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Introdução

Dada a importância das cartas no meio social, desde tempos
remotos até hoje, com intuito de estabelecer a interação entre
os indivíduos, partimos do estudo do gênero carta para focarmos
a nossa atenção na análise dos atores sociais nelas envolvidos.
Sejam impressas ou eletrônicas, essas cartas têm uma ocorrência
significativa nas diversas instâncias sociais. Para além de terem
uma circulação significativa, para Bazerman (2005), as cartas re-
presentam a função de permitir o surgimento de outros gêneros
discursivos, sendo mediadoras da comunicação entre indivíduos.

Considerando a constelação de cartas existentes (LOPES,
2013), e a sua circulação em sociedade mediante as necessidades
sociocomunicativas dos indivíduos, cabe-nos aqui restringir, para
o propósito do presente capítulo, essa constelação a dois tipos de
cartas: a carta-corrente e a carta de agradecimento, que constituem
o corpus do trabalho no qual são estudadas as representações dos
atores sociais. Pretendemos, assim, com este estudo contribuir para
identificar como um contexto de cultura específico, neste caso, a
cultura brasileira, representa os atores sociais em contextos espe-
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cíficos de uso mediada pelo gênero carta, nos subgêneros carta-
corrente e carta de agradecimento. De uma forma mais específica,
pretendemos identificar as escolhas feitas pelos produtores de
texto por meio do estudo do gênero, desenvolvido por Martin e
Rose (2008), e das variáveis de registro, bem como dos propósitos
comunicativos do gênero e identificar a forma como os participan-
tes são instanciados na linguagem. Esta questão não se prende
apenas à descrição da língua, mas às questões que se relacionam
com o papel social dos participantes e como a língua portuguesa,
na variedade Português do Brasil (PB)o realiza. Assim, o trabalho
é desenvolvido de forma a responder às seguintes perguntas de
pesquisa: (i) No âmbito das variáveis de registro, que diferenças e
semelhanças existem entre os subgêneros carta-corrente e carta de
agradecimento?; (ii) Que diferenças significativas são veiculadas nos
subgêneros cartas, ao nível das representações, pelos processos e
participantes no sistema de transitividade?

Afim de darmos respostas às perguntas de pesquisa, na seção 1,
apresentamos o enquadramento teórico. Num primeiro ponto, in-
troduzimos, de forma sucinta, a partir do entendimento de gênero
(contexto de cultura), a noção de registro (contexto de situação)
e as variáveis de registro na visão de Martin e Rose (2008), parte
fundamental para estabelecermos as diferenças nos subgêneros em
estudo, a desenvolver na parte da análise. No ponto seguinte, intro-
duzimos informação sobre a transitividade (HALLIDAY,2004), em que
os processos e os respectivos participantes são apresentados para
identificar, posteriormente, na análise, a natureza dos processos e
dos participantes. Na segunda seção, descrevemos o corpus e meto-
dologia. Na terceira, procedemos à análise de resultados e discussão
dos mesmos, segmentados pelas diferentes tipologias de carta. Pre-
tendemos, nesta parte, pela comparação das duas tipologias, mostrar
as escolhas feitas nos diferentes subgêneros, relacionando-os com
os respectivos propósitos comunicativos. Deste modo, a partir do
contexto de cultura (gênero), e com base no contexto de situação
(registro), mostramos como os atores sociais são construídos e se
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posicionam de forma a construir as respectivas relações sociais. Nas
considerações finais, sintetizamos as observações e postulamos
alguns apontamentos sobre esta pesquisa, bem como sinalizamos
a relevância da pesquisa para a área de conhecimento em questão.

1. Enquadramento Teórico

1.1 As variáveis de registro: campo, relações e modo

A Linguística Sistêmico-Funcional (LSF)considera que os fa-
tores socioculturais influenciam e determinam tanto aquilo que
tentamos fazer pelo uso da linguagem como aquilo que dizemos.
Por conseguinte, há uma inter-relação entre texto e contexto,
contexto de situação e contexto de cultura; isto é, há um diálogo
efetivo entre esses contextos, os quais devem ser levados em con-
sideração para o melhor entendimento da construção do sentido
de uma ação comunicativa.

Martin e Rose (2008, p. 6) apresentam a seguinte definição para
gêneros "Genres as staged, goal oriented social processes", expli-
cando que são faseados (staged), porque, normalmente, levamos
mais de uma fase (estágio) para alcançar o nosso objetivo (goal);
orientado para um objetivo porque nos sentimos frustrados se não
atingirmos as fases finais; social porque os escritores adaptam os
seus textos aos seus leitores.

Martin e Rose (2008) designam gênero como o contexto de
cultura. O estudo do contexto de cultura relaciona-se à abordagem
amplificada dos gêneros, uma vez que esse contexto será enten-
dido levando-se em consideração as diversas culturas. Essa tarefa
pode ser árdua, pois exigirá do pesquisador também um amplo
conhecimento de mundo, no entanto, é indispensável estudar os
gêneros a partir de seu funcionamento e seu contexto de realiza-
ção, pois eles não são estanques e sofrem influências significativas
do meio social em que estão inseridos, por isso são considerados
dinâmicos (MARCUSCHI,2003).
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a registro, como forma de instanciação do gênero, é o con-
texto de situação; está relacionado com a ocorrência de um gênero
em meio social, o qual é situado e adequado a esse meio, por isso
leva em consideração, por exemplo, o público-alvo, ou seja, a quem
determinado gênero está sendo direcionado, em que há uma ade-
quação da linguagem e toda a organização do sentido do gênero
para a situação de ocorrência; caso isso não ocorra, poderá haver
prejuízo na ação comunicativa, o que irá interferir nos possíveis
propósitos comunicativos que esse gênero pretendia alcançar,
impossibilitando, assim, um melhor entendimento.

Martin e Rose (2008) ressaltam que o contexto de situação,
isto é, o registro é composto pelo campo (field), relações (tenor) e
modo (mode). Assim, um melhor entendimento do registro dá-se
pela compreensão destas variáveis, como podemos conferir nas
palavras dos autores:

Considerados no seu conjunto, as relações, o campo e
o modo de uma situação constituem o registro de um
texto. Isto é, da perspectiva da linguagem, referiremos
o contexto da situação como o seu registro. Como
o registro varia, também os padrões dos significados
que nós encontramos num texto também variam.
Porque estes variam sistematicamente, referimos as
relações, o campo e o modo como variáveis de re-
gistro. (nossa tradução) (MARTIN;ROSE,2008, p. 11)

a campo está relacionado com a natureza da prática social
e responde à questão "o quê?". Segundo as palavras dos autores,
"campo refere o que está acontecendo, a natureza da ação social
que está ocorrendo: no que é que os participantes estão engajados,
no qual a linguagem figura como algum componente essencial!"
(MARTIN;RaSE, 2008, p. 11).

"Field refers to what is happening, to the nature ofthe social action that is taking place: what it
is that lhe participants are engaged in, in which language figures as some essential component"
(MARTIN; ROSE, 2008, p. 11).
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As relações (tenor), uma das variáveis do registro, são espe-
cificadas pela relação entre os participantes (produtores e con-
sumidores). Esta variável responde à questão: "quem?". Segundo
Martin e Rose (2008), as relações referem quem está participando,
a natureza dos participantes, de seus status e papéis: que tipos
de relacionamento do papel obtêm, incluindo relacionamentos
permanentes e temporários de uma espécie ou de outra, tanto os
tipos de papéis de fala que estão tomando no diálogo como no
conjunto de relacionamentos sociais significativos nos quais estão
envolvidos? (MARTIN;ROSE, 2008, p. 11).

A outra variável de registro, o modo, faz referência ao papel
da linguagem, isto é, ao como esta é usada, se face-a-face, se
ao telefone, por exemplo. Esta variável, por sua vez, responde à
questão "como?". Segundo Martin e Rose (2008, p. 11), "modo
refere-se à parte em que a linguagem está em jogo, aquilo que os
participantes esperam que a linguagem faça por eles na situação: a
organização simbólica do texto, o status que este tem, e a sua fun-
ção no contexto".' Martin e Rose (2008) defendem que a linguagem
está diretamente relacionada com a realização de seus contextos
sociais, e, por conseguinte, cada dimensão de um contexto social
é realizado por uma dimensão funcional particular da linguagem.
Essas dimensões funcionais são entendidas por Halliday (1994)
como metafunções da linguagem; as quais são denominadas: a)
metafunção ideacional, que se refere às representações da experi-
ência humana; b) metafunção interpessoal, que se liga aos relacio-
namentos; c) metafunção textual, que se remete à organização do
texto. A relação entre as variáveis do registro e as metafunções da
linguagem se realiza, conforme o quadro seguinte, proposto por
Martin e Rose (2008, p. 11):

2 "Tenor refers to who is taking part, to the nature ofthe participants, their statuses and roles: what
kinds of role relationship obtain, including pennanent and temporary relationships of one kind
or another, both the types of speech roles they are taking on in the dialogue and the whole cluster
ofsocially significant relationships in which they are involved" (MARTIN; ROSE, 2008, p. 11).

3 "Mode refers to what part language is playing, what it is that the participants are expecting
language to do for them in the situation: the symbolic organization of the text, the status that
it has, and its function in the context" (MARTIN; ROSE, 2008, p. 11).
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Quadro 14: Relação entre as variáveis do registro e as metafunções da linguagem

Registro Metafunção

Relações 'tipos de relacionamento do papel' Interpessoal: 'desempenhando'

Campo 'a ação social que está ocorrendo' Ideacional: 'construindo'

Modo 'a parte que a linguagem desempenha' Textual: 'organizando'

A partir destes pressupostos teóricos, iremos analisar os
subgêneros cartas, no ponto 3, e identificar as variáveis que dis-
tinguem e aproximam os subgêneros em análise.

1.2 A transitividade: focus nos processos e participantes

A forma como representamos a realidade é determinada pelas
diferentes escolhas possíveis que temos na linguagem, ou seja, pelo
"potencial de significados" léxico-gramatical da língua, implicando
esta formulação o entendimento de que as escolhas se inscrevem
"no que pode ser dito" em vez de um conjunto de regras "o que
deve ser dito", conforme postulam Halliday (1994) e seus segui-
dores. Para Halliday e Matthiessen (1999), as representações são
construídas nas estruturas sintáticas e na organização semântica
da língua. Assim, a escolha de uma palavra em detrimento de outra
pode construir diferentes significações e, desse modo, diferentes
representações de um objeto, fenômeno ou ator social.

O sistema de transitividade de Halliday (1994), representa-
tivo da metafunção ideacional, consiste no estudo de processos
estudados ao nível da oração como expressão da experiência do
mundo circundante e interior por um conjunto de processos-tipo.
Estes processos consistem em três componentes principais: (i) o
processo; (ii) os participantes do processo; (iii) as circunstâncias
associadas ao processo. Estas componentes fornecem o enquadra-
mento de referência à interpretação da nossa experiência sobre
4 o título desse quadro foi postulado por nós, urna vez que não há urna proposta de denominação

pelos autores.
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aquilo que acontece à nossa volta. Para circunscrevermos a teoria
aos propósitos da nossa análise, iremos delimitar o nosso trabalho
apenas nos processos e participantes, apresentando sob a forma
de quadro (quadro 2) os diferentes processos e respectivos parti-
cipantes, não trazendo para a análise as circunstâncias.

Quadro 2: Tipos de processos e participantes

Tipos de Significado da Exemplos Participantes
processos categoria de verbos

MATERIAL Fazer Construir, exercer, Ator
Transformativo Acontecer ocorrer, pagar Meta
Criativo Escopo

Beneficiário
Atributo

MENTAL Perceber Perceber, ver, ou- Experienciador
Perceptivo Pensar vir, pensar, gos- Fenômeno
Cognitivo Sentir tar, odiar, querer
Emotivo Desejar
Desiderativo

RELACIONAL Identificar Ser, ter, estar Portador
Intensivo Caracterizar Atributo
Possessivo Identificado
Circunstancial Identificador

COMPORTAMENTAL Comportar-se Sorrir, chorar, Comportante
dormir Comportamento

VERBAL Dizer Dizer, explicar, Dizente
relatar, contar, Verbiagem
perguntar Receptor

Alvo

EXISTENCIAL Existir Haver, existir Existente

Fonte: Adaptação de Halliday e Matthiessen (2004)

Este sistema é um recurso para interpretar um domínio especí-
fico das experiências dos indivíduos no fluxo dos acontecimentos/
atividades, possibilitando a identificação, pois, do processo e da
natureza dos participantes envolvidos nesse processo. A sua análise
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permite-nos dar resposta à descrição dos papéis léxico-gramaticais
desempenhados pelos elementos linguísticos que fazem referência
aos participantes (com maior ocorrência) no corpus, na categoria do
sistema de transitividade. Deste modo, iremos, na análise, recorrer
a este instrumento analítico para identificar, descrever e explicar
as maiores ocorrências nos subgêneros cartas, permitindo identi-
ficar semelhanças e diferenças existentes nos tipos de processos
e participantes entre as diferentes tipologias de cartas.

2. Corpus e Metodologia

No presente trabalho, analisamos uma amostra composta por
20 exemplares de cartas, assim distribuídos:
• 10 cartas-correntes;
• 10 cartas de agradecimento.

Em relação às cartas-correntes, analisamos as que foram en-
viadas para o nosso e-mail pessoal, do provedor Yahoo, especifica-
mente, oito, as quais foram enviadas por amigos(as) para o nosso
e-mait, de forma espontânea, sem a nossa interferência; coletamos
ainda duas no site www.quatrocantos.com.

No que diz respeito às cartas de agradecimento, coletamos,
no site www.google.com.br. o qual nos possibilitou o acesso à
quantidade de cartas pretendida, além disso, no site, há várias
cartas divulgadas, o que facilitou o acesso ao material e também
o seu manuseio.

Em relação à escolha das cartas em estudo, adaptamos o
quadro "Domínio discursivo e a denominação de cartas a ele rela-
cionadas", a seguir, elaborado por Souto Maior (2001).
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Quadro 3: Domínio discursivo e a denominação de cartas a ele relacionadas

Domínio discursivo Denominação

Comercial (bancos, lojas comerciais) Carta: resposta, de comunicado

Instrucional (universidades, escolas,
Carta: programa, circular, resposta, de

livros)
apresentação

Jornalísticos (jornais, revistas, periódi-
Carta: do leitor, do editor, aos leitores,

cos)
aberta, propaganda, boas-vindas

Jurídico (fórum) Carta: de intimação

Publicitário (editoras, lista telefônica)
Carta: convite, resposta, confirmação,

de agradecimento, pedido

Religioso (igrejas) Carta: convite, de comunicado

Saúde (clínicas) Carta: programa, de comunicado

Fonte: Souto Maior, 2001 (p. 1-2)

Em nossa pesquisa, ao selecionarmos a amostra, levamos em
consideração o tempo necessário para trabalhar com os critérios
de análise da pesquisa nas cartas em estudo, por isso, embora haja
uma quantidade significativa de gêneros cartas em meio social,
trabalhamos apenas com uma amostra de 20 cartas, ou seja, fez-se
necessário delimitar o corpus.

Conforme referido, adaptamos o quadro proposto pela autora
e acrescentamos um domínio, o qual denominamos "cotidiano",
por considerarmos que as cartas-correntes circulam mais nesse
domínio.
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Quadro 4: Domínio discursivo e a denominação de cartas a ele relacionadas

Domínio discursivo Denominação

SociaVComercial Carta de agradecimento

"Cotidiano" Carta-corrente

Fonte: Adaptação de Souto Maior (2001)

Após a coleta e seleção do corpus, o material foi codificado
como a seguir:

1. CCo - C: carta; Co: corrente.

2. CAg - C: carta; Ag: de agradecimento.

A letra C representa o nome carta, em seguida, o segundo
nome ou o "sobrenome" da carta é designado por duas letras
iniciais, por exemplo, cartas-correntes (CCo) e cartas de agradeci-
mento (CAg).

Em termos metodológicos, embora esteja sempre subjacente a
componente quantitativa na parte das ocorrências do presente tra-
balho, o estudo foi desenvolvido no âmbito da análise qualitativa.

3. Análise de resultados e discussão

3.1 Cartas-correntes

No âmbito das relações, em uma primeira instância, as cartas-
correntes não têm uma nomeação ou uma identificação de um
sujeito que as produz, por isso não há uma especificação desse
sujeito, sendo não definido, e, nesse caso, há também um público
geral e irrestrito que irá "consumir" essas cartas. Em uma segunda
instância, há o(s) internauta(s) responsável(is) por propagar(em) ou
por divulgar(em) essas cartas para os possíveis contatos existentes
na lista de contatos de seu provedor, os quais designam os "con-
sumidores" dessas cartas.
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No quadro 5, podemos visualizar as variáveis de registro
constitutivas do subgênero carta-corrente, apresentadas de forma
sumária.

Quadro 5: Estudo do campo (field), das relações (tenor), do modo (mode) em cartas-
correntes

Campo A carta-corrente tem como propósito social ou comunicativo propagar
ao maior número de pessoas um apelo, uma solicitação, e, muitas ve-
zes, isso pode se dar de forma imperativa. A função persuasiva, nessa
carta, pode se apresentar através do lúdico, o qual se manifesta, por
exemplo, por meio da inter-relação da linguagem verbal com a visual.

Relações A. Participante interativo(sujeito não definido)/Internauta(s)
B. Participante interativo (público geral e irrestrito) / contatos da lista
do provedor do(s) internauta(s)

Modo Escrito

Essa ausência de um possível autor, na maioria das vezes, não
tira a credibilidade do texto, o qual é repassado, de forma significa-
tiva, no ambiente virtual. O que motiva o repasse da carta-corrente,
quase sempre, não é o "autor" ou o conteúdo, mas o autor do
e-mail, da pessoa que solicita o repasse. Segundo Almeida (2007),
a motivação deste subgênero é apresentada da seguinte forma:

[ ..• 1 são textos que apresentam diversos propósitos
(apelo emocional, material ou espiritual) e que têm o
pedido de replicação como propósito geral. Podem,
ainda, ser definidas como cartas em série de caráter
místico ou supersticioso, enviadas cada uma a uma
pessoa que, por sua vez, deverá enviar certo número
estipulado a outras pessoas, e assim por diante, for-
mando uma corrente ou uma cadeia de cartas que,
de acordo com seus dizeres, acarretará desgraça se
não for enviada ou beneficio, se replicada (ALMEIDA,
2007, p. 49).
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Almeida (2007) afirma também que o meio digital possibilita
a divulgação das cartas-correntes de forma mais rápida e eficaz,
possibilitando um acesso mais amplo dessas cartas, o que se dis-
tingue da divulgação das cartas-correntes impressas.

Há cartas-correntes que, além de sugerir ou impor o tempo
a ser divulgada e encaminhada para demais leitores, estabelecem
também o número, a quantidade de pessoas a que se deve encami-
nhar a carta para a obtenção da "prerniação" que é prometida, no
que diz respeito, às vezes, ao alcance de um milagre e à conquista
de "algo" no âmbito profissional ou sentimental.

Considerados, de forma sumária, as variáveis de registro,
passamos ao estudo da transitividade, onde são registradas as
ocorrências verficadas na análise com a tipologia de processos e
respectivos participantes representados na léxico-gramática, sob
a forma de quadro. No quadro 6, registramos um exemplo dos
processos de maior ocorrência, com a identificação do processo
e a percentagem de ocorrência, na primeira coluna. Na segunda
coluna, apresentamos um exemplo retirado do corpus. Na terceira
coluna, identificamos os participantes representados.

Quadro 6: Tipo de processos e participantes nas cartas-correntes

Tipo de processo Exemplos Participantes representados

Material (60%) "Eu fiz a minha parte!" (((04) Eu - pronome pessoal (Ator)

Relacional (20%) "que sempre [0[ estejas de - elipse do pronome pessoal
bem com a vida!" (((04) tu (Portador)

Mental (20%) "[0[ Saibas que [0lgosto mui- - elipse de pronomes tu e eu
to de TÚ!" (((04) (Experienciador)

Os processos materiais têm uma ocorrência de 60%no total dos
processos registrados. Os participantes representados nos proces-
sos materiais (Ator) são realizados linguisticamente pelo pronome
"vocês" e pela sua forma elíptica, através da desinência verbal de
verbos na terceira pessoal do plural e pelo pronome pessoal "eu".
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Os processos relacionais apresentam uma ocorrência de 20%
do total dos processos. Em processos relacionais, os participantes
representados (Portador) são realizados pela elipse do pronome
pessoal "tu" como no exemplo: "que sempre [01 estejas de bem
com a vida!" e por sintagmas nominais.

Os processos mentais têm igualmente uma ocorrência de 20%
do total das tipologias de processos identificados no corpus. Em pro-
cessos mentais, os participantes representados (Experienciador) são
realizados Iinguisticamente pela elipse de pronomes "tu" e "eu" como
nos exemplos "[01 Saibas que [01 gosto muito de TÚ!" (((04); por
pronome pessoal "eu"; e pelo "vos", pronome pessoal complemento.

Dos resultados, verificamos um maior número de ocorrên-
cias de processos materiais nesta sub-categoria de carta, com os
participantes na designação de Atores.

3.2 Cartas de agradecimento

O campo das 10 cartas de agradecimento tem os propósitos
de mostrar a gratidão do produtor dessas cartas por aqueles que
ofereceram algum(ns) "beneficio(s)", seja para a formação pessoal,
profissional, por exemplo. Referente às relações, nessas cartas, os
atores sociais são designados por um participante que exprime
seu agradecimento a um indivíduo, a instituições, entre outros, os
quais representam os "consumidores" dessas cartas.

Em outras palavras, a carta de agradecimento apresenta mo-
tivos pelos quais se faz pertinente o agradecimento, mostrando
que os ganhos proporcionados foram importantes para sua vida
e por isso tenta retribuir através de palavras que motivem "o ser
acolhedor" a manter-se importante na vida do produtor da carta,
seja profissional ou não.

No quadro seguinte, podemos visualizar as variáveis de re-
gistro constitutivas do subgênero carta-corrente, apresentadas de
forma sumária.
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Quadro 7: Estudo do campo (field), das relações (tenor), do modo (mode)
em cartas de agradecimento

Campo A carta de agradecimento tem como propósito social ou comuni-
cativo agradecer a uma pessoa ou instância social. O produtor da
carta dá um retorno comunicativo àquele que, de alguma forma,
proporcionou um bem, seja ele material ou afetivo.

Relações A. Participante Interatívo: um indivíduo que deseja expressar sua
gratidão a
B. outro participante interativo, quer sejam pessoas, instituições

que, de alguma forma, contribuíram para o bem-estar do indivíduo.

Modo Escrito.

Na sequência do procedimento levado a cabo no ponto ante-
rior, na análise das 10 (dez) cartas de agradecimento, fizemos as
verificações, conforme o procedimento especificado na metodo-
logia, procedendo depois ao estudo da transitividade, onde são
analisados a tipologia de processos e respectivos participantes
representados na léxico-gramática.

Do estudo, apresentamos no quadro 8 os resultados da carta
de agradecimento. Neste quadro, integramos o estudo da tran-
sitividade, a oração como representação. Este contrasta com o
quadro do registro em que a relação (tenor) é vista na sua função
interpessoal. Deste modo, à semelhança do realizado no quadro
6, registramos um exemplo dos processos de maior ocorrência,
com a identificação do processo e a percentagem de ocorrên-
cia, na primeira coluna. Na segunda coluna, apresentamos um
exemplo retirado do corpus. Na terceira coluna, identificamos os
participantes representados.

176



GÊNEROS: DO TEXTO AO DISCURSO

Quadro 8: Tipo de processo nas cartas de agradecimento

Tipo de processos Exemplos Participantes
representados

Mental (70%) "Com grande satisfação 101espe- - elipse do pronome pes-
ro receber da mesma forma na soa I eu (Experienciador)
minha empresa" (CAgO1)

Material (30%) "1°1 não poderia deixar de en- - elipse do pronome pes-
viar-Ihes palavras de reconhe- soal eu (Ator)
cimento" - Ihes (Beneficiário)

Da análise de resultados, os processos mentais ocorrem com
um maior número de representatividade (70%),seguidos dos pro-
cessos materiais (30%).Os participantes representados no processo
mental são realizados Iinguisticamente pela elipse do pronome
"eu" (Experienciador) que fica implícito e pode ser identificado
por meio da desinência verbal da primeira pessoal do singular do
verbo, como no exemplo "Com grande satisfação [01 espero receber
da mesma forma na minha empresa" (CAg01), existindo também
outras formas de realização do Experienciador como o recurso da
elipse do pronome pessoal nós.

Os participantes representados no processo material são
realizados Iinguisticamente pela elipse do pronome pessoal "eu"
(Ator), como no exemplo "[01 não poderia deixar de enviar-Ihes
palavras de reconhecimento". O Ator ocorre também sob a forma
da elipse do pronome pessoal "nós".

Da análise de resultados, verificamos neste subgênero o pre-
domínio de número de ocorrências de processos mentais (70%),
comparativamente com os processos materiais (30%)ou outro tipo
de processos, em que os participantes aqui têm a designação de
Experienciadores. Pelo exposto, e considerando que o sistema de
transitividade constrói o mundo num conjunto de processos tipo,
o predomínio de um tipo de processo em relação a outro remete-
nos para diferentes formas de experienciarmos o mundo.
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3.3 Discussão dos resultados

Após a análise do corpus em questão, verificamos que os dois
subgêneros constituídos por 10 (dez) cartas-correntes e 10 (dez)
cartas de agradecimento apresentam semelhanças e divergências.
No âmbito das variáveis de registro, e para responder à pergunta de
pesquisa (i), sobre as diferenças e semelhanças existentes entre os
subgêneros carta-corrente e carta de agradecimento, encontramos,
numa primeira análise, que o modo é comum aos dois subgêneros
- o registro escrito.

Contudo, no campo (field), encontramos diferenças. Nas cartas-
correntes, há os propósitos comunicativos de persuadir o envio
ou encaminhamento dessas cartas para inúmeras pessoas em meio
social; e, nas cartas de agradecimento, como a nomeação dessa
carta evidencia, há a tentativa de o participante mostrar gratidão
a um participante interativo específico.

Ao nível da outra variável de registro - as relações (tenor)
-, estas evidenciam os diferentes atores sociais que produzem
ou que "consomem" esses gêneros, ou seja, essa categoria de
estudo ajudou-nos a identificarmos os principais produtores e
"consumidores" dessas cartas. Ambos responsáveis pela aceita-
ção desse gênero em sociedade, pois os produtores participam
do trabalho "artesanal" das cartas, escolhendo, na linguagem, os
elementos que mais se encaixam e interagem na construção do
sentido desses gêneros para eles serem aceitos em meio social; já
os "consumidores", através da interação e da divulgação desses
gêneros, promovem essa aceitação.

Além disso, quem é produtor de determinado gênero pode
ser "consumidor" de outro gênero, ou, até mesmo, pode ser
"consumidor" do gênero que produziu. Acreditamos que esses
papéis sociais não são fixos e nem estáticos, são dinâmicos, por
isso dependendo do contexto social pode haver essas mudanças
de papéis. Realçamos que a variável de registro 'Relações' é do
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domínio da metafunção interpessoal, por isso designamos os par-
ticipantes de interativos.

Num ponto seguinte da análise, o estudo da transitividade
permitiu-nos verificar que os dois subgêneros de carta têm uma
tendência para o uso de diferentes tipos de processos: no sub-
gênero carta-corrente, verifica-se o predomínio de processos ma-
teriais (60%)com uma menor ocorrência de processos relacionais
(20%)e de processos mentais (20%).Em conformidade com estas
ocorrências, os participantes de maior frequência são instanciados
como Atores, ou seja, aquele tipo de participante cuja agenciação
é do domínio do fazer acontecer.

Por outro lado, no subgênero de carta de agradecimento,
verificamos que os processos predominantes são os mentais (70%),
com um reduzido número de processos materiais (30%),em que os
participantes predominantes tomam a designação de Experiencia-
dores, aqueles que sentem, pensam, desejam. Deste modo, estes
resultados respondem à pergunta de pesquisa (ii) Que diferenças
significativas são veiculadas nos subgêneros cartas, ao nível das
representações, pelos processos e participantes no sistema de
transitividade?

Em forma de conclusão, fica claro que identificar os atores
sociais se torna insuficiente no estudo do gênero carta. As sub-
categorias cartas trazem agregados o predomínio de diferentes
participantes, sejam estes Atores, Experienciadores ou qualquer
outra categoria de participante. Nestas diferentes formas de in-
stanciar a oração como representação da realidade, a forma como
construímos essa realidade é também divergente, mostrando, por
conseguinte, as diferenças desses subgêneros.

Considerações finais

Neste capítulo, verificamos a forma como os atores sociais são
designados no gênero carta, através da análise de dois subgêneros:
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a carta-corrente e a carta de agradecimento. Para isso, analisamos
10 exemplares de cartas-correntes e 10 cartas de agradecimento,
com base em Martin e Rase (2008), para o desenvolvimento do
estudo relacionado ao campo (field) , às relações (tenor), ao modo
(mode) e à forma como os participantes são representados na lin-
guagem pelo estudo da transitividade (HALLlDAY,1994).

Independentemente das forças e fraquezas do presente tra-
balho, cremos que o estudo das variáveis do registro, bem como
o estudo da transitividade permitiu-nos em termos descritivos
perceber a fluidez do gênero carta pelo estudo das suas subcate-
gorias. Sugerimos a continuação da pesquisa, no que diz respeito,
por exemplo, à ampliação do corpus, pois, em meio social, há uma
ocorrência significativa de gêneros cartas, que, neste contexto,
por necessidade de delimitação da amostra da pesquisa, não nos
foi possível trabalhar. No entanto, o estudo de outros subgêneros
cartas pode trazer contribuições relevantes, especificamente, para
o estudo do gênero como contexto de cultura. Com isto, queremos
dizer que é pelo estudo do gênero que vemos como a sociedade se
organiza nas suas atividades, o que, em parte, torna esta pesquisa
relevante, pois desvela nos subgêneros cartas sua função comuni-
cativa, bem como os propósitos que as particularizam.
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