

regras, avisos... 
 

hipótese 
passo a passo 
avaliação dos 

resultados 
 
 

fases dependem 
do tópico 

 

 

fases dependem 
do tópico 

Discussões 

exposição 

 

 

 

discussão 

defender um ponto de 
vista 

 

 

apresentar dois ou 
mais pontos de vista 

Hipótese 
Argumentos 
Reafirmação 

 
 

Problema 
Pontos de vista 

Resolução 

posicionamento, 
argumentos, 

revisão, 
reafirmação 

problema, pontos 
de vista, resolução 

Respostas 

 
revisão 

 

 
 

interpretação 

 
 
 

 
 

interpretação 
comparativa 

avaliar um texto 
literário, visual ou 

musical 

 
 

interpretar temas ou 
estéticas de um texto 

 
 
 

 
interpretar temas em 

mais de um texto 

Contexto 
Descrição do texto 

Julgamento 
 

Avaliação 
Sinopse do texto 

Reavaliação 

 
 

Avaliação 
Sinopse do texto 

Reavaliação 

texto, autor 
passos/componen

tes do texto 
avaliação do texto 

texto, prévia dos 
temas 

temas, técnicas 
avaliação, síntese 

dos temas 
 

textos, prévia dos 
temas 

avaliação, síntese 

Fonte: Adaptado de Rose (2019).  

Desta forma, as categorias apresentadas no Quadro 5 para a análise de gênero na 

presente pesquisa, em conjunto com observações complementares de Martin e Rose (2008).  
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Metodologia 
 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada para o desenvolvimento da presente 

pesquisa. Primeiramente, será apresentado o método utilizado para a escolha do corpus. Após 

feito isso, serão apresentados os passos metodológicos seguidos para a o mapeamento dos 

gêneros do corpus compilado. Por fim, será apresentada a metodologia utilizada para a 

modelagem de dois gêneros, cada um de uma área diferente.  

2.1. O corpus de análise 

 

Para a presente pesquisa, compilaram-se, para o corpus, textos provenientes de quatro 

áreas da Ciência, sendo elas a Educação, a Geologia, a Linguística e a Matemática. Estas 

áreas foram escolhidas com base na distinção entre áreas proposta por Biglan (1973), a qual é 

composta pelas seguintes dicotomias: sólido ou fluido (com apenas um paradigma ou com 

múltiplos paradigmas), pura ou aplicada (conhecimento para ciência ou para aplicação), e 

viva ou não-viva. Considerando-se dados recentes, os quais relatam que as dicotomias mais 

relevantes em instituições de ensino superior são os dois primeiros (sólido ou fluído, e pura ou 

aplicada) (BARNES et al., 2001; DEL FAVERO, 2005, 2006; JUNG, 2012; LAIRD et al., 

2008; PAULSEN; WELLS, 1998; XU, 2008), somente essas dicotomias foram consideradas 

para a escolha das áreas de análise. Portanto, escolheram-se Matemática (disciplina sólida 

pura), Linguística (disciplina fluida pura), Geologia (disciplina sólida aplicada) e Educação 

(disciplina fluida aplicada).   

Para cada área foi escolhido um curso do ensino superior da Universidade Federal de 

Ouro Preto: a Pedagogia para a Educação, a Engenharia Geológica para a Geologia, a Letras 

para a Linguística e a Matemática para a Matemática. De cada um desses cursos foi 

selecionada a ementa de uma disciplina introdutória, as quais totalizaram 13 textos, os quais 

serão chamados de textos-corpus a partir desse momento. A decisão de utilizar esse corpus de 

bibliografias foi tomada com base na metodologia proposta por Parodi (2009), a qual foi 

descrita no Quadro 6.  

 

 

 

Quadro 6: Metodologia de coleta e tratamento de corpus. 
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Passos para a coleta e tratamento do corpus 

1: Construção de uma base de dados com a bibliografia completa de uma disciplina de cada 

um dos quatro departamentos (incluindo bibliografia básica e complementar). 

2. Construção de uma base de dados com a bibliografia obrigatória de todas as disciplinas.  

3. Procura de materiais já digitalizados na internet para diminuir o tempo gasto em 

digitalização.  

4. Coleta de textos em livrarias e com professores.  

5. Etiquetar e tratar corpus, salvando-o em txt, xsl, docx e pdf.  

Fonte: Adaptado de Parodi (2009).  

Apresenta-se, abaixo, os textos-corpus presentes nas bibliografias das disciplinas 

selecionadas:  

 

EDU500: Introdução à Educação 

 BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é Educação. São Paulo: 

Brasiliense, 2007.  

 ESTEBAN, Maria Teresa. Educação Popular: Desafio à 

Democratização da Escola Pública. Cedes, Campinas, v. 27, n. 71, 

jan./abr. 2007.  

 CAMBI, Franco. História da pedagogia. São Paulo: UNESP, 1999.  

 GOHN, Maria da Glória. Educação não-formal, participação da 

sociedade civil e estruturas colegiadas nas escolas. Ensaio, v. 14, n. 

50, jan./mar. 2006.  

 LOURO, Guacira Lopes. Entrevista: Gênero e Sexualidade. Presença 

Pedagógica, v.12, n.72, nov./dez. 2006. 

 MENDES, Cláudio Lúcio. Como os jogos eletrônicos educam? 

Presença Pedagógica, v. 11, n. 62, mar./abr. 2005.  

 PARAÍSO, Marlucy Alves. Contribuições dos Estudos Culturais para 

a Educação. Presença Pedagógica, v. 10, n.55, jan./fev. 2004.  
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 PRETI, Oreste. Educação a distância: uma prática educativa 

mediadora.  

 SACRISTÁN, José Gimeno. A educação que temos e a educação que 

queremos. IMBERNÓN, Francisco (Org). 

 A Educação no século XXI. Porto Alegre: Artemed, 2000. 

SCHEIBE,Leda; AGUIAR, Márcia A. Formação da educação no Brasil. 

Educação & Sociedade, a. XX, n. 68, dez. 1999.  

GEO151: Geologia Geral 

 Bibliografia Básica 

 PRESS, F. ; SIEVER, R. ; GROTZINGER, J . ; JORDAN, T. Para 

Entender a Ter ra . Por t o Alegre: Bookman, 2008. 656 p. 

 TEIXERA, W. ; FAIRCHILD, T. R. ; TOLEDO, M. C. M. ; TAIOLI , F. Deci 

f rando a Ter ra . 2 ed. São Paulo: Companhia Edi tora Nac ional , 

2009. 623 p. 

 WICANDER, R. ; MONROE, J . S. Fundamentos de Geologia . São 

Paulo: Cengage Learning , 2009. 498 p. 

 Bibliografia Complementar 

 DAVIDSON, J .P.; REED, W.R. ; DAVIS, P.M. Exploring Earth. New 

Jersey: Prentice Hall , Upper Saddle River , 2002. 549 p. 

 LAING, D. The Earth System: An Introduction to Earth Science. 

Dubuque: Wm. C. Brown Publishers , 1991. 589 p. 

 MARSHAK, S. Earth Portrait of a Planet. 3 ed. New York: 

WWNorton & Company, 2008. 832 p. 

 SUGUIO, K.; SUZUKI, U. A evolução geológica da Terra e a 

fragilidade da vida. São Paulo: Ed. Edgard Blücher Ltda, 2003. 152 

p. 

 SILVA, C.R. Geodiversidade do Brasil . Rio de Janeiro: CPRM, 

2008. 263 p. 

 WYLLIE, P. A Terra. Nova Geologia Global. Lisboa: Calous te 

Gulbenk ian, 1979. 384 p. 

LET025: Estudos Linguísticos I 
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 Bibliografia Básica 

 CÂMARA JR., J. Matoso. Princípios de Linguística Geral. RJ: 

Livraria Acadêmica, 1972; 

 CARVALHO, Castelar de. Para compreender Saussure. RJ: Vozes, 

2000; 

 FIORIN (Org.). Introdução à Linguística. I. Objetos teóricos. SP: 

Contexto, 2002; 

 LANGACKER, Ronald W. A linguagem e sua estrutura. RJ : Vozes, 

1972 

 LOPES, Edward. Fundamentos da Linguística Contemporânea. 

SP: Cultrix, 1995; 

 LYONS, John. Linguagem e Linguística: um introdução. RJ: 

Guanabara, 1987; 

 MARTELOTTA, Mário Eduardo (Org.). Manual de Linguística. SP: 

Contexto, 2008; 

  MIOTO, Carlos; SILVA, Maria Cristiana Figueiredo Silva; LOPES, 

Ruth Elisabeth Vasconcellos. (orgs.) Manual de Sintaxe. SC: 

Insular, 2000.  

 MUSSALIM, Fernanda; BENTES, Anna Christina (orgs.) Introdução 

à Línguística: domínios e fronteiras 1 / 2. SP :    Cortez, 2000; 

 PERINI, Mário Alberto. A gramática gerativa: introdução ao 

estudo da sintaxe do português. BH: Vigília, 1976.  

 SAPIR, Edward. A Linguagem. SP: Perspectiva, 1980;  

 SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Linguística Geral. SP: Cultrix, 

1995;  

 WEEDWOOD, Barbara. História Concisa da Linguística. SP: 

Parábola, 1995. 

 Bibliografia Complementar 

 AITCHISON,  Jean. Introdução aos Estudos Linguísticos. Lisboa: 

Publicações Europa-América, 1993; 

 BENVENISTE, Émile. Problema de Linguística Geral I. SP: 

Pontes/Unicamp. 1995 CABRAL, Leonor Scliar. Introdução à 

Linguística. Porto Alegre: Globo, 1976; 
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 FIORIN, José Luiz (Org.) Introdução à Linguística. II Princípios de 

análise. SP: Contexto, 2007; 

 FIORIN, José Luiz; FLORES, Valdir do N.; BARBISAN, Leci Borges. 

(Orgs.)  Saussure: a invenção da Linguística. SP:         Contexto, 

2013; 

 KENEDY, Eduardo. Curso básico de linguística gerativa. SP: 

Contexto, 2013; 

 MUSSALIN, Fernanda; BENTES, Anna Christina (Orgs.) Introdução 

à Linguística. 3 Fundamentos epistemológicos.    SP:   Cortez, 2011; 

 PAVEAU, Marie-Anne; SARFATI, Georges-Élia. As grandes teorias 

da Linguística: da gramática comparada  à     pragmática. São 

Carlos: Claraluz, 2006; 

  XAVIER, Antonio Carlos; CORTEZ SUZANA (orgs.) Conversas com 

Linguistas: virtudes. SP: Cortez. 

 

MAT112: Introdução à Álgebra Linear 

 Bibliografia Básica 

 LIPSCHUTZ, Seymour. Algebra linear. 4 ed. Porto Alegre, [RS]: 

Bookman, 2011.  

 ANTON, Howard. Álgebra linear com aplicações. 10. Ed. Porto 

Alegre, [RS]: Bookman, 2012.  

 STEINBRUCH, Alfredo. Álgebra linear. 2 ed. São Paulo: McGraw-

Hill, 1987.  

Dentre esses, foi possível coletar 13 textos-corpus em bibliotecas online e pela 

colaboração de professores, totalizando 1.057.700 tokens. Os textos-corpus foram, então, 

depositados em pastas pré-definidas na plataforma de armazenamento Google Drive, com a 

devida etiquetagem nos formatos docx e pdf para a análise e um sumário delimitando o mapa 

de gêneros de cada texto-corpus.  
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Figura 5: Demonstração das análises

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Sumário de gêneros da Educação. 
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Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Já o corpus para a etapa da modelagem foi escolhido de acordo com a quantidade de 

textos em cada área. Primeiramente, foram escolhidas as duas áreas que tinham um corpus 

com uma maior quantidade de textos-modelo; ou seja, as áreas das quais foi possível coletar 

uma maior quantidade de textos. Essa escolha foi feita para que, durante o processo de 

modelagem, houvesse um repertório mais extenso, que contasse com uma variedade maior de 

fontes e autores. Após feito isso, foram selecionados, aleatoriamente, dez textos de cada 

gênero escolhido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Demonstração da seleção de textos para a modelagem. 
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Fonte: Elaborado pela autora.  

 

A seleção foi feita de modo aleatório, por meio do recurso RAND da planilha do 

Google Drive, como demonstrado na Tabela 1. Em seguida, os textos foram tratados para a 

análise.  

 

Tabela 1: Contabilização dos tokens da modelagem da DESCRIÇÃO.  

Texto Tokens 

DES_EDU_PTB_03 201 

DES_EDU_PTB_10 681 

DES_EDU_PTB_15 341 

DES_EDU_PTB_21 358 

DES_EDU_PTB_25 281 

DES_EDU_PTB_39 224 

DES_EDU_PTB_44 140 

DES_EDU_PTB_52 223 

DES_EDU_PTB_57 208 

DES_EDU_PTB_71 174 

Total 2831 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

 

Tabela 2: Contabilização dos tokens da modelagem da PROCEDIMENTO. 
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Texto Tokens 

PRO_MAT_PTB_02 37 

PRO_MAT_PTB_07 32 

PRO_MAT_PTB_09 53 

PRO_MAT_PTB_10 31 

PRO_MAT_PTB_207 43 

PRO_MAT_PTB_397 20 

PRO_MAT_PTB_504 23 

PRO_MAT_PTB_856 23 

PRO_MAT_PTB_1244 37 

PRO_MAT_PTB_1724 26 

Total 325 

Fonte: Elaborado pela autora.  

2.2. Etiquetagem e anotação do corpus 

 

Após a coleta, os textos foram etiquetados de acordo com o seu gênero, a área a que 

pertencem (EDU, GEO, LIN ou MAT), o seu modo (ES ou OR), a sua língua (ING ou PTB), 

o seu papel na bibliografia (BA ou CO) e a ordem de apresentação na ementa de cada 

disciplina.  

Após transcritos, os textos foram, então, transferidos para uma planilha do Excel e 

segmentados em orações de acordo com a LSF para facilitar a análise.  

2.3. A análise 

 

Para o mapeamento, utilizou-se da metodologia proposta por Martin e Rose (2007) e 

Rose (2019). Também foi realizada uma pesquisa piloto, a qual é apresentada no ponto 2.4 do 

presente capítulo, e contribuiu para a adaptação da metodologia utilizada em um corpus em 

português brasileiro.  

Já para a modelagem, serão utilizados os sistemas das três metafunções (ideacional, 

interpessoal e textual) nos estratos LEXICOGRAMATICAL (FIGUEREDO, 2011; 

HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2015) e REGISTRO (EGGINS, 2004). Os textos coletados 

serão, também, divididos de acordo com os gêneros, estágios e fases apresentados por Rose 

(2019).  
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Figura 8: Tabela de análises para a modelagem.

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Quadro 7: Sistemas para a análise da metodologia de coleta e tratamento de corpus. 

Sistema Opção na Planilha Google Descrição 

tema textual text_conjuntivo Opção “tema textual 

conjuntivo” no sistema de 

tema.  

 text_continuativo Opção “tema textual 

continuativo” no sistema de 

tema. 

 text_relativo Opção “tema textual 

relativo” no sistema de tema. 

 text_conjuntivo_continuativo Opção utilizada para quando 

há um tema textual 

conjuntivo e um tema textual 

continuativo na oração.  

 ñ_select_tema_text Quando não há tema textual.  

tema interpessoal interp_avaliação Opção “tema interpessoal de 

avaliação” no sistema de 

tema. 
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 interp_validação Opção “tema interpessoal de 

validação” no sistema de 

tema. 

 interp_modo Opção “tema interpessoal de 

modo” no sistema de tema. 

 interp_vocativo Opção “tema interpessoal 

vocativo” no sistema de 

tema. 

 ñ_select_tema_interp Quando não há tema 

interpessoal.  

tema ideacional tema_process Quando o tema ideacional é 

um processo.  

 tema_P1 Quando o tema ideacional é 

um sujeito/ator.  

 tema_P2 Quando o tema ideacional é 

um recipiente.  

 tema_P3 Quando o tema ideacional é 

um beneficiário.  

 tema_C1 Quando o tema ideacional é 

uma circunstância de local, 

extensão ou modo.  

 tema_C2 Quando o tema ideacional é 

uma circunstância de causa, 

contingência, papel, assunto 

ou acompanhamento.  

 tema_ângulo Quando o tema ideacional é 

uma circunstância de ângulo.  

 ñ_select_tema_ideac Quando não há tema 

ideacional.  

modo imperativo_jussivo Opção “imperativa jussiva” 

no sistema de modo. 

 imperativo_hortativo Opção “imperativa hortativa” 

no sistema de modo. 
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 ind_declarativo Opção “indicativa 

declarativa” no sistema de 

modo. 

 ind_interrogativo_polar Opção “indicativa 

interrogativa polar” no 

sistema de modo. 

 ind_interrogativo_element Opção “indicativa 

interrogativa elementar” no 

sistema de modo. 

 dependente Quando se trata de uma 

oração dependente.  

 menor Quando se trata de uma 

opção menor.  

 ñ_select_modo Quando não há modo na 

oração.  

modalidade mod_probabilidade Opção “modalização de 

probabilidade” no sistema de 

modalidade. 

 mod_frequência Opção “modalização de 

frequência” no sistema de 

modalidade. 

 mod_obrigação Opção “modulação de 

obrigação” no sistema de 

modalidade. 

 mod_inclinação Opção “modulação de 

inclinação” no sistema de 

modalidade. 

 comentário Quando há uma ocorrência 

de modalidade que não se 

encaixa nas outras opções 

apresentadas.  

 ñ_select_modal Quando não há modalidade.  

polaridade positiva Opção “positiva” no sistema 
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de polaridade.  

 negativa Opção “negativa” no sistema 

de polaridade.  

 ñ_select_polaridade Quando não há polaridade na 

oração.  

validação valid_atenção Opção “atenção” no sistema 

de validação. 

 valid_persuassão Opção “persuassão” no 

sistema de validação. 

 valid_prosódia Opção “prosódia” no sistema 

de validação. 

 valid_papel Opção “papel” no sistema de 

validação. 

 ñ_select_valid Quando não há validação na 

oração.  

vocativo vocat_chamado Opção “chamado” no sistema 

de vocativo. 

 vocat_bonding Opção “bonding” no sistema 

de vocativo. 

 ñ_select_vocat Quando não há vocativo na 

oração.  

processo material_transforma Opção “processo material 

transformativo” no sistema 

de transitividade. 

 material_criativo Opção “processo material 

criativo” no sistema de 

transitividade. 

 mental_perceptivo Opção “processo mental 

perceptivo” no sistema de 

transitividade. 

 mental_emotivo Opção “processo mental 

emotivo” no sistema de 

transitividade. 
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 mental_desiderativo Opção “processo mental 

desiderativo” no sistema de 

transitividade. 

 mental_cognitivo Opção “processo mental 

cognitivo” no sistema de 

transitividade. 

 verbal_fala Opção “processo verbal de 

fala” no sistema de 

transitividade. 

 verbal_julgamento Opção “processo verbal de 

julgamento” no sistema de 

transitividade. 

 verbal_projeção Opção “processo verbal de 

projeção” no sistema de 

transitividade. 

 relacional_atrib_intensivo Opção “processo relacional 

atributivo intensivo” no 

sistema de transitividade. 

 relacional_atrib_posse Opção “processo relacional 

atributivo de posse” no 

sistema de transitividade. 

 relacional_atrib_circ Opção “processo relacional 

atributivo de circunstância” 

no sistema de transitividade. 

 relacional_identidade Opção “processo relacional 

de identidade” no sistema de 

transitividade. 

 existencial_criação Opção “processo existencial 

de criação” no sistema de 

transitividade. 

 existencial_permanência Opção “processo existencial 

de permanência” no sistema 

de transitividade. 
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 ñ_select_process Quando não há transitividade 

na oração.  

circunstância circ_local Quando há uma circunstância 

de local na oração.  

 circ_extensão Quando há uma circunstância 

de extensão na oração. 

 circ_modo Quando há uma circunstância 

de modo na oração. 

 circ_causa Quando há uma circunstância 

de causa na oração. 

 circ_contingência Quando há uma circunstância 

de contingência na oração. 

 circ_papel Quando há uma circunstância 

de papel na oração. 

 circ_ângulo Quando há uma circunstância 

de ângulo na oração. 

 circ_assunto Quando há uma circunstância 

de assunto na oração. 

 circ_acompanhamento Quando há uma circunstância 

de acompanhamento na 

oração. 

 ñ_select_circ Quando não há circunstância 

oração. 

parataxe parataxe1 A primeira oração paratática 

de uma sequência.  

 parataxe2 A segunda oração paratática 

de uma sequência.  

 parataxe3 A terceira oração paratática 

de uma sequência.  

 parataxe4 A quarta oração paratática de 

uma sequência.  

 parataxe5 A quinta oração paratática de 

uma sequência.  
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 parataxe6 Da sexta em diante orações 

paratáticas de uma sequência. 

 simplex Oração que não apresenta 

uma sequência.  

 ñ_select_parataxe Quando não há relação 

paratática entre as orações.  

hipotaxe hipotaxe_alfa A primeira oração hipotática 

de uma sequência.  

 hipotaxe_beta A segunda oração hipotática 

de uma sequência.  

 hipotaxe_gama A terceira oração hipotática 

de uma sequência.  

 hipotaxe_delta A quarta oração hipotática de 

uma sequência.  

 hipotaxe_epsilon A quinta oração hipotática de 

uma sequência.  

 hipotaxe_zeta Da sexta em diante orações 

hipotáticas de uma 

sequência.  

 ñ_select_hipotaxe Quando não há relação 

hipotática entre as orações.  

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Após feito isso, será criado um sistema referente aos gêneros encontrados no corpus de 

acordo com as configurações linguísticas presentes em cada um.   

2.4. A pesquisa piloto 

 

Uma pesquisa piloto foi conduzida com o intuito de testar a metodologia de 

mapeamento proposta para a realização da presente pesquisa. Para tanto, utilizou-se de corpus 

os textos utilizados durante a disciplina Letras LET857- Tradução de Textos Técnicos e 

Científicos, obrigatória para os alunos do Bacharel em Tradução da UFOP e escolhida para o 

estágio docência do mestrado.  
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A disciplina Letras LET857- Tradução de Textos Técnicos e Científicos, ministrada 

pelo prof. Dr. Giacomo Figueredo na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), no 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), abrange o processo de tradução de textos 

técnicos -– como manuais de instrução ou protocolos – e textos da ciência – como artigos 

científicos ou popularização da ciência.  

Para tanto, os alunos são apresentados com textos produzidos em inglês e em 

português para uma análise de quais são as características linguísticas dos gêneros nas duas 

línguas. Após feito isso, os alunos, então, fazem uma tradução própria de cada texto, de 

acordo com as observações já feitas durante a análise de gênero anterior.  

Para a análise piloto, utilizou-se tanto os textos fonte apresentados aos alunos para um 

estudo do gênero pré-tradução, quanto os textos fonte propostos para que os alunos 

produzissem uma tradução própria, totalizando 2,200 tokens. Foram selecionados, também, os 

textos tanto em português brasileiro, quanto os textos em inglês. Essa escolha se deu, pois, no 

corpus coletado para a pesquisa de mestrado, também há ocorrências de textos em inglês, de 

forma que se aparenta que o discurso científico brasileiro utiliza-se de textos produzidos, 

também, em inglês.  

 

Quadro 8: Corpus utilizado para a pesquisa piloto. 

Numeração Título do texto Gênero Tipo Fonte 

Texto 1 

Estimativa da 
Evapotranspira
ção e Fluxos de 

Energia de 
Superfície 
Usando a 
Imagem 

Landsat-7 
Enhanced 
Thematic 

Mapper Plus 
em um 

Agrosistema 
Aemi-árido no 

Noroeste da 
Argélia. 

relato 
português 
brasileiro 

http://www.scielo.br/s
cielo.php?script=sci_ab

stract&pid=S0102-
77862017000400691&
lng=pt&nrm=iso&tlng=

en 

Texto 2 

Evapotranspira
tion and 

Surface Energy 
Fluxes 

Estimation 

relato inglês 

http://www.scielo.br/s
cielo.php?script=sci_ab

stract&pid=S0102-
77862017000400691&
lng=pt&nrm=iso&tlng=
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Using the 
Landsat-7 
Enhanced 
Thematic 

Mapper Plus 
Image over a 

Semiarid 
Agrosystem in 

the North-West 
of Algeria. 

en 

Texto 3 

Radial 
acceleration 
relation from 
symmetron 
fifth forces 

 

relato inglês 
https://journals.aps.or
g/prd/abstract/10.110
3/PhysRevD.95.064050 

Texto 4 

Official Journal 
of the 

European 
Union 

relatório 
português 
brasileiro 

https://eur-
lex.europa.eu/resource.
html?uri=cellar:2bf140

bf-a3f8-4ab2-b506-
fd71826e6da6.0023.02
/DOC_1&format=PDF 

Texto 5 

Official Journal 
of the 

European 
Union 

relatório inglês 

https://eur-
lex.europa.eu/resource.
html?uri=cellar:2bf140

bf-a3f8-4ab2-b506-
fd71826e6da6.0023.02
/DOC_1&format=PDF 

Texto 6 

Recent 
Progress on 
Fluorescent 

Probes 

descrição inglês 

https://ac.els-
cdn.com/S0010854517

301819/1-s2.0-
S0010854517301819-
main.pdf?_tid=939f166

7-e6ef-4565-9708-
c96aec02a135&acdnat
=1523022160_d11859
7c50caf4e89033b2832

edfab5f 

Texto 7 

Prospective 
cohort studies 
to evaluate the 

safety and 
immunogenicit
y of the 2013, 

2014, and 2015 
seasonal 
influenza 
vaccines 

produced by 

relato 
 

inglês 

http://www.scielo.br/p
df/rimtsp/v60/1678-

9946-rimtsp-60-S1678-
9946201860037.pdf 
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Instituto 
Butantan 

Texto 8 

High 
throughput in 

situ 
metagenomic 
measurement 

of bacterial 
replication at 

ultra-low 
sequencing 

coverage 

discussão inglês 
https://www.nature.co

m/articles/s41467-
018-07240-8 

Texto 9 

Valor 
nutricional de 
hortaliças não 
convencionais 

preparadas por 
agricultores 
familiares de 
acordo com 

seus hábitos e 
culturas 

alimentares 

relato biográfico 
português 
brasileiro 

https://www.locus.ufv.
br/handle/123456789

/1 

Texto 10 

Uma proposta 
de formação 

compartilhada 
de professores 
de ciências: a 
construção de 
atividades com 

uso de 
experimentos 

relato autobiográfico 
português 
brasileiro 

https://www.repositori
o.ufop.br/ 

Fonte: Elaborado pela autora.  

Para as análises foram utilizadas as categorias propostas por Rose (2019). Os textos 

foram divididos em fases e anotados no programa Word de acordo com o gênero o qual cada 

um pertencia, e após, foram localizados na taxonomia de gêneros utilizada para a análise 

(Figura 9).  

Foi possível perceber que a ocorrência dos gêneros diverge de acordo com a área na 

qual ele foi produzido. Os gêneros relato autobiográfico e relato biográfico, por exemplo, 

aparecem em textos da área de Educação e de Agronomia respectivamente, mas não de outras 

áreas. Este fato indica que as áreas são, de fato, construídas de forma diferente, e isso reflete 

no seu uso de gêneros. Porém, para uma maior compreensão de como e por quê isso ocorre, é 

necessária uma maior análise de como isso decorre em diferentes áreas, e quais parâmetros 
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linguísticos divergem entre si não só na ocorrência dos gêneros, mas em como estes são 

configurados linguisticamente. Deve-se, portanto, analisar mais de uma área, para que se 

possa observar como o discurso científico ocorre em diferentes áreas, quais gêneros tem mais 

ocorrência em cada área, e como isso pode resultar em mudanças em outros estratos, como a 

gramática ou a semântica.  

Também pode-se perceber que, em algumas instâncias, os gêneros se juntaram para 

formar um macrogênero (como foi o caso do Texto 5, o qual é composto por uma descrição, 

seguida de um relatório de experimento). Isso ocorreu, porém, somente em textos do inglês, 

de forma que se torna um ponto relevante a ser observado caso ocorra, também, nos textos 

provenientes do português brasileiro.  

A Figura 9 apresenta todos os gêneros encontrados durante essa pesquisa piloto.  

 

Figura 9: Gêneros encontrados durante a pesquisa piloto. 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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CAPÍTULO 3 

O mapeamento dos gêneros da 

Ciência no português brasileiro. 
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Os gêneros do discurso científico do português brasileiro  
 

Neste capítulo serão apresentados os gêneros encontrados nas áreas da Educação, 

Geologia, Linguística e Matemática no português brasileiro. Para que fosse possível 

completar o processo do mapeamento dos gêneros, foram coletados textos utilizados na 

bibliografia básica de disciplinas de cada uma das quatro áreas de conhecimento escolhidas. 

Cada um desses textos foi dividido de acordo com os gêneros que os compunham, de forma a 

compreender melhor como cada área se estrutura linguisticamente (MARTIN; ROSE, 2008; 

ROSE, 2019).  

Desta forma, este capítulo foi dividido em duas partes: uma apresenta como foram as 

análises, divididas em quatro seções, cada uma apresentando as análises de cada área de 

conhecimento, e a outra apresentando as conclusões retiradas das análises.  

3.1. O mapeamento dos gêneros 

 

O mapeamento dos gêneros ocorreu com cerca de 1.057.700 tokens, em 4.817 textos 

das áreas selecionadas, com uma média geral de 220 tokens por texto. Na Tabela 10, uma 

representação de como isso ocorreu de forma geral em cada área.  

 

Figura 10: Contabilização de tokens por texto em cada área. 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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Dentre os textos, houve, num geral, um total de 70 eram argumentações, 416 eram 

descrições, 1283 eram explicações, 158 eram histórias, 2528 eram procedimentos e 361 eram 

protocolos.  

 

Figura 11: Distribuição geral de gêneros da Ciência 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

Foi possível observar um padrão nos textos como um todo, com os livros apresentando 

uma estrutura de macrogênero (como representado na Figura 12).  

A seguir, falaremos mais especificamente de como isso se configurou em cada área.  

 

Gêneros da Ciência 

Argumentação 

Descrição 

Explicação 

História 

Procedimento 

Protocolo 
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Figura 12: Macrogênero dos livros..

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

3ª Parte 

 
Protocolo 

História 

Parte final do livro; compreende o índice e 
mais informações editoriais.  

Também apresenta, caso não esteja 
presente na Parte 1 do livro, uma 

introdução ao(s) autor(es).  

2ª Parte 

 Argumentação 

Descrição 

Explicação 

Procedimento 

Parte do meio do livro, a qual cobre a 
maior parte de seu conteúdo.  

Os gêneros e sua ordem variam de acordo 
com o tipo de livro e a área a qual ele 

pertence.  

1ª Parte 

 
Protocolo 

(História) 

(Descrição) 

Parte inicial do livro; consiste na capa, 
sumário e informações editoriais.  

Pode ser também acompanhado por uma 
contextualização dos autores e/ou do 
propósito que levou o livro a ser feito.  
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3.1.1. Os gêneros da Educação 

 

Para as análises dos gêneros da Educação, utilizou-se da bibliografia básica da 

disciplina EDU500: Introdução à Educação. Dentre os 12 textos presentes na bibliografia, 

foram utilizados para análise sete textos, os quais são apresentados na Tabela 3. Esses 

textos foram adquiridos por meio de plataformas online e/ou com a ajuda de 

professores.  

 

Tabela 3: Corpus para mapeamento da Educação. 

Nome do texto Autor; Tradutor Ano Número de textos Páginas 

O que é educação. 
Carlos Rodrigues 

Brandão 
1991 76 118 

Educação não-formal, 

participação da sociedade 

civil e estruturas 

colegiadas nas escolas. 

Maria da Glória 

Gohn 
2006 13 12 

História da Pedagogia 
Franco Cambi; 

Álvaro Lorencini 
1995 119 531 

Educação popular: desafio 

à democratização da 

escola pública 

Maria Teresa 

Esteban 
2007 13 9 

Educação a distância: uma 

prática educativa 

mediadora e mediatizada 

Oreste Preti 2005 34 37 

Formação de profissionais 

da educação no Brasil: o 

curso da pedagogia em 

questão 

Leda Scheibe, 

Márcia Ângela 

Aguiar 

1999 13 19 

Gênero e sexualidade: 

pedagogias 

contemporâneas 

Guacira Lopes 

Louro 
2008 10 7 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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Dentre os gêneros encontrados nesses textos, 12,42% eram argumentações, 44,78% 

eram descrições, 13,7% eram explicações, 15,36% eram histórias, 4,9% eram procedimentos e 

8,8% eram protocolos.  

 

Figura 13: Distribuição dos gêneros na área da Educação. 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

A seguir, vamos falar sobre cada texto separadamente, e sua estrutura.  

 

Exemplo 1: DES_MAT_PTB_ES_01  

 

Estágio Texto 

Título Prefácio 

Tese Ora, uma outra maneira de se compreender o que a 

educação é, ou poderia ser, é procurar ver o que 

dizem sobre ela pessoas como legisladores, 

pedagogos, professores, estudantes e outros sujeitos 

um tanto mais tradicionalmente difíceis de entender, 

como filósofos e cientistas sociais. 

Argumento 1 Nos dois dicionários brasileiros mais conhecidos a 

educação aparece definida assim: 

"Ação e efeito de educar, de desenvolver as 

faculdades físicas, intelectuais e morais da criança e, 

em geral, do ser humano; disciplinamento, instrução, 

ensino ". (Dicionário Contemporâneo da Língua 

Portuquesa, Caldas Aulete) 

Ação exercida pelas gerações adultas sobre as 

gerações jovens para adaptá-Ias à vida social; 

Gêneros da Educação 

Argumentação 

Descrição 

Explicação 

História 

Procedimento 

Protocolo 
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trabalho sistematizado, seletivo, orientador, pelo qual 

nos ajustamos à vida, de acordo com as necessidades 

ideais e propósitos dominantes' ato ou efeito de 

educar; aperfeiçoamento integral de todas as 

faculdades humanas, polidez, cortesia. " (Pequeno 

Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa, Aurélio 

Buarque de Holanda) 

Um pouco mais adiante vamos ver que o miolo de 

cada uma d_Bstas definições de dicionário pende para 

um dos lados em gue se recortam as maneiras de 

explicar o que a educação é e a Que serve. 

Na nlema da Lei" a coisa não muda muito. Ao 

pretenderem estabelecer os-fins da educacão no país, 

nossos legisladores, pelo menos em teoria, garantem 

para todos o melhor a seu respeito. Eles falam sobre o 

que deve determinar e controlar o trabalho 

pedagógico em todos os seus graus e modalidades. De 

certo modo falam a respeito de uma educação 

idealizada, ou falam da educação através de uma 

ideologia (ver O que é ideologia, desta mesma 

coleção): 

"Art. 1 ~ O ensino de 1 ~ e 2 ~ graus tem por objetivo 

geral proporcionar ao educando a formação necessária 

ao desenvolvimento de suas potencialidades como 

elemento de auto realização, preparação para o 

trabalho e para o exercício consciente da cidadania". 

(Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971.  

 

Argumento 2 Mas, do outro lado do palco, intelectuais, educadores 

e estudantes fazem e refazem todos os dias a crítica da 

prática da educação no Brasil. Eles levantam questões 

e afirmam que, do Ministério à escolinha, a educação 

nega no cotidiano o que afirma na lei. Não M 

liberdade no país e a educação não tem tido papel 

algum nos últimos anos para a sua conquista; não há 

igualdade entre os brasileiros e a educação consolida a 

estrutura classista que pesa sobre nós; não há nela 

nem a consciência nem o fortalecimento dos nossos 

verdadeiros valores culturais. 

 

Reafirmação Um grupo de estudantes candidatos à direção da UNE 

resume parte desta crítica e reclama para a luta 

estudantil itens que, com alguma variação de 

linguagem, quase poderiam caber nas "leis do 

ensino".  

Fonte: O que é educação? (BRANDÃO, 1991).  

Exemplo 1: DES_EDU_PTB_116 

 

Estágio Texto 

Classificação A educação a distância é, pois, uma modalidade não-

tradicional, típica da era industrial e tecnológica, 

cobrindo distintas formas de ensino-aprendizagem, 

dispondo de métodos, técnicas e recursos, postos à 

disposição da sociedade.  

 

Descrição A maioria de seus alunos apresenta características 

particulares, tais como: são adultos inseridos no 
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mercado de trabalho, residem em locais distantes dos 

núcleos de ensino, não conseguiram aprovação em 

cursos regulares, são bastante heterogêneos e com 

pouco tempo para estudar no ensino presencial. Esses 

estudantes buscam essa modalidade porque nela 

encontram facilidade para planejar seus programas de 

estudo e avaliar o progresso realizado, e até mesmo 

porque preferem estudar a sós do que em classes 

numerosas.  

A eficácia da Educação a Distância está, hoje, 

inegavelmente comprovada, o que não significa falta 

de questionamentos e estudos contínuos sobre essa 

modalidade. Há uma significativa produção 

internacional que aponta aspectos positivos e 

negativos referentes ao sistema. O importante é que se 

conceba a Educação a Distância como um sistema que 

pode possibilitar atendimento de qualidade, acesso ao 

ensino de 3o grau, além de se constituir em forma de 

democratização do saber. Em muitos países já ganhou 

seu espaço de atuação, reconhecida pela sua qualidade 

e inovações metodológicas e considerada como a 

educação do futuro, da sociedade mediatizada pelos 

processos informativos. 

Fonte: Educação a Distância: uma prática educativa mediadora e mediatizada (PREDI, 2005).  

Exemplo 1: EXP_EDU_PTB_42 

 

Estágio Texto 

Classificação “A cultura”, diz Stuart Hall “é agora um dos 

elementos mais dinâmicos - e mais imprevisíveis - da 

mudança histórica do novo milênio”.  

Explicação Daí porque não deve nos surpreender que as lutas pelo 

poder sejam, crescentemente, simbólicas e 

discursivas, ao invés de tomar, simplesmente uma 

forma física e compulsiva, e que as próprias políticas 

assumam progressivamente a feição de uma ‘política 

cultural’”...  (Hall, 1997, p. 20). 

Fonte: Gênero e sexualidade: pedagogias contemorâneas (LOURO, 2008).  

Exemplo 1: HIS_EDU_PTB_39 

 

Estágio Texto 

Título Um breve histórico do curso 

 

Orientação O curso de pedagogia foi criado no Brasil como 

consequência da preocupação com o preparo de 

docentes para a escola secundária. 

 

Eventos Surgiu junto com as licenciaturas, instituídas ao ser 

organizada a antiga Faculdade Nacional de Filosofia, 

da Universidade do Brasil, pelo Decreto-lei no 1190 

de 1939. Essa faculdade visava à dupla função de 

formar bacharéis e licenciados para várias áreas, entre 

elas, a área pedagógica, seguindo a fórmula conhecida 

como “3+1”, em que as disciplinas de natureza 

pedagógica, cuja duração prevista era de um ano, 

estavam justapostas às disciplinas de conteúdo, com 
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duração de três anos. Formava-se então o bacharel nos 

primeiros três anos do curso e, posteriormente, após 

concluído o curso de didática, conferiase-lhe o 

diploma de licenciado no grupo de disciplinas que 

compunham o curso de bacharelado. 

Como bacharel, o pedagogo poderia ocupar cargo de 

técnico de educação, do Ministério de Educação, 

campo profissional muito vago quanto às suas 

funções. Como licenciado, seu principal campo de 

trabalho era o curso normal, um campo não exclusivo 

dos pedagogos, uma vez que, pela Lei Orgânica do 

Ensino Normal, para lecionar nesse curso era 

suficiente o diploma de ensino superior. (...) 

Fonte: Formação de profissionais da educação no Brasil: O curso de pedagogia em questão (SCHEIBE; 

AGUIAR, 1999).  

Exemplo 1: PRO_EDU_PTB_08 

 

Estágio Texto 

Título 4.1 - Definição dos cursos  

Propósito Inicialmente, a instituição, através de seus 

departamentos, centros, faculdades ou institutos tem 

que se colocar algumas questões básicas: quais são as 

reais necessidades sentidas na região ou no estado no 

sentido de formação de profissionais em diferentes 

áreas? Para que oferecer cursos formativos 

/profissionais? Qual a função da instituição junto ao 

seu entorno? Esta problematização deverá ser posta a 

nível da direção da instituição e das diferentes equipes 

que coordenam cursos de graduação e pós-graduação. 

Uma comissão composta por representantes destes 

setores, a partir de pesquisas de mercado, de 

diagnóstico e de solicitações advindas externamente, 

analisará e decidirá que cursos oferecer. 

Mencionaremos aqui, alguns aspectos a serem 

considerados neste processo de definições.  

 

Método A - “Clientela”  

Através de um diagnóstico junto a empresas, a 

entidades de classes organizadas, a centros 

educativos, a secretarias e órgãos públicos e à 

comunidade poderão ser detectadas 31  

áreas onde urge uma atuação da instituição a distância 

no sentido de qualificar profissionalmente 

contingentes expressivos de trabalhadores que atuam 

sem a devida preparação ou com uma qualificação 

deficiente. B - Viabilidade econômica e significância 

social Para que esta modalidade se viabilize 

economicamente e faça sentido socialmente é 

importante oferecer cursos em áreas onde há 

potencialmente uma grande demanda e uma aceitação 

expressiva. Que sejam, portanto, cursos com uma 

certa significância e viabilidade. C - Perfil dos 

candidatos O diagnóstico permitirá, além de 

identificar qual a “clientela” a ser atingida, definir o 

perfil profissional de referência do candidato, para 

que este possa ter, posteriormente, uma ação e 

intervenção em seu respectivo campo de trabalho que 
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atenda tanto a seus interesses particulares como aos de 

sua instituição ou empresa e às necessidades sociais 

do seu entorno. D - Princípios de abordagem Os 

cursos a serem propostos para desenvolvimento do 

formação do profissional terão que considerar duas 

dimensões: - dimensão epistemológica: relativa ao 

desenvolvimento do pensamento científico, para que o 

profissional possa lançar mão de um “esquema 

conceitual” (paradigmático), entendido como uma 

lógica reconstituída ou maneira de ver, decifrar e 

analisar a realidade na qual está inserido e sobre a 

qual sua ação interfere; - dimensão profissionalizante: 

relativa à compreensão de sua ação educativa no seio 

da comunidade onde atua, estabelecendo relações e 

interrelações entre os diferentes campos do saber-

fazer, desenvolvendo nele habilidades para o 

desempenho de sua prática. Os cursos deverão, pois, 

primar por oferecer uma formação téorica e prática 

sólida, no sentido de colocar no mercado especialistas 

preparados, cuja atuação seja percebida e reconhecida. 

E - Indicação de elementos curriculares Os cursos 

desenvolverão conteúdos ligados às respectivas áreas 

de formação, mas tendo como como pressuposto a 

indissociabilidade da relação teoria-prática dos 

fundamentos, princípios e pressupostos 

epistemológicos, educativos e ético-políticos 

implicados em seu campo de trabalho profissional.  

Quanto aos aspectos formais na proposição de cada 

curso indicamos, em anexo, um esquema apontando 

quais os elementos a serem contemplados e 

trabalhados na montagem de cursos. Caberá, porém, a 

cada departamento definir a estrutura curricular dos 

mesmos. 

 

Fonte: Educação a distância: uma prática educativa mediadora e mediatizada (PRETI, 2005)  

O que é educação (1991) 

O livro O que é educação, do autor Carlos Rodrigues Brandão, é dividido em 10 

capítulos, totalizando 118 páginas, cerca de 28.400 tokens e 76 textos. Dentre esses textos, 

foram encontrados 9 argumentações, 27 descrições, 19 explicações, 11 histórias, 5 

procedimentos e 5 protocolos.  

O livro começa com 3 protocolos – sendo eles a capa e o sumário – seguido pelos 

capítulos, os quais são compostos por uma variedade de gêneros.  

 

Educação não-formal, participação da sociedade civil e estruturas colegiadas nas escolas 

(2006)  

O artigo Educação não-formal, particiação da sociedade civil e estruturas colegiadas 

nas escolas, da autora Maria da Glória Gohn, tem um total 12 páginas, cerca de 5.500 tokens 
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e 18 textos. Dentre esses textos, foram encontrados 2 argumentações, 7 descrições, 2 

explicações, 2 histórias, 1 procedimentos e 5 protocolos. Deve-se acrescentar, também, que 

foram encontrados textos em inglês e espanhol; mais especificamente, uma descrição e um 

protocolo de cada. Estes, no entanto, foram retirados da contagem final, visto que só serão 

considerados os textos em português brasileiro.  

O artigo começa com 3 descrições e protocolos (sendo duas delas as em línguas 

estrangeiras), e não apresenta uma sequência de gêneros fixa.  

 

História da Pedagogia (1995) 

 

O livro História da Pedagogia, do autor Franco Cambi e traduzido pelo por Álvaro 

Lorencini, é dividido em 27 capítulos, tem um total de 531 páginas, cerca de 235.000 tokens e 

124 textos. Dentre esses textos, foram encontrados 9 argumentações, 75 descrições, 13 

explicações, 22 histórias, 1 procedimentos e 4 protocolos.  

O livro começa 3 protocolos, e não apresenta uma sequência de gêneros fixa.  

 

Educação popular: desafio à democratização da escola pública (2007)  

 

O artigo Educação popular: desafio à democratização da escola pública, da autora 

Maria Teresa Esteban, tem um total de 9 páginas, cerca de 3.200 tokens e 17 textos. Dentre 

esses textos, foram encontradas 6 argumentações, 6 descrições, 1 explicação, 1 história e 3 

protocolos. Deve-se acrescentar, também, que foram encontrados 2 textos em inglês; mais 

especificamente, uma argumentação e um protocolo. Estes, no entanto, foram retirados da 

contagem final, visto que só serão considerados os textos em português brasileiro. 

O artigo começa com 2 argumentações e protocolos (sendo duas delas as em línguas 

estrangeiras), e não apresenta uma sequência de gêneros fixa.  

 

Educação a distância: uma prática educativa mediadora e mediatizada (2005) 

 

O artigo Educação a distância: uma prática educativa mediadora e mediatizada, da 

autora Oreste Preti, tem um total de 37 páginas, cerca de 11.900 tokens e 41 textos. Dentre 

esses textos, foram encontradas 7 argumentações, 12 descrições, 4 explicações, 2 histórias, 9 

procedimentos e 7 protocolos. Deve-se acrescentar, também, que foram encontrados 2 textos 
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em inglês; mais especificamente, uma argumentação e um protocolo. Estes, no entanto, foram 

retirados da contagem final, visto que só serão considerados os textos em português brasileiro. 

O artigo não apresenta uma sequência de gêneros fixa.  

 

Formação de profissionais da educação no Brasil: o curso de pedagogia em questão 

(1999)  

 

O artigo Formação de profissionais da educação no Brasil: o curso de pedagogia em 

questão, das autoras Leda Scheibe e Márcia Ângela Aguiar, tem um total de 19 páginas, cerca 

de 6.500 tokens e 18 textos. Dentre esses textos, foram encontradas 3 argumentações, 8 

descrições, 4 histórias, 9 procedimentos e 2 protocolos. Deve-se acrescentar, também, que foi 

encontrado 1 texto em inglês; mais especificamente, uma descrição. Estes, no entanto, foram 

retirados da contagem final, visto que só serão considerados os textos em português brasileiro. 

O artigo não apresenta uma sequência de gêneros fixa.  

 

Gênero e sexualidade: pedagogias contemporâneas (2008) 

 

O artigo Formação de profissionais da educação no Brasil: o curso de pedagogia em 

questão, da autora Guacira Lopes Louro, tem um total de 7 páginas, cerca de 2.800 tokens e 

13 textos. Dentre esses textos, foram encontradas 3 argumentações, 3 descrições, 2 

explicações, 3 histórias e 3 protocolos. Deve-se acrescentar, também, que foram encontrados 

2 texto em inglês; mais especificamente, uma explicação e um protocolo. Estes, no entanto, 

foram retirados da contagem final, visto que só serão considerados os textos em português 

brasileiro. 

O artigo não apresenta uma sequência de gêneros fixa.  

3.1.2. Os gêneros da Geologia 

 

Para as análises dos gêneros da Geologia, utilizou-se da bibliografia básica da 

disciplina GGEO151: Geologia Geral. Dentre os 3 textos presentes na bibliografia básica, 

foram utilizados para análise um texto, o qual é apresentado na Tabela 4.  

 

Tabela 4: Corpus para mapeamento da Geologia. 
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Nome do texto Autor; Tradutor Ano Número de textos Páginas 

Para entender a Terra 

Frank Press, 

Raymond Siever, 

John Grotzinger, 

Thomas H. Jordan; 

Rualdo Menegat 

2006 653 312 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Dentre os gêneros encontrados nesses textos, 15,5% eram descrições, 59,6% eram 

explicações, 7,8% eram histórias, 0,6% eram procedimentos e 16,5% eram protocolos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Distribuição de gêneros na Geologia. 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

Gêneros da Geologia 

Descrição 

Explicação 

História 

Procedimento 

Protocolo 
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A seguir, um exemplo de cada gênero encontrado.  

 

Exemplo 1: DES_GEO_PTB_13 

 

Estágio Texto 

Título Manto da Terra 

Classificação Entre o núcleo e a crosta encontra-se o manto, uma 

região que forma a maior parte da Terra sólida.  

 

Descrição O manto é o material deixado na zona inetrmediária 

depois que grande quantidade da matéria pesada 

afundou e a matéria mais leve emergiu. O manto 

abrange profundidades que vão desde 40 até 2.900 

km. Ele consiste em rochas com densidade 

intermediária, em sua maioria compostos de oxigênio 

com magnésio, ferro e silício.  

Existem mais de cem elementos, mas as análises 

químicas das rochas indicam que apenas oito 

constituem 99% da massa da Terra (Figura 1.7). De 

fato, cerca de 90% da Terra consistem em apenas 

quatro elementos: ferro, oxigênio, silício e magnésio. 

Quando comparamos a abundância relativa dos 

elementos constituintes da crosta com sua abundância 

em relação a toda a Terra, podemos constatar que o 

ferro soma 35% da massa desta. Devido à 

diferenciação, entretanto, há pouco ferro na crosta, 

onde os elementos leves predominam. Como se pode 

ver na Figura 1.7, as rochas crustais sobre as quais 

estamos são constituídas por quase 50% de oxigênio.  

Fonte: Para entender a Terra (PRESS, SIEVER, GROTZINGER, JORDAN, 2006).  

Exemplo 1: EXP_GEO_PTB_46 

 

Estágio Texto 

Título Convergência oceano-oceano  

Classificação Se as duas placas envolvidas são oceânicas, uma 

desce abaixo da outra em um processo conhecido 

como subducção (Figura 2.9ª).  

 

Explicação A litosfera oceânica da placa que está em subducção 

afunda na atmosfera e é por fim reciclada pelo sistema 

de convecção do manto. Esse encurvamento para 

baixo produz uma longa e estreita fossa de mar 

profundo. Na Fossa das Marianas, no Oeste do 

Pacífico, o oceano atinge sua maior profundidade, de 

cerca de 10km – mais que a altura do Monte Everest. 

À medida que a placa litosférica fria desce, a pressão 

aumenta: a água aprisionada nas rochas da crosta 

oceânica subduzida é “espremida” e ascende à 

atmosfera acima da placa. Esse fluído causa fusão do 

manto, produzindo uma cadeia de vulcões, 

denominada arco de ilhas, no fundo oceânico atrás da 

fossa. A subducção da Placa Pacífica formou as Ilhas 

Aleutas, a oeste do Alasca, que são vulcanicamente 

ativas, bem como os arcos de ilhas abundantes no 

Oeste do Pacífico. Os terremotos que podem ocorrer 
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em profundidades que chegam a até 600km abaixo 

desses arcos de ilhas delineiam as placas frias da 

litosfera à medida que elas se afundam no manto.  

Fonte: Para entender a Terra (PRESS, SIEVER, GROTZINGER, JORDAN, 2006).  

 

Exemplo 1: HIS_GEO_PTB_11 

 

Estágio Texto 

Título A descoberta da tectônica de placas 

Orientação Na década de 1960, uma grande revolução no 

pensamento sacudiu o mundo da Geologia.  

Eventos Por quase 200 anos, os geólogos desenvolveram 

diversas teorias tectônicas (do grego tekson, 

“construtor”) – o termo geral que eles usaram para 

descrever a formação de montanhas, o vulcanismo e 

outros processos que formam feições geológicas na 

superfície da Terra. No entanto, até a descoberta da 

tectônica de placas, nenhuma teoria conseguia, 

isoladamente, explicar de modo satisfatório toda a 

variedade de processos geológicos. A tectônica de 

placas não é apenas abrangente, mas também 

elegante: muitas observações podem ser explicadas 

por alguns poucos princípios simples. Na história da 

ciência, as teorias simples que explicam muitas 

observações geralmente se mostram mais duradouras. 

A Física teve uma revolução comparável no início do 

século XX, quando a teoria da relatividade unificou as 

leis físicas que governam o espaço, o tempo, a massa 

e o movimento. A Biologia também teve uma 

revolução comparável na metade do mesmo século, 

quando a descoberta do DNA permitiu aos biólogos 

explicar como os organismos transmitem as 

informações que controlam seu crescimento, 

desenvolvimento e funcionamento de geração a 

geração.  

As ideias básicas da tectônica de placas foram 

reunidas como uma teoria unificada da Geologia há 

menos de 40 anos. A síntese científica que conduziu a 

essa teoria, no entanto, começou muito antes, ainda no 

século XX, com o reconhecimento das evidências da 

deriva continental.  

Fonte: Para entender a Terra (PRESS, SIEVER, GROTZINGER, JORDAN, 2006).  

Exemplo 1: PRO_GEO_PTB_04 

 

Estágio Texto 

Título Exercícios 

 

Orientação Este ícone indica que há uma animação disponível no 

sítio eletrônico que pode ajudá-lo na resposta.  

 

Eventos 1. Forneça um exemplo geográfico moderno de 

cada tipo de limite de placa.  

2. Que evidência sugere que a Pangéia de fato 

existiu?  
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3. Como podem ser calculadas as taxas de 

movimento entre as placas?  

4. O que acontece quando dois continentes 

colidem num limite do tipo convergente? Dê 

alguns exemplos.  

5. Quais são as forças motoras da tectônica de 

placas?  

Fonte: Para entender a Terra (PRESS, SIEVER, GROTZINGER, JORDAN, 2006).  

 

Agora, vamos falar separadamente sobre o texto analisado e sua estrutura.  

 

Para entender a Terra (2006) 

 

O livro Para entender a Terra, dos autores Frank Press, Raymond Siever, John 

Grotzinger E Thomas H. Jordan, e traduzido por Rualdo Menegat, é dividido em 23 capítulos, 

tem um total de 312 páginas, cerca de 290.000 tokens e 653 textos. Dentre esses textos, foram 

encontradas 101 descrições, 389 explicações, 51 histórias, 4 procedimentos e 108 protocolos.  

Deve-se também acrescentar que o livro é, em sua maior parte, multisemiótico, 

fazendo uso, mais especificamente, do sistema semiótico da IMAGEM em conjunto com a 

Língua. Esse aspecto, porém, não foi analisado mais a fundo para manter o foco nas 

configurações do sistema semiótico da LÍNGUA.  

O livro começa com dois protocolos, seguido por uma descrição, e mais dois 

protocolos, todos presentes no sumário. Em seguida, há a seção acerca dos autores, com três 

histórias. É após isso que começam os capítulos, os quais não apresentam uma estrutura fixa, 

fora uma sequência de procedimentos ao final.   

3.1.3. Os gêneros da Linguística 

 

Para as análises dos gêneros da Linguística, utilizou-se da bibliografia básica da 

disciplina LET025: Estudos Linguísticos I. Dentre os 13 textos presentes na bibliografia, 

foram utilizados para análise três textos, os quais são apresentados na Tabela 5.  

 

Tabela 5: Corpus para mapeamento da Linguística. 

Nome do texto Autor; Tradutor Ano Número de textos Páginas 

Introdução à Linguística José Luiz Fiorin 2002 27 12 

Fundamentos da Edward Lopes  68 95 
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linguística contemporânea 

História concisa da 

linguística 

Barbara 

Weedwood; 

Marcos Bagno 

2002 60 161 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Dentre os gêneros encontrados nesses textos, 17,5% argumentações, 15,7% eram 

descrições 37,3% eram explicações, 13,8% eram histórias, 4,8% eram procedimentos e 19,8% 

eram protocolos.  

 

 

 

 

Figura 15: Distribuição de gêneros na Linguística. 

 

Fonte: Elaborada pela autora.  

A seguir, um exemplo de cada gênero encontrado no corpus.  

 

Gêneros da Linguística 

Argumentação 

Descrição 

Explicação 

História 

Procedimento 

Protocolo 
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Exemplo 1: ARG_LIN_PTB_02 

 

Estágio Texto 

Título 2.1. Grécia: a linguagem como ferramenta para 

entender a realidade 

 

Problema A história registrada da lingüística ocidental começa 

COM um confronto entre duas visões da língua(gem) 

fundamentalmente opostas: a língua(gem) como fonte 

de conhecimento, e a língua(gem) como um simples 

meio de comunicação. A língua tem algum vínculo 

direto e essencial COM a realidade, espiritual ou 

física, ou é puramente arbitrária?  

 

Argumentos As implicações são consideráveis: se a língua, de 

algum modo, contém ou espelha a realidade, então o 

estudo da língua é um caminho possível para o 

conhecimento da realidade. Mas se é arbitrária, então 

nada de maior importância pode ser obtido COM seu 

estudo: o objetivo da lingüística será o entendimento 

da língua(gern) e nada mais. Embora esta seja a 

opinião dominante — no mais das vezes, a suposição 

tácita — na lingüística de hoje, nem sempre ela foi 

ponto pacífico. O primeiríssimo texto ocidental sobre 

a linguagem, o Crátilo de Platão, trata precisamente 

desta questão. A atmosfera na cidade-Estado de 

Atenas perto do final do século V a.C. era de 

questionamento. Explorando as causas que subjazem 

ao ambiente físico e cosmológico do homem, os 

filósofos présocráticos identificaram duas forças 

vitais: physis, a natureza, o poder inexorável que 

governa o mundo visível; e nómos, a crença, costume 

ou lei instituída por ação divina ou humana. Os papéis 

relativos de phjjsis e nómos (ou thesis, convenção) em 

várias esferas da vida humana levantavam para os 

filósofos vários problemas difíceis: os Estados 

surgiam da necessidade ou do costume humano? As 

leis morais eram uma necessidade natural ou simples 

convenções? No plano da linguagem, os gregos se 

perguntavam se a conexão entre as palavras e aquilo 

que denotavam provinha da natureza, physei, ou era 

imposta pela convenção, thései. Havia dois aspectos 

na questão: primeiro, a natureza da atual relação entre 

as palavras e seus denotata; e segundo, como esta 

relação viera a surgir — a origem das palavras. Platão 

(c. 429-347 a.C.) consagrou um de seus diálogos, o Cr 

atilo, a este problema. Dos três interlocutores que ele 

retrata, Crátilo sustenta que a língua espelha 

exatamente o mundo; Hermógenes defende a posição 

contrária, a de que a língua é arbitrária; e Sócrates 

representa a instância intermediária, ressaltando tanto 

os pontos fortes quanto as fraquezas dos argumentos 

dos outros dois e levando-os, por fim, a uma solução 

conciliatória. A afirmação inicial de Hermógenes de 

que os nomes são inteiramente arbitrários e podem ser 

impostos à vontade é refutada por Sócrates, que 

assinala que as palavras são ferramentas: assim como 

uma lançadeira defeituosa não pode ser usada para 

tecer, também as palavras precisam ter propriedades 
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que as tornem apropriadas ao uso. Sócrates pede a 

Hermógenes que faça duas suposições, que se 

manterão ao longo do diálogo: a de que as palavras, 

em algum sentido, são corretas, pois do contrário não 

cumpririam sua função; e a de que, tendo surgido Por 

convenção, elas devem ter sido inventadas por 

alguém, humano ou divino: o nomoteta (”legislaor’). 

A correção natural dos nomes, contestada por 

Hermógenes, é ilustrada por Sócrates numa demorada 

série de etimologias baseadas em associação 

semântica. Por exemplo, o corpo (soma) é assim 

chamado porque é o túmulo (sema) ou o sinal 

(também sêma) da alma, enquanto o relâmpago 

(astrapê) é assim chamado porque atrai nosso olhar 

para o alto (tá Opa anastréphei). Algumas palavras, os 

preta onómata, ”nomes originais”, provam não serem 

suscetíveis desse tipo de análise semântica. Para eles, 

Sócrates propõe a análise por meio do simbolismo 

sonoro. Se o L, por exemplo, representa ”deslizar” ou 

”resvalar”, podemos esperar que as palavras que 

contêm este som tenham algum elemento de 

”deslizamento” em seu significado, e este é o caso de 

liparón (”liso”). Mas contra-exemplos, como a 

presença de um L em sklérótés, que significa 

”dureza”, mostra que os enganos se insinuaram, ou 

talvez que alguns nomes foram atribuídos de forma 

errada logo de início. Pouco a pouco, Platão leva o 

leitor a se dar conta de que há um elemento de 

verdade em ambas as posições. Embora muitas 

palavras possuam uma correção intrínseca, de acordo 

COM a physis, aquelas palavras em que tal estrutura 

natural não pode ser detectada — seja por terem sido 

malformadas logo de saída ou corrompidas pela 

passagem do tempo — são entendidas por convenção, 

thései. Ele sugere que o nomoteta teve acesso ao 

conhecimento direto da realidade — as Formas 

platônicas —, mas apreendeu esta realidade de modo 

imperfeito. Se o nomoteta pudesse estudar a realidade 

diretamente, também nós o poderíamos, porque a 

língua não passa de uma imitação imperfeita.  

 

Resolução Em suma, embora a língua, na origem, tenha estado 

ligada diretamente à realidade — e vestígios dessa 

conexão ainda possam ser encontrados —, agora ela 

já seria um caminho muito tortuoso para o 

conhecimento da realidade.  

 

Fonte: História concisa da linguística (WEEDWOOD, 2002).  

Exemplo 1: DES_LIN_PTB_03 

 

Estágio Texto 

Classificação A arbitrariedade do signo não se aplica a todas as 

linguagens, pois há linguagens que tem signos em que 

a relação entre significante e significado é motivada. 

Por exemplo, nas linguagens visuais.  

 

Descrição A foto de uma paisagem é um signo em que 

significado e significante estão unidos por 
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semelhança. Nos símbolos, a relação entre o 

significado e o significante pode ser motivada. Uma 

mulher com olhos vendados e com uma balança na 

mão é símbolo da justiça. O significante lembra o 

significado da justiça: a equanimidade é lembrada 

pelos dois pratos da balança que precisam estar na 

mesma altura e pelos olhos vendados, que indicam 

que o juiz distribui a justiça sem olhar quem é o 

demandante. A cruz é o símbolo do cristianismo. O 

significante lembra Cristo e sua morte. A foice e o 

martelo cruzados são o símbolo do comunismo. A 

foice lembra o campesinato; o martelo, o operariado; 

o cruzamento dos dois indica a união das duas classes.  

 

Fonte: Introdução à Linguística (FIORIN, 2002)  

Exemplo 1: EXP_LIN_PTB_21 

 

Estágio Texto 

Título 1.8.1. A estrutura elementar  

Classificação Bem compreendida, a noção que vamos estudar, a da 

estrutura elementar, já é perfeitamente identificável 

nas linhas acima, devidas a Saussure, Mas, 

seguiremos, na exposição, a explicação que vem em 

Greimas (1966, 18 ss.}, posteriormente ampliada, 

com extraordinária felicidade, no artigo que Greimas 

escreveu em  colaboração com Rastier (atualmente em 

Greimas, 1970, 135 ss.}, A Greímas se deve não só o 

melhor desenvolvimento do conceito de estrutura 

elementar como ainda o próprio nome disso. 

 

Explicação Uma estrutura elementar se define, para Greímas, 

como sendo a presença simultânea, em nossa mente, 

de dois termos-objetos ligados por uma relação. O 

autor da Sérnantique Structurale pensa que é da 

natureza da relação ser, ao mesmo tempo, conjuntiva 

(para que possam ser percebidos, dois termos-objetos 

necessitam ser parcialmente idênticos) e disjuntiva 

(para que possam ser distinguidos um de outro, é 

necessário que dois termos-objetos sejam 

parcialmente diferentes). Assim Ipl vs /bl constituem 

uma relação, uma estrutura elementar dentro do 

sistema fonológico do português porque tais fonemas 

são parcialmente iguais (ambos são consonânticos, 

oclusivos e bilabiais: aspecto conjuntivo), sendo, ao 

mesmo tempo, parcialmente diferentes (/p/ é surdo - 

ou seja, não-sonoro -, enquanto /b/ é sonoro, aspecto 

disjuntivo). 

 

Fonte: Fundamentos da Linguística Contemporânea (LOPES, 1976).  

 

Exemplo 1: HIS_LIN_PTB_02 

 

Estágio Texto 

Orientação A especulação e investigação lingüísticas, tal como as 
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conhecemos até hoje, foram levadas a cabo somente 

num pequeno número de sociedades. Embora as 

culturas mesopotâmica, chinesa e árabe tenham se 

preocupado com a gramática, suas análises estiveram 

tão entranhadas nas particularidades de seus próprios 

idiomas, e se mantiveram tão desconhecidas do 

mundo europeu até pouco tempo atrás, que na prática 

não tiveram impacto algum sobre a tradição 

lingüística ocidental. 

Eventos A tradição lingüística e filológica dos chineses 

remonta a mais de 2.000 anos, mas o interesse 

daqueles eruditos se concentrava amplamente na 

fonética, na ortografia e na lexioografia; sua 

consideração dos problemas gramaticais estava 

estreitamente vinculada ao estudo da lógica. Sem 

dúvida, a tradição gramatical não-ocidental mais 

interessante — e a mais original e independente — é a 

da índia, que remonta a pelo menos 2.500 anos e que 

culmina com a gramática de Pariini, do século V a.C., 

que analisava a língua sagrada da índia, o sanscrito. 

Foram três os modos principais de impacto da língua 

sânscrita sobre a ciência lingüística moderna. Tão 

logo o sânscrito se tornou conhecido do mundo 

intelectual ocidental, ocorreu a eclosão incontida da 

gramática comparativa indo-européia, e foram 

lançadas as bases para todo o edifício da filologia 

comparativa e da lingüística histórica do século XIX. 

Mas, para esse edifício, o sânscrito era simplesmente 

parte dos dados; a doutrina gramatical indiana não 

desempenhou nenhum papel influente direto. Os 

estudiosos do século XIX, porém, reconheceram que a 

tradição de fonética da índia antiga era amplamente 

superior ao conhecimento ocidental neste campo — e 

isso teve importantes conseqüências para o 

crescimento da ciência fonética no Ocidente. Em 

terceiro lugar, nas regras ou definições (sutras) de 

Panini existe uma descrição notavelmente refinada e 

penetrante da gramática sânscrita. A construção das 

frases, dos nomes compostos e assim por diante é 

explicada por meio de regras ordenadas que operam 

sobre estruturas subjacentes de maneira espantosa 

mente semelhante a diversos aspectos da teoria 

lingüística contemporânea. Como se pode imaginar, 

esse perspicaz trabalho gramatical indiano suscitou 

grande fascínio na lingüística teórica do século XX. 

Um estudo da lógica indiana vinculada à gramática de 

Panini junto com a lógica aristotélica e ocidental 

vinculada à gramática grega e suas sucessoras poderia 

trazer descobertas iluminadoras. Enquanto na China 

antiga praticamente não se firmou um campo 

autônomo de estudo que pudesse ser chamado de 

gramática, na índia antiga uma versão sofisticada 

desta disciplina se desenvolveu bem cedo ao lado das 

demais ciências. Muito embora o estudo da gramática 

do sânscrito possa originalmente ter tido o objetivo 

prático de manter ”puros e intactos” os textos 

sagrados dos Vedas e seus comentários, o estudo da 

gramática na índia no primeiro milênio antes de Cristo 

já tinha se tornado uma prática intelectual em si 

mesma. O presente livro, escrito por uma pessoa 
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formada na tradição ocidental e que tem como 

público-alvo leitores também vinculados a essa 

tradição, tratará exclusivamente da história da 

lingüística no Ocidente, observando, porém, sempre 

que necessário e cabível, fatos relevantes para essa 

história decorrentes do influxo do pensamento 

lingüístico de outras tradições não ocidentais. 

 

Fonte: História concisa da linguística (WEEDWOOD, 2002). 

 

Exemplo 1: PRO_LIN_PTB_07 

 

Estágio Texto 

Objetivo Se você gostou deste livro e deseja receber 

informações atualizadas sobre os lançamentos da 

PARÁBOLA, por gentileza preencha o cadastro 

abaixo e nos envie por: telefone, fax, e-mail ou pelo 

correio.  

 

Equipamento NOME  

ENDEREÇO  

BAIRRO  

PROFISSÃO  

DATA DE NASC  

ÁREA DE INTERESSE:  

1 LINGÜÍSTICA 2 LÍNGUA PORTUGUESA 3 

EDUCAÇÃO 4 HISTORIA 5 ANALISE DO 

DISCURSO 6 FILOSOFIA 7 TEORIA LITERÁRIA 

8 OUTROS  

  

Método Ajude-nos a formar um catalogo de acordo com suas 

necessidades escreva abaixo, de quais assuntos nas 

áreas acima citadas existem carência de publicação.  

Faça seu cadastro também no site 

www.parabolaeditorial. com.br  

Os títulos da Pai abola também encontram-se a venda 

nas livrarias CULTURA, FNAC, LEITURA, NOBEL 

SARAIVA, SICILIANO, UNESP, UNICAMP E 

USP.  

Caso não encontre nossos livros em sua livraria 

preferida, por gentileza, entre em contato diretamente 

com a editora.  

 

Fonte: História concisa da linguística (WEEDWOOD, 2002). 

Agora, vamos falar separadamente sobre os textos analisados e suas estruturas.  

 

Introdução à Linguística: Objetos teóricos (2002) 

 

O capítulo Teoria dos Signos, do livro Introdução à Linguística, foi escrito pelo autor 

José Luiz Fiorin tem um total de 12 páginas, cerca de 6.200 tokens e 653 textos. Dentre esses 
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textos, foram encontradas 5 argumentações, 6 descrições, 10 explicações, 2 histórias e 4 

protocolos.  

Deve-se também acrescentar que o capítulo apresenta trechos multisemióticos, os 

quais fazem uso do sistema semiótico da Imagem em conjunto com a Língua. Esse aspecto, 

porém, não foi analisado mais a fundo para manter o foco no gênero no sistema semiótico da 

Língua.  

O texto começa com dois protocolos, os quais estão presentes no sumário do livro. Em 

seguida, começa o capítulo, o qual não apresenta uma sequência de gêneros fixa. A seguir, um 

exemplo de cada gênero presente nesse livro.  

 

Fundamentos da Linguística Contemporânea (1976) 

 

O livro Fundamentos da Linguística Contemporânea foi escrito por Edward Lopes, é 

dividido em 3 capítulos e tem um total de 95 páginas, cerca de 29,300 tokens e 73 textos5. 

Dentre esses textos, foram encontradas 18 argumentações, 16 descrições, 31 explicações, 4 

histórias, 2 procedimentos e 4 protocolos.  

Deve-se também acrescentar que o livro apresenta, em alguns momentos, trechos 

multisemióticos, os quais fazem uso do sistema semiótico da Imagem em conjunto com a 

Língua.  

O livro começa com três protocolos, os quais compõe o sumário. Em seguida, 

começam os capítulos, os quais não apresentam um padrão na sequência de gêneros.  

A seguir, um exemplo de cada gênero presente nesse livro.  

 

História Concisa da Linguística (2002) 

O livro História Concisa da Fundamentos da Linguística foi escrito por Barbara 

Weedwood e traduzida por Marcos Bagno, é dividido em 4 capítulos e tem um total de 161 

páginas, cerca de 36.100 tokens e 59 textos. Dentre esses textos, foram encontradas 6 

argumentações, 3 descrições, 22 explicações, 17 histórias, 1 procedimento e 10 protocolos.  

O livro começa com quatro protocolos, os quais compõe o sumário. Em seguida, há 

uma argumentação, a qual compõem uma nota dos editores que justifica o por quê do livro 

                                                             
5 O livro completo é composto por 6 capítulos; no entanto, a cópia disponibilizada para o uso na presente 
pesquisa continha apenas os 3 primeiros capítulos, de forma que somente esses entraram na 
contabilização dos dados.  
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existir. É após isso que começam os capítulos, os quais não apresentam um padrão na 

sequência de gêneros.  

A seguir, um exemplo de cada gênero presente nesse livro.  

3.1.4. Os gêneros da Matemática 

 

Para as análises dos gêneros da Matemática, utilizou-se da bibliografia básica da 

disciplina MAT112: Introdução à Álgebra Linear, do curso de Matemática ofertado pela 

UFOP. A bibliografia era composta por quatro livros didáticos, sendo eles três traduções do 

inglês para o português brasileiro, e um escrito em português brasileiro. Desta forma, 

apresenta-se, na ordem proposta na bibliografia, a análise de cada livro.  

 

Tabela 6: Corpus para mapeamento da Matemática. 

Nome do texto Autor; Tradutor Ano Número de textos Páginas 

Álgebra Linear 

Seymour 

Lipschutz, Marc 

Lipson; Claus Ivo 

Doering 

2011 1305 414 

Álgebra Linear com 

aplicações 

Howard Anton, 

Chris Rorres; Claus 

Ivo Doering 

2012 2381 784 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Dentre os gêneros encontrados nesses textos, 0,2% argumentações, 4,1% eram 

descrições, 21,4% eram explicações, 1% eram histórias, 67,7% eram procedimentos e 5,6% 

eram protocolos.  

Figura 16: Distribuição dos gêneros na Matemática. 
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Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Análise de “Álgebra Linear” (2011) 

O livro Álgebra Linear, dos autores Seymour Pischutz e Marc Lipson, e traduzido por 

Claus Ivo Doering, é dividido em 13 capítulos, totalizando cerca de 126.800 tokens e 338 

textos (até então). Dentre esses textos, foram encontrados 2 crônicas, 81 explicações, 15 

descrições, 238 procedimentos e 2 argumentos.  

Os capítulos seguem um modelo semelhante, começando com um gênero descritivo do 

assunto que será tratado naquele capítulo (veja Exemplo 1).  

 

Exemplo 1: DES_MAT_PTB_ES_01  

 

Estágio Texto 

Título Prefácio 

Fenômeno Nos últimos anos, a Álgebra Linear se tornou parte 

essencial do conhecimento matemático básico exigido 

de matemáticos e professores de Matemática, 

engenheiros, cientistas da computação, físicos, 

economistas entre outros. Essa exigência reflete a 

importância e as múltiplas aplicações desse assunto. e 

estatísticos, 

Descrição: livro Este livro foi desenvolvido para ser usado como livro-

texto na disciplina de Álgebra Linear mas também 

pode ser usado como suplemento para outros livros. 

Apresenta uma introdução à Álgebra Linear que se 

mostrará útil a todos os leitores, independentemente 

Gêneros da Matemática 

Argumentação 

Descrição 

Explicação 

História 

Procedimento 

Protocolo 
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de suas áreas de especialização. Incluiu-se mais 

material do que pode ser abordado na maioria dos 

cursos iniciais. Fizemos isso para tornar o livro mais 

flexível, para torná-lo um livro de referência útil e 

para estimular um maior desenvolvimento do 

material. 

Descrição: capítulos Cada capítulo começa com afirmações claras das 

definições, princípios e teoremas pertinentes, junto 

com material descritivo e ilustrativo adicional. A isso 

se segue um conjunto de exercícios graduais 

resolvidos e problemas complementares. Os 

problemas resolvidos servem para ilustrar e ampliar a 

teoria e fornecem a repetição de princípios básicos tão 

vital para o aprendizado. Várias demonstrações, 

especialmente as de todos os teoremas essenciais, 

estão incluídas entre os problemas resolvidos. Os 

problemas complementares servem como uma revisão 

completa do conteúdo de cada capítulo. Nos três 

primeiros capítulos, tratamos de vetores no espaço 

euclidiano, álgebra de matrizes e sistemas de 

equações lineares. Esses capítulos proporcionam a 

motivação e as ferramentas computacionais básicas 

para as investigações abstratas de espaços vetoriais e 

transformações lineares que seguem. Depois de 

capítulos referentes a produto interno e 

ortogonalidade e determinantes, apresentamos uma 

discussão detalhada de autovalores e autovetores, 

dando condições para a representação de um operador 

linear por uma matriz diagonal. Isto leva naturalmente 

ao estudo das várias formas canônicas, especialmente 

a triangular, a de Jordan e a racional. Nos últimos 

capítulos, estudamos funcionais lineares e o espaço 

dual V*, bem como formas bilineares, quadráticas e 

hermitianas. No último capítulo, tratamos de 

operadores lineares em espaços com produto interno. 

Fonte: Álgebra Linear (LIPSCHUTZ; SEYMOUR, 2011).  

Após introduzido o assunto que será tratado no capítulo em questão, seguem o(s) 

gênero(s) explicativo(s). Estes apresentam a primeira etapa semelhante a da descrição – com 

uma introdução do fenômeno a ser tratado no texto – seguido por etapas de explicação, 

suposições ou de exemplos (ver Exemplo 2).  

 

Exemplo 2: EXP_MAT_PTB_ES_02  

Etapa Texto 

Título 1.2. VETORES DE Rn 
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Fenômeno O conjunto de todas as ênuplas de números reais, 

denotado por R n, é chamado de espaço n-

dimensional. Uma ênupla específica de R n, digamos, 

u  (a1, a2, ..., an), é denominada ponto ou vetor . Os 

números ai são denominados coordenada s, 

componentes ou entradas de u. Além disso, quando 

trabalhamos com o espaço R n, usamos o termo 

escalar para os elementos de R. 

Explicação Dizemos que dois vetores u e são iguais, e escrevemos 

u  , se possuírem o mesmo número de componentes e 

se os componentes correspondentes forem iguais. 

Embora os vetores (1, 2, 3) e (2, 3, 1) contenham os 

mesmos três números, esses vetores não são iguais, 

porque as entradas correspondentes não são iguais. 

O vetor (0, 0, ..., 0), cujas entradas são todas 0, é 

denominado vetor nulo, ou vetor zero, e costuma ser 

denotado por 0. 

Exemplo  Exemplo 1.1 

(a) São vetores (2, –5), (7, 9), (0, 0, 0) e (3, 4, 5). 

Os dois primeiros pertencem a R2, enquanto os dois 

últimos pertencem a R3. O terceiro é o vetor nulo de 

R3. 

(b) Encontre x, y e z tais que (x  y, x  y, z  1)  (4, 2, 3). 

Pela definição de igualdade de vetores, os 

componentes correspondentes devem ser iguais. 

Assim, x  y  4, x  y  2, z  1  3 

Resolvendo esse sistema de equações, obtemos x  4, 

y  –1, z  4. yx0ur u(a)b c(b) 

Fonte: Álgebra Linear (LIPSCHUTZ; SEYMOUR, 2011).  

Por fim, os capítulos terminam com uma lista de exercícios a serem feitos, os quais são 

procedimentos. Estes podem aparecer com somente uma etapa (a qual propõem o exercício a 

ser feito), ou com duas etapas (quando aparece, também, a resposta para o exercício) (ver 

Exemplo 3).  

 

Exemplo 3: PRO_MAT_PTB_ES_01 

Etapa Texto 

Vetores de Rn Vetores de Rn 

Método 1.1. Decida quais vetores dentre os dados são 

iguais.  

Resultado Dois vetores são iguais se suas entradas 

correspondentes forem iguais; logo, só.  

Fonte: Álgebra Linear (LIPSCHUTZ; SEYMOUR, 2011).  

Álgebra Linear com Aplicações (2012) 
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O livro Álgebra Linear com Aplicações, dos autores Howard Anton e Chris Rorres e 

traduzido por Claus Ivo Doering, é dividido em 10 capítulos e tem um total de 784 páginas, 

cerca de 276.000 tokens e 2.385 textos. Dentre esses textos, foram encontradas 119 

descrições, 566 explicações, 35 histórias, 1477 procedimento e 188 protocolos.  

O livro começa com cinco protocolos – os quais compõem o sumário – seguidos por 

duas histórias – as quais introduzem os autores do livro. Em seguida, apresenta-se um 

prefácio, composto por duas descrições, um procedimento e um protocolo. Após isso, 

começam os capítulos, os quais seguem um modelo semelhante ao do livro anterior, com 

descrições e explicações no início, seguidas por procedimentos.  

A seguir, apresentam-se exemplos dos três gêneros mais recorrentes nesse texto.  

 

3.2. A construção linguística da ciência 

 

Nessa seção serão discutidos os resultados das análises realizadas, de forma que 

possamos compreender como os gêneros ocorrem influenciam na estruturação de cada área, e 

o que isso pode vir a significar para a divisão de áreas científicas. Também serão apontadas as 

diferenças linguísticas na realização dos gêneros em cada uma das áreas, como diferenças nas 

escolhas gramaticais ou semânticas.  

A discussão será dividida, novamente, pelas áreas, cada uma sendo discutida em uma 

seção. Primeiramente serão retomados os gêneros mais frequentes em cada área, como isso 

ocorreu no decorrer dos corpora, e a influência que isso exerce na construção do 

conhecimento. Por fim, será apresentada uma taxonomia com todos os gêneros encontrados 

no decorrer das análises, bem como os principais sistemas de cada um.  

 

3.2.1. O discurso linguístico da área da Educação 

 

A Educação (SCHEIBE, 1999; LOURO, 2006; BRANDÃO, 2007; ESTEBAN, 2007; 

PRETI, 2009) é a área voltada para o estudo de metodologias e práticas de ensino, com 

aplicação voltada à docência, coordenação e supervisão de escolas e universidades e serviços 

de gestão educacional, para citar alguns. Por seu caráter voltado ao ensino, a Educação está, 

muitas vezes, em contato com outras áreas, tendo disciplinas obrigatórias em cursos de 

licenciatura de diversas áreas.  
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Tratando-se, agora, do aspecto linguístico da área, pode-se dizer que os textos como 

um todo apresentam características diferenciais das outras áreas. A extensão dos textos, por 

exemplo, tem o dobro da média de tokens quando comparado às outras áreas; dez vezes mais 

tokens, quando comparado à Matemática. Além de extensos, os textos também, num geral, 

nem sempre apresentam uma divisão entre si por meio de títulos e subtítulos como nos textos 

de outras áreas. Ou seja, por vezes os textos vão transicionando um em outro, não tendo um 

fim nem um começo exato (Figura 17).  

 

Figura 17: Exemplo da transição entre gêneros mais comum na Educação. 
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(...) Os bichos do mundo aprendem de dentro para fora 
com as armas naturais do instinto. Mas a isto eles 

acrescentam maneiras de aprender de fora para dentro, 
convivendo com a espécie, observando a conduta de 

outros iguais de seu mundo e experimentando repetir 
muitas vezes essas condutas da espécie, por conta 

própria. Entre os que nos rodeiam de perto ou de longe, 
não são raros os bichos cujos pais da prole criam e 

recriam situações, para que o treino dos filhotes faça e 
repita os atos da aprendizagem que garante a vida, como 

a mãe que um dia expulsa com amor o filho do ninho, para 
que ele aprenda a arte e a coragem do primeiro vôo. 

O homem que transforma, com o trabalho e a consciência, 
partes da natureza em invenções de sua cultura, aprendeu 

com o tempo a transformar partes das trocas feitas no 
interior desta cultura em situações sociais de 

aprender·ensinar e aprender: em educação. Na espécie 
humana a educação não continua apenas o trabalho da 

vida. Ela se instala dentro de um domínio propriamente 
humano de trocas: de símbolos, de intenções, de padrões 

de cultura e de relações de poder. 

Mas, a seu modo, ela continua no homem o trabalho da 
natureza de fazê-lo evoluir, de torná-lo mais humano. 

É esta a idéia que Werner Jaeger tem na cabeça quando, num 
estudo sobre a educação do homem grego, procura explicar o 

que ela é, afinal: 

"A natureza do homem, na sua dupla estrutura corpórea e 
espiritual, cria condições especiais para a manutenção e 

transmissão da sua forma particular e exige organizações 
físicas e espirituais, ao conjunto das quais damos o nome de 

educação. Na educação, como o homem a pratica, atua a 
mesma força vital, criadora e plástica, que espontaneamente 

impele todas as espécies vivas à conservação e à propagação de 
seu tipo. E nela, porém, que essa força atinge o seu mais alto 

grau de intensidade, através do esforço consciente do 
conhecimento e da vontade, dirigida para a consecução de um 

fim." 

Quando um povo alcança um estágio complexo de organização 
da sua sociedade e de sua cultura; quando ele enfrenta, por 

exemplo, a questão da divisão social do trabalho e, portanto, 
do poder, é que ele começa a viver e a pensar como problema 

as formas e os processos de transmissão do saber. É a partir de 
então que a questão da educação emerge à consciência e o 

trabalho de educar acrescenta à sociedade, passo a passo, os 
espaços, sistemas, tempos, regras de prática, tipos de 

profissionais e categorias de educandos envolvidos nos 
exercicios de maneiras cada vez menos corriqueiras e menos 

comunitárias do ato, afinal tão simples, de ensinar-e-aprender. 
(...)   

Descrição 

Descrição 

Explicação 
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Fonte: DES_EDU_PTB_04; DES_EDU_PTB_05; EXP_EDU_PTB_01.  

 

Outra característica dos textos da área da Educação é o uso que eles fazem do sistema 

semântico de AVALIATIVIDADE. Este sistema é responsável por atribuir valores positivos ou 

negativos a pessoas (opção chamada, no sistema, de julgamento), coisas (opção chamada, no 

sistema, de apreciação) e sentimentos (opção chamada, no sistema, de afeto). Ele se encontra 

no estrato semântico por envolver elementos do discurso como um todo, podendo ser 

realizados por um item lexical, um grupo ou até mesmo uma oração completa.  

A maior frequência do sistema AVALIATIVIDADE é comum em alguns gêneros, como a 

argumentação, gênero que tem como objetivo a defesa de algo ou alguém. Nesse gênero, a 

AVALIATIVIDADE age para determinar o que, dentro do texto, está sendo caracterizado como 

positivo ou negativo, de forma a influenciar na opinião do leitor. Essa característica, porém, 

está presente em quase todos os textos da área da Educação.  

Esse uso do sistema de AVALIATIVIDADE indica que os textos da Educação tem um 

caráter mais opinativo, atribuindo valores positivos ou negativos aos pontos abordados. Isso, 

por sua vez, influencia na leitura, podendo direcionar o olhar do leitor a ser mais favorável ou 

menos a algum conceito.  

 

Exemplo 1 

Por isso mesmo - e os índios sabiam - a educação do colonizador, que contém o saber de seu modo de 

vida e ajuda a confirmar a aparente legalidade de seus atos de domínio, na verdade não serve para ser 

a educação do colonizado. Não serve e existe contra uma educação que ele, não obstante dominado, 

também possui como um dos seus recursos, em seu mundo, dentro de sua cultura. (grifos nossos).  

Fonte: <DES_EDU_PTB_03> 

 

Outra característica importante que se destacou durante as análises, o gênero descrição 

foi o que apresentou uma maior frequência no corpus, constituindo quase metade do corpus 

(44,78%). Isso indica que a Educação tende a focar mais nas características que constituem os 

seus principais pontos, priorizando descrever como os conceitos da área “são” a explicar os 

motivos pelos quais são assim, ou como eles surgiram.  

Isso se torna ainda mais interessante quando se observa que o gênero com a menor 

frequência é o procedimento, o qual tem como objetivo orientar o desenvolvimento de alguma 

ação ou atividade. Ou seja, pode-se inferir que na Educação, ao menos inicialmente, há um 
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destaque maior para as características dos conceitos da área do que para como tais conceitos 

são aplicados na prática.  

A seguir, na Seção 3.2.2, os resultados do mapeamento da área da Geologia.  

 

3.2.2. O discurso linguístico da área da Geologia 

 

A Geologia (PRESS et al., 2008) é a área voltada para o estudo da Terra e seus 

materiais, reunindo conhecimentos da topografia, paleontologia e biologia, para citar alguns. 

Sua aplicação pode ser voltada, por exemplo, para o setor mineral e metalúrgico, na 

investigação da história da Terra ou no tratamento e prevenção de questões ambientais. 

Por se tratar de uma área que tem como objeto de pesquisa materiais físicos – como o 

solo – grande parte dos textos são multisemióticos, com o sistema de IMAGEM executando um 

papel essencial para os gêneros dessa área. As realizações da IMAGEM, portanto, compõem 

uma representação visual dos objetos de pesquisa da área, e muitas vezes os textos são 

realizados quase que inteiramente por meio desse sistema semiótico.  

 

Figura 18: Exemplo de texto multisemiótico da Geologia. 

 

Fonte: Para entender a Terra, p. 30 (PRESS et al., 2008).  

 

A Geologia também se destaca por ser a área com maior frequência do gênero 

EXPLICAÇÃO (com um total de 59,6%), indicando que é uma área que prioriza um 

entendimento de como e por que os conceitos da área existem e funcionam.  

Por outro lado, o corpus da área não apresenta nenhuma incidência do gênero 

ARGUMENTO. Isso demonstra que, na Geologia, não há o costume de ter que se defender 

um conceito ou um ponto de vista; esses conceitos são apenas explicados e/ou descritos, e 

aceitos sem a necessidade de uma maior influência por parte de um texto argumentativo.  



96 
 

A utilização do PROCEDIMENTO por parte da Geologia também é semelhante à 

Matemática, embora em menor escala. Utiliza-se do Procedimento como exercícios no final 

de cada capítulo do livro para recapitular o conteúdo apresentado. Isso indica que a área da 

Geologia induz a um passo-a-passo de como aplicar os conceitos que apresenta durante, por 

exemplo, as EXPLICAÇÕES ou DESCRIÇÕES, prezando por um aspecto mais prático da 

disciplina.  

A seguir, na Seção 3.2.3, os resultados do mapeamento da área da Linguística.  

 

3.2.3. O discurso linguístico da área da Linguística 

 

A Linguística (FIORIN, 2002; LOPES, 1995; WEEDWOOD, 1995) é a área voltada 

para o estudo da língua, desenvolvimento de pesquisas e metodologias de descrição e análise 

linguística, com possíveis aplicações em revisão de texto, comparação entre línguas, 

estratégias de aprendizado e ensino de línguas estrangeiras e a investigação da história de 

povos e línguas, para citar alguns. 

A distribuição de gêneros da Linguística foi a mais nivelada, com uma maior 

frequência de EXPLICAÇÕES (uma porcentagem de 37,3%), e o resto dividido em 

porcentagens de 13% a 20% entre ARGUMENTOS, DESCRIÇÕES, HISTÓRIAS e 

PROTOCOLOS. Isso mostra a Linguística como uma área que, no quesito de gêneros, faz uso 

dos artifícios da língua de forma completa.  

De forma semelhante aos textos da Educação, a Linguística também não apresenta 

uma divisória tão clara entre os textos, os quais vão transicionando de um para outro, 

conforme demonstrado no Exemplo 1.  

A seguir, na Seção 3.2.4, os resultados do mapeamento da área da Matemática.   

 

Figura 19: Exemplo da transição entre gêneros na Linguística. 
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Fonte: EXP_LIN_PTB_18, HIS_LIN_PTB_05 e EXP_LIN_PTB_19. Grifos nossos.  

 

O termo "linguagem" apresenta uma notável flutuação de 
sentido, prestando-se aos usos mais diversos. Ele é 

comumente empregado para designar, indiferentemente, 
fenômenos tão afastados quanto a linguagem dos animais, 
a linguagem falada, a linguagem escrita, a linguagem das 
artes, a linguagem dos gestos. Convém, por isso, precisan 
nos o alcance dessa palavra. quando a utilizamos, como 

aqui se faz, num livro cujo assunto é a linguagem. 
A distinção entre linguagem animal e linguagem humana, 

por exemplo, possibilitará efetuar-se a importante 
discriminação entre índice e signo, entre uso metafórico e 

uso próprio do termo linguagem. 
É corriqueira a observação de que os animais são capazes de 
exteriorizar (comunicar) o medo, o prazer, a cólera, etc., por 

meio de detertnÍnados sons ou gestos (comunicar, aqui, se 
toma no sentido de influenciar o comportamento de outros 

animais que presenciem tais manifestações). Pode-se 
chamar a esse tipo de comunicação, "linguagem"? 

Em 1959, Karl von Frisch publicava um livro sobre a vida das 
abelhas, no qual revelava que a obreira, tendo encontrado 

uma fonte de alimento, regressava à colmeia e transmitia essa 
informação às companheiras, através de dois tipos de danças 

(cf. Fig. 3). 
Quando a abelha volta de uma expedição alimentar - explica 
Hõrmann (1972, 29) - e se põe a dançar, as outras obreiras 
cheiram o odor característico do alimento, de que a abelha 

ficou impregnada. Frisch pensou, inicialmente, que esta era a 
única informação que a abelha poderia comunicar. Mas 

comprovou que, quando as outras abelhas alçam voo, elas 
tomam a direção certa e fazem suas buscas na distância 

correta.  Teria a linguagem das abelhas uma palavra para 
designar a distância?  

Se a abelha volta de uma fonte de alimentos próxima, ela 
executa uma dança circular; se o lugar do alimento .está 

afastado, ela executa uma dança que consiste em contrair o 
abdômen, chamada "dança tremelicante" [dança do 8]. Isso 

não é tudo, porém. A mensagem transmitida pela oscilação do 
abdômen não significa tão ..só "a mais de 50 metros"; ela é 

muito mais precisa. Se o alimento se encontra a 100 metros, a 
abelha percorre cerca de 9 ou 1O vezes, em 15 segundos, a 

linha reta que faz parte da dança. Quanto maior é a distância, 
menos giros faz a abelha (6 giros em 15 segundos para 500 
metros); a cada distância corresponde um ritmo definido de 
dança ( ... ). A direção a ser tomada para chegar ao alimento é 
fornecida pela direção da linha reta da dança com relação à 

posição do sol. A linha reta faz um ângulo determinado com a 
vertical, e esse ângulo é igual ao ângulo formado pela direção 

da fonte de alimento em relação ao sol (Cf. Fig. 4). (...) 

Explicação 

História 

Explicação 
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3.2.4. O discurso linguístico da área da Matemática 

 

A Matemática (LIPSCHUTZ, 2011; HOWARD, 2012) é a área voltada para o estudo 

de quantidades e relações abstratas e lógicas relacionadas aos números, com aplicação muitas 

vezes em conjunto com outras áreas, como a área econômica e financeira, o desenvolvimento 

de pesquisas na física, ou na docência.  

O discurso científico da Matemática é um dos que mais se destoa das outras áreas: tem 

a menor média de tokens por texto (109 por texto), apresenta uma estrutura mais definida, e 

tem o Procedimento como o gênero mais frequente por mais de 3/5 do corpus. Para além 

disso, há uma maior utilização de orações simplex quando comparado a outras áreas, o que 

reforça o caráter mais curto e direto do texto da Matemática. 

Pode-se inferir que a Matemática é, como uma área, mais objetiva, e preza por uma 

sequência mais previsível de gêneros, utilizando de conjunções continuativas para demarcar o 

início de um novo texto (como demonstrado nos trechos em itálico no Exemplo 1). A sua 

maior frequência de Procedimentos também indica que é uma área que foca no aspecto 

prático dos conceitos que a compõem, proporcionando, para cada Descrição ou Explicação de 

algum conceito, mais que o dobro de oportunidades para coloca-lo em prática.  

Figura 20: Exemplo da transição entre gêneros mais comum na Matemática. 

 

 

Fonte: DES_MAT_PTB_02, EXP_MAT_PTB_09, PRO_MAT_07. Grifos nossos. 

1.5 VETORES APLICADOS, HIPERPLANOS, RETAS E CURVAS 
EM Rn 

Nesta seção fazemos uma distinção entre a ênupla vista 
como um ponto de Rn e a ênupla u  [c1, c2, ..., cn] vista como 

uma seta (vetor) da ordem O até o ponto C (c1, c2, ..., cn). 

Vetores aplicados 

Qualquer par de pontos e de Rn define um vetor aplicado ou 
um segmento de reta orientado de A para B, denotado por X. 
Identificamos o vetor com o vetor porque eu têm a mesma 

norma e a mesma direção. Isso está ilustrado na Figura 1-2(b) 
para os pontos A(a 1, a2, a3) e B(b1, b2, b 3) de R3 e o vetor u  

B  A de ponto final P(b1  a1, b 2  a2, b3  a3).  

1.7 Obtenha, sendo  

(a) u  (2, –5, 6) e  (8, 2, –3), 

(b) u  (4, 2, –3, 5, –1) e  (2, 6, –1, –4, 8). 

Multiplicamos os componentes correspondentes e somamos. 

Descrição 

Explicação 

Procedimento 
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3.2.5. Síntese dos resultados do mapeamento das áreas  

 

Os resultados do mapeamento revelam padrões dentro de cada área, porém também 

padrões entre as áreas. Inicialmente, podemos ressaltar as diferentes formas de transição entre 

os gêneros quando analisando um macrogênero: a dividida e a contínua. Na dividida, há uma 

demarcação entre o fim e o início entre os gêneros, geralmente realizada por um título ou 

subtítulo (como é o caso da Matemática). Já a contínua não apresenta uma demarcação clara 

entre o fim de um gênero e o início do outro, com estes sendo realizados pelo sistema de 

mensagem (como foi comum na Linguística), ou, por vezes, tendo apenas uma mudança 

gradativa na frequência de key-systems até que se torne outro gênero (como foi comum na 

Educação). Com isso, podemos definir que existem duas formas de transição entre os gêneros.  

 

Figura 21: Tipos de transição entre gêneros em um macrogênero. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Para além disso, há também a diferença na quantidade de textos e número de tokens 

em cada texto dependendo de cada área. As áreas mais divergentes são a Matemática e a 
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Educação, enquanto a Geologia e a Linguística se encontram no meio e apresentam pouca 

diferença entre si.  

Considerando que as áreas da Educação e da Matemática são as mais diferentes dentre 

as 4, enquanto a de Geologia apresenta semelhanças com a Matemática – como sua utilização 

de PROCEDIMENTOS e de recursos multisemióticos – e a Linguística apresenta 

semelhanças a Educação – como suas transições entre os gêneros - pode-se, então, concluir 

que a dicotomia sólido x fluído afeta diretamente a construção linguística das áreas da 

Ciência.  

A dicotomia pura x aplicada, no entanto, não aparenta ter tanta influência na 

construção linguística entre as áreas, visto que a Geologia (aplicada) e a Linguística (pura) 

não divergem entre si, e se assemelham, respectivamente, à Matemática (pura) e à Educação 

(aplicada).  

 

Tabela 7: Características gerais das áreas analisadas. 

 Educação Geologia Linguística Matemática 

Característica 

principal das 

áreas 

Foco no aspecto 

teórico da área, 

com textos mais 

opinativos e 

argumentativos.  

Foco na explicação 

e demonstração 

visual dos conceitos 

da área.   

Foco no aspecto 

teórico da área, 

utilizando vários 

caminhos de 

comunicação.   

Foco no aspecto 

prático da área, com 

uma organização fixa 

e previsível.   

Característica 

principal do 

discurso 

científico 

Textos longos e 

interdependentes.  

Maiores utilizações 

de outros sistemas 

semióticos alem da 

LÍNGUA.  

Alta recursividade 

na utilização dos 

gêneros.  

Textos curtos e 

neutros, ou seja, com 

baixa frequência de 

sistemas como a 

AVALIATIVIDADE. 

Número de 

textos 

306 653 166 3.691 

Número de 

tokens 

293.300 290.000 71.600 402.800 

Gêneros 

encontrados 

ARGUMENTO, 

DESCRIÇÃO, 

EXPLICAÇÃO, 

HISTÓRIA, 

PROCEDIMENT

O, 

PROTOCOLO. 

DESCRIÇÃO, 

EXPLICAÇÃO, 

HISTÓRIA, 

PROCEDIMENTO, 

PROTOCOLO. 

ARGUMENTO, 

DESCRIÇÃO, 

EXPLICAÇÃO, 

HISTÓRIA, 

PROCEDIMENTO, 

PROTOCOLO. 

ARGUMENTO, 

DESCRIÇÃO, 

EXPLICAÇÃO, 

HISTÓRIA, 

PROCEDIMENTO, 

PROTOCOLO 
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Gêneros 

principais 

DESCRIÇÃO, 

EXPLICAÇÃO, 

ARGUMENTO. 

EXPLICAÇÃO, 

DESCRIÇÃO, 

HISTÓRIA. 

EXPLICAÇÃO, 

ARGUMENTO, 

DESCRIÇÃO.  

PROCEDIMENTO, 

EXPLICAÇÃO, 

DESCRIÇÃO.  

Principal tipo 

de transição 

entre os 

gêneros 

Contínua Contínua e dividida Contínua Dividida 

Fonte: Elaborada pela autora.  
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CAPÍTULO 4 

 

O MODELO LINGUÍSTICO DA 

DESCRIÇÃO E DO 

PROCEDIMENTO.  
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O modelo linguístico da DESCRIÇÃO e do PROCEDIMENTO 
 

Neste capítulo serão apresentados os modelos dos gêneros DESCRIÇÃO (da área da 

Educação) e PROCEDIMENTO (da área da Matemática) no português brasileiro. A 

modelagem dos gêneros ocorreu com um total de 20 textos (sendo 10 para a DESCRIÇÃO e 

10 para o PROCEDIMENTO), totalizando 273 orações para as análises da DESCRIÇÃO, e 

88 orações para as análises do PROCEDIMENTO, resultando em uma média geral de 27 

orações por texto na DESCRIÇÃO, e de 3 orações por texto nos PROCEDIMENTO. Na 

Tabela 8, uma representação do número de orações no corpus para modelagem da 

DESCRIÇÃO, e na Tabela 9 uma representação do número de orações no corpus de 

modelagem do PROCEDIMENTO.   

 

Tabela 8: Número de orações no corpus para modelagem da DESCRIÇÃO. 

Texto Número de orações 

DES_EDU_PTB_03 25 

DES_EDU_PTB_10 54 

DES_EDU_PTB_15 21 

DES_EDU_PTB_21 33 

DES_EDU_PTB_25 32 

DES_EDU_PTB_39 30 

DES_EDU_PTB_44 11 

DES_EDU_PTB_52 18 

DES_EDU_PTB_57 35 

DES_EDU_PTB_71 14 

Total 273 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Tabela 9: Número de orações no corpus para modelagem da PROCEDIMENTO. 

Texto Número de orações 

PRO_MAT_PTB_02 27 

PRO_MAT_PTB_07 14 

PRO_MAT_PTB_09 16 

PRO_MAT_PTB_10 13 
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PRO_MAT_PTB_207 3 

PRO_MAT_PTB_397 5 

PRO_MAT_PTB_504 2 

PRO_MAT_PTB_823 5 

PRO_MAT_PTB_1244 2 

PRO_MAT_PTB_1724 1 

Total 88 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Para que fosse possível mostrar o processo do modelagem, este capítulo foi dividido 

em duas sessões: a primeira apresentando as análises de cada gênero, e a segunda 

apresentando o modelo final obtido.  

 

4.1. A modelagem da DESCRIÇÃO 

 

Nas análises da metafunção textual do gênero DESCRIÇÃO, houve uma maior 

ocorrência de instâncias do TEMA IDEACIONAL, seguido por instâncias de TEMA TEXTUAL, e o 

menor número ficou com o TEMA INTERPESSOAL. Dentre as ocorrências de cada sistema, 

houve uma maior frequência de tema conjuntivo (86,7%) no TEMA TEXTUAL, tema avaliativo 

(72,2%) no TEMA INTERPESSOAL e tema participante 1 (57,4%) no TEMA IDEACIONAL.  

Nas análises da metafunção interpessoal do gênero DESCRIÇÃO, houve uma maior 

ocorrência de instâncias de MODO, seguido por instâncias de POLARIDADE e o menor número 

ficou com o sistema de MODALIDADE. Dentre as ocorrências de cada sistema, houve uma 

maior frequência de orações declarativas (56,2%) no MODO, comentário (44,1%) e 

modalidade de probabilidade (32,5%) na MODALIDADE e polaridade positiva (57,4%) na 

POLARIDADE.  

Nas análises da metafunção ideacional do gênero DESCRIÇÃO, houve uma maior 

ocorrência de instâncias de TRANSITIVIDADE, seguido por instâncias de TAXE e o menor 

número ficou com o sistema de CIRCUNSTÂNCIA. Dentre as ocorrências de cada sistema, 

houve uma maior frequência de processos relacionais atributivos intensivos (23,7%) e 

materiais transformativos (21,3%) na TRANSITIVIDADE, circunstância de local (36,7%) na 

CIRCUNSTÂNCIA, e hipotaxe alfa e beta (19,4% cada) e parataxe 1 e 2 (12,4% cada) para a 

TAXE.    
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A quantificação das ocorrências sistêmicas em cada texto da metafunção textual está 

na Tabela 10; os da metafunção interpessoal, na Tabela 11; e os da metafunção ideacional nas 

Tabela 12 e 13.  

A seção 4.2 a seguir apresenta as análises da modelagem do gênero 

PROCEDIMENTO na área da Matemática.   
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Tabela 10: Análise da modelagem do gênero DESCRIÇÃO da metafunção textual. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

 

 

  

Texto 
TEMA TEXTUAL TEMA INTERPESSOAL TEMA IDEACIONAL 

text_conjuntivo text_continuativo interp_avaliação interp_modo tema_P1 tema_P2 tema_C1 tema_C2 tema_processo 

DES_EDU_PTB_03 21 1 1 0 19 1 0 4 2 

DES_EDU_PTB_10 19 8 0 0 20 7 11 0 16 

DES_EDU_PTB_15 12 0 0 0 10 2 6 0 3 

DES_EDU_PTB_21 14 2 0 0 16 5 4 0 6 

DES_EDU_PTB_25 12 6 6 1 24 1 2 0 5 

DES_EDU_PTB_39 17 0 0 1 13 2 1 0 13 

DES_EDU_PTB_44 5 0 1 1 6 1 1 0 3 

DES_EDU_PTB_52 11 0 0 0 16 0 2 0 0 

DES_EDU_PTB_57 10 3 0 0 13 1 3 0 5 

DES_EDU_PTB_71 9 0 0 0 10 0 2 0 1 

Total 130 20 8 3 147 19 32 4 54 

Porcentagem 86,7% 13,3% 72,7% 27,3% 57,4% 7,4% 12,5% 1,6% 21,1% 
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Tabela 11: Análise da modelagem do gênero DESCRIÇÃO da metafunção interpessoal. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

  

Texto MODO MODALIDADE POLARIDADE 

ind_declarativo ind_interrogativo_el

ement 

dependente menor mod_frequên

cia 

mod_inclinaç

ão 

mod_obrigaç

ão 

mod_probabili

dade 

comentário positiva negativa 

03 13 0 10 2 3 1 0 4 1 25 0 

10 30 0 10 5 1 0 1 2 8 36 1 

15 15 0 5 1 1 0 0 3 1 19 2 

21 18 0 11 3 1 0 0 0 2 32 1 

25 18 0 11 3 0 0 0 2 0 27 5 

39 14 0 11 4 0 0 0 1 0 29 1 

44 6 1 2 2 1 0 1 1 1 10 1 

52 4 0 14 0 0 0 0 0 0 18 0 

57 9 0 5 0 0 0 0 1 2 13 1 

71 13  0 9 0 0 0 0 0 4 22 0 

Total 140 1 88 20 7 1 2 14 19 231 12 

% 56,2% 0,4% 35,3% 8% 16,2% 2,3% 4,6% 32,5% 44,1% 95% 5% 
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Tabela 12: Análise da modelagem do gênero DESCRIÇÃO da TRANSITIVIDADE. 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

 

 

 

Texto PROCESSOS 

material_

criativo 

material_

transfor

mativo 

menta

_cogni

tivo 

mental_d

esiderativ

o 

mental_e

motivo 

mental_p

erceptivo 

relacional_atr

ib_intensivo 

relacional

_atrib_circ 

relacional_

atrib_posse 

relacional_

identidade 

verbal_

fala 

verbal_j

ulgame

nto 

verbal_

projeçã

o 

existencia

l_criação 

existenc

ial_per

manenc

ia 

03 8 3 3 0 0 3 2 1 1 2 0 2 0 0 0 

10 7 7 6 0 0 3 5 5 1 1 0 1 0 2 2 

15 2 6 1 0 0 0 5 2 0 3 0 3 0 1 1 

21 6 11 2 0 0 0 5 1 2 1 1 0 1 0 1 

25 4 7 0 1 0 0 6 8 2 1 0 0 1 1 2 

39 1 7 2 0 0 0 8 1 1 2 0 0 2 1 4 

44 1 1 2 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

52 2 0 0 0 1 0 13 0 0 0 0 0 1 0 0 

57 2 4 0 0 0 0 5 1 0 3 1 1 0 4 0 

71 1 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 1 0 

Total 34 52 16 1 2 7 58 19 7 13 2 8 5 10 10 

% 13,9% 21,3% 6,5% 0,4% 0,8% 2,8% 23,7% 7,8% 2,8% 5,3% 0,8% 3,3% 2% 4,1% 4,1% 
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Tabela 13: Análise da modelagem do gênero DESCRIÇÃO da metafunção ideacional. 

Texto CIRCUNSTÂNCIA TAXE 

 PARATAXE HIPOTAXE 

circ_ân

gulo 

circ_c

ontin

gênci

a 

circ_exte

nsão 

circ_loca

l 

circ_mod

o 

circ_pa

pel 

simplex 1 2 3 4 5 alfa beta gama delta epsilon zeta 

03 1 0 1 2 2 1 1 3 3 1 0 0 4 4 4 4 0 0 

10 1 0 4 9 7 1 9 5 5 2 0 0 8 8 4 0 0 0 

15 0 1 0 5 3 2 4 2 2 0 0 0 6 6 1 0 0 0 

21 0 0 0 3 3 0 8 3 3 1 1 1 10 10 5 0 0 0 

25 0 7 7 5 1 6 0 6 6 1 0 0 4 4 4 2 2 6 

39 1 0 0 4 0 0 0 5 5 1 1 0 6 6 6 4 1 0 

44 0 1 2 2 1 0 2 1 1 0 0 0 2 2 2 1 1 0 

52 0 1 2 4 2 0 1 3 3 2 1 1 3 3 1 1 1 1 

57 2 1 1 4 2 0 1 5 5 0 0 0 6 6 3 1 0 0 

71 1 0 2 2 1 1 3 1 1 0 0 0 4 4 2 0 0 0 

Total 6 11 19 40 22 11 29 34 34 8 3 2 53 53 32 13 5 7 

% 5,5% 10% 17,5% 36,7% 20,3% 10% 10,6% 12,4% 12,4% 2,9% 1% 0,3

% 

19,4% 19,4

% 

11,7% 4,7% 1,8% 2,5% 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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4.2. A modelagem do PROCEDIMENTO 

 

Nas análises da metafunção textual do gênero PROCEDIMENTO, houve uma maior 

ocorrência de instâncias do TEMA IDEACIONAL, seguido por instâncias de TEMA TEXTUAL, e o 

menor número ficou com o TEMA INTERPESSOAL. Dentre as ocorrências de cada sistema, 

houve uma maior frequência de tema conjuntivo (57%) no TEMA TEXTUAL, uma frequência 

igual entre tema avaliativo (50%) e tema modo (50%) no tema interpessoal e tema 

participante 2 (40,9%) e tema processo (31,3%) no TEMA IDEACIONAL.   

Nas análises da metafunção interpessoal do gênero PROCEDIMENTO, houve uma 

maior ocorrência de instâncias de MODO, seguido por instâncias de POLARIDADE e o menor 

número ficou com o sistema de MODALIDADE Dentre as ocorrências de cada sistema, houve 

uma maior frequência de orações declarativas (55,4%) no MODO, modalidade de 

probabilidade (75%) na MODALIDADE e polaridade positiva (88,6%).   

Nas análises da metafunção ideacional do gênero PROCEDIMENTO, houve uma 

maior ocorrência de instâncias de TRANSITIVIDADE, seguido por instâncias de TAXE e o menor 

número ficou com o sistema de CIRCUNSTÂNCIA. Dentre as ocorrências de cada sistema, 

houve uma maior frequência de processos relacionais identidade (23,9%) e materiais 

transformativos (21,3%) na TRANSITIVIDADE, circunstância de local (36,8%) na 

CIRCUNSTÂNCIA, e simplex (27,1%) para a TAXE.    

A quantificação das ocorrências sistêmicas em cada texto da metafunção textual está 

na Tabela 14; os da metafunção interpessoal, na Tabela 15; e os da metafunção ideacional nas 

Tabela 16 e 17.  

A seção 4.3 a seguir discute os resultados da modelagem do gênero DESCRIÇÃO na 

área da Educação.  
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Tabela 14: Análise da modelagem do gênero PROCEDIMENTO da metafunção textual. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

  

Texto TEMA TEXTUAL TEMA INTERPESSOAL TEMA IDEACIONAL 

text_conjuntivo text_continuativo interp_avaliação interp_modo tema_P1 tema_P2 tema_P3 tema_C2 tema_processo 

PRO_MAT_PTB_02 10 8 0 0 6 10 0 3 8 

PRO_MAT_PTB_07 3 0 0 0 5 3 0 0 6 

PRO_MAT_PTB_09 11 3 1 0 1 11 0 1 3 

PRO_MAT_PTB_10 5 7 0 0 2 7 0 1 2 

PRO_MAT_PTB_207 1 1 0 0 0 0 2 0 1 

PRO_MAT_PTB_397 1 1 0 0 0 1 0 0 2 

PRO_MAT_PTB_504 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

PRO_MAT_PTB_856 1 1 0 0 1 0 0 0 1 

PRO_MAT_PTB_1244 1 1 0 0 1 1 0 0 1 

PRO_MAT_PTB_1724 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

Total 33 24 1 1 16 34 2 5 26 

% 57% 43% 50% 50% 19,3% 40,9% 2,5% 6% 31,3% 
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Tabela 15: Análise da modelagem do gênero PROCEDIMENTO da metafunção interpessoal. 

Texto MODO MODALIDADE POLARIDADE 

ind_declarativo ind_interrog

ativo_eleme

nt 

imperativo_j

ussivo 

imperativo_

hortativo 

dependente reduzido mod_frequênci

a 

mod_probabilidade positiva negativa 

02 17 0 1 0 4 5 0 1 27 0 

07 8 0 0 2 0 4 0 0 14 0 

09 12 0 2 0 2 0 0 0 10 8 

10 8 0 1 0 3 0 1 0 11 2 

207 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 

397 0 0 2 0 1 0 0 1 5 0 

504 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 

856 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 

1244 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 

1724 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Total 46 3 11 2 12 9 1 2 78 10 

% 55,4% 3,6% 13,2% 2,4% 14,4% 10,8% 25% 75% 88,6% 11,4% 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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Tabela 16: Análise da modelagem do gênero PROCEDIMENTO da TRANSITIVIDADE. 

 

Texto PROCESSOS 

material_c

riativo 

material_tran

sformativo 

menta_cog

nitivo 

mental_pe

rceptivo 

relacional_atri

b_intensivo 

relacional_a

trib_circ 

relacional_atr

ib_posse 

relacional_id

entidade 

verbal_f

ala 

verbal_julg

amento 

verbal_pr

ojeção 

existencial_pe

rmanencia 

02 0 5 2 0 0 0 0 11 0 0 1 8 

07 6 1 6 2 0 0 0 2 0 0 0 3 

09 0 0 0 0 5 0 3 3 0 0 2 2 

10 0 0 1 0 4 1 2 4 0 0 0 0 

207 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

397 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

504 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

856 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 

1244 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

1724 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Total 6 8 12 2 12 1 8 21 1 1 3 13 

% 6,8% 9% 13,6% 2,2 13,6% 1,1% 9% 23,8% 1,1% 1,1% 3,4% 14,7% 
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Fonte: Elaborado pela autora.  

Tabela 17: Análise da modelagem do gênero PROCEDIMENTO da metafunção ideacional. 

Fonte: Elaborada pela autora.  

Texto CIRCUNSTÂNCIA TAXE 

 PARATAXE HIPOTAXE 

circ_âng

ulo 

circ_contin

gência 

circ_extensã

o 

circ_local circ_mod

o 

circ_pape

l 

simplex 1 2 3 alfa beta gama delta 

02 1 0 1 2 2 1 1 3 3 1 4 4 4 4 

07 0 0 2 0 1 2 3 2 2 0 3 3 0 0 

09 0 0 0 2 0 1 7 1 1 0 4 4 0 0 

10 0 0 0 2 0 0 6 2 2 0 1 1 1 0 

207 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

397 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

504 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

1244 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

1724 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1 1 3 7 3 4 22 9 9 1 15 15 6 4 

% 5,2% 5,2% 15,6% 36,8% 15,6% 20,8% 27,1% 11,1% 11,1% 1,2% 18,5% 18,5% 7,4% 4,9% 
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4.3. O modelo da DESCRIÇÃO na Educação 

 

Nesta seção, serão apresentados e discutidos os resultados da análise realizada para a 

modelagem da DESCRIÇÃO da área da Educação. O Quadro 9 apresenta os resultados finais 

encontrados.  

 

Quadro 9: Resultados finais do modelo do gênero DESCRIÇÃO na área da Educação.. 

Etapas Orientação ^ Descrição 

Média de orações 27 

Sistemas mais frequentes Tema: textual conjuntivo; tema: ideacional 

participante 1; modo: indicativo declarativo; 

modalidade: probabilidade; polaridade: 

positiva; transitividade: processo: relacional 

atributiva intensiva; circunstância: local; 

taxe: hipotaxe.  

Key-systems da DESCRIÇÃO Tema: textual conjuntivo e ideacional 

participante 1; modo: declarativo; 

transitividade: processos relacionais; taxe: 

hipotaxe. 

Características Textos multisemióticos, compostos pela 

Língua e pela Matemática.  

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

A DESCRIÇÃO tem uma média de 27 orações, e é realizada por duas etapas: a 

Orientação e a Descrição. A Orientação tem como objetivo introduzir e contextualizar o que 

será descrito, e Descrição tem como objetivo a enumeração de características. O gênero 

DESCRIÇÃO como um todo tem, de key-system, os processos relacionais (39,6%), temas 

conjuntivos (86,7%) e tema participante 1 (57,4%).  

Entretanto, houve alguns textos nos quais a frequência de processos materiais foi 

maior – um exemplo desses sendo o DES_EDU_PTB_21, o qual tem uma porcentagem de 

54,8% de processos materiais. Esses processos, no entanto, estão entre materiais e relacionais; 

quando analisados dentro do contexto do texto, eles não passam em alguns dos testes dos 

processos materiais, embora passem em mais testes do que dos processos relacionais. Ou seja, 
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mesmo que sejam processos ligados à ações, os quais geralmente são materiais, nas descrições 

eles aparecem para atribuir essas ações como características de algo; isso não faz com que 

eles não sejam materiais, mas dá a eles um caráter, também, relacional.  

É importante ressaltar, também, que não houve ocorrências de orações no imperativo; 

a maioria era declarativa (56,2%), com a segunda maior ocorrência de dependentes (35,3%). 

Essas ocorrências estão em sintonia com o resultado encontrado nas análises do sistema taxe, 

o qual apresentou maior ocorrência de orações hipotáticas (19,4% alfa e beta) e paratáticas 

(12,4% parataxe 1 e 2). Isso demonstra que a DESCRIÇÃO mantém relações lógicas entre as 

orações; mais do que isso, muitas vezes uma relação de interdependência.  

Dito tudo isso, a estrutura genérica encontrada para a DESCRIÇÃO na Educação é 

Orientação ^ Descrição. Segue, na Figura 22, uma representação visual.  

 

Figura 22: Modelo do gênero DESCRIÇÃO da área da Educação. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

4.4. O modelo do PROCEDIMENTO da área de Matemática 

 

Nesta seção, serão apresentados e discutidos os resultados da análise realizada para a 

modelagem do PROCEDIMENTO da área de Matemática. O Quadro 10 apresenta os 

resultados finais encontrados.  

 

Quadro 10: Resultados finais do modelo do gênero PROCEDIMENTO na área da Matemático. 

Etapas Propósito ^ (Método)  

Média de orações 5 

Sistemas mais frequentes Tema: textual conjuntivo; modo: indicativo 

declarativo; modalidade: comentário; 
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polaridade: positiva; transitividade: processo: 

relacional identidade; circunstância: local; 

taxe: simplex.  

Key-systems do PROCEDIMENTO Modo: imperativo jussivo; taxe: simplex 

Key-systems da Matemática Transitividade: processo mental e relacional.   

Características Textos multisemióticos, compostos pela 

Língua e pela Matemática.  

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Dentre os 10 textos, 7 eram compostos apenas pela etapa Propósito. Essa etapa tem 

entre 1-5 orações, e tem como objetivo propor que uma atividade seja feita, e é realizada por 

duas fases: a proposta (a qual é obrigatória), e a caracterizante (a qual é opcional). A proposta 

tem como key-systems o modo imperativo jussivo e o processo material ou o processo mental. 

Já a caracterizante tem como key-systems o modo declarativo, o processo relacional e o tema 

textual conjuntivo.  

É interessante relatar, também, que a maior frequência no sistema de TAXE é de 

orações simplex. A maior parte destas ocorre durante a etapa de Propósito, e reflete a curta 

dimensão média dos textos, os quais, em sua maioria, não passam de 10 orações.   

Para além disso, a frequência dos processos relacionais de identidade (11 ocorrências, 

representando 40,7% do texto) e processos existenciais de permanência (8 ocorrências, 

representando 29,6% do texto) nos corpora também é característica da área de Matemática; os 

processos relacionais de identidade por conta das equações, e as existenciais de permanência 

por conta dos resultados.  

 Dentre os textos analisados, há alguns que devem ser comentados em mais detalhe, e 

um desses textos é o PRO_MAT_02. Dentre os textos analisados, ele é o que mais foge do 

padrão geral, apresentando 27 orações, ou seja, quase o dobro do número de orações que o 

segundo texto com mais orações apresenta (o PRO_MAT_PTB_07, que tem um total de 14 

orações).  

Essa discrepância ocorreu por conta da presença de uma etapa adicional: o Método. O 

Método tem como objetivo indicar um passo a passo de como concluir o Propósito. Esse tipo 

específico de PROCEDIMENTO ocorreu na seção do livro que apresenta as resoluções para 

os exercícios propostos no recorrer do capítulo no qual está inserido. Essa etapa também se 

mostrou presente em dois outros textos: PRO_MAT_07 e PRO_MAT_10.  
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Figura 23: Exemplo do gênero PROCEDIMENTO com a etapa opcional de Método. 

 

Fonte: PRO_MAT_PTB_234.  

 

Dito isso, a estrutura genérica encontrada para o PROCEDIMENTO na Matemática é 

Propósito ^ (Método). Segue, na Figura 24, uma representação visual.  

 

Figura 24: Modelo do gênero PROCEDIMENTO na área da Matemática. 

 

Fonte: Elaborada pela autora.  

4.5. Síntese dos resultados da modelagem 

 

Os resultados da modelagem revelam padrões gramaticais divergentes entre os dois 

gêneros em diversos pontos. Para citar alguns, há a extensão dos textos, com a DESCRIÇÃO 

tendo uma média de mais de o dobro de orações que o PROCEDIMENTO.  

Propósito 

Método 
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Há também uma divergência frequência de seleção de opções de alguns sistemas. Um 

exemplo é o modo imperativo, o qual é um key-system para o PROCEDIMENTO, enquanto 

não há nenhuma ocorrência na DESCRIÇÃO. Podemos também citar o tema conjuntivo, que 

cumpre uma função essencial para a DESCRIÇÃO, e não se mostra tão frequente no 

PROCEDIMENTO.  

Essa questão do tema conjuntivo também demonstra a forma como a relação lógica 

entre as orações da DESCRIÇÃO e do PROCEDIMENTO é constituída, com a DESCRIÇÃO 

apresentando uma maior correlação entre as suas orações quando comparada ao 

PROCEDIMENTO. Seria interessante, futuramente, investigar essa relação mais a fundo, por 

meio de análises do sistema de CONJUNÇÃO e de MENSAGEM.  
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Conclusão 
 

Este trabalho teve como objetivo mapear os gêneros de quatro áreas da Ciência (sendo 

elas, mais especificamente, a Educação, a Geologia, a Linguística e a Matemática) e modelar 

o gênero mais frequente de cada uma das duas áreas com maior número de textos (a 

DESCRIÇÃO, na Educação, e o PROCEDIMENTO, na Matemática).  

Para cumprir com esses objetivos, foram coletados corpora de textos essenciais 

presentes em bibliografias de quatro disciplinas iniciais de áreas selecionadas com base em 

dois paradigmas: a de sólido x fluído, e de puro x aplicado (BIGLAN, 1973). Após coletados, 

os textos foram analisados por meio de uma análise de mapeamento da sistêmica (MARTIN; 

ROSE, 2008; ROSE, 2019), o qual permitiu a delimitação dos gêneros que ocorrem no 

discurso da Ciência no português brasileiro, bem como a quantificação dos gêneros mais 

presentes em cada área. Mediante isso, os dois gêneros mais frequentes nos corpora com 

maior número de textos foram analisados por meio da anotação em Planilhas Google, a fim de 

definir quais sistemas da gramática realizam um papel mais definitivo nas etapas de cada 

gênero.  

Esta dissertação cumpre os objetivos propostos, uma vez que mapeia os gêneros das 

áreas da Educação, da Geologia, da Linguística e da Matemática, como também alcança um 

modelo gramatical do gênero DESCRIÇÃO da área da Educação e do gênero 

PROCEDIMENTO da área da Matemática. Por conseguinte, o mapeamento e a modelagem 

contribuem para o estudo do discurso científico (NININ et al., 2015; CARNEIRO; 

OLIVEIRA, 2017) e da divisão de áreas da Ciência (BIGLAN, 1973; SWALES, 1993).  

Contribuiu-se, também, para os estudos de gênero (MARTIN, ROSE, 2008; ROSE, 

2019), ao desenvolver uma metodologia de mapeamento dos gêneros para o português 

brasileiro que se utiliza de parâmetros linguísticos da gramática, da semântica, e do registro 

na análise. Por ter investigado a relação entre os estratos da língua, contribui-se também com 

a Linguística e, consequentemente, com o LEXEL e possíveis futuras pesquisas acerca dos 

gêneros e seu funcionamento.  

Os resultados da análise realizada neste trabalho apontam que existem diferenças 

linguísticas entre as áreas, não só quando se trata da frequência de gêneros como também com 

a sua utilização de sistemas gramáticos e semânticos, como no papel da AVALIATIVIDADE na 

Educação ou da TRANSITIVIDADE na Matemática. Ou seja, é possível que, da mesma forma 

que existem key-systems entre os gêneros, haja, também, entre áreas. Portanto, para além de 
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um mapeamento de gêneros entre as áreas, propõe-se à pesquisas futuras uma análise que 

cubra todos os outros estratos linguísticos, para compreender como se dão as diferenças 

linguísticas entre as áreas em todos os níveis da língua.  

Os resultados da análise apontam, também, o papel dos sistemas gramaticais na 

estruturação e separação das etapas das estruturas genéricas dos gêneros encontrados. Foi 

possível perceber, também, que sistemas semânticos agem conjuntamente, podendo-se abrir a 

hipótese de que o sistema de conjunção, por exemplo, seria também um key-system do gênero 

da DESCRIÇÃO. Por conseguinte, a presente pesquisa apresenta como proposta uma maior 

investigação acerca das relações interestratais, e como estas afetam o gênero.  

Ademais, foi possível observar que há diferentes possíveis organizações dos gêneros 

entre si. Desta forma, a presente pesquisa propõem, também, pesquisas futuras para delimitar 

como isso ocorre no português brasileiro não só na Ciência, mas em outros âmbitos também: 

será que se portam mais como na Educação e na Linguística, transicionando entre si? Ou 

como na Matemática, com uma delimitação clara entre um e outro?  

Por fim, as metodologias aqui apresentadas podem ser utilizadas em outras pesquisas 

de mapeamento e modelagem de gêneros de outras áreas. Os resultados também indicam que 

existe, sim, uma diferença linguística entre as áreas da Ciência, de forma que seria uma 

possibilidade o desenvolvimento de uma divisão de áreas com base em suas diferenças 

linguísticas.  
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