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1. RESUMO

Este projeto de pesquisa visa realizar o desenvolvimento de um aplicativo para a 

diagramação e formatação dos  processos de transitividade, de acordo com o modelo 

proposto por Michael Halliday, expoente da Gramática Sistêmico-Funcional.

Palavras-chave: Gramática Sistêmico-Funcional. Transitividade. Aplicativo. 

2. INTRODUÇÃO

A Gramática Sistêmico Funcional procura entender a transmissão da informação, 

seguindo análises mais estruturadas. A informação à ser analisada,  parte do 

contexto social em que os participantes estão situados, e vai até a análise 

semântica, gramática-lexical e o canal da informação (se pela fala, escrita, etc.). 

Tudo isto é analisado, seguindo a metodologia da Transitividade. Tendo esta 

metodologia, partimos para o desenvolvimento de um Software com o objetivo de 

colocar em prática, de forma informatizada, a Análise de Transitividade. O objetivo é 

analisar a viabilidade de um Software poder, em níveis satisfatórios, colocar em 

prática a Análise de Transitividade, de forma sistêmica, intuitiva (com um design de 

fácil uso por parte dos Usuários) na ótica de verificar se é possível fazer com que os 

Usuários aprendam e/ou aperfeiçoem a metodologia da Análise de Transitividade.

3. OBJETIVOS

Desenvolvimento de um aplicativo para uso em dispositivos móveis, com a finalidade 

de possibilitar ao usuário a análise dos  processos de transitividade, de acordo com a 

GSF.

4. METODOLOGIA

 Para fins de desenvolvimento do projeto, o processo todo foi dividido em 3 

macro etapas:

Etapa I (Entendendo a Análise de Transitividade)

- Entendimento do problema e solução proposta por Halliday (Gramática Sistêmico 

Funcional)

Etapa II (Desenvolvendo o Software)

- Adaptação do modelo de solução proposto por Halliday na plataforma tecnológica 

que será desenvolvido o aplicativo.

Etapa III (Observando o sucesso: cumprindo o Objetivo desta pesquisa)

- Teste do aplicativo: confrontando o problema com o aplicativo desenvolvido, e 

analisando, sob forma de ferramenta, se o aplicativo soluciona o problema com 



eficiência, eficácia e didática aos usuários.

5. DESENVOLVIMENTO

O projeto foi lançado no BitBucket, um repositório de Software Livre, com 

linhas de códigos programadas. .

 Por se tratar de código fonte aberto, é obrigação escolher uma licença de 

distribuição; sendo assim, optamos pela licença do MIT (Massachusetts Institute of 

Technology), já utilizada em outros projetos de Software Livre.

 Caso queiram ler algumas linham de códigos programadas, podem acessar 

no BitBucket o projeto. Os  TODO's, indicações do que deverá ser programado, estão 

localizados na página principal, abaixo. É só entrar no site: https://bitbucket.org/

gbisconcini/gsf/src

 O sistema utilizado para o projeto é o Git, e é auto-documentado. Ou seja, 

todas as ações realizadas são automaticamente postas  on-line e podem ser 

acompanhadas por qualquer pessoa e, inclusive, alteradas por qualquer pessoa (e 

submetida à análise posterior para aprovação ou não). 

 Através da seção commits (https://bitbucket.org/gbisconcini/gsf/commits/all), é 

possível acompanhar as publicações feitas no projeto. Para qualquer pessoa que 

entenda esta metodologia de projeto, o Git é o próprio documento descritivo. Então, 

podemos abstrair a parte de documentação no desenvolvimento, que, quando 

oportuno, apenas sintetizamos com base no histórico do Git: sem a preocupação de 

esquecer algum detalhe.

 O Git é justamente a ferramenta de controle de projetos Open Source que 

visa documentar e controlar softwares quanto a falhas, progresso, publicações, 

distribuições, manual, ou qualquer outro item que o desenvolvedor julgue válido.

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Foram analisados 5 Softwares, todos americanos, no qual abordam a 

Gramática Sistêmico Funcional, em parte ou no total, como motor para solução de 

diversos problemas. Nenhum destes 5 Softwares tem cunho didático como foco 

principal (http://www.isfla.org/Systemics/Software/Generators.html). Estes 5 

Softwares parecem ser os únicos conhecidos (até a data deste relatório), a usar a 

GSF como ferramenta para solução/funcionalidade. 
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 Foram encontradas evidências de Softwares que usam a GSF para 

Inteligência Artificial. A GSF parece auxiliar no desenvolvimento de máquinas que 

sejam capazes de se comunicar com as pessoas, seja de forma verbal ou escrita.

 Da aparente escassez de evidências de Softwares: para comprovar a eficácia 

da aplicação da Análise de Transitividade (GSF) como meio didático. Falta em 

documentação, seja acadêmica, ou diversa, material para tirarmos as conclusões. 

Isto reforça a metodologia que estamos usando atualmente, de termos de criar um 

Software, aplicando a GSF; para só então fazermos testes com usuários e 

analisarmos a eficácia.

 Do fato de encontrarmos Softwares usando a GSF em partes ou no total, para 

aplicação de Inteligência Artificial, auxiliando a interação entre Homem x Máquina, 

dentre muitas outras coisas, a GSF parece auxiliar no desenvolvimento de Redes 

Neurais. Esta interação entre o campo da Linguistica e Inteligência Artificial pode 

auxiliar na interpretação de textos, bem como em traduções de outras línguas, uma 

vez que a GSF parte de uma análise Estruturada. 

 Das Redes Neurais citadas acima, o nosso Software não irá possuir 

Inteligência-Artificial. Porém, devido à metodologia da Análise de Transitividade, para 

a catalogação das palavras nos seus  sentidos (próprios da Análise de 

Transitividade), o Software poderá “aprender” as  palavras, armazenando-as em um 

Banco de Dados (repositório), para o Usuário não precisar definir as palavras 

adicionadas para análise no Software. Saliento que o Software irá auxiliar nesta 

Análise, mas não fazer a Análise de Transitividade, de fato. Pois a Inteligência 

Artificial não será aplicada. O que poderá ocorrer é quando o Usuário postar o Texto 

para Análise, o Software irá abrir uma caixa de seleção para o usuário selecionar 

quais as definições mais prováveis para a Metodologia ser aplicada.
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