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EMENTA:  
Textura é um conceito funcional que inclui a coesão, mas também, e mais importante, a 
coerência. A textura do discurso é criada por meio da mistura de Modos Textuais, no 
contexto de um gênero específico e pode ser explicada em termos de apenas três modos 
de textura representacional – narrativa, descrição e argumento. A razão para tal fusão 
deriva da necessidade de apoiar o argumento com evidência, o que pode ser feito por 
meio da narrativa ou da descrição.A fusão extremamente comum de ModosTextuais por 
meio de fusão linear ou escalada surge, especialmente no estudo de caso de um dos 
editoriais.A argumentação conta com o modelo retórico deToulmin (1958), por meio de 
um número de funções: hipóteses, previsões, avaliações e afirmações. O último deles 
frequentemente realiza um papel ideológico no discurso, via afirmação não-modalizada 
(monoglossia). A ideologia para se estabelecer conta com o sistema de valores, que 
pode ser descrito linguisticamente em termos da avaliação presente nos textos. A 
avaliação tem sido estudada na Gramática Sistêmico-Funcionalcom o nome de 
Avaliatividade, de Martin (2000, 2003), referente ao modo como os interlocutores estão 
sentindo, os julgamentos que fazem e a apreciação de vários fenômenos de sua 
experiência.  
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