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ComuniCação individual

A (NÃO) ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE 
ENUNCIATIVA NA DEFESA DA EX-PRESIDENTA DILMA 
ROUSSEFF APRESENTADA À CÂMARA DOS DEPUTADOS

DÂNgELA MACêDO DE LIMA (UFRN)
MARIA DAS VITóRIAS DOS SANTOS MEDEIROS (UFRN)

Introdução

Este trabalho analisa as estratégias de materialização da responsabilidade 
enunciativa na peça de defesa da Ex-presidenta Dilma Rousseff, chamada de Ma-
nifestação, apresentada à Câmara dos Deputados como parte do rito do Impeach-
ment, conforme previsto na Lei nº 1.079/1950 e Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados.

Nesse contexto, considerando que o direito a defesa é constitucional e garan-
tido a qualquer cidadão, sendo regra basilar no Direito Penal, a Manifestação é a 
oportunidade que dispõe o réu para se defender da acusação que lhe é imposta, 
visto que este encontra-se em posição de fragilidade na relação jurídica ante a força 
Estatal. 

A Constituição Federal em seu artigo 52, prevê como sanção ao Presidente que 
comete crime de responsabilidade à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, 
para o exercício de função pública. Como podemos perceber a sanção é gravíssima. 
Por isso em todas as fases do processo se deve oportunizar ao denunciado o direito 
ao contraditório e a ampla defesa. Percebemos que na peça de defesa apresenta-
da, uma série de argumentos foram levantados com o propósito de convencer os 
Senadores (estes fazem as vezes de juízes, no caso de julgamento do impeachment) 
de sua inocência.

Nesse contexto, pretendemos analisar a responsabilidade enunciativa, propos-
ta por Jeam-Michel Adam (2011), para quem, “o grau de responsabilidade enunciati-
va de uma proposição é suscetível de ser marcado por um grande número de uni-
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dade da língua. Sem detalhá-las aqui, é preciso, pelo menos, enumerar as grandes 
categorias, a seguir, que expandem a descrição do que Benveniste (1974, p. 79-88) 
chama de ‘aparelho formal de enunciação.”

O nosso texto está divido da seguinte maneira: Em primeiro, apresentaremos 
uma breve abordagem sobre a Manifestação como gênero textual e a noção do 
plano de texto. Em seguida, apresentaremos a metodologia utilizada, bem como 
a fundamentação teórica e a análise da peça, considerando o plano de texto e os 
modalizadores argumentativos utilizados para apresentar à assunção da responsa-
bilidade enunciativa ou ponto de vista. 

Metodologia

No presente trabalho, objetivamos identificar, descrever, analisar e interpretar 
a materialização da responsabilidade enunciativa no discurso político/jurídico pre-
sente na peça de defesa apresentada pela Ex-presidenta Dilma, através do Advoga-
do Geral da União à época, à Câmara dos Deputados, em obediência os preceitos 
do rito do impeachment. O interesse em estudar esse gênero decorre do momento 
histórico e singular que atualmente marca o nosso país, afetado por crise política/
econômica e denúncias de corrupção que atingiram diretamente a Ex-presidenta 
Dilma que foi afastada do seu cargo em 12 de maio de 2016, e o perdeu em 31 
de agosto de 2016 pelo cometimento de crimes de responsabilidade. Além disso, a 
responsabilidade enunciativa é um fenômeno linguístico ainda pouco explorado no 
que diz respeito ao gênero manifestação.

A pesquisa configura-se como qualitativa, de natureza interpretativista, e o 
método utilizado para nossas análises é o indutivo. A indução, segundo Lakatos e 
Marconi (2003) é um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados 
particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou univer-
sal, não contida nas partes examinadas.  Portanto, o objetivo dos argumentos indu-
tivos é levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que o das premissas 
nas quais se basearam.

O corpus utilizado como objeto de análise constitui-se da peça de defesa da 
Ex-presidenta Dilma Rousseff destinada à Câmara dos Deputados no mês de abril 
do corrente ano, chamada de manifestação, disponibilizada no site da Câmara dos 
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Deputados.  A presente manifestação faz parte do rito do impeachment estabeleci-
do pela Lei nº 1.079/1950, bem como o regimento interno da Câmara dos Deputa-
dos, especificamente em seu artigo art. 218, § 4º, que dispõe: “Do recebimento da 
denúncia será notificado o denunciado para manifestar-se, querendo, no prazo de 
dez sessões”. (grifo nosso).

No caso analisado, a manifestação foi entregue em 04/04/2016, pelo Advogado 
Geral da União, à época, José Eduardo Cardoso, à Comissão do Impeachment na Câ-
mara dos Deputados. O documento contém cerca de 200 páginas, sendo composto 
das seguintes partes: I) Considerações Iniciais; II) Questões Preliminares; III) Mérito; 
IV) Criminalização da Política Fiscal; e V) Conclusão. 

A fim de delimitar nosso estudo, considerando a extensão do conteúdo pro-
duzido, nos ateremos apenas à seção que trata das questões preliminares, na sub-
seção denominada de “As condições de admissibilidade do processo de impeachment 
no Estado Democrático de Direito”. Importante registrar que uma vez acatadas as 
questões preliminares, não se analisa o mérito da questão controvertida. O que não 
aconteceu no presente caso. Após o recebimento da manifestação, a comissão vo-
tou no relatório final com parecer favorável à abertura do processo de impeachment. 
Os argumentos utilizados nas questões preliminares, giram em torno basicamente 
da alegação de nulidade do recebimento da denúncia; dos vícios procedimentais na 
tramitação do processo de recebimento da denúncia por crime de responsabilida-
de; a indevida juntada da delação premiada feita pelo Senador Delcídio do Amaral 
etc. 

A manifestação como gênero textual e a noção do plano de 
texto

Segundo Bakhtin (1997, p. 297), os gêneros textuais são específicos em cada 
uma das esferas sociais. Nesse aspecto, o gênero manifestação, mostra-se como 
figura essencial ao exercício do direito de defesa, mesmo diante de um contexto em 
que não se analisa o mérito da questão. É que a Constituição Federal garante a to-
dos os cidadãos o direito ao contraditório e a ampla defesa. Sobre o assunto escreve 
Cunha e Novelino (2016):
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O contraditório, entendido como a ciência bilateral dos atos do processo 
com a possibilidade de contrariá-los, é composto por dois elementos: in-
formação e reação, sendo esta meramente possibilitada em se tratando 
de direitos disponíveis [...] A ampla defesa é uma decorrência do contra-
ditório (“reação”). É assegurada ao indivíduo a utilização, para a defesa 
de seus direitos, de todos os meios legais e moralmente admitidos [...].

Apesar da Lei do Impeachment não disciplinar o modo de elaboração do gênero 
manifestação, tomemos por analogia a defesa prévia, esculpida no artigo 396 do 
CPP, uma vez que, citado, o acusado deve responder à acusação, por escrito. Essa 
resposta, por uma questão de praxes jurídica, tem a forma de petição inicial. 

Segundo ADAM (2011, 258) existem dois tipos de plano de texto, o convencio-
nal e o ocasional. O convencional, para o autor, é “fixado pelo estado histórico de 
um gênero ou subgênero de discurso”, enquanto que o ocasional é “inesperado, 
deslocado em relação a um gênero ou subgênero de discurso”. Como exemplo de 
planos convencionais, que são estruturas mais fixas, o autor cita como exemplo o 
plano oratório e o plano canônico da dissertação enquanto que no plano ocasional 
o autor cita como exemplo a carta. 

No tocante ao nosso Corpus, podemos classificá-lo como ocasional, uma vez 
que, o produtor é livre na elaboração da estrutura composicional do texto, con-
forme podemos observar no comparativo abaixo do plano de texto da manifesta-
ção da Ex-presidenta Dilma e do Ex-presidente Fernando Collor de Melo. Na análise 
abaixo, mostraremos como essa estrutura composicional se modifica, justificando 
a ideia de que o gênero Manifestação está muito mais para um “modelo” ocasional 
do que convencional.
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Quadro 01 - Estrutura composicional do gênero manifestação – Ex-presidenta Dilma

TRECHOS DA MANIFESTAÇÃO

I – Endereçamento Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, dos Deputados e Ex-
celentíssimo Senhor Presidente da Comissão Especial da Câmara dos 
Deputados competente para a análise da denúncia

II – Qualificação 
da Parte [...]

A Excelentíssima Senhora Presidenta da República, representada pelo 
Advogado-Geral da União, nos termos do art. 131 da Constituição e do 
inciso V do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 1 O de fevereiro de 
1993, vem apresentar, em resposta à Mensagem nº 04, de 17 de mar-
ço de 2016 - comunicada por meio do Aviso nº 04/2016 (em anexo) e 
que se reporta à Mensagem nº 45, de dezembro de 2015 (em anexo)-, 
dentro do prazo fixado de dez sessões dessa Casa Legislativa (contan-
do-se como primeira sessão a realizada no dia 18 de março de 2016), 
manifestação a respeito da Denúncia por Crime de Responsabilidade 
nº 1, de 2015.

III - Considerações 
Iniciais

A República Federativa do Brasil "constitui-se em Estado Democrático 
de Direito". É o que estabelece, in verbis, a nossa vigente Constituição 
Federal, logo na sua primeira disposição normativa. Lutas, angústias 
e terríveis sofrimentos pavimentaram um longo caminho percorrido 
para que pudéssemos chegar, finalmente, a esta histórica afirmação 
constitucional. Muitos morreram, padeceram nos cárceres ditatoriais, 
foram torturados, exilados ou tiveram suas vidas arruinadas, até que, 
finalmente, o império absoluto da lei e da vida democrática passou a 
reger e a iluminar a vida de todos os cidadãos brasileiros. [...]

IV - Questões 
Preliminares

II.1) A nulidade do recebimento da denúncia pelo presidente da Câma-
ra Eduardo Cunha em face de notório desvio de finalidade. Antes de 
adentrar no mérito da presente acusação, cumpre ressaltar a indiscutí-
vel nulidade da decisão proferida pelo Sr. Presidente da Câmara, Depu-
tado Eduardo Cunha, ao receber, mesmo que parcialmente, a denúncia 
originalmente proposta. Isto porque, data maxima venia, incorreu esta 
autoridade parlamentar em manifesto desvio de poder (ou desvio de 
finalidade) ao recebê-la. [...]

V - Mérito Firmadas, na presente manifestação, as considerações preliminares 
que permitiram o desenvolvimento das premissas jurídicas e políticas 
que definem o processamento do presente processo de impeachment, 
e arguidas as questões preliminares que apontam clamorosas situa-
ções de inconstitucionalidade e ilegalidade que viciam definitivamente 
a sua tramitação, cumpre que se venha a analisar o mérito_das de-
núncias de crime de responsabilidade indevidamente imputadas à Sra. 
Presidenta da República. [...]

VI - Criminaliza-
ção da Política 
Fiscal

A política fiscal, em especial seu papel diante de uma crise econômica, 
é objeto de intenso debate entre os economistas e a população em 
geral. Grosso modo, pode-se dividir o debate atual sobre o papel do 
Estado e da política fiscal em duas posições. [...]
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VII - Conclusão Todas as razões desenvolvidas ao longo da presente defesa revelam, 
de forma inconteste, a necessidade de ser extinto, seja por razões 
estritamente processuais, seja pela manifesta improcedência das de-
núncias recebidas pelo Sr. Presidente da Câmara, o processamento do 
presente pedido de impeachment. [...]

VIII - Dos requeri-
mentos

Diante de todo o exposto, requer-se:
a) o reconhecimento da nulidade do ato de instauração do presente 
processo de impeachment determinado pelo Sr. Presidente da Câmara 
Eduardo Cunha e de todos os seus atos subsequentes, com a extinção 
do presente processo, em razão do manifesto desvio de poder que de-
finitivamente o viciou, sem que, em bom direito, seja possível a ocor-
rência de qualquer possibilidade jurídica plausível de convalidação [...]

 Fonte: manifestação a respeito da Denúncia por Crime de Responsabilidade nº 1, de 2015.

Quadro 02 - Estrutura composicional do gênero manifestação – Ex-presidente Collor

TRECHOS DA MANIFESTAÇÃO

I – Endereçamento Câmara dos Deputados
Exmo. Sr. Deputado Gastone Righi, Presidente da Comissão Especial 

II – Qualificação 
da Parte

Fernando Affonso Collor de Mello, Presidente da República Federativa 
do Brasil, nos autos do pedido de autorização para processo de impe-
achment resultante de denúncia apresentada por Barbosa Lima Sobri-
nho e Marcello Lavenêre Machado, vem, nos termos do art. 217, § 19, 
n. I, do Regimento Interno [...]

III – esclarecimen-
to necessário

A oportuna e exata advertência inscrita no frontispício destas alega-
ções preliminares de defesa revela a esperança de defendente de que, 
doravante, venham a ser respeitados seus mais elementares direitos 
de acusado, para a preservação dos quais já foi compelido a ingressar 
no Eg. Supremo Tribunal Federal [...]

IV – Inépcia da 
Denúncia

Os ilustres cidadãos Barbosa Lima Sobrinho e Marcello Lavenêre Ma-
chado ofereceram denúncia contra o Presidente da República, impu-
tando-lhe a prática de supostos crimes de responsabilidade, à invoca-
ção do art. 85, ns. IV e V, da Constituição Federal, e dos arts. 89, n. 7, e 
99, n. 7, da Lei n. 1.079, de 10.4.50. [...]

V- Nullum Crimen 
Nulla Poena Sine 
Lege

Em tema de responsabilidade político-administrativa dos altos dignitá-
rios do Estado, vale recordar que, entre nós, domina o princípio da re-
serva legal. Além das diretrizes estabelecidas na própria Carta Magna 
(art. 85 e seus diversos incisos), há necessidade da definição legal dos 
crimes de responsabilidade (art. 85, parágrafo único). [...]
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VI – Destinatário 
da denúncia

Os ilustres denunciantes, que a formularam, nem o ilustre Presidente 
da Câmara, que a recebeu, parecem ter 470 atentado para a recente 
modificação da competência das Casas do Congresso em matéria de 
impeachment: a Câmara deixou de ser o tribunal de pronúncia, que 
declarava a procedência da acusação [...]

VII – Ilegitimidade 
“ad causum”

Outro grave obstáculo que se antepõe à prese~ te denúncia por cri-
mes de responsabilidade imputados ao Presidente da República está 
no art. 129, n. I, da Carta Magna, que considera função institucional do 
Ministério Público “promover, privativamente, a ação penal pública, na 
forma da lei”. [...]

VIII – Rito procedi-
mental da autori-
zação

No mandado de segurança sub judice no Supremo Tribunal, o defen-
dente desenvolveu exaustivas considerações -- que ficam fazendo 
parte integrante destas alegações preliminares de defesa para de-
monstrar que ao Presidente da câmara cabia escolher entre o rito 
regimental (arts. 217 e 188, n. lI) ou o da Lei n. 1.079/50, caso a tivesse 
como recepcionada pela Constituição vigente. [...]

VIII – Pretensa in-
constitucional do 
art. 188, nº 11

Ao defender o ato indefensável que a impetração atacou, o ilustre Pre-
sidente da Câmara chegou a sustentar a inconstitucionalidade do art. 
188, n. II, do Regimento Interno, que torna imperativo o voto secreto, 
se e quando a Casa for chamada a deliberar sobre a autorização em 
causa [...]

IX – Relatório da 
CPI

A denúncia busca amparo exclusivamente no relatório final da CPI, da 
lavra do ilustre Senador AMIR LANDO, que é considerado pelos denun-
ciantes seguro apoio para a grave acusação feita ao defendente. [...]

X – Produção de 
provas

Já se viu que, de acordo com a Constituição, a autorização cameral a 
que alude o art. 51, n. I, implica a possibilidade de imediata instaura-
ção de processo por crime comum ou por crime de responsabilidade 
contra o Presidente da República.

XI – Conclusão O defendente está certo de que não cometeu qualquer dos crimes de 
responsabilidade que lhe são imputados, pois não procedeu de modo 
incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do alto cargo que 
ocupa nem permitiu ou tolerou qualquer quer infração a lei federal 
de ordem pública e tudo fez para reforçar o controle da atividade dos 
administradores públicos, corno evidencia a relação anexa (doc. 1 ) .

Fonte: Alegações preliminares de defesa a respeito da Denúncia por Crime de Responsabili-
dade do Ex-Presidente Collor.

Nos exemplos acima citados, podemos perceber que algumas partes, como 
o endereçamento e a qualificação da parte se fazem presente nos dois textos, en-
quanto que as outras partes vão se diferenciando. 
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Adam (2008, p. 254-5) defende que os planos de textos “desempenham um 
papel fundamental na composição macroestrutural do sentido”, de modo que “o re-
conhecimento do texto como um todo passa pela percepção de um plano de texto”. 
Nesse caso, como exemplificado, o plano de texto torna-se um princípio organiza-
dor para a construção de sentidos do texto e mesmo que esse texto não tenha um 
plano convencional, mas ele apresenta partes que lhes são peculiares.

Notadamente, esse plano de texto contém partes que identificam o estilo de 
cada gênero. No próprio endereçamento, podemos perceber que os dois se dife-
rem em estrutura, embora queiram se referir a quem se destina a manifestação. 
Podemos perceber também que as partes também se diferenciam, em termos de 
nomenclatura. Enquanto em I temos considerações iniciais, em II temos esclareci-
mentos necessários. Isso revela que, embora tenha o mesmo propósito, o gênero 
pode se diferenciar e cada um terá o seu plano de texto específico. 

A responsabilidade enunciativa na manifestação de Dilma 
Rousseff

Conforme apresentado, analisaremos trechos da manifestação, especifica-
mente na seção das questões preliminares, objetivando verificar a (não) assunção 
da responsabilidade enunciativa e o ponto de vista a partir do gerenciamento das 
vozes, ou seja, das instâncias enunciativas (locutor e enunciador). 

Adam (2011) enumera oito categorias de análise, capaz de marcar o grau de 
responsabilidade enunciativa de uma proposição, a saber: os índices de pessoas; 
os dêiticos espaciais e temporais; os tempos verbais; as modalidades; os diferentes 
tipos de representação da fala; as indicações de quadros mediadores; os fenôme-
nos de modalização autonímica; as indicações de um suporte de percepções e de 
pensamentos relatados.  Para este artigo, nos ateremos apenas as modalidades e 
as indicações de quadros mediadores. 

As modalidades, ou modalizadores, apresentam um determinado ponto de 
vista do autor do texto, o qual revela o posicionamento do mesmo em relação a um 
determinado tema.  Vejamos alguns exemplos extraídos da manifestação.
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Vivemos, hoje, felizmente, sob a égide de um autêntico Estado Constitucional, 
que em muito suplanta a feição estrita e limitada da expressão "Estado de Direi-
to", ao menos nos moldes em que teoricamente foi concebida, a partir do final 
do século XVIII, em vários países do mundo ocidental (Rechtsstaat, État de Droit, 
Stato di Diritto, Estado de Derecho, ou a anglo-saxônica "rufe of laul' que para 
alguns a ela se equivale).

É de acordo com essa dimensão jurídica, valorativa e histórica que devemos in-
terpretar e compreender todos os institutos e regras que disciplinam o exercício 
do poder estatal na Constituição Federal de 1988.

Será, assim, um grave equívoco constitucional e democrático, a busca de qual-
quer compreensão jurídica e política das regras que tipificam os crimes de res-
ponsabilidade e disciplinam o processo de impeachment da Presidenta da Repú-
blica, em nosso país, com esquecimento involuntário ou desatenção proposital a 
esta realidade axiológica subjacente ao texto da nossa vigente lei maior.

A Presidenta da República não tem o poder de determinar a dissolução do Con-
gresso Nacional, da mesma forma que não pode ser desligada da sua função por 
uma mera avaliação política da inconveniência de sua permanência pela maioria 
dos membros do Poder Legislativo.

Torna-se absolutamente impensável afirmar-se, assim, que em um regime pre-
sidencialista inserido no âmbito de um Estado Democrático de Direito, meras 
situações episódicas de impopularidade governamental, per se, possam ser ti-
dos como motivos ou causas legais e legítimas capazes de ensejar a perda do 
mandato de uma Presidenta da República.

Todavia, no âmbito de um Estado Democrático de Direito, seria contraditório e 
irrazoável que restasse consagrada a irresponsabilidade absoluta do Presidente 
da República em relação aos atos que pratica no exercício da sua competência, 
rememorando vetusta e ultrapassada concepção (" the king can do no wrong'').

Esses modalizadores indicam que o ponto de vista do autor é apresentado 
principalmente por meio dos adjetivos e dos advérbios presentes no texto, uma vez 
que, por meio destes, o autor revela seu posicionamento.
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Em relação ao quadro mediativo, podemos perceber, nos excertos abaixo que 
o autor se utiliza de advérbios de lugar, além de argumentos legais e de autoridade 
para justificar o seu ponto de vista, atribuindo para outro a responsabilidade enun-
ciativa do dizer. Vejamos os excertos abaixo:

Inteira razão assiste, pois, ao ilustre Ministro Luís Roberto Barroso quando che-
gou a afirmar peremptoriamente:

No Brasil, a Presidenta da República tem a legitimidade democrática para o exer-
cício das suas atribuições conferida diretamente pelo povo (art. 1 º, parágrafo úni-
co, da Constituição Federal), por voto direto secreto, para um mandato de quatro 
anos (art. 82 da Constituição Federal).

Determina o art. 85 da nossa Carta Constitucional que a responsabilização do 
chefe do Poder Executivo apenas poderá ocorrer nos casos de crimes de respon-
sabilidade, entendendo-se por estes "os atos do Presidente da República" que 
"atentem contra a Constituição Federal".

Nesse sentido, podemos entender que ao utilizar o quadro mediativo, o autor 
procura se isentar de uma responsabilidade, uma vez que transporta para outro a 
responsabilidade do dizer. Expressões como “ilustre Ministro Luís Roberto Barroso”, 
“art. 1 º, parágrafo único, da Constituição Federal” e “Determina o art. 85” refletem a 
ideia de que o autor está tentando se justificar por determinada escolha, alegando 
que há argumentos de autoridade nos quais ele se ampara para tomar determinada 
decisão, transmitindo a imagem de que não é o seu posicionamento pessoal, mas o 
que é permitido perante a lei brasileira.
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Considerações finais

Para esse estudo, evidenciamos os modalizadores e alguns aspectos do qua-
dro mediativo no gênero manifestação, observando que esses elementos linguísti-
cos são partes constituintes para o sentido global do texto. Além disso, observamos 
características do plano de texto, o qual se enquadra como ocasional, segundo a 
perspectiva de Adam (2011).

Assim, verificamos que o gênero manifestação se enquadra como flexível, sem 
perder a sua intenção principal. Comprovamos, também, que o ponto de vista do 
autor revela-se por meios de palavras ou expressões utilizadas pelo autor, esteja 
ele assumindo com um léxico próprio ou quando ele faz uso de citações ou recur-
sos/argumentos de autoridade para justificar sua opção. Desse modo, os gêneros, 
especificamente os do discurso jurídico e do discurso político, como é o caso, são 
compostos por mais elementos persuasivos, uma vez que a intenção comunicati-
va destes é de persuadir, inocentando ou condenando um determinando indivíduo 
em função de uma ação específica. Ressaltamos que os conectores argumentativos 
agem como marcas linguísticas apontando o ponto de vista do enunciador.
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ComuniCação individual

A (NÃO) ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE 
ENUNCIATIVA: UM ESTUDO DO VOTO DO RELATOR EM 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADIN 3510) 
DA SUPREMA CORTE BRASILEIRA

MARIA NIETE SANTOS DE MEDEIROS (UFRN)
NOEMIA JOALINA ALVES PINhEIRO (UFRN)

Introdução

O presente estudo objetiva descrever, analisar e interpretar a (não)assunção 
da Responsabilidade Enunciativa (RE) em julgamentos da Suprema Corte Brasileira, 
considerando que o próprio Supremo Tribunal Federal – STF., denomina-se o “guar-
dião-mor” da Carta Magna e “Corte Constitucional uma casa de fazer destino

O corpus da pesquisa constitui-se do voto do relator em Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADIn 3510), doravante, ADIn, a qual trata do julgamento de cons-
titucionalidade da Lei de Biossegurança, gênero discursivo pertencente ao domí-
nio jurídico, escolhido em razão da repercussão do tema não só para as pesquisas 
científicas, mas também porque servirá de parâmetro para os demais julgamentos 
em instâncias inferiores. E mais, a pretensão de estudar a materialidade linguística 
neste gênero deve-se ao fato da necessidade de explicitar o grau de engajamento 
do locutor/enunciador pelo conteúdo proposto por meio do voto, ou seja a assun-
ção de responsabilidade do Ministro sobre seu voto. O julgamento da ADIn nº 3510 
trouxe à pauta do Supremo Tribunal Federal o reconhecimento da constituciona-
lidade das pesquisas com células tronco para se contrapor a todos os dispositivos 
do art. 5º da Lei Federal nº 11.105, de 2005, popularmente conhecida como “Lei de 
Biossegurança”, sob o ponto de vista ético, jurídico e institucional. 

A pesquisa tem como embasamento teórico os estudos da Linguística de Texto 
(LT), com ênfase nos pressupostos da Análise Textual dos Discursos (ATD). Assim, 
procura compreender como o locutor/enunciador faz uso de estratégias discursivas 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10922412/artigo-5-da-lei-n-11105-de-24-de-marco-de-2005
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96812/lei-de-biosseguranca-lei-11105-05
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que indicam a RE., na tentativa de responder às seguintes questões: o locutor assu-
me a responsabilidade enunciativa dos enunciados proferidos no texto ou isenta-se 
da assunção desses enunciados, remetendo à voz a outro(s)? Como o locutor do 
texto se posiciona em relação aos Pontos de Vista (PDV) de enunciadores segundos 
(e2)?  Como inscreve PDV próprio no texto? Isto posto, após análise, pretendemos 
definir como o gerenciamento dos PDV, próprios e alheios, colabora para a constru-
ção da autoria no voto do Ministro do STF. 

Na elaboração deste trabalho definimos como objetivo geral compreender 
como o locutor/enunciador faz uso de estratégias discursivas que indicam a Res-
ponsabilidade Enunciativa – RE. Para tanto, os seguintes objetivos específicos foram 
definidos: descrever como o locutor assume a Responsabilidade Enunciativa dos 
enunciados proferidos no texto ou isenta-se da assunção desses enunciados, reme-
tendo à voz a outro(s); Analisar como o locutor do texto se posiciona em relação aos 
Pontos de Vista (PDV) de enunciadores segundos (e2) e interpretar como o locutor/
enunciador inscreve PDV próprio no texto.

O trabalho segue os postulados de Adam (2011), acerca da Análise Textual do 
Discurso (ATD) e da Responsabilidade Enunciativa dos enunciados, bem como Ra-
batel (2009, 2010, 2015), e Rodrigues; Passeggi; Silva Neto (2010). Para tanto, realiza-
mos uma pesquisa qualitativa, de natureza interpretativista e utilizamos o método 
indutivo.

Pressupostos teórico

A Análise Textual dos Discursos (ATD), postulada por Adam (2011), propõe-se a 
estudar o discurso associado ao texto, pois considera a Linguística Textual (LT) “[...] 
uma teoria da produção co(n)textual de sentido, que deve fundar-se na análise de 
textos concretos.” Adam (2011, p. 23). Para tanto, percorre as diversas abordagens 
teóricas de Saussure, de Benveniste, do círculo de Bakhtin, da Análise de Discurso 
de linha francesa e da Linguística Textual (LT), a fim de “articular uma linguística tex-
tual desvencilhada da gramática de texto e uma análise de discurso emancipada da 
análise de discurso francesa (ADF)” (ADAM, 2011, p. 43), utilizando-se de conceitos 
distintos e complementares em certos aspectos da ADF e da LT, são estabelecidos 
noções e níveis de análise próprios da ATD, uma vez que entende a “linguística tex-
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tual como um subdomínio do campo mais vasto da análise das práticas discursivas” 
(ADAM, 2011, p. 43).

Assim, Adam propõe um novo quadro teórico a partir de categorias tomadas 
de empréstimo de diversas abordagens teóricas para a análise do texto em diferen-
tes níveis (textura, estrutura composicional, semântico, enunciação, atos do discur-
so) na relação com os discursos e os gêneros, conforme demonstrado no Esquema 
4: Níveis ou planos da análise de discurso.

Figura 1: Esquema 4 - Níveis de análise de discurso e de análise de texto

Fonte:  (ADAM, 2011, p 61)

Escolhemos o fenômeno da Responsabilidade Enunciativa (nível 7) para ana-
lisar o voto do relator por entender que estando circunscrito a um julgamento de 
grande repercussão jurídica e social, deve se posicionar ante seus enunciados e 
justificá-los, argumentando-os para efetivar seu poder de persuasão. Ressaltamos 
que a separação dos níveis e, consequentemente, a análise focada no nível da res-
ponsabilidade enunciativa ocorrem somente para fins/efeitos didáticos de estudo, 
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uma vez que “cada enunciado elementar do texto expressa, simultaneamente, um 
conteúdo semântico, um ponto de vista e um valor ilocucionário/argumentativo”, 
conforme ressaltam Rodrigues; Passeggi; Silva Neto (2010 p. 268).

Para a Análise Textual dos Discursos (ADAM, 2011), a enunciação é um proces-
so em que os interlocutores, “sujeitos ativos”, agem em função de uma orientação 
argumentativa, pois “Todo texto constrói, de forma mais ou menos explícita, seu 
contexto de enunciação” (ADAM, 2011, p. 56). 

Sendo um ato individual, situado socialmente, a enunciação possui uma di-
mensão dialógica da realidade do discurso, decorrente de ações e de contextos so-
ciodiscursivos, os quais desencadeiam enunciados passíveis de seres responsabi-
lizados. Assim a responsabilidade enunciativa consiste em atribuir pontos de vista 
a enunciados e associá-los a enunciadores. Portanto, a ATD evidencia a Responsa-
bilidade Enunciativa como uma categoria de análise que possibilita compreender o 
desdobramento polifônico dos enunciados.

Com base em Adam (2011), a responsabilidade enunciativa “consiste na assun-
ção por determinadas entidades ou instâncias do conteúdo do que é enunciado, 
ou na atribuição de alguns enunciados ou PdV a certas instâncias” (Passeggi, Ro-
drigues, Silva Neto, Sousa & Soares, 2010, p. 299). Por outro lado, o autor ainda 
afirma que “os enunciados podem, assim, não ser assumidos pelo locutor-narrador” 
(Adam, 2011, p. 115), ou porque são atribuídos a outrem (a um enunciador segundo), 
ou porque são anônimos, constituindo-se em PdV ligados à opinião comum. Nesse 
caso, é possível ao locutor-narrador marcar o distanciamento enunciativo em rela-
ção ao PdV proferido.

Para Adam (2011, p. 117) “o grau de responsabilidade enunciativa de uma pro-
posição é suscetível de ser marcado por um grande número de unidades da língua”, 
apresentando um quadro de categorias de análise conforme segue: os índices de 
pessoa, os dêiticos espaciais e temporais, os tempos verbais, as modalidades, os di-
ferentes tipos de representação da fala, a indicação de quadros mediadores, os fe-
nômenos de modalização autonímica e as indicações de um suporte de percepções 
e de pensamentos, cada uma apresentando marcas linguísticas específicas.

Analisando o texto sob a perspectiva da Responsabilidade Enunciativa, recor-
remos também aos estudos de Rabatel, cuja definição de responsabilidade enun-
ciativa (em francês Prise en charge énonciative -PEC  ) é relativamente semelhante 
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a que encontramos em Adam (2011). Trata-se dos casos em que o primeiro locutor/
enunciador (L1/E1) assume o conteúdo proposicional dos PdV1 que ele julga serem 
verdadeiros (assunção de responsabilidade).

Assim, interrogar sobre a responsabilidade enunciativa e sobre o posiciona-
mento do L1/E1 é o mesmo que procurar saber: qual é o PdV de L1/E1? Qual sua 
posição sobre o PdV quando o imputa a outrem? Pois, mesmo que se admita o dis-
tanciamento e uma possível neutralidade de L1/E1, ele é sempre convocado a emitir 
uma posição no discurso.

Para responder a essas questões, estabelecemos como objetivos identificar, 
descrever, analisar e interpretar pontos de vista (PdV) frequentes no voto em análi-
se através das marcas linguísticas que revelam esses PdV. Nosso estudo circunscre-
ve-se, portanto, no âmbito do fenômeno da Responsabilidade Enunciativa.

Com intuito de tornar evidentes as instâncias originárias do ponto de vista, 
elegemos três categorias linguísticas apontadas por Adam (2011) como unidades da 
língua responsáveis por marcar no texto o grau de Responsabilidade Enunciativa de 
uma proposição: os índices de pessoa, os dêiticos espaciais e temporais e a indica-
ção de quadros mediadores.

No caso dos índices de pessoa seriam como uma instância primeira a atestar 
a relação do locutor com sua enunciação. Desse modo, o locutor dispõe de um con-
junto específico de marcas da língua para manifestar sua posição, mas isso se dá 
primeiramente pela emergência dos índices de pessoa (a relação eu-tu) que não se 
produz senão na e pela enunciação. É o caso dos pronomes pessoais (eu, tu, nós...), 
pronomes possessivos (meu, teu/vosso, seu...), que expressam em primeiro lugar 
uma ligação com aquele que profere um anunciado, deixando, pois, assinalada a 
presença do indivíduo na língua.

Seguindo a mesma linha teórica de base para o esboço dos índices de pessoa 
como marcas da responsabilidade enunciativa, a categoria dos dêiticos espaciais 
e temporais recobrem as categorias relacionadas à pessoa, tempo e espaço. Tais 
elementos apresentam a propriedade de identificar, remeter, apontar ou construir 

1. Encontramos três abreviações diferentes para o termo ponto de vista: PdV, na obra de Adam (2011), 
PDV, no trabalho de Rabatel (2009) e pdv  nos estudos desenvolvidos pela Teoria Escandinava da Polifo-
nia Linguística (ScaPoLine). mantemos nesta pesquisa a abreviação PdV, conforme Adam (2011).
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referentes necessariamente vinculados ao momento da enunciação, portanto, ex-
tremamente dependentes do contexto enunciativo (Adam 2011).

E ainda, a categoria indicações de quadros mediadores (mediativo) desenvol-
vida por Guentchéva (1996), que traz elementos gramaticais que, entre outras fun-
ções, comporta a de indicar a fonte do conteúdo proposicional presente no enuncia-
do. Trata-se de recurso linguístico usado pelo enunciador para marcar uma atitude 
de distanciamento, ao mesmo tempo em que marca seu engajamento diante das 
informações mediatizadas (LOURENÇO, 2015).

Contextualização do corpus

Ação Direta de Inconstitucionalidade, prevista na Constituição Federal de 
1988, no art. 102, I, a., é uma “Ação para obter do STF declaração de inconstitucio-
nalidade de lei em tese ou de ato nominativo.” (GUIMARÃES, 2010, p. 38).  

Nesse contexto, compreendemos que cabe ao STF., cuidar para que as leis 
lançadas posterior a nossa Carta Magna não possam ferir os direitos já garantidos 
a todos os cidadãos brasileiros. No Regimento Interno do Supremo Tribunal Fede-
ral – RISTF., dos artigos 169 a 178, disponível em Brasil - www.stf.jus.br ., podemos 
encontrar toda normatização que trata do processo de ADIn, nele inserindo-se a 
sessão de julgamento com a prolatação dos votos dos 11 ministros.

O texto concreto escolhido para estudo e análise, neste trabalho, refere-se ao 
voto do Ministro Relator, Ayres Brito, que integra um texto maior da ADIn 3510. O 
voto trazido escrito a sessão de julgamento é composto por sucinto relatório e o 
voto propriamente, disposto em uma sequência de parágrafos numerados, totali-
zando 70, em 55 páginas.

 Análise dos dados 

Nos exemplos retirados do voto em análise observaremos quais são as estra-
tégias mobilizadas pelo Ministro relator para demarcar a quem pertencem os PdVs, 
quem se responsabiliza pelo conteúdo proposicional neles expressos, a (não) assun-
ção da responsabilidade enunciativa e qual  o seu posicionamento quando se trata 
do PdV alheio, e2, e as implicações dessas estratégias para a construção do voto do 
relator.
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Exemplo 1

16. Daqui se infere - é a minha leitura - cuidar-se de regração legal a sal-
vo da mácula do açodamento ou dos vícios da esdruxularia e da arbi-
trariedade em matéria tão religiosa, filosófica e eticamente sensível 
como a da biotecnologia na área da medicina e da genética humana. 
Ao inverso, penso tratar-se de um conjunto normativo que parte do pres-
suposto da intrínseca dignidade de toda forma de vida humana, ou que 
tenha potencialidade para tanto, ainda que assumida ou configurada do 
lado de fora do corpo feminino (caso do embrião in vitro). Noutro dizer, 
o que se tem no art. 5º da Lei de Biossegurança é todo um bem concate-
nado bloco normativo que, debaixo de explícitas, cumulativas e razoá-
veis condições de incidência, favorece a propulsão de linhas de pesqui-
sa científica das supostas propriedades terapêuticas de células extraídas 
dessa heterodoxa realidade que é o embrião humano in vitro.

No exemplo 1, vemos que os índices de pessoa revelam o comprometimento 
do L1/E1 em relação ao conteúdo do PdV proferido. Nos trechos realçados de negri-
to no exemplo mostram-se como as primeiras evidências de uma relação de L1/E1 
com sua enunciação. Nos dois casos, o L1/E1 se faz presente no enunciado, demons-
trando um engajamento em relação ao conteúdo de que se fala, sendo isso atesta-
do pelas marcas de primeira pessoa (pronome e verbo – “minha leitura”, “penso”), 
bem como na própria significação dos termos que marcam seu posicionamento, 
pois é a sua leitura, ou seja, a interpretação dos fatos E1/L1, e ainda, como pensa.

Exemplo 2

19. [...] Mas personalidade como predicado ou apanágio de quem é pes-
soa numa dimensão biográfica, mais que simplesmente biológica, se-
gundo este preciso testemunho intelectual do publicista José Afon-
so da Silva:
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“Vida, no texto constitucional (art. 5º, caput), não será considerada ape-
nas no seu sentido biológico de incessante auto-atividade funcional, pe-
culiar à matéria orgânica, mas na sua acepção biográfica mais compre-
ensiva (...)”.

Já no exemplo 2, no fragmento “segundo este preciso testemunho intelectual 
do publicista José Afonso da Silva:” o uso da expressão mediatizadora “segundo” 
introduz a presença de e2, a fala do intelectual, marcada de modo explícito. Ele ma-
nifesta nesse momento concordância com o posicionamento de e2 para corroborar 
com seu discurso, além de utilizar a modalidade apreciativa em “preciso testemu-
nho intelectual”.

Exemplo 3

29. Não estou a ajuizar senão isto: a potencialidade de algo para se 
tornar pessoa humana já é meritória o bastante para acobertá-lo, infra-
constitucionalmente, contra tentativas esdrúxulas, levianas ou frívolas 
de obstar sua natural continuidade fisiológica. 
[...]
Essa pessoa humana, agora sim, que tanto é parte do todo social quanto 
um todo à parte. Parte de algo e um algo à parte. Um microcosmo, en-
tão, a se pôr como “a medida de todas as coisas”, na sempre atual pro-
posição filosófica de Protágoras (485/410 a.C.) e a servir de  inspiração 
para os compositores brasileiros Tom-Zé e Ana Carolina afirmarem que 
“O homem é sozinho a casa da humanidade”. E Fernando Pessoa dizer, 
no imortal poema “TABACARIA”:

“Não sou nada.
Nunca serei nada.
Não posso querer ser nada.
À parte isso, tenho em mim
todos os sonhos do mundo”.
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Um conjunto de vozes pode ser identificado na composição do exemplo 3.  A 
voz de L1/E1, que materializa a posição do filósofo, coincide ainda com a visão poé-
tica de renomados compositores e poeta, contribuindo para a visão que o ministro 
tem em relação ao tema, ou seja, a pessoa.

Também percebemos as marcas de índice de pessoa em “estou” mais uma vez 
marcando o posicionamento do enunciador em relação ao que argumenta seu en-
gajamento.

Exemplo 4

51. Passa por este ponto de inflexão hermenêutica, certamente, uma das 
razões pelas quais o sempre lúcido ministro Celso de Mello assentou 
que a presente ADIN é a causa mais importante da história deste 
Supremo Tribunal Federal (ao que se sabe, é a primeira vez que um Tri-
bunal Constitucional enfrenta a questão do uso científico-terapéutico de 
células-tronco embrionárias). Causa cujo desfecho é de interesse de toda 
a humanidade. Causa ou processo que torna, mais que todos os outros, 
esta nossa Corte Constitucional uma casa de fazer destino.

No exemplo 4, traz elementos que fazem referência à situação no qual o enun-
ciado foi produzido, utilizando o dêitico temporal através da expressão “a presente 
ADIN é a causa mais importante da história deste Supremo Tribunal Federal” e o dê-
itico espacial no trecho “esta nossa Corte Constitucional uma casa de fazer destino”. 
Os dêiticos espaciais e temporais também materializam a responsabilidade enun-
ciativa. Os referentes das expressões dêiticas em destaque no exemplo 4 só são 
atualizados no contexto enunciativo nos quais foram construídos. A expressão “a 
presente ADIN” remete a uma dada temporalidade que, porém, o faz numa relação 
particular com a situação imediata em que foi enunciada, pode ser recuperada pela 
via da memória. Nesse caso, a enunciação demarcou um tempo presente, o mo-
mento do julgamento. A expressão “mais importante da história” remete também a 
uma temporalidade, uma vez que esse coloca o julgamento como marco na história.

 Observamos que a expressão “esta nossa Corte Constitucional uma casa de 
fazer destino” faz remissão a um espaço, “a corte constitucional”, lugar onde está 
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sendo apreciada a constitucionalidade da lei, acrescido de “casa”, também referên-
cia ao espaço, no qual se inclui através do marcador de índice de pessoa “nossa”. 

Exemplo 5

67. Tem-se, neste lanço, a clara compreensão de que o patamar do conhe-
cimento científico já corresponde ao mais elevado estádio do desenvolvi-
mento mental do ser humano. A deliberada busca da supremacia em si 
da argumentação e dos processos lógicos (“Não me impressiona o ar-
gumento de autoridade, mas, isto sim, a autoridade do argumento”, 
ajuizou Descartes), porquanto superador de todo obscurantismo, toda 
superstição, todo preconceito, todo sectarismo. O que favorece o alcance 
de superiores padrões de autonomia científico-tecnológica do nosso País, 
numa quadra histórica em que o novo eldorado já é unanimemente eti-
quetado como “era do conhecimento”. 

Neste último exemplo, além dos índices de pessoa em “me” e “nosso”, os dê-
iticos temporal também materializam a responsabilidade enunciativa através das 
expressões “o novo eldorado” e “era do conhecimento” em referência ao momento 
em que a sociedade passa no momento do julgamento.  Também observamos a 
indicação do quadro mediadores na expressão “(‘Não me impressiona o argumento 
de autoridade, mas, isto sim, a autoridade do argumento’, ajuizou Descartes)”, que 
neste caso explicita seu engajamento ao utilizar outros enunciadores (e2), pois, de 
maneira bem particular demonstra como se posiciona em relação a eles, valorizan-
do o enunciado e não a pessoa.
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Conclusão

Em função das estratégias textuais/discursivas mobilizadas no texto, o voto 
do Ministro Relator, Ayres Brito, possibilitou após análise perceber com clareza a 
quem pertencem os PdV (pelo gerenciamento das vozes) e os posicionamentos 
assumidos (pela manifestação de acordo ou desacordo), possibilitando verificar 
que o Ministro expressa-se como um autor que toma posse da palavra, comenta, 
posiciona-se, assume um dizer próprio.

O locutor do texto se posiciona em relação aos Pontos de Vista (PdV) de enun-
ciadores segundos (e2), uma vez que ele manifesta em alguns momentos, confor-
me constatado nas análises concordância com o posicionamento de e2 para cor-
roborar com seu discurso. Quanto à imputação, o interessante foi perceber 
que, na maior parte das vezes, tal recurso vem seguido de um posicionamento de 
acordo (explícito ou não) por parte de L1/E1, isso porque o autor do voto cria um 
contexto de responsabilização compartilhada que coloca as vozes em favor do seu 
próprio dizer. 

 Assim, na construção da autoria no voto do Ministro do STF temos a pre-
dominância da Responsabilidade Enunciativa pelo locutor que utiliza diferentes 
enunciadores para defender as orientações argumentativas e o objetivo nortea-
dor do voto.
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A ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA NO 
gêNERO SENTENÇA JUDICIAL CONDENATóRIA

MARIA DAS VITóRIAS DOS SANTOS MEDEIROS (UFRN)
DÂNgELA MACêDO DE LIMA (UFRN)

Introdução

Este estudo tece algumas considerações a respeito dos operadores argumen-
tativos no gênero sentença judicial, os quais marcam a assunção da Responsabilida-
de Enunciativa. De âmbito jurídico, a sentença se configura como um dos gêneros 
cuja finalidade é a solução de conflitos.  Nesse campo, os procedimentos utilizados 
baseiam-se, principalmente, na presença de argumentos capazes de favorecer uma 
das partes e de modalizadores que expressam o posicionamento de cada uma de-
las, de modo a constituir o sentido global do texto.  O corpus aqui analisado circulou 
na mídia impressa e virtual, sendo direcionado, especificamente, à família de Isabe-
la Nardoni, como também a toda população, já que esse caso atingiu repercussão 
nacional e internacional.

A fundamentação teórica baseia-se nos estudos de Adam (2011), Koch (1996, 
2011) e Pinto (2010), os quais apresentam os elementos do texto e do discurso como 
partes constituintes para o sentido global do texto. 

Nesse sentido, o artigo está organizado da seguinte forma: inicialmente, na pri-
meira seção, introduzir-se-á o gênero sentença judicial e a argumentação. Na segun-
da seção, compreendida pelos organizadores e operadores argumentativos, será 
realizada uma breve introdução sobre os elementos linguísticos que permitem a 
argumentação textual. Na terceira seção será abordada uma abreviada análise dos 
elementos linguísticos que compõe os conectores e operadores argumentativos e, 
por fim, a seção das considerações finais.
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O gênero sentença judicial e a argumentação 

O gênero sentença judicial, de caráter jurídico, tem como propósito apresentar 
respostas a questionamentos já realizados. Previsto no Código de Processo Penal, 
apresenta basicamente três partes, as quais são: relatório, com a identificação das 
partes, exposição dos conflitos do processo e dos procedimentos, os fundamentos 
ou a motivação da decisão a ser tomada e a própria decisão – o dispositivo.  Assim, 
podemos considerar a sentença composta por uma sequência argumentativa, uma 
vez que se remete ao ponto de vista do enunciador, propiciada por uma determina-
da situação. 

De acordo com Fonseca (2006, p. 20) a “argumentação é parte integrante de 
todas as atividades discursivas humanas, sendo mais evidente em determinadas 
áreas do saber do que em outra”, como é o caso do discurso jurídico. Souza (2006, 
p. 149) discorre sobre argumentação, explicitando que 

o ato de argumentar é o ato linguístico capaz de orientar o discurso 
no sentido de determinadas conclusões. Tanto a argumentação, como 
atividade estruturante do discurso, quanto a análise das suas técnicas 
contribuem para o juiz da decisão, na medida em que elas [são] respon-
sáveis por coordenar e conectar as informações do discurso e serem 
responsáveis pela sua eficácia. (SOUZA, 2006, p. 149).

Já para Koch (1996), a interação social por intermédio da língua caracteriza-
se pela argumentatividade, pois, o homem constantemente avalia, julga, critica, ou 
seja, forma juízos.  De acordo coma autora, o ato de argumentar, isto é, de orientar o 
discurso no sentido de determinadas conclusões, constitui “o ato linguístico funda-
mental, pois a todo e qualquer discurso subjaz a ideologia, na acepção mais ampla 
do termo. A neutralidade é apenas um mito: o discurso que se pretende ‘neutro’, in-
gênuo, contém também uma ideologia – a da sua própria objetividade” (Ibid., p. 19).

 Pinto (2010, p.73) discorre sobre os encadeamentos argumentativos explici-
tando que
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são a realização discursiva de uma argumentação em que um locutor 
ao firmar certo número de fatos e ao realizá-lo pretende fazer com que 
o destinatário admita legitimidade de uma certa conclusão. Ou seja, há 
sempre uma intenção por trás dos encadeamentos argumentativos. E, 
ainda, a passagem do argumento à conclusão é fundada num topos (que 
funciona como uma ‘lei de passagem’ ou numa garantia que possibilita a 
passagem do argumento à conclusão).

Segundo Pinto (2010), a teoria da argumentação que se encontra em desen-
volvimento é considerada argumentativa quando destaca a importância dos papéis 
exercidos pelo locutor e enunciador. Nesse ponto, a autora considera a polifonia 
para o estudo da argumentação nos textos e assevera que a perspectiva textu-
al, que é condicionada por questões relativas ao gênero, ainda é recente e pouco 
explorada. Em face disso, ela referencia as publicações de Adam (1992; 1999)1 que 
deram inicio ao estudo de diversos aspectos textuais, dentre os quais, algumas uni-
dades argumentativas homogêneas. 

Pinto (2010) enfatiza que as práticas argumentativas linguísticas atuais estão 
fundamentadas na teoria e na técnica de produção e recepção de discursos da an-
tiguidade clássica, mais precisamente, nos estudos sobre a retórica sistematizados 
por Aristóteles, visto que serviram de base e contribuíram para os estudos atuais 
sobre a argumentação. 

Adam (2011[2008]), em sua obra A Linguística textual: introdução à análise textu-
al dos discursos, discute sobre a orientação argumentativa abordando que ela está 
presente nas atividades discursivas e tem como objetivo convencer ou tentar con-
vencer mediante a exposição de algumas causas. De acordo com Perelman e Olbre-
chts-Tyteca (1996, p. 50):

O objetivo de toda argumentação [...] é provocar ou aumentar a ade-
são dos espíritos as teses que se apresentam a seu assentimento: uma 
argumentação eficaz é a que consegue aumentar essa intensidade de 

1. ADAM, Jean-Michel. Les textes: types et prototypes - récit, description, argumentation, explication 
et dialogue. Paris: Nathan, 1992.
______. Linguistique textuelle: des genres de discours aux texts. Paris: Natahan, 1999.



30

XXVI Jornada do Gelne

adesão, de forma que se desencadeie nos ouvintes a ação pretendida 
(ação positiva ou abstenção) ou, pelo menos, crie neles uma disposição 
para a ação, que se manifestara no momento oportuno. 

O Esquema 21, apresentado por Adam (2011), demonstra a ideia de que os ar-
gumentos se solidificam numa espécie de silogismo, em que as premissas (causas, 
fatos) são a base para conclusão de uma determinada sequência. 

Figura 01 – Esquema 21: Estrutura da sequência argumentativa

Esquema 21

Fonte: (ADAM, 2011, p. 233).

Nesse sentido, os conectores argumentativos assumem a função de organizar 
o texto, ligando as orações e mantendo relação de sentido entre ambas. Ao fazer es-
sas ligações, esses conectores indicam o tipo de relação ali existente, numa relação 
de coordenação e/ou de subordinação.

Segundo Adam (2011, p. 179), 

os conectores entram numa classe de expressões linguísticas que rea-
grupa, além de certas conjunções de coordenação (mas, portanto, ora, 
então), certas conjunções e locuções conjuntivas de subordinação (por-
que, como, com efeito, com consequência, o que quer que seja, então etc.) e 
grupos nominais ou preposicionais (apesar disso etc.)..

Desse modo, esses conectores são responsáveis por encadear as orações e 
indicar relações, as quais determinam a progressão textual, ajudando a construir o 
sentido coerente do texto. 



31

XXVI Jornada do Gelne

Os organizadores textuais e operadores argumentativos na 
construção do ponto de vista e responsabilidade enunciativa

Os operadores argumentativos podem ser entendidos como as palavras res-
ponsáveis pela coesão e organização de sentidos no texto, mantendo a coesão e 
coerência entre as ideias. Além disso, esses operadores também são responsáveis 
por apresentar um posicionamento, um PdV, do locutor. 

Koch (2011, p. 33) também discorre sobre os operadores argumentativos, jus-
tificando que são

[...] responsáveis pelo encadeamento dos enunciados, estruturando-os 
em textos e determinando a sua orientação argumentativa [e, por esse 
caminho, eles são inscritos] [...] no discurso através de marcas linguísti-
cas, fazendo com que se apresente[m] como um verdadeiro ‘retrato’ de 
sua enunciação. 

Conforme Adam (2011, p.189), os operadores argumentativos podem assumir 
funções

[...] de segmentação, de Responsabilidade Enunciativa e de orientação 
argumentativa dos enunciados. [...] [podendo compor essa categoria] 
tanto os argumentativos e concessivos (mas, no entanto, entretanto, 
porém, embora, mesmo que...) quanto os explicativos e os justificativos 
(pois, porque, já que, se—é que...), o se dos hipotéticos reais e ficcionais, o 
quando dos hipotéticos reais e os simples marcadores de um argumento 
(até, [até] mesmo, aliás, por sinal, além do mais, não apenas...).

Tais funções exercem no texto a visada argumentativa. Na próxima seção ana-
lisaremos essas marcas linguísticas.

Nesse sentido, Os organizadores textuais exercem a função de organizar o tex-
to de modo claro e coerente. Desse modo, para que haja uma progressão textual, 
é necessário que o autor perceba esses elementos não como meros elementos de 
junção das proposições-enunciados, mas como constituintes para o sentido global 
do texto. Adam (2011) afirma que “a combinação de organizadores textuais e tempo-
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rais tem o objetivo de ajudar o leitor a construir um todo coerente” (p. 182). Assim, 
os organizadores assumem a posição de conectar e também de apresentar um de-
terminado ponto de vista. 

Vejamos que os organizadores textuais temporais presentes no texto consis-
tem numa combinação de informatividade crescente. Segue exemplo extraído da 
sentença em estudo.

Após o regular processamento do feito em Juízo, os réus acabaram sendo pro-
nunciados...

Como este Juízo já havia consignado anteriormente, quando da prolação da 
sentença de pronúncia...

Nesse caso, vemos pelos conectores “após” e “anteriormente”, que o enuncia-
dor, nos dois casos, já apresentou para o interlocutor que houve uma ação anterior a 
esta realizada. Esses elementos temporais contribuem para a que o leitor/co-enun-
ciador estabeleça sentidos para a sequencialidade das informações, o que permitirá 
uma maior compreensão sob os argumentos apresentados. Nessa pesquisa, nos 
detemos aos conectores argumentativos, além dos elementos temporais, estabe-
lecendo que a sequencialidade do texto implica na construção de argumentos e 
contra-argumentos, fracos e fortes.

Dessa maneira, lembramos Adam (2011) quando assevera que os conectores 
argumentativos associam as funções de segmentação, de Responsabilidade Enun-
ciativa e de orientação argumentativa dos enunciados. Eles permitem uma reuti-
lização de um conteúdo proposicional, seja como um argumento, seja como uma 
conclusão, seja ainda como um argumento encarregado de sustentar ou de reforçar 
uma inferência ou como um contra-argumento.

Adam (2011, p. 190) ainda apresenta quatro grandes categorias de conectores, 
sendo eles: “conectores argumentativos marcadores do argumento, conectores ar-
gumentativos marcadores da conclusão, conectores contra-argumentativos marca-
dores de um argumento forte e os conectores contra-argumentativos marcadores 
de argumentos fracos”.

Vejamos alguns exemplos do corpus.
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Marcadores de argumento

Isto porque a culpabilidade, a personalidade dos agentes, as circunstâncias e 
as consequências que cercaram a prática do crime [...]

Com efeito, as circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime 
ora em exame demonstram a presença [...]

[...] de fixação da pena, como forma de reprovação social à altura que o crime 
e os autores do fato merecem.

Marcadores de conclusão

os réus foram então submetidos a julgamento perante este Egrégio [...]

Portanto, diante da hediondez do crime atribuído aos acusados [...]

Contra-argumentativos marcadores de um argumento forte

[...] tal situação teria gerado revolta à população não apenas desta Capital, mas 
de todo o país.

Presente, contudo, a causa de aumento de pena prevista [...]

Contra-argumentativos marcadores de argumentos fracos

Além disso, reconheceu ainda o Conselho de Sentença que os réus tam-
bém praticaram, [...]

Nesse contexto, os marcadores de argumento porque, Com efeito e Como 
tem um valor de justificativa, uma vez que evidenciam uma relação de causa-con-
sequência. Já os marcadores de conclusão então e portanto expressão uma infe-
rência a partir de uma informação exposta. Os conectores contra-argumentativos 
marcadores de um argumento forte mas e contudo comprovam a causa apresen-
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tada na sentença. Por sua vez, os conectores contra-argumentativos de argumentos 
fracos reforçam a inferência de uma informação adicional, como pode ser observa-
do no marcador ainda.

Desse modo, podemos observar que esses marcadores argumentativos são 
elementos linguísticos em que se processa determinada informação. A argumenta-
ção, nesses casos, acontece através do movimento argumentativo, pois, conforme 
Adam (2011, p. 194): 

No movimento argumentativo marcado pelos conectores, o vínculo en-
tre argumentos e conclusão está associado a um sistema de normas. O 
próprio de um sistema de normas é depender de um certo universo de 
sentido atribuível a um ou uns enunciadores. Um conector indica um 
ponto de vista enunciativo (PdV) e o grau de Responsabilidade Enun-
ciativa, pelo locutor (L), dos enunciadores atribuídos, diretamente ou 
não, aos enunciadores (E1, E2). O conector CERTAMENTE indica, primei-
ramente, a lógica de um primeiro ponto de vista (PdV1), atribuído a um 
enunciador E1 cujo locutor distancia-se pela modalização.

Assim, os operadores argumentativos são marcas de efeito que carregam o 
ponto de vista do enunciador e direcionam as personagens da enunciação, eviden-
ciando as relações e as estratégias para o convencimento do leitor.

Outro exemplo de argumentação está presente na sentença e se refere à argu-
mentação pela emoção de um determinado público, o que pode ser visto no excerto 
abaixo.

“Aquele que está sendo acusado, e com indícios veementes, volte-se a dizer, 
de tirar de uma criança, com todo um futuro pela frente, aquilo que é o 
maior ‘bem’ que o ser humano possui – ‘a vida’ – não pode e não deve ser tra-
tado igualmente a tantos outros cidadãos de bem e que seguem sua linha de 
conduta social aceitável e tranquila (sic).

Desse modo, podemos observar que o autor se utilizou de uma linguagem 
emotiva para caracterizar o que, para ele, seria fato imperdoável: tirar a vida de uma 
criança, “com todo um futuro pela frente”. 
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Outro aspecto a ser considerado se refere ao ponto de vista adotado pelo au-
tor. Considerando o crime como de “elevada gravidade”, ele se aponta seu posicio-
namento, como podemos perceber no excerto abaixo.

“há crimes, na verdade, de elevada gravidade, que, por si só, justificam a pri-
são, mesmo sem que se vislumbre risco ou perspectiva de reiteração crimino-
sa. E, por aqui, todos haverão de concordar que o delito de que se trata, 
por sua gravidade e característica chocante, teve incomum repercussão, 
causou intensa indignação e gerou na população incontrolável e ansiosa 
expectativa de uma justa contraprestação jurisdicional. A prevenção ao cri-
me exige que a comunidade respeite a lei e a Justiça, delitos havendo, tal como 
o imputado aos pacientes, cuja gravidade concreta gera abalo tão profundo 
naquele sentimento, que para o restabelecimento da confiança no império da 
lei e da Justiça exige uma imediata reação. A falta dela mina essa confiança e ser-
ve de estímulo à prática de novas infrações, não sendo razoável, por isso, que 
acusados por crimes brutais permaneçam livre, sujeitos a uma consequência 
remota e incerta, como se nada tivessem feito.” (sem grifos no original).

Assim, o grau de Responsabilidade Enunciativa está marcado por palavras e 
expressões que refletem o ponto de vista do autor, o qual está se apoiando em de-
terminadas escolhas lexicais, alegando que argumentos de autoridade nos quais ele 
se ampara para tomar determinada decisão.

Considerações finais

Para esse estudo, evidenciamos a argumentação a partir dos organizadores 
textuais e conectores argumentativo no gênero sentença judicial, observando que 
esses elementos linguísticos são partes constituintes para o sentido global do texto, 
o qual apresenta um determinado ponto de vista.

Por ser próprio do gênero em questão, verificamos que a argumentação é evi-
denciada em vários momentos do texto a partir desses conectores. Comprovamos, 
assim, que a argumentação é uma estratégia nata, porém alguns gêneros, especi-
ficamente os do discurso jurídico, são compostos por mais elementos persuasivos, 
uma vez que a intenção comunicativa destes é de persuadir, inocentando ou con-
denando um determinando indivíduo em função de uma ação específica. Ressalta-
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mos que os conectores argumentativos agem como marcas linguísticas apontando 
o ponto de vista do enunciador.

Também evidenciamos que as escolhas lexicais utilizadas pelo autor exibem o 
seu ponto de vista, isto é, a noção da Responsabilidade Enunciativa é apresentada 
mesmo quando o autor tenta se isentar do caso para se chegar a um veredito que 
está amparado por lei. 

Referências

ADAM, Jean-Michel. A Linguística textual: introdução à análise textual dos discursos. Tradu-
ção Maria das Graças Soares Rodrigues et al. 2.ed. rev. e aum. São Paulo: Cortez, 2011[2008].
FONSECA, F. G. C. Os operadores argumentativos como estratégia linguística e discursiva 
da argumentação na sentença judicial.  Dissertação de Mestrado
KOCH, I. G. V. Desvendando os segredos do texto. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2002.
______. Argumentação e linguagem. 4. ed. São Paulo: Cortez, 1996.
PERELMAN, Chaim; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da argumentação: a nova retorica. 
Tradução Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
PINTO, Rosalice. Como argumentar e persuadir? Prática política, jurídica, jornalística. Lisboa: 
Quid Juris Sociedade Editora, 2010.
SOUZA, Fafina Vilela de. A racionalidade argumentativa do discurso decisório a partir da 
nova retórica de Perelman. Dissertação (Mestrado em Direito), mestrado Interinstitucional 
com a Faculdade de Direito do Sul de Minas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba: 2006. 
Disponível em: <http://www.usp.br/anagrama/Novais_Argumentacao.pdf>. Acesso em: 10 abr. 
2016.

http://www.usp.br/anagrama/Novais_Argumentacao.pdf


37

ComuniCação individual

A CATEgORIA SINTÁTICO-SEMÂNTICA DA 
REFERENCIAÇÃO E AS REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS 
NO ACóRDÃO DO PEDIDO DE SOLTURA DE JOSÉ DIRCEU 
NA OPERAÇÃO LAVA JATO

FERNANDA ISABELA O. FREITAS1 (UFRN)

Introdução

Este artigo apresenta resultados iniciais da pesquisa de doutorado, desen-
volvida no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem PPgEL/UFRN 
intitulada “As Representações Discursivas em discursos políticos de renúncia”, 
está vinculada ao Grupo de Pesquisa Análise Textual dos Discursos (ATD), com 
base teórica respaldada em ADAM (2011); ADAM (2008);  RODRIGUES et al (2010); 
PASSEGGI et al (2010). O objetivo é analisar a categoria sintático-semântica da re-
ferenciação na construção das representações discursivas do réu no gênero em 
questão a partir da identificação dessa categoria e descrição do gênero acórdão, 
levando em consideração a categoria sintático – semântica da construção da Rd, 
a referenciação.

 A referência segundo Koch (2004, p. 61) “é uma atividade discursiva. O su-
jeito, por ocasião da interação verbal, opera sobre o material linguístico que tem 
a sua disposição, operando escolhas significativas para representar estados de 
coisas, com vistas à concretização de sua proposta de sentido.” Ao organizar o seu 
texto o locutor está construindo os objetos-de-discurso. 

A Representação discursiva (Rd) é compreendida como a representação se-
mântica que é o conteúdo referencial revelador de “imagens” de quem enuncia o 
discurso, do seu interlocutor e do assunto tematizado pelo discurso. Para Adam 

1. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem - UFRN
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(2008, p. 113) “a atividade discursiva de referência constrói, semanticamente, uma 
representação, um objeto de discurso comunicável.” 

Nesses termos, consideramos relevante discutir o texto forense uma vez que 
os estudos linguísticos / textuais e forenses desenvolvidos no Brasil são incipientes 
e atrelados à estruturação da língua. Em vista disso, nosso estudo é mister por ter 
sido direcionado para a análise do estudo das representações discursivas (“ima-
gens” construídas linguisticamente pelo texto), considerando a categoria semântico- 
discursiva da referenciação do reú José Dirceu na Operação Lava Jato.

Desse modo, analisamos o acórdão do pedido de habeas corpus de José Dirceu, 
ex- ministro da casa civil da Operação Lava Jato através de uma pesquisa bibliográfi-
ca e documental de abordagem qualitativa a partir da categoria sintático-semântica 
da referenciação do réu.

A análise textual dos discursos e as representações discursivas

A Análise Textual dos Discursos constitui uma abordagem teórica e descritiva 
de estudos linguísticos do texto que se situa “na perspectiva de um posicionamento 
teórico e metodológico que (...) situa decididamente a linguística textual no quadro 
mais amplo da análise do discurso” (ADAM, 2011, p. 24). Ao correlacionar essas duas 
abordagens, linguística de texto e análise do discurso, Adam (2011, p. 42) postula 
“uma separação e uma complementaridade das tarefas e dos objetos” de ambas, 
definindo a primeira como “um subdomínio do campo mais vasto da análise das 
práticas discursivas”.

A partir desta correlação, Adam (2011, p. 63) propõe uma Análise Textual dos 
Discursos que visa a “teorizar e descrever os encadeamentos de enunciados ele-
mentares no âmbito da unidade de grande complexidade que constitui um texto”. 
Nesses termos, recorrendo a elementos da análise de discurso e da linguística de 
texto, Adam (2011) propõe à Análise Textual dos Discursos o papel de descrever, 
definir e analisar diferentes unidades ou operações textuais, inclusive aquelas de 
níveis mais complexos, que são realizadas sobre os enunciados. Esses níveis de aná-
lise são apresentados por Adam (2011) no esquema abaixo: 
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Quadro 01: Esquema 04 de Adam (2011, p. 61)

Como se pode perceber, o esquema apresentado por Adam (2011) é constituí-
do por dois conjuntos que juntos constituem uma proposta de análise. O primeiro, 
conjunto representado na dimensão maior, intitulado níveis ou planos de análise 
de discurso, inclui todos os elementos de análise (externos e internos ao texto), in-
clusive os níveis do plano textual (elementos de textura, estrutura composicional, 
semântica, enunciação e atos de discurso). O segundo, inserido no primeiro plano 
de análise, na parte inferior, é reservado exclusivamente à análise textual (linguísti-
ca textual). 

Adam (2011) deixa claro que privilegia a parte inferior do esquema, atentando-
se ao plano de análise textual, aos elementos que podem ser marcados no texto. 
Porém, reconhece que os elementos da parte superior são determinantes para a 
construção do sentido global do texto, o que significa afirmar que a articulação 
entre ambos os níveis sempre deve ser levada em conta no momento da análise, 
conforme sugerem as setas presentes no esquema. 

Em nossa pesquisa focalizamos o nível semântico da análise textual, centrado 
nas representações discursivas do texto, especificamente na categoria sintático -se-
mântica da construção da Rd, a referenciação. 
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Conforme Rodrigues, Passeggi, Silva Neto (2010, p. 173), “todo texto constrói, 
com menor ou maior explicitação, uma representação discursiva do seu enuncia-
dor, de seu ouvinte ou leitor e dos temas ou assuntos que são tratados”. A represen-
tação discursiva do enunciador é a representação de si, nos seus diferentes níveis; 
a representação discursiva do(s) ouvinte(s), isto é, a representação do interlocutor 
ou interlocutores e a representação discursiva dos temas tratados, ou seja, dos di-
ferentes temas ou tópicos abordados. Essa representação é semanticamente cons-
truída através da atividade discursiva de referenciação. 

Para entender melhor a representação discursiva Rodrigues, Silva Neto e Pas-
seggi (2010, p. 174) ressaltam que uma das noções que estão na base – na ATD – da 
elaboração da representação discursiva é a esquematização de J-B. Grize (1990, 
1996). Para esse autor, todo texto propõe uma “esquematização”, realizada a partir 
de operações sobre os objetos de discurso e o sujeito, considerando-se o interlocu-
tor na interação. 

A partir desse contexto, apresentamos as categorias que utilizaremos para 
analisarmos as representações discursivas do réu na Operação Lava Jato no quadro 
a seguir:

Quadro 02: Categorias de análise das representações discursivas

Categorias Descrição

Referenciação
Designação dos referentes (coisas, objetos, sujeitos 
de ações, processo), ou seja, nomeação dos partici-
pantes da ação verbal.

Predicação
Seleção dos predicados: ações, estados, ou mudan-
ças de estado, etc. (RODRIGUES, PASSEGGI e SILVA 
NETO, 2010, p. 75)

Modificação 
Propriedades ou qualidades, dos referentes e das 
predicações. 

 
A primeira categoria consiste na designação dos referentes do texto, com espe-

cial atenção para os processos de redesignação e para as cadeias de referenciação 
assim constituídas. Em vista disso, a atividade de referir vai além da simples relação 
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entre os elementos textuais. Ela liga os elementos do texto inferidos no cotexto ou 
evoca elementos do contexto (extralinguísticos).

 A segunda categoria para Rodrigues et al. (2010, p. 175)  a predicação remete 
tanto à operação de seleção dos predicados, isto é, à designação dos processos, no 
sentido amplo (ações, estado, mudanças de estado), como ao estabelecimento da 
relação predicativa do enunciado, sendo responsável por atribuir sentidos a ele-
mentos constantes no enunciado.

Nessa perspectiva, Neves (2006, p. 272) considera a inter- relação e a impossibili-
dade de uma se desligar da outra em virtude delas serem responsáveis pela constru-
ção de objetos-de-discurso e pela sua manutenção no texto, bem como a natureza 
referencial desses constructos, que constituem os termos que formam as 
predicações, e, portanto, os argumentos que ficam disponíveis no discurso – 
com um determinado estatuto referencial – para o rastreamento coesivo no 
fazer do texto.  

Por fim, a modificação que é definida por Queiroz (2013, p. 67) categoria que 
apresenta as propriedades ou qualidades tanto dos referentes como das predica-
ções. Encontra-se ligada tanto ao sujeito, por meio de adjetivos e/ou expressões 
adjetivas, quanto às ações verbais dos predicados”. Nesse sentido, os modificadores 
desempenham função atributiva e qualificadora, contribuindo para a construção do 
objeto referenciado.

Desse modo, o processo de construção da Rd leva em conta as finalidades, as 
intenções, os objetivos e os pressupostos históricos e culturais do interpretante. 
Assim, a Rd é semanticamente construída pelo falante, que realiza um trabalho in-
terpretativo e coerente que permite as interligações das unidades textuais.

Caracterização do gênero jurídico acórdão

O acórdão é definido por lei, os gêneros textuais jurídicos apresentam, em ge-
ral, um aspecto formulaico2. Este aspecto também reforça o alto grau de formalismo 

2. O termo formulaico é utilizado por Marcuschi (2008, p. 37) para referir-se a gêneros que possuem 
uma estrutura retórica preestabelecida, onde quase não há espaço para o estilo do autor, como os 
gêneros jurídicos, por exemplo.
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da comunidade discursiva jurídica, que parte do princípio de que todo e qualquer 
texto jurídico, seja ele oral ou escrito, deve seguir os parâmetros estabelecidos pela 
comunidade a fim de proporcionar uma melhor circulação entre os seus membros.  
Conforme o art. 163, do Código de Processo Civil Brasileiro, recebe a denominação 
de AC o julgamento proferido pelos Tribunais – órgão de segundo grau, de criação 
obrigatória, com competência para, normalmente, julgar recursos das decisões dos 
juízes de primeiro grau.

Nesse sentido, o acórdão contempla a data de publicação e página do Diário 
Oficial é o ato pelo qual torna pública a decisão por meio de um órgão público res-
ponsável pelas publicações do Poder Judiciário. Os Órgãos julgadores são as Turmas 
dos tribunais, o Relator é o desembargador/ministro que apresenta competência 
de  ordenar e dirigir os processos que lhe sejam distribuídos, até a redação do AC, 
o Revisor é um Desembargador/ministro que participa, também, do julgamento e, 
geralmente, inicia a votação, seguindo-se o voto do Revisor e dos demais desembar-
gadores/ministros, pela ordem de antiguidade. O(s) recorrente(s) e recorrido(s) são as 
partes que litigam. 

Podem ser reclamante/exequente (autor) ou o reclamado/executado (réu). A 
Ementa é o resumo que se faz dos princípios expostos no AC. Em todos os ACs se-
lecionados verificamos a presença da referida ementa. O relatório contém os no-
mes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o registro das 
principais ocorrências havidas no andamento do processo. Serve de base para ao 
julgamento. 

No que tange ao voto, a fundamentação, é a posição individual do Desembarga-
dor manifestada no julgamento do processo. É nessa ocasião que serão analisadas 
as questões de fato e de direito formuladas pelas partes. O conjunto de informa-
ções que compõe os votos faz parte de todo o conhecimento organizado constante 
dos autos dos referidos processos, bem como o contexto sociosubjetivo no qual se 
leva em conta, além do lugar social de produção, a posição social do produtor-rela-
tor e dos receptores-partes.

O Juízo de Conhecimento é a análise dos pressupostos objetivos e subjetivos 
de uma ação. É nessa ocasião que se observa a adequação do recurso, ou seja, se 
é cabível ou não, se é tempestivo, se foi efetuado o preparo com os depósitos de 
quantias exibidas pela lei, se há regularidade procedimental, bem como a motiva-
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ção para a interposição do mesmo. Já os pressupostos subjetivos dizem respeito à 
legitimidade e ao interesse recursal. O Juízo de Mérito consiste na perquirição a cerca 
da presença do defeito da decisão suscitada pelo recorrente na peça recursal. É a 
ocasião em que analisa a razão do inconformismo. 

Por fim, a Conclusão que é a parte final do AC onde será declarada a vontade 
concreta do julgador. É nesse momento que o relator-produtor resolve as questões 
que as partes lhe submeteram (art. 165, c/c art. 458, ambos do Código de Processo 
Civil). A Data é a certificação do dia do julgamento que vem seguida da assinatura 
do seu relator. A partir da data da publicação do AC que inicia um novo prazo para 
interposição de outro recurso, se for o caso.

Vale salientar que cada voto do desembargador segue a ordem legal disposta 
no art. 458 do Código de Processo Civil que enumera os elementos essenciais da 
sentença: o relatório, os fundamentos e o dispositivo.

A primeira delas denomina-se relatório. É o intróito da sentença no qual se faz 
o histórico de toda relação processual, desde os incidentes mais importantes até a 
juntada de documentos pelas partes. Ultrapassado o relatório, o juiz inicia a funda-
mentação, ou seja, a motivação de sua sentença, imprimindo ao ato a argumenta-
ção acerca dos fatos e do direito aplicável.

Segundo Fux (2015, p. 795) a motivação é a etapa de exame das questões de 
fato e de direito em que se constroem as bases lógicas da parte decisória. Por fim, 
o desembargador/ministro apresenta o fecho, denominado de dispositivo em que 
contém a decisão da causa, ou seja, é momento em que se resolverão as questões 
que foram submetidas pelas partes. Neste dispositivo, poderá, conforme o caso: 
anular o processo, declarar sua extinção, julgar o autor carecedor da ação, ou julgar 
o pedido procedente ou improcedente.

Trata-se de um gênero relativamente estável porque possui regras de compo-
sição e estilo fixas, por exemplo: o local de origem da sentença, o nº do processo e a 
sua composição estrutural. Também é um enunciado concreto, no qual há a presen-
ça do dialogismo ritualizada, há vozes em oposição, mas só uma será acolhida pelo 
desembargador/ministro. 
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Para o presente trabalho, selecionamos para a análise, mais especificamente, 
o relatório e a fundamentação do voto do acordão, pois é nessas seções que encon-
tramos a disposição dos fundamentos lógicos que explicam a escolha tomada no 
ato de decidir, com base nas narrativas da parte envolvida – o réu.

A categoria sintático - semântica da referenciação e as 
representações discursivas no acórdão do pedido de soltura 
de josé dirceu na operação lava jato

As categorias sintático- semânticas da construção da Rd  constituem-se de ele-
mentos linguísticos que aparecem materializados no texto através de substantivos, 
adjetivos, verbos, advérbios, pronomes, articulando-se entre si e formando um todo 
significativo. 

Nessa perspectiva, Rodrigues et al. (2014, p. 251) esclarecem que “essas cate-
gorias são semânticas, nocionais, interpretadas numa perspectiva textual. Elas não 
correspondem, biunivocamente, a uma única categoria gramatical, lexical ou mes-
mo discursiva, antes, incorporam-nas”. 

Conforme mencionamos, a categoria utilizada será: a referenciação que, de 
acordo com Koch e Elias (2009) seria uma atividade discursiva em que se dá o pro-
cesso das diversas formas de introdução no texto de novas entidades ou referentes 
e quando são retomados mais adiante ou servem de base para a introdução de 
novos referentes são denominados de progressão referencial.

Vale ressaltar a assertiva de Koch (2014, p. 59), que referência seria “ [...] aquilo 
que designamos, representamos, sugerimos quando usamos um termo ou criamos 
uma situação discursiva referencial com essa finalidade”. Conforme a autora, não se 
trata, portanto, de rotular ou “etiquetar” as coisas ou os objetos do mundo da forma 
como percebemos ou compreendemos. 

A atividade de referir vai além da simples relação entre os elementos textuais. 
Ela liga os elementos do texto inferidos no cotexto ou evoca elementos do contex-
to (extralinguísticos). Para Castilho (2012, p. 126), a referenciação é “a função pela 
qual um signo linguístico representa quaisquer entidades do mundo extralinguísti-
co, real ou imaginário”. Considerando o “paradigma designacional”, adotaremos em 
nossa análise o conceito de referenciação como tematização (ou categorização) e 
retematização (recategorização).
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Para amostragem, selecionamos o acordão referente ao (habeas corpus nº 
5034542-82.2015.4.04.0000/PR),  da Egrégia 8ª Turma do Tribunal Regional Federal 
da 4 ª Região, publicado em 14 de outubro de 2015 (em anexo). Trata-se de julga-
mento de pedido de habeas corpus da prisão preventiva de José Dirceu, ex- ministro 
chefe da casa civil na gestão do presidente Luis Inácio Lula da Silva, cuja pretensão 
era o pedido de liberdade provisória do paciente (réu). A ação foi julgada improce-
dente, ou seja, em desfavor do réu, por ser reincidente e está respondendo a outros 
processos no Supremo Tribunal Federal por corrupção ativa e passiva (Mensalão,  
Dossiê, bingos e Operação Lava Jato).

Como a parte ré é representada discursivamente no texto do acórdão:

Categoria Representação discursiva do réu

Referenciação
- paciente
- investigado
- indiciado, 
- réu,
- reincidente

Tomando por base os fragmentos acima ilustrados e utilizados para exempli-
ficar as categorias de análise deste trabalho, observamos que a construção da re-
presentação discursiva da parte ré envolvida na narrativa e fundamentação judicial 
concentra-se, neste acórdão, no voto, no relatório e na fundamentação.

Nessa direção, a referenciação do réu é tematizada através da periculosidade 
dele por ser reincidente e se encontrar como réu em outros processos na instância 
máxima da corte brasileira, o STF, em escândalos de corrupção e contra a adminis-
tração pública.  Essas designações reforçam a necessidade da prisão preventiva em 
virtude do réu ter  praticado atos ilícitos em um curto espaço de tempo. 

A partir dos processos de referenciação, observamos que o texto passa por um 
movimento constante de reelaboração e reconstrução das entidades discursivas de 
acordo com as intenções e objetivos do locutor. Em relação às informações contidas 
no texto, concordamos com Cavalcante (2012, p. 133) quando ela salienta a impor-
tância dos processos referenciais na construção textual, ou seja, nesse processo de 
produção textual não se pode pensar que sempre vai existir “um antecedente ou 
um gatilho explícito para as retomadas”, ou seja, o texto vai fornecendo as pistas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A2ndalo_do_Mensal%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A2ndalo_do_Dossi%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A2ndalo_do_Dossi%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A2ndalo_dos_bingos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_Lava_Jato
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que serão inferidas pelo leitor e assim ele pode fazer às remissões necessárias sem 
nenhum prejuízo para sua interpretação.

Em vista disso, percebe-se que as expressões referenciais contribuem mais es-
treitamente para a construção da representação discursiva do réu no texto forense. 
Isto porque, A escolha do material linguístico empregado durante a produção tex-
tual reflete, antes de tudo, àquilo que o locutor quer passar ao seu interlocutor, ou 
seja, suas intenções, seus objetivos. Os operadores do direito tem a preocupação 
de, através dos fatos apresentados, da legislação e da jurisprudência, apresentar 
ao seu leitor, argumentos consistentes e fundamentados de modo a não restarem 
dúvidas sobre a decisão tomada no documento. 

Nesse contexto, como mencionamos, é relevante interpretar como são cons-
truídas as representações discursivas da réu através dos elementos referenciais 
que auxiliam na ativação, construção ou reconstrução dos objetos discursivos. Para 
o fortalecimento da imagem do réu locutor lança mão de uma variedade de ex-
pressões referenciais que ativam na memória discursiva do leitor/ouvinte diversas 
informações sobre esse referente.

Vale ressaltar que o discurso jurídico apresenta uma variedade de termos téc-
nicos utilizados em contextos comunicativos específicos. Dessa forma, observamos 
uma diversidade de expressões próprias do léxico jurídico para designar o objeto de 
discurso em análise, como “réu”, “indiciado”, “paciente”. Há um critério de organiza-
ção no texto forense para a utilização de cada termo, que não pode ser comparado 
ou confundido, ou seja, os termos “indiciado” ou “réu” não se confunde, pois, apesar 
de fazerem referência ao mesmo sujeito, são utilizados em situações distintas.

Outro termo bastante recorrente nos textos jurídicos é “réu”. Na esfera jurídica, 
é utilizado para designar o suspeito de uma infração penal e só deve ser empregado 
após o deferimento do pedido do Ministério Público pelo juiz. Para a jurisprudên-
cia, o termo “réu” não configura um estado negativo ou pejorativo do sujeito, pois, 
nesse caso, o indivíduo ainda está passando pelo processo do julgamento e sobre 
ele não há provas que possam comprovar sua culpa. Portanto, nesse estágio do 
processo, o sujeito não é considerado culpado.

Destarte, no acórdão em análise, as expressões referenciais utilizadas, apesar 
de criarem uma imagem de reincidência do réu, apontam que o referente é culpa-
do. Essa comprovação vai sendo construída pelo enunciador através da fundamen-



47

XXVI Jornada do Gelne

tação dos fatos relatados, além dos elementos culturais e sociais que auxiliam na 
construção da necessidade de prisão preventiva, em outras palavras, o autor vai 
cerceando de argumentos no âmbito do sistema jurídico, criminal e social que pos-
sam comprovar a culpa do acusado.

Considerações finais

Considerando que a referenciação compõe-se das designações e representa-
ções dos participantes, quando usamos um termo ou criamos uma situação discur-
siva de referência, incluindo as noções de tematização e retematização.  

A partir dessa perspectiva, observamos que o emprego do termo no âmbito 
jurídico se torna uma das figuras de maior importância, decidindo, muitas vezes, o 
litígio com a sua declaração. A utilização dos termos paciente, investigado, indiciado, 
réu e reincidente no acórdão em análise denotaram uma escolha que se vincula ao 
aspecto moral, pessoal ou emocional.

Isto porque, A retematização do objeto de discurso réu passando ao termo “pa-
ciente” configura uma expressão utilizada nos textos jurídicos penais, é o acusado 
do conflito jurídico. Dessa forma, observamos que o emprego do termo no âmbito 
jurídico é uma das figuras de maior importância, decidindo, muitas vezes, o litígio 
com a sua declaração.

Um exemplo claro disso são os referentes utilizados para designar o réu em 
uma gradação de acusação, termos que nos remetem a confirmação de culpa do 
réu. Depreende-se que há nessas representações a construção de uma estratégia 
com o fim de persuadir o interlocutor no que se refere à imagem do réu. Essas ex-
pressões aludem à imputação de responsabilidade do réu em relação aos crimes 
contra a administração pública, pois, como afirma Pinto (2008, p. 131), “as represen-
tações do sujeito acerca de si e do mundo são determinantes da sua relação com a 
argumentação”. 

Dessa forma, os resultados demostraram uma gradação através do emprego 
de substantivos do léxico jurídico para designar o objeto de discurso em análise e a 
representação do réu tematizada através da periculosidade dele por ser reincidente 
e se encontrar como réu em outros processos no STF.



48

XXVI Jornada do Gelne

Sabemos que não esgotamos as possibilidades de análise do presente corpus, 
entretanto, podemos afirmar que as representações discursivas do réu evidencia-
das acima se constroem a partir de enunciados que se interligam na relação entre o 
nível semântico do texto e o discurso.
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Introdução

Os gêneros textuais, na visão da Nova Retórica, são formas de ação sociais 
(MILLER, 1994), são artefatos sociais (MILLER, 1994), pois eles se constituem na in-
teração social e se situam num tempo e num espaço históricos.  Por terem essa 
perspectiva, os gêneros textuais são tipificados, passíveis de serem reconhecidos 
e utilizados em situações retóricas recorrentes (numa interação social, numa deter-
minada cultura, num determinado tempo e num determinado espaço), chegando a 
ser reconhecidos como tal em momentos semelhantes de uso (BAZERMAN, 2007).

Os gêneros também podem transformar-se a partir de necessidades sociais, 
percebidas pelos seus produtores. Os usuários desses gêneros têm a capacidade 
de manipulá-los e adequá-los a partir do uso recorrente (BAZERMAN, 2006). Essa 
característica dá ao gênero uma flexibilidade e estabilidade relativa, que se vincula 
à forma, ao conteúdo e à ação produzidos pelo gênero. Miller (1994) afirma que o 
estudo do gênero deve descrever suas similaridades de substância e suas similarida-
des de forma, que nos permite proceder e engajar-se em similaridades de ação - ou 
à tipificação, segundo Bazerman (2006).

Essa abordagem de gênero enfatiza os aspectos da dinamicidade, da fluidez 
e da heterogeneidade dos gêneros. Essa dinamicidade requer o uso dos aspectos 
intertextuais, uma vez que esse critério de textualidade é algo intrínseco ao proces-
so de constituição do texto (BEAUGRANDE; DRESSLER, 2005). O texto é formado 
por um processo que envolve elementos constitutivos de dimensões linguísticas, 
cognitivas e sociais, determinando situações de uso (BEAUGRANDE, 1997). Como o 
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gênero deve ser estudado em suas similaridades e na sua substância, há de se estu-
dar também o processo de utilização do intertexto como elemento constitutivo do 
gênero, percebendo todas as nuances de uso.

Intertextualidade

A intertextualidade é um elemento constitutivo do texto, uma vez que “os tex-
tos não surgem isoladamente, mas em relação com outros textos” (BAZERMAN, 
2007, p. 92). O conceito do termo ainda constitui-se como um enigma, uma vez que 
muitas teorias já descrevem o processo, cada qual apresentando um produto dife-
renciado e vinculado ao seu fazer metodológico, focado num objeto específico. Essa 
diversidade de abordagem demonstra a importância desse recurso na constituição 
do texto/discurso. Por isso mesmo, deve-se dar destaque à sua relevância nos estu-
dos da linguagem.

O termo intertextualidade surgiu na literatura com Julia Kristeva (apud BAZER-
MAN, 2007, p. 94) em seu trabalho: “Desejo em Linguagem: uma abordagem semió-
tica da literatura e da arte1”. Nesse texto, a autora afirma que qualquer texto confi-
gura-se com um mosaico de citações, uma vez que não há originalidade radical na 
construção de qualquer texto literário, pois criamos a nossa subjetividade individual 
a partir da intersubjetividade coletiva, oriundo da experiência cultural. A intertex-
tualidade é, assim, “um mecanismo através do qual escrevemos a nós próprios no 
texto social e, desse modo, o texto social nos escreve” (BAZERMAN, 2007, p. 94). Já 
Bakhtin (1973), em Marxismo e Filosofia da Linguagem, afirma que é na interação e 
no processo histórico que o discurso é construído. A enunciação é feita em resposta 
a outras enunciações anteriores, assumindo uma posição.

Nesse emarando de discussões a Nova Retórica, através dos estudos de Ba-
zerman (2006, 2007), apresenta uma categorização produtiva de análise. A intertex-
tualidade é responsável pelas “relações explícitas e implícitas que um texto ou um 
enunciado estabelecem com os textos que lhe são antecedentes, contemporâneos 
ou futuros (em potencial)” (BAZERMAN, 2006, p.88). O modelo intertextual defendi-

1. Desire in Language: a Semiotic Approach to Literature and Art
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do por essa corrente de estudo perpassa a noção defendida por Bakhtin e Vygotsky, 
mas vai além, pois “o modo como usamos outros textos enquadra organizações, 
relações e ações sociais dentro de um mundo de intercâmbio textual” (BAZERMAN, 
2007, p. 102).

Para construir esse processo, foi necessário incluir um quarto vértice no tradi-
cional triângulo de comunicação aristotélico (autor – audiência – assunto), chamado 
de literatura. Criando-se uma pirâmide da comunicação. 

O conhecimento da audiência e do autor acerca do assunto é construído 
através de textos anteriores; o conhecimento e a orientação da audiên-
cia são baseados em sua leitura; e a autoridade, as fontes, os interesses 
e o ponto de vista corrente do autor surgem de um engajamento com a 
literatura. (BAZERMAN, 2007, p. 105)

Figura 1 – Pirâmide da comunicação segundo Bazerman (2007)

Com essa construção, o autor pode apresentar que o intertexto é constitu-
tivo da comunicação humana, um elemento que se inter-relaciona com os outros 
vértices, pois o texto/discurso citado pelo autor faz parte de um assunto específico 
e deve ser do conhecimento do auditório para uma melhor compreensão e ação 
retórica. 
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O autor desenvolveu um quadro em que apresenta uma série de dimensões 
de apresentação da intertextualidade, que num contínuo perpassa uma relação 
de explicitude (do intertexto mais explícito ao mais implícito), discutido por Silva, 
Caiado e Rêgo Barros (2014, p. 54 – 55). Nas cinco primeiras, ele apresenta o modo 
como o intertexto está organizado no novo texto. As três últimas dimensões cha-
mam a atenção para os textos que “subjazem no novo texto, dos quais o escritor 
pode se valer ou mesmo utilizar para definir a situação do texto corrente” (BAZER-
MAN, 2007, p. 107).

Quadro 1 – Dimensões da intertextualidade apresentadas por Bazerman
 (In: SILVA, CAIADO, RÊGO BARROS, 2014, P. 55)

1. A primeira dimensão é como um texto se refere a outro(s) texto(s) de maneira explícita e 
integral, incorporando-o. Pode aparecer de forma citada, aludida ou simplesmente não 
citada, nem aludida, mas servindo de pano de fundo para a construção do texto.

2. A segunda é a dimensão que se preocupa com a forma que a referência toma. Essa for-
ma pode ser por citação direta, alusão, paráfrase até chegar a discursos reconhecíveis, 
apesar de não referenciados.

3. A terceira dimensão diz respeito ao quão distante o texto pode chegar quanto à refe-
rência a outros textos. Essa dimensão delimita-se a capacidade do texto acionar na me-
mória discursiva textos anteriormente citados. Começa-se com o próprio texto, a partes 
já ditas do próprio texto; passa para uma intertextualidade intra-arquivo, no qual um 
texto retoma outro de mesmo campo discursivo; chegando a campos discursivos dife-
rentes, diferentes épocas ou lugares. 

4. Na quarta dimensão, o material intertextual deve ser visto como recurso de apropria-
ção do sentido, isto é, o ponto de vista, a avaliação ou a síntese em que o novo autor 
situa o intertexto no novo contexto, atribuindo novos sentidos.

5. Já na quinta dimensão, analisa-se como o material intertextual é usado como elemento 
retórico de argumentação na construção do texto.

6. A sexta dimensão preocupa-se com a situação de uso do texto corrente. Que textos 
anteriores foram necessários para que o texto atual fosse feito, constituindo-se? O au-
tor apresenta exemplos para clarificar essa dimensão: “que ementa de curso, tarefas 
escolares, leituras dirigidas, livros citados em aula e trabalhos anteriores levaram ao 
trabalho que deve ser entregue amanhã?” (BAZERMAN, 2007, p. 107)

7. Nessa dimensão, preocupa-se com a construção do gênero textual. Todo gênero em 
construção, sendo escrito, advém de experiências com outros gêneros anteriores, idên-
ticos ou não, para construção de parâmetros e expectativas. Além de possibilitar mo-
delos de escrita, o autor informa que só através desse processo há o espaço para a 
criatividade de modificação do gênero.

8. Diz respeito ao conjunto de documentos relevantes que podem ser trazidos para dar 
apoio ou para serem usados como uma fonte para o documento corrente.
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Dominar o uso do processo de intertextualidade é uma necessidade retórica 
de participação social, agraciando de poderes discursivos os leitores e produtores 
textuais, influenciando a maneira de jogar, reagindo e agindo por compreender o 
modo como o outro usa os processos intertextuais num mundo letrado como o 
nosso. 

O estudo de caso

Em agosto de 2001, Ruy Lindemberg e Javier Talavera, na época dupla de cria-
ção da agência de publicidade W/Brasil, respectivamente redator e diretor de arte, 
receberam uma oportunidade para criar uma peça publicitária no Jornal Valor Eco-
nômica com o intuito de estimular a criatividade no mercado publicitário. 

A estratégia criativa da dupla foi falar com o leitor através de uma carta, em 
que eles mostraram de forma clara que é possível fazer uma peça publicitária cria-
tiva e inteligente, interagindo com os leitores através de textos envolventes, persu-
asivos e eficazes. 

Após uma extensa argumentação, no final do texto, eles pedem que os leitores 
mandem e-mails mostrando seus pontos de vista. Como resultado, a dupla recebeu 
mais de 400 e-mails de empresários, profissionais de marketing, publicitários, jor-
nalistas, engenheiros, advogados e donas de casa, entre outros, com comentários 
sobre o anúncio. Essas pessoas escreveram de cidades como São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Brasília, Salvador, Santa Catarina e até Lisboa. 
As centenas de mensagens resultaram na publicação de um livro com 227 páginas.

O anúncio ganhou prêmio na categoria prata no 27º anuário do CCSP (Clube de 
Criação de São Paulo) no ano seguinte à sua publicação, em 2002.

Uma peça publicitária tem como principal função informar algo. E “o texto é a 
grande ferramenta de sedução, convencimento e de transmissão de linha de pensa-
mento” (FIGUEIREDO,2005, p.31).

Para podermos traçar a discussão mais detalhada e perceber a presença dos 
elementos intertextuais que constroem o texto, necessário que apresentemos a 
peça veiculada na mídia: 
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Quadro 2 – Peça publicitária publicada no Jornal Valor Econômico, elaborada por Ruy Lin-
denberg e Javier Talavera – W/Brasil 

Tem gente achando que você é analfabeto, e você nem desconfia.

Semana passada, eu recebi um convite para fazer um anúncio para você. Na 
verdade, nós: eu (meu nome é Ruy) e o diretor de arte Javier Talavera, também 
da W/Brasil. Aí, colocamos os pés em cima da mesa, pois é assim que se faz nas 
agências de propaganda quando é preciso pensar num assunto muito impor-
tante. O tema era livre, poderíamos anunciar qualquer coisa que quiséssemos, 
já que o espaço tinha sido cedido pelo jornal Valor Econômico para estimular a 
criatividade no mercado publicitário.

Nós nem tínhamos começado o trabalho, e uma coisa já parecia resolvida: bas-
tavam um título intrigante, um visual interessante, duas linhas de texto, e o 
anúncio estaria pronto. Pois é exatamente isso que algumas pessoas imaginam 
que você espera de um anúncio. E essas pessoas são as mesmas que têm falado 
algumas coisas bem desagradáveis sobre você nas salas de reunião. Eu tenho 
escutado que você não gosta muito de ler, que tem preguiça com textos longos, 
que jamais perderia seu tempo lendo propaganda.

Por incrível que pareça, quem tem falado isso é gente bem-intencionada, são ge-
rentes de marketing, donos de empresas, pessoas que garantem que conhecem 
você como ninguém, que fizeram pesquisas, falaram com seus amigos, conhe-
cem sua mulher, seus hábitos em detalhes. São profissionais sérios, gente que 
decide propaganda, o que você vai ver num anúncio, o que vai ler e também o 
que não vai ler. Eu confesso que, nessas ocasiões, tenho discutido muito, insis-
tido em dizer que, além de ler jornal todos os dias, você também gosta de ler 
notícias do produto que vai comprar.

Embora eu não tenha instituto de pesquisa, não conheça você pessoalmente, 
não saiba sua idade, nem mesmo se você é homem ou mulher, de uma coisa 
eu tenho certeza: você é uma pessoa sensível, interessante e, principalmente, 
alfabetizada. Tenho garantido aos clientes que você aprecia o humor, gosta e 
precisa de informação, adora ler e é justamente por isso que assina ou compra 
jornal. Tenho lutado para que os anúncios não saiam das salas de reunião frios, 
burocráticos, chatos, sem graça nem emoção. Agora, confesso que várias vezes 
tenho sido derrotado nessas discussões, levando como lição de casa a tarefa de 
diminuir o texto para 2 ou 3 linhas e aumentar o logotipo do cliente em 4 ou 5 
vezes.
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Por isso, o Javier e eu decidimos não fazer um anúncio nesta página venden-
do alguma coisa, mas resolvemos aproveitar este espaço para contar tudo isso 
para você, para mostrar o que andam falando e pensando de você. E não existe 
espaço melhor para isso do que as páginas de um jornal. Por isso, se você leu 
esse anúncio até aqui, para nós é uma grande vitória. Temos certeza que, se 
tivéssemos falando de um produto interessante para uma pessoa interessada 
como você, ele teria sido lido mesmo que o texto fosse tão longo como este. Por 
isso, obrigado por você ter confirmado que nós estávamos certos. E, se você 
quiser aproveitar a oportunidade para reforçar seu ponto de vista, mande um 
e-mail para a gente, pois, na próxima vez que um cliente falar que você não lê, 
nós vamos mostrar para ele o seu depoimento. Vamos provar que tem gente 
inteligente lendo anúncios, sim, senhor, gente que gosta de ouvir uma boa ar-
gumentação, gente que adora dar risada diante de um anúncio divertido, gente 
que quer se emocionar, gente que, antes de ser Classe B 1, do sexo masculino, 
com rendimento de 10 salários e idade entre 25 e 55 anos, é gente. Gente que 
não quer ser tratada como analfabeta nem desligada só porque o mundo está 
cada vez mais rápido, mais visual e mais instantâneo. Mande seu e-mail. Talvez 
assim nós tenhamos anúncios melhores e consumidores mais bem informados. 
Como você, por exemplo.

Este anúncio foi uma iniciativa do Jornal Valor Econômico e do Clube de Criação 
de São Paulo. Criação: Ruy Lindenberg e Javier Talavera – W/Brasil

O processo de construção da intertextualidade é de fundamental importância 
para a composição do texto, pois em todo o momento retomamos dizeres anterio-
res. Esse texto foi feito a partir de uma fala anterior, um comentário que ocorre no 
interior das agências de propagandas, que o próprio autor discorda e quer propor 
uma discussão para modifica-lo. Os autores utilizam, no título, uma enunciação am-
plamente repetida, de forma velada no processo de criação de uma peça publicitá-
ria: “você é analfabeto, e você nem desconfia”, esse “você” referindo-se aos leitores. 
A frase é apresentada como “dramas sociais explícitos” (BAZERMAN, 2006) de textos 
anteriormente mencionados na discussão sobre o tema em questão. Nesse nível, o 
intertexto apresenta-se construindo um histórico de discussão, em que esse novo 
texto ajuda, ou não, na discussão atual. A leitura de peças publicitárias grandes é 
uma discussão antiga, em que os autores querem aproveitar a oportunidade ofere-
cida pelo jornal para reavivar o debate, através do intertexto.
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Numa segunda dimensão, os autores utilizam-se de um “Comentário ou ava-
liação acerca de uma declaração, de um texto ou de outra voz evocada” (BAZERMAN, 
2006) toda vez que há explicitação linguística de concordância, desaprovação, ridi-
cularização, etc. Nesse caso, há a desaprovação com o uso do discurso no título. Os 
autores não acreditam na verdade da afirmação. Todos os comentários seguirão 
essa linha argumentativa de defesa aos leitores, como a demonstrar que eles se 
interessam por ler anúncios mais explicativos, maiores. O tom informal do discurso 
dá um caráter de mais intimidade, de familiaridade com o público leitor do anúncio, 
auxiliando os autores no debate para uma nova postura na maneira de fazer as 
peças publicitárias. Eles aproveitam a oportunidade para o engajamento do leitor, 
por isso um pedido de resposta. O ato argumentativo tornou-se ação, em que dizer 
é fazer (MILLER, 1994). Aqui o gênero textual fez apresentar-se em ações reguladas 
pelo texto que acabaram tornando-se um livro. A palavra “analfabeto” traz uma 
tradição histórica pejorativa no seu significado, que no texto é invocado, tornando 
a fala anterior, dita no interior das agências de publicidade, muito discriminadora.

Na terceira dimensão, o alcance intertextual é evidenciado a partir da referência 
a um discurso que circula dentro das agências de publicidade, durante o processo 
de criação de uma nova peça publicitária. Os autores parecem querer que esse dis-
curso ultrapasse esse sistema intra-arquivo, e passe a circular também em outras 
esferas, numa coleção intertextual (intrasistema, interdisciplinar). Essa coleção ocor-
re quando um texto alcança um ponto mais distante, envolvendo outros domínios 
discursivos ou conjuntos qualquer, que se combinam para construir uma represen-
tação nova do discurso, no caso uma mudança na maneira de observar o público 
leitor, objetivo da escrita da peça publicitária (BAZERMAN, 2006).

Esse processo de reconstruir/recuperar os textos é importante para os pro-
pósitos argumentativos e retóricos do texto em análise, caracterizando a quinta 
dimensão, anteriormente discutida. Os autores apresentam pesquisas de mercado, 
em que se constrói um perfil do leitor do jornal, ao ponto de citar precisamente 
as características do leitor: “classe B 1, do sexo masculino, com rendimento de 10 
salários e idade entre 25 e 55 anos”. Essa enunciação mostrar que outros textos 
foram lidos para a criação desse novo texto, contribuindo a uma cadeia discursi-
va/argumentativa/retórica que se iniciou. Esse mesmo argumento evocado para a 
construção de um tipo de anúncio publicitário por parte dos clientes foi utilizado 
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numa nova postura, em defesa dos leitores que não são “analfabetos”. Esse pro-
cesso é chamado por Bazerman (2006) de recontextualização. “Em certas ocasiões, 
a recontextualização passa desapercebida, uma vez que os sentidos originais não 
estão distantes do sentido no novo contexto. Já em outros momentos, contudo, a 
mudança é significativa” (BAZERMAN, 2006, p. 98). No caso, houve uma mudança 
na postura argumentativa pela utilização de um mesmo argumento, isto é, para os 
autores esse argumento soma-se a favor de sua discussão.

O anúncio em estudo também é construído a partir da apropriação de outro 
gênero textual, de outro domínio discursivo – a carta pessoal. Marcuschi (2005) cha-
ma a atenção para a intergenericidade (um gênero com a função de outro). Esse 
processo ocorre quando um produtor textual utiliza-se da forma ou função de um 
determinado gênero (no caso, uma carta pessoal) em outro campo discursivo, di-
ferente, tomando uma nova função ou forma. Esse processo é bastante visível no 
texto em análise, uma vez que “a publicidade opera de maneira particularmente 
produtiva na subversão da ordem instituída para chamar a atenção sobre um de-
terminado produto” (MARCUSCHI, 2005, p. 167), no caso uma ideia. Esse processo 
de reconstrução e modificação de um gênero textual é um processo intertextual, 
em que o novo gênero textual quebra com as expectativas e os parâmetros social-
mente já construídos e uniformizados. Só com o domínio da construção de um gê-
nero, do modo como ele é usado retoricamente, pode-se operar na modificação, na 
melhoria de sua função social. Esse processo de reconstrução do gênero possibilita 
a diversidade, e, antes de qualquer coisa, é um processo cognitivo situado social e 
historicamente. O domínio de uma diversidade de “modelos de escrita” possibilita o 
espaço para a criatividade e a modificação do gênero textual.

Por fim, os autores conclamam os leitores a se posicionarem, criando uma ca-
deia de produção de textos, os quais servirão para usar como argumento de auto-
ridade, o leitor, na discussão de novas peças publicitárias:  “na próxima vez que um 
cliente falar que você não lê, nós vamos mostrar para ele o seu depoimento”. O livro 
publicado já caracteriza esse processo em que um texto “evoca” outros textos. 
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Considerações finais

Através da análise do texto, percebemos várias possibilidades de abordagem 
da intertextualidade, uma compreensão aprofundada das oito dimensões da inter-
textualidade possibilita uma ação mais consciente no mundo, identificando ações 
retóricas e potencialidades de uso do texto no mundo social. “A intertextualidade 
não é apenas uma questão ligada a que outros textos você se refere, e sim como 
você os usa, para que você os usa e, por fim, como você se posiciona enquanto 
escritor diante deles para elaborar seus próprios argumentos” (BAZERMAN, 2006, 
p. 103). Esse processo da construção do intertexto é um poderoso instrumento de 
ação social. Muitas vezes, esses processos intertextuais passam despercebidos pelo 
fato de estarmos tão habituados ao seu uso. Contudo, a consciência do uso possi-
bilita um aperfeiçoamento das estratégias, como no caso em estudo, em que os 
autores marcaram uma nova forma de fazer peças publicitárias de produtos nas 
agências.
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Introdução

A investigação da escrita colaborativa é um passo importante para os estudos 
referentes à escrita, sobretudo quando temos acesso ao processo em tempo real. 
Trata-se de construir um objeto (o texto) em colaboração através do diálogo, da 
negociação, a partir das proposições feitas por cada um, ao contrário da escrita in-
dividual, em que normalmente se escreve sozinho e em silêncio. 

A escrita em pares possibilita aos envolvidos o desenvolvimento de algumas 
habilidades, quando realizada em dupla, o aluno, além de pensar sobre a língua, 
consegue desenvolver habilidades discursivas, argumentativas, etc. Por essa razão, 
alguns pesquisadores defendem os trabalhos realizados em situações de interação, 
uma vez que esse tipo de didática fornece informações importantes para uma boa 
performance de trabalho em sala de aula. Os alunos envolvidos apreendem que 
existem pensamentos diferentes dos seus que possibilitam a troca de novas ideias 
e reconsiderações de respostas, podendo levar, também, a reformulação, ou seja, o 
aprimoramento a partir da troca de conhecimentos (LEAL & LUZ, 2001).

 Além disso, essa interação nos proporciona a observação de vários fatores 
presentes no processo de escritura. Entre eles, encontra-se a rasura, marca que nos 
proporciona pistas importantes sobre o percurso do escritor e a gênese do texto. 
Nos dados que utilizamos (em que os alunos estão dialogando sobre o que escre-
ver) a rasura não está mais restrita à folha de papel, existindo além da rasura gráfi-
ca, a rasura oral (CALIL, 2008). Dada a existência da rasura oral, uma questão reside 
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em entender o seu funcionamento por meio da entonação e da repetição, visto que 
nos dados observados esses dois fenômenos estão sempre presentes. 

Assim, no caso dessa investigação, em que estudamos e analisamos os dados 
em que os alunos estão, em pares, combinando e escrevendo a dois um único texto, 
de maneira que, falar para escrever, em contexto escolar, caracteriza uma situação 
diferente, por um lado, daquela que se escreve sozinho e, por outro, daquela que 
ocorre entre interlocutores em uma situação cotidiana de conversação. Na meto-
dologia utilizada nos trabalhos com escrita colaborativa, uma atividade escolar é 
proposta e os alunos devem cumpri-la. Desse modo, a escrita colaborativa e inven-
tiva em sala de aula é, assim, uma situação didática com uma tarefa bem definida 
que coloca dois alunos em situação dialográfica (FELIPETO, 2008). Assim, a teoria 
da enunciação tratada por Benveniste (1991; 2006), a Crítica Genética (GRÉSILLON, 
2007) e as teorias sobre entonação e repetição apresentam subsídios importantes 
para discutir esse tipo de processo e entender como se dá o funcionamento da ra-
sura oral quando dois alunos estão escrevendo juntos um único texto.

Em relação ao corpus utilizado para esta pesquisa, ele pertence ao banco de 
dados PTE - Práticas de textualização na Escola, e é composto por 10 processos de 
produção textual coletados durante o ano de 2012 em uma escola particular da ci-
dade de Maceió-AL, aí compreendidos a filmagem, o áudio e as transcrições, possi-
bilitando ao pesquisador mais subsídios para a realização da análise. Todo o projeto 
foi desenvolvido com alunos do 2o ano do ensino fundamental. 

Aporte teórico 

A crítica genética e sua contribuição no processo de escritura

A crítica genética nasceu na França e seu principal objetivo é investigar a gê-
nese e o percurso do texto literário. Com o passar do tempo, a Crítica Genética 
começou a se desenvolver, passando por várias etapas, e a despertar o interesse 
de investigadores de vários países. Tendo como objeto de estudo os manuscritos 
literários, que apresentam a dinâmica do texto em criação, utilizando como método 
à revelação do corpo e do processo da escrita e tendo como intenção à literatura 
enquanto movimento (GRÉSILLON, 2007). A partir desse momento, optaremos pela 
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expressão Genética Textual, proposta por Doquet-Lacoste (2003), uma vez que o 
termo Crítica Genética remete à literatura, enquanto que Genética textual é um 
termo mais abrangente que se refere a todo texto e não apenas ao texto literário. 

A Genética Textual nos possibilita um novo olhar sobre o texto, pois, a partir 
dos manuscritos, podemos ter acesso àquilo que antes era deixado de lado, que 
passava despercebido, os caminhos percorridos pelo escritor até chegar ao produ-
to final, o texto. As marcas deixadas pelo escritor possibilitam ao pesquisador uma 
compreensão acerca do que foi escrito. Desse modo, a rasura é uma das principais 
marcas deixadas no papel, ela dá pistas importantes sobre as pretensões do autor 
no momento da escritura de seu texto. De acordo com Grésillon (2007, p. 97), “pa-
radoxalmente, a rasura é perda e ganho”. Ainda de acordo com a autora, “a rasura 
é um dos elementos capazes de confirmar a dimensão temporal própria a todo 
processo de escritura – nem mais, nem menos” (2007, p. 98). A partir dos elementos 
rasurados, pode-se ter uma noção dos caminhos que o autor percorreu para chegar 
até a finalização de seu texto. Isso não quer dizer que através dos manuscritos e de 
suas rasuras, os pensamentos são acessados de alguma maneira, ainda não existe 
ferramenta com tal capacidade. Porém, as rasuras funcionam como pegadas que 
conduzem o investigador a determinados lugares que sem elas não poderiam ser 
encontrados, mostrando as especificidades da elaboração de um texto.  De acordo 
com Biasi (2010), a rasura é um componente da escritura que apesenta certa com-
plexidade, embora seja ignorada pelos professores (na maioria das vezes) e tratadas 
como algo sujo que precisa de apagado, jogado fora. 

Como em nosso corpus também temos acesso ao manuscrito final, esses tipos 
de rasuras podem ser identificados, além disso, podemos ir além e observarmos o 
momento exato em que a rasura foi realizada, o momento da ação do escrevente, 
que pode ocorrer e gerar uma marca ou não. Para Calil (2012), a rasura marca um 
retorno ao texto, nas palavras do autor, “reconhecida como operação metalinguísti-
ca, ela traz em seu bojo uma ação do escrevente sobre o que foi escrito, marcando 
o reconhecimento de uma diferença entre o que estava escrito e a inscrição de 
outro elemento que ocupa alguma posição na cadeia sintagmática” (p. 591). Assim, 
percebemos que a rasura também indica uma reflexão, seja ela realizada na escrita 
ou na oralidade. 
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Em poucas palavras, o processo de escritura e o manuscrito que é seu 
produto compõem um sistema semiótico multimodal no qual a rasura 
marca os pontos de tensão no fluxo da escritura, manifestando um re-
torno visível que indicia as relações dialógicas. A rasura seria, portando, 
um efeito do acaso do processo de escritura, sendo imprevisível em que 
ponto do texto em curso irá manifestar-se (Op. cit., p. 593).

Em relação ao manuscrito, podemos observar que ele possui todas as marcas, 
rasuras, anotações, retornos, entre outros aspectos, tudo aquilo que um geneticista 
precisa para sua pesquisa, nele se encontra as pistas que levarão o pesquisador ao 
entendimento da gênese. Desse modo, a Genética Textual contribui para o estudo 
daqueles que estão interessados mais no processo de escrita de um texto, do que 
no seu produto final, o texto acabado. Nessa direção, a relação com a Genética 
textual faz com que a investigação sobre o processo de escrever esteja suscetível à 
evolução tão logo se insista no aspecto sempre ativo e, muitas vezes, imprevisível 
que acompanha a escritura. 

A teoria da enunciação de Benveniste na escrita colaborativa

De acordo com Benveniste (1991) o ato enunciativo está sustentado por três 
elementos fundamentais: eu, tu e ele, essas três formas pronominais. Desse modo, 
em se tratando do homem na língua, pode-se dizer que há sempre um eu que fala 
com um tu sobre algo, ou alguma coisa, o ele (as três pessoas: a que fala, aquela com 
quem se fala e aquela de quem se fala).  É interessante salientar que Benveniste par-
te da questão, que herdamos a partir da classificação da gramática grega, de que há 
sempre três pessoas, e é a essa evidência que Benveniste vai questionar em seus 
estudos, pois como ele mesmo afirma:

Essas denominações não nos informam nem sobre a necessidade da 
categoria, nem sobre o conteúdo que ela implica nem sobre as relações 
que reúnem as diferentes pessoas. É preciso, portanto, procurar saber 
como cada pessoa se opõe ao conjunto das outras e sobre que princípio 
se funda a sua oposição, uma vez que não podemos atingi-las a não ser 
pelo que as diferencia (1991, p. 248). 



63

XXVI Jornada do Gelne

Partindo da gramática árabe, o linguista percebe e aponta a disparidade que 
existe entre as duas primeiras pessoas (eu-tu) e a terceira (ele). Como aponta Ben-
veniste (1991), na gramática árabe, a primeira pessoa é aquela que fala, a segunda 
aquela com quem falamos, porém a terceira pessoa é aquela que está ausente. A partir 
disso, o autor percebe que elas não são homogêneas, estando eu e tu em um mes-
mo conjunto, a categoria de pessoa, enquanto que o ele integra um conjunto isola-
do, a categoria de não pessoa. O eu determina aquele que fala e ao mesmo tempo 
designa o tu, essas posições podem variar no momento da enunciação, o eu pode 
se tornar tu, e vice-versa, eu e tu são sempre únicos, não se restringindo a formas, 
mas a posições na linguagem. No caso específico do ele, esse processo não ocorre, 
pois, mesmo que o ele esteja se referindo a uma pessoa, ou coisa, ele não está rela-
cionado a uma pessoa específica, sendo assim a forma não pessoal da flexão verbal. 
Além disso, o ele, diferente do eu e do tu, pode ser uma infinidade de sujeitos. Neste 
momento, podemos ressaltar a importância dos nossos dados, pois eles compor-
tam os processos e nos permitem evidenciar a relação eu-tu, o que jamais poderia 
ser contraído em um processo individual. Além disso, o ele (não pessoa) também 
está presente, pois, em um diálogo, aquilo que é discutido, externalizado através da 
linguagem pelo locutor é considerado o ele dessa relação. Em outras palavras, o ele 
é a discussão, aquilo de que se fala. 

A partir do que foi discutido por Benveniste, é interessante acrescentar que, 
embora eu e tu sejam caracterizados como pessoa, eles são distintos. De acordo 
com Flores e Teixeira, “com Benveniste, a categoria de pessoa adquire outro esta-
tuto, porque não basta defini-la em termos de presença/ausência do traço de pes-
soalidade, mas é necessário concebê-la em termos de subjetividade” (2013, p. 32). 
A dupla eu-tu faz parte do nível pragmático da linguagem, referindo-se a realidades 
diferentes cada vez que enunciados, já o ele faz parte do nível sintático, uma vez que 
se combina com a menção objetiva de maneira independente da veemência enun-
ciativa que a contém (FLORES & TEIXEIRA, 2013).  Assim, no que se refere à corre-
lação de pessoalidade, temos o eu-tu que são caracterizados como pessoa, porém 
esse estatuto não os torna idênticos, eles também se diferenciam, uma vez que o 
eu diz respeito à pessoa subjetiva, enquanto o tu diz respeito à pessoa não subjetiva 
(BENVENISTE, 1991), e tudo se constitui a partir do eu. 
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A teoria de Benveniste nos permite compreender outras questões que tam-
bém estão presentes no processo de escritura, o próprio discurso. O autor apresen-
ta uma definição interessante e que pode ser observada nos nossos dados, uma vez 
que discurso se refere a “toda enunciação que suponha um locutor e um ouvinte e, 
no primeiro, a intenção de influenciar, de algum modo, o outro” (BENVENISTE, 1991, 
p. 267). Essa afirmação é muito importante para a nossa pesquisa, pois, como tive-
mos a oportunidade de observar no exemplo, quando o aluno (locutor) provoca no 
outro (interlocutor) uma atitude que, consequentemente, gera uma rasura oral no 
processo de escrita colaborativa, ele está justamente apresentando a sua intenção 
a partir de artifícios que estão presentes na linguagem, como a repetição e a ento-
nação, por exemplo. No caso específico da repetição, Benveniste (2006), ao tratar 
sobre a universalidade da experiência humana na linguagem, apresenta-nos uma 
afirmação interessante e que contribui de forma significativa para o entendimento 
do funcionamento da rasura oral a partir da repetição, o autor afirma

Uma dialética singular é a mola desta subjetividade. A língua provê os 
falantes de um mesmo sistema de referências pessoais de que cada um 
se apropria pelo ato de linguagem e que, em cada instância de seu em-
prego, assim que é assumido por seu enunciador, se torna único e sem 
igual, não podendo realizar-se duas vezes da mesma maneira (BENVE-
NISTE, 2006, p. 69). 

Assim, quando o aluno repete o que outro havia dito, ele está se singulari-
zando, os termos repetidos carregam outros sentidos, como afirma Flores (2013), 
“apesar da identidade da forma (isto é, apesar de as formas serem iguais) há a sin-
gularidade de cada um” (p. 108). Como podemos perceber, a teoria de Benveniste 
toca em vários pontos importantes dos nossos dados, dando-nos subsídios para a 
compreensão e análise dos mesmos. 

Entonação e repetição no funcionamento da rasura oral 

Definir a entonação não é uma tarefa simples, visto que não há consenso en-
tre os estudiosos da área, alguns afirmam que a entonação está inserida em um 
nível suprassegmental, outros a restringe às manifestações de melodia da fala 
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(BAUMMAN e GRICE, 2007; COUPER-KUHLEN, 1986). Aqui nos interessa compreen-
der algumas de suas funções na linguagem falada, visto que a entonação muitas 
vezes é utilizada como ferramenta para provocar determinadas atitudes no falante, 
o que está relacionado com o objetivo dessa pesquisa, uma vez que acreditamos 
que a entonação está envolvida no funcionamento da rasura oral. De acordo com 
Baumman e Grice (2007), a entonação exerce funções linguísticas e paralinguísticas, 
que compreendem desde a marcação de modalidade da sentença, até expressões 
com nuances emocionais e comportamentais. 

Considerando a entonação como, basicamente, uma manifestação ocasionada 
por modulações de frequência fundamental (F0), modulações da intensidade e mo-
dulações da duração (COUPER-KUHLEN, 1986; MORAES, 1982), Moraes (1982), asse-
gura que, no que se refere ao aspecto formal, propriamente linguístico, a entonação 
pode ser definida pelo desempenho de determinadas funções, atuando, assim, em 
um nível superior ao da palavra, geralmente, ao nível do enunciado. 

No que se refere ao caso específico desta investigação, a entonação expressiva 
exerce um papel fundamental. Bakhtin (2011), ao tratar sobre os gêneros do discur-
so, apresenta uma questão importante acerca da entonação, enfatizando, princi-
palmente, a entonação expressiva. O autor afirma que “toda uma série de gêneros 
sumamente difundidos no cotidiano é de tal forma padronizada que a vontade dis-
cursiva individual do falante só se manifesta na escolha de um determinado gênero 
e ainda por cima na sua entonação expressiva” (2011, p. 283). Desse modo, percebe-
mos que o sucesso da comunicação está associado não apenas ao gênero elegido 
pelo falante, mas, também, pelo uso de uma entonação expressiva. Como Bakhtin 
(2011) afirma, a vontade discursiva está atrelada à escolha de um determinado gê-
nero e leves nuances de uma entonação expressiva, assim, o falante pode assumir 
um tom ríspido ou afetuoso, alegre ou triste, etc. Estando a entonação expressiva 
no campo do enunciado e não da palavra.  

Com isso, Bakhtin quer dizer que determinadas expressões têm um sentido 
cada vez que são usadas, que não dependem apenas das variações psicológicas do 
emissor e dos aspectos linguísticos da enunciação, mas do contexto extraverbal, ou 
seja, leva-se em consideração a entonação expressiva e o contexto socialmente de-
terminado. No objeto da presente pesquisa, em que buscamos compreender o papel 
exercido pela entonação, quando uma díade de alunas discute sobre o que escrever, 
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a discussão de Bakhtin é bastante pertinente, pois, durante o processo, em que as 
alunas estão envolvidas, há um jogo, as palavras são escolhidas e lançadas com 
certa intencionalidade, com determinada expressão, como afirma Bakhtin (2011), 
ao escolhermos as palavras, procedemos de um conjunto projetado do enunciado, 
sendo esse conjunto sempre expressivo, e é ele que erradia a nossa expressão, o 
significado da palavra não é, de imediato, expressivo, porém pode corresponder, ou 
não, à nossa intencionalidade expressiva, através do conjunto de nosso enunciado.  

Em relação à escolha das palavras, percebemos que os falantes nem sempre 
escolhem palavras diferentes para expressar aquilo que almejam, como percebe-
mos nos nossos dados, os alunos muitas vezes fazem uso das mesmas palavras 
ou frases para dar ênfase àquilo que desejam, ou seja, para demonstrar insatisfa-
ção, dúvida, entre outros sentimentos, porém, o papel da entonação é fundamental 
para diferenciar o dizer de cada falante. No próximo tópico discutiremos sobre a 
repetição, mostrando seu papel no processo de rasura oral, uma vez que em todos 
os dados em que há a realização da rasura oral ocorre a repetição de uma palavra 
ou frase inteira. 

Por fazer parte do planejamento da fala, a repetição é um processo recorrente 
na oralidade. Diferente do texto escrito, em que a repetição é vista de forma negati-
va, no texto oral ela está presente e faz parte do processo de formulação. Marcuschi 
(2015) aponta que, enquanto na oralidade as repetições levam à produção de seg-
mentos completos duas ou mais vezes, na escrita, os processos de revisão e edito-
ração culminam na diminuição de repetições no produto final. Assim, enquanto na 
escrita, a repetição apresenta um caráter negativo, na oralidade ela é um elemento 
essencial. De acordo com Koch (2002), a repetição é uma estratégia essencial de es-
truturação da fala que possibilita a absorção do novo como algo conhecido. Assim, 
a partir da análise dos dados, podemos compreender a rasura oral e seu funciona-
mento. 
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Análise e discussão dos dados

Tratando-se de escrita a dois, em que a díade deve discutir colaborativamente 
sobre a formulação de um mesmo texto, a entonação e a repetição exercem um 
papel importante, assim como as rasuras produzidas pelas díades. Segundo Feli-
peto, “a rasura, seja ela “oral ou escrita, é a possibilidade da reformulação, daí ela 
ser fundamental no processo de produção textual em sala de aula ou fora dela” 
(2008, p. 13). Assim, acompanhando o pensamento da autora, podemos perceber 
que a rasura é um fenômeno imprescindível no processo de escritura e se destaca 
principalmente através das marcas deixadas no papel, fato que não a limita à grafia, 
uma vez que a rasura nem sempre é visível. Assim, temos acesso a todas as marcas 
(visíveis ou não) devido à metodologia de coleta empregada, onde uma câmera é 
posicionada à frente dos alunos capturando todo o processo. Além disso, contamos 
com o áudio, o manuscrito e suas respetivas transcrições. A partir do fragmento 
abaixo, podemos observar o funcionamento da rasura oral a partir da entonação e 
da repetição: 

Fragmento 1: retirado da história “Os três todinhos e a dona sabor”

425 ISABEL: (ESCREVENDO.) “- ...a mãe... a mãe... (FLEXIONANDO A VOZ.) 
tava tãão solitária...”
426 NARA: “- Solitária??”1

427 ISABEL: “- Não. ava... tava... solitária quer dizer sozinha então não tem 
nada a ver. (ESCREVENDO.) tava... tava... tão triste que os filhos dela só 
falavam...”
428 NARA: “- ...e não brincavam... (ISABEL ESCREVENDO “A MÃE TAVA TÃO 
TRISTE Q(UE)? (O)S FILHOS SÓ FALÃO” E FAZENDO UM GESTO PARA NARA 
ESPERAR.)... eu já tive uma idéia. Cóquicócócó... Eles...”

1. As partes com duplo sublinhado (S) indica a acentuação da entonação. 
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É interessante observarmos que em nenhum momento Nara fez questiona-
mentos ou demostrou desacordo explicitamente, porém o fato dela utilizar uma 
entonação expressiva, por meio da repetição, provocou em Isabel uma tomada de 
decisão, ou seja, após uma reflexão sobre o sentido da palavra, substituiu o termo. 
Como podemos perceber, a rasura oral, na relação dialográfica, exerce uma função 
muito parecida com a rasura gráfica, uma vez que ela marca um apagamento ou 
substituição, como observamos no fragmento.

No próximo fragmento observaremos os efeitos produzidos a partir do retor-
no do enunciado sobre o seu próprio locutor. Ao ditar o início da história, Nara rom-
pe uma certa regularidade, que é logo rebatida por Isabel através da repetição do 
próprio dizer de Nara, como podemos perceber:

Fragmento 2: retirado da história “A princesa e a pedra encantada”

25.ISABEL: “- Era uma vez um...
26.NARA: (SI) A gente tem que escrevê ‘era uma vez’?
27.ISABEL: É... é... um princípe? Era uma vez um princípe e uma rainha...”
28.NARA: Era um dia... era uma vez um dia... muito bonito...
29.ISABEL: “- (RINDO.) Era uma vez um dia... ah! Vai Nara...
30.NARA: É vai...
31.ISABEL: (RINDO) Ô Nara... era uma vez um dia muito bonito? Ô Nara? 
Que que é isso?
32.NARA: Era uma vez um princípe que morava...
33.ISABEL: Um princípe e uma princesa e um rei que morava num caste-
lo... [era uma ves um]., 

Como podemos observar, no início da discussão, Nara indaga Isabel sobre a 
necessidade de iniciar a história com “era uma vez” (a gente tem que escrevê ’era 
uma vez’?), que logo responde afirmativamente sobre a necessidade de utilização 
do termo. Vale esclarecer que neste processo, Nara é a responsável por ditar a his-
tória, enquanto Isabel escreve. Mesmo iniciando a história com “era uma vez”, Nara 
propõe começar por “era uma vez um dia... muito bonito”, que é logo questionado 
por Isabel através da repetição do enunciado proferido por Nara: era uma vez um 
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dia... ah. Podemos notar que a repetição de Isabel demonstra claramente um desa-
cordo, visto que no turno anterior ela já havia proposto iniciar por: era uma vez um 
príncipe e uma rainha. Logo, percebemos as tensões geradas pela necessidade de 
prevalecimento das ideias. Porém, mesmo estando claro que Isabel deseja que a 
história ocorra da forma como ela planejou, ao invés de argumentar a favor do seu 
pensamento, após Nara insistir, ela repete todo enunciado de Nara de forma irôni-
ca: era uma vez um dia muito bonito? Após a ironia de Isabel, Nara apaga o que havia 
proposto e inicia o turno com: era uma vez um príncipe que morava...

De acordo com Bakhtin (2011) “é impossível alguém definir sua posição sem 
correlacioná-la com outras posições” (p.297), ainda de acordo com o autor, isso jus-
tifica o fato de que cada enunciado seja pleno de várias atitudes responsivas. Assim, 
a resposta de Nara ao enunciado de Isabel foi o apagamento e substituição dos 
termos, isso porque Isabel soube utilizar o próprio enunciado de Nara a seu favor. 

No fragmento que segue podemos observar claramente o apagamento, a rasu-
ra oral em funcionamento, e mais uma vez o que a provoca é a entonação expressi-
va por meio da repetição.

 Fragmento 3: retirado da história “O guarda roupa mágico”

186 NARA: “- Mas deixa eu te falar agora. Tinha... um menino encontrô 
uma caverna. O primeiro menino entrou. O segundo menino também... 
sabe por quê? Porque tinha duas entradas a caverna.”
187 ISABEL: “- Tá. Então vamô fazê assim. Os dois meninos... é... ãhn... 
enxergaram uma caverna. E um...”
188 NARA: “- ...com duas... com dois buracos...”
189 ISABEL: “- É. Com duas portas. (RIEM.)”
190 NARA: “- (RINDO.) ...tem porta?..”
200 ISABEL: “- ...com dois buracos. E um entrou num e outro entrou 
noutro.”
201 NARA: “- É...”
202 ISABEL: “- Tá...”
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No presente fragmento, em que Nara é a responsável por escrever a história, 
podemos perceber que a entonação expressiva por meio da repetição provoca o 
apagamento dos termos, ou seja, a rasura oral entra em funcionamento. Como po-
demos observar, ao perguntar tem porta? Nara faz com que Isabel perceba e corrija 
o equívoco que estava cometendo ao falar que caverna tem porta. Como pode ser 
observado, a situação dialográfica em que se encontram as alunas nos possibilita 
compreender os elementos que compõem o ato enunciativo apontados por Benve-
niste (1991), uma vez que fica evidenciado que há sempre um eu se dirigindo a um 
tu para falar de algo (o ele), e à medida em que a enunciação é instaurada, podemos 
observar a troca entre os dois primeiros elementos (eu-tu), ao passo que o eu deixa 
de assumir essa posição e passa a ser o tu. Durante o ato enunciativo há sempre 
uma troca em que fica evidenciada a relação de alteridade, onde o eu, enquanto 
pessoa, só existe a partir do contato com o outro.

Considerações Finais

A escrita colaborativa é um método que, sendo bem estruturado, pode ser efi-
caz, sobretudo no que se refere à situação interativa que ela proporciona. Como pu-
demos demonstrar, escrever a dois estimula a reflexividade, uma vez que os ques-
tionamentos do parceiro-escrevente fazem com que o outro tenha que se voltar 
sobre o que escreveu ou sobre o que irá escrever, refletir, reescrever ou reelaborar  
sua escrita ou seu dizer. Através do ato enunciativo estabelecido entre os alunos 
durante o processo, podemos observar os muitos fenômenos envolvidos durante a 
escritura, estando a rasura oral entre eles. 

No que se refere à rasura oral e seu funcionamento, percebemos que a entona-
ção e a repetição exercem um papel fundamental, juntas elas formam a entonação 
expressiva, cuja finalidade é demonstrar uma intenção de forma “indireta”, pois ao 
repetir e atribuir uma entonação diferente às palavras proferidas pelo outro, uma 
atitude é provocada, sem que haja a necessidade de uma argumentação precisa ou 
incisiva. Isso ocorre porque, de acordo com Bakhtin (2011), o enunciado do outro 
pode ser recontado de diversas formas, assim, o interlocutor pode fazer uso do 
que o locutor enunciou para provocar nele mesmo uma determinada reflexão. Evi-
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dentemente, a presente pesquisa exige um estudo mais amplo e uma análise mais 
detalhada, o que já está sendo realizado atualmente, visto que um estudo com esta 
dimensão contribui para os trabalhos sobre escrita colaborativa e rasura.  
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ComuniCação individual

A REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA DE SI QUE FAZ O PAPA 
FRANCISCO NO SEU PRIMEIRO DISCURSO

MARIA PAULA MARQUES DE LIMA (FAFIRE)

Introdução

Considerando o discurso religioso como ato de linguagem, e a religião como 
um meio que instaura a comunicação e conecta a “fala” de Deus para com seu povo; 
Deus, locutor indireto, necessita de intermediários para estabelecer a comunicação. 
Esses locutores, seriam os incumbidos de transmitir a vontade, e mediar a relação 
Deus-povo. 

Após considerarmos a prática discursiva religiosa como ato de linguagem, per-
cebemos o seu funcionamento. O enunciado religioso, repleto de especificidades 
linguísticas deve ser compreendido analiticamente.

Por conseguinte, será analisado, o primeiro discurso feito pelo Papa Francisco 
após sua eleição. O proferimento aconteceu na sacada da Basílica Vaticana, no dia 
13 de março de 2013. Os dados empíricos da pesquisa constituem-se da análise 
desse primeiro discurso, que recebe o nome de Primeira Saudação-Benção Apostó-
lica, no âmbito religioso. A pesquisa encaixa-se no campo da Linguística Textual, da 
Análise Textual do Discurso do teórico Adam (2008), que se entende por uma teoria 
e metodologia que propõe a análise de textos, direcionados ao campo da semânti-
ca. Será utilizado também os estudos de Ramos (2011), assim como os estudos e a 
metodologia de Marcação Textual de Zamblano-Oliveira (2014).  Através da análise 
textual do discurso do Papa, podemos construir a representação discursiva de si do 
mesmo, que é o foco do presente trabalho.

A ATD disponibiliza de operações semânticas para análise da representação 
discursiva no nível textual, mais especificamente será utilizado as operações de Re-
ferenciação e Predicação. A primeira nomeia referentes que constituem o espaço 
textual (pronomes, substantivos, adjetivos), e a segunda, está ligada as predicações 
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verbais que fazem referência ao locutor. A Patemização, a emoção no discurso, será 
considerada como fator contribuinte para a construção da representação discursi-
va, com base nos textos de Mendes (2010).

Serão interpretadas as operações semânticas selecionadas no discurso, para 
que através delas, seja possível construir a representação discursiva do Papa, e ve-
rificar a possível colaboração patêmica para a construção dessa representação, que 
acredito que emerge por meio das escolhas linguísticas ao longo do discurso. 
 

Linguística textual: análise textual dos discursos

A Linguística Textual é caracterizada, “como um subdomínio da área mais ampla 
da análise das práticas discursivas, postulando, ao mesmo tempo, uma separação e 
uma complementaridade” (Adam, 2008, p.14). A mesma tem como objeto de estudo 
o texto, seja ele em sua forma oral, ou escrita. Dentro desse contexto, a Linguística 
Textual está relacionada à Análise Textual dos Discursos, que se compreende por 
uma teoria e metodologia para análise de textos concretos. Segundo Adam, a ATD 
é descrita por, “uma teoria da produção co(n) textual do sentido que deve fundar-se 
na análise de textos concretos” (ADAM, 2008, p. 13). 

A ATD busca compreender não apenas aquilo que é proferido pelo locutor, 
mas também as construções dentre os quais os enunciados são constituídos, dan-
do significado ao discurso. A Análise Textual dos Discursos, predispõe de recursos 
teóricos e metodológicos para o estudo do texto no campo da Semântica. Recursos 
estes que permitem a descrição e interpretação de textos. 

A união do texto com o discurso é proposta da ATD, que viabiliza o surgimento 
da concepção de níveis de Análise do Discurso, (Formação sociodiscursiva. Intera-
ção social e Ação), e os níveis da Análise Textual (Textura, Estrutura composicional, 
Semântica, Enunciação e Atos do discurso). Dentro dessa perspectiva, os níveis de 
Análise Textual e de Análise do Discurso estão intrinsecamente ligados entre si. No 
tocante a este trabalho, será analisado o nível Semântico do texto, mais precisa-
mente, as Representações Discursivas. 

Para a análise da ATD, o teórico Adam (2008), propôs categorias de análise de 
textos para o nível semântico (a correferência, as anáforas, as isotopias, as coloca-
ções e as representações discursivas). 
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As representações discursivas 
 
Todo texto comporta três tipos de representação discursiva: a representação 

discursiva do locutor (representação de si), a representação discursiva do ouvinte 
(representação do outro) e a representação dos temas tratados (em seus diferentes 
níveis). A representação discursiva de si mesmo, é o foco desse trabalho e está in-
timamente ligada a imagem que o locutor constrói de si por meio de seu discurso.  

Na concepção de Aristóteles (1998), essa imagem de si é chamada de ethos, de 
maneira que a disposição para aceitar o que se diz antes mesmo de ser dito está 
ligada a essa representação do locutor, ao seu caráter. Essa representação de si está 
atrelada ao logos (o que vai dizer) e pathos (a quem o locutor se dirige). 

É o poder argumentativo do ethos, que oferece ao auditório boas razões para 
acreditar naquilo que lhe é dito. Ao apresentar o discurso, o locutor apresenta uma 
imagem de si, e para a construção do discurso, o locutor utiliza de sua competência 
linguística, e das informações presentes em sua memória discursiva. De acordo com 
Zamblano-Oliveira (2014), “o posicionamento do locutor é sempre pensado a partir 
do interlocutor que tem em mente. Na verdade, o interlocutor surge da construção 
do locutor”.  Portanto, cabe a este locutor adptar, moldar seu discurso de acordo 
com o seu auditório, para suscitar assim, um efeito positivo. 

A representação discursiva é construída através de um conjunto de elementos 
semânticos que se localizam em vários pontos do texto. “A construção da represen-
tação discursiva se dá por meio dos sujeitos em situação de interlocução, os quais 
partilham, pelo menos parcialmente, alguns conhecimentos de mundo” (Zambla-
no-Oliveira, 2014). No caso da representação discursiva de si no campo religioso, o 
locutor, o Papa Francisco, faz também uso de sintagmas e fraseologias, próprias do 
meio religioso, no seu discurso. 

Analisar o primeiro discurso do Papa Francisco, denominado Primeira Saudação
-Benção Apostólica no meio religioso, não consiste em ver o que ele diz de si mesmo, 
mas de que maneira a sua imagem, entendida aqui por representação, é construída 
através de suas próprias palavras. 

As operações semânticas utilizadas neste trabalho para análise das represen-
tações discursivas são a Referenciação e a Predicação. E para que ocorra a constru-
ção eficaz do texto, essas operações devem estar conectadas entre si. 
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A Referenciação é entendida por uma operação semântica que nomeia refe-
rentes do texto, processos, participantes e objetos do discurso do universo textual 
por meio de substantivos, adjetivos e pronomes. 

A Predicação é a relação entre os processos predicativos e a centralidade dos 
verbos no texto, consolidando uma relação semântica entre os argumentos do 
texto. 

Além dessas operações semânticas, será considerada a patemização, como 
uma provável categoria para Análise das Representações Discursivas.

Patemização: um estudo discursivo das emoções

As paixões e as emoções já foram vistas como vícios, e sendo assim, não teriam 
espaço no campo dos estudos linguísticos, nem seriam alocadas como sendo uma 
forma de persuasão no discurso. Todavia, o estudo discursivo das emoções é um 
desdobramento importante no que concerne a linguística, e a análise do discurso. 

Esse estudo discursivo das emoções é denominado Patemização, e é descrito 
por Charaudeau (2000, apud MENEZES, 2010, p. 229), como “os meios próprios para 
emocionar o ouvinte; conjunto de movimentos, figuras que se utiliza para alcançar 
tal objetivo”. Tais meios são os aspectos linguísticos discursivos que teriam a capa-
cidade de suscitar no auditório os estados emotivos e essas escolhas linguísticas 
feitas pelo orador desencadeariam o efeito patêmico. 

A imagem do orador é construída quando o mesmo profere seu discurso. Ou 
seja, “ao apresentar o discurso, o orador apresenta, também, uma imagem de si e 
deixa ver as disposições de seu auditório” (MENDES, 2010, p. 320), de maneira que 
essa imagem de si, estaria conectada ao que Aristóteles (1998) chama de “caráter do 
ethos como meio de persuasão”.   

Como é enfatizado por Aristóteles, um bom orador, é aquele que tem a capa-
cidade de produzir sentimentos no auditório que são despertados por palavras do 
seu próprio discurso e que são capazes de faze-los partilhar de seu ponto de vista, 
e que sucederiam em uma argumentação eficaz, capaz de convencer o auditório, 
fazendo-os absorver aquilo que foi dito. 
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O discurso religioso

São muitas as funções que se atribuem à religião. Sob uma ou outra for-
ma e função, ela é omnipresente em nossa cultura. Esse atravessamen-
to da religião – eu ousaria dizer sob a forma paradigmática do cristianis-
mo – atua em todas as nossas formas culturais. Não é por acaso que a 
primeira obra impressa foi a Bíblia. (ORLANDI, 1987, p.9).

A religião é uma área que desempenha uma força de significativa relevância 
na sociedade, força que vai muito além do sobrenatural, das paredes dos templos e 
dos domínios da Teologia. E dentro deste contexto religioso, o cristianismo, particu-
larmente sua forma com maior número de seguidores do mundo, a Igreja Católica 
Apostólica Romana, é um mecanismo não apenas religioso, mas político, que há 
2.000 anos tem estado presente na construção da sociedade e da ideologia dos 
povos. 

Orlandi, argumenta que “o Discurso Religioso não é objeto de análise somente 
para teólogos ou “religiosos”, e pode, ao ser pensado em outros domínios, receber 
contribuições importantes para a renovação do estudo da religião” (ORLANDI, 1987, 
p.7). Portanto, o discurso religioso cristão quebra com o estereótipo que o encaixa 
apenas no campo religioso, pois o mesmo é um imenso campo textual comunica-
tivo, envolto por uma gama de especificidades linguísticas, que perpassa barreiras 
e está presente em várias outras áreas do discurso, desempenhando importantes 
funções sociais.

O discurso religioso tem uma característica fundamental: promover a relação 
entre os planos temporal e espiritual de forma que esses dois planos devem estar 
interligados. Essa ligação entre locutor/ouvinte acontece entre os planos, onde o 
locutor (Deus) encontra-se no plano espiritual e o ouvinte encaixa-se no plano tem-
poral. O discurso, ou um texto religioso é uma prática sociodiscursiva, que necessita 
de mediadores que atuam em ambos os planos. A Igreja, seria a mediadora, e se faz 
ouvir, transmitindo as mensagens de Deus, através dos membros da Igreja (bispos, 
padres, diáconos, religiosos e leigos), que atuam como a voz do Divino na terra. São 
esses representantes que estão incumbidos de estabelecer a relação entre Deus e 
seu povo. Tudo o que é proferido através do discurso religioso é atribuído à divin-
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dade, e suas práticas discursivas são envolvidas por essa “autoridade divina”, que 
exerce forte poder discursivo e além disto, o poder do convencimento.

Como sintetiza Orlandi: “Do ponto de vista da Análise do Discurso, pode-se 
dizer que Deus é o lugar da onipotência do silêncio. E o homem precisa desse lugar 
para colocar (instituir) uma sua fala específica”. (ORLANDI, 1987, p. 8). Dessa forma, 
podemos apontar que na perspectiva Linguística e da Análise do Discurso, o discur-
so religioso é considerado como uma prática discursiva que preenche este silêncio 
e que cria um sistema de crenças.  

Corpus e análise 

Começarei utilizando o método de marcação textual1, para que por meio dessa, 
as formas linguísticas sejam localizadas, e as operações semânticas de Referencia-
ção e Predicação sejam interpretadas no discurso. 

No quadro abaixo encontram-se as formas linguísticas e suas respectivas cores 
que servirão de suporte para localizá-las ao longo do texto.

FORMA LINgUíSTICA MARCAÇÃO

Vocativos Rosa

Substantivos de Referenciação Amarelo

Sujeito desinencial 1ª pessoa do singular/Predicação Vermelho/sublinhado

Sujeito desinencial 1ª pessoa do plural/Predicação Azul/ondulado

Pronomes pessoais do caso reto Negrito

Pronomes possessivos Verde

Pronomes oblíquos Cinza

1. Permite marcar (etiquetar) os valores semânticos das formas linguísticas, identificando-as no fluxo 
textual. (ZAMBLANO-OLIVEIRA, 2014). 
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           PRIMEIRA SAUDAÇÃO DO PAPA FRANCISCO- BENÇÃO APOSTÓLICA 

BÊNÇÃO APOSTÓLICA “URBI ET ORBI”

PRIMEIRA SAUDAÇÃO DO PAPA FRANCISCO

Sacada central da Basílica Vaticana 
Quarta-feira, 13 de Março de 2013
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Análise: a construção da representação discursiva de si do Papa 
Francisco sob a perspectiva da teoria da análise textual dos discursos. 

É importante salientar que, por se tratar de um discurso religioso, são utiliza-
dos expressões e sintagmas próprios do meio, e especificamente na Primeira sau-
dação-Benção Apostólica, são eles: a recitação do Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao 
Pai, e a Benção que o Papa concede ao povo em latim, todas próprias da liturgia da 
Igreja.  Após a marcação textual, será elencado na tabela abaixo, a quantidade de 
vezes que as formas linguísticas aparecem no discurso, tendo em vista a análise, 
que será feita em seguida. 

FORMA LINgUíSTICA FREQUêNCIA 
NO TEXTO

Vocativos 2

Substantivos de Referenciação 5

Sujeito desinencial 1ª pessoa do singular/ Predicação  9 /
9

Sujeito desinencial 1ª pessoa do plural/Predicação  5 /
5

Pronomes pessoais do caso reto 1

Pronomes possessivos 5

Pronomes oblíquos 12

 Vocativos 

A única expressão vocativa presente no discurso é Irmãos e irmãs, que é dire-
cionada aos ouvintes e aparece no texto duas vezes. Na primeira colocação, o Papa 
usa para dar início ao seu primeiro discurso. No contexto religioso é frequente o 
uso dos substantivos irmãos e irmãs, usado inclusive com frequência por Jesus. O 
uso do vocativo pelo Papa, é uma tentativa de aproximação com o público, cha-
mando-os de irmãos, o Papa, mesmo sendo o maior representante da Igreja, colo-
ca-se na posição de irmão de seus fiéis, agregando-nos em uma família. 



81

XXVI Jornada do Gelne

Referenciação 

Ao total foram encontradas 36 referenciações feitas ao Papa, de forma indivi-
dual e coletiva. Analisarei primeiro, através dos sujeitos desinenciais da 1ª pessoa 
do singular.

É importante ressaltar que nesse discurso, a Referenciação por meio dos sujei-
tos desinenciais no singular e no plural, está atrelada à operação semântica de Pre-
dicação. Foi observado também a ausência do uso do pronome EU no discurso do 
Pontífice. Ao todo, estão presentes no texto, 9 trechos identificados com o sujeito 
desinencial na 1ª pessoa do singular, onde o Papa refere-se a si, mas não de forma 
direta. 

Analisemos o trecho abaixo:

Rezemos sempre uns pelos outros. Rezemos por todo mundo, para que haja uma 
grande fraternidade. 

Nesse recorte, é possível considerar que, ao utilizar o verbo com a presença do 
sujeito desinencial na 1ª pessoa do plural, o Papa quando se posiciona dessa forma, 
reforça o fato de que o trabalho que ele iniciará em seu pontificado, será feito em 
conjunto, com a ajuda de toda a comunidade de fiéis.   

Além das referências que faz a si na 1ª pessoa do singular, na colocação abaixo 
o Papa refere-se a si, como o Bispo que foi dado a comunidade, e o faz utilizando o 
possessivo na 3ª pessoa do singular: 

A comunidade diocesana de Roma tem o seu Bispo. 

Localizamos a presença de 12 pronomes oblíquos que fazem referência ao 
Papa, vejamos o exemplo:

Eis-me aqui!
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Nessa sentença, Francisco faz o uso do pronome me, fazendo pela primeira vez 
uma referência direta a si. Até então só tinha falado de si, na 3ª pessoa do singular.

 O substantivo de Referenciação que se designa ao Papa, é Bispo, sendo cita-
do 5 vezes no texto, onde o Papa faz referência a si, mas não de forma direta, como 
podemos ver no exemplo abaixo. 

E agora iniciamos este caminho, Bispo e povo...

Predicação 

Após a marcação textual, darei início a análise dos predicados que referem-se 
ao Papa. Foi possível identificar 9 predicados com sujeito desinencial na 1ª pessoa 
do singular referindo-se ao Papa, e 5 predicados com sujeito desinencial na 1ª pes-
soa do plural. 

Ao todo, o discurso comporta 35 verbos em diferentes conjugações e tempos. 
6 estão no infinitivo (dever, dar, fazer, abençoar, deixar, rezar). E os verbos mais uti-
lizados no discurso e a quantidade de vezes em que aparecem no texto são repre-
sentados na tabela a seguir:

VERBOS QUANTIDADE

Ter 4

Querer 3

Rezar 6

Abençoar 3

Pedir 4

Ser 4

 O verbo rezar, é o mais utilizado nos predicados, aparece 6 vezes em diferen-
tes contextos. Alguns serão comentados abaixo:

 O trecho, “Rezemos todos juntos por ele, para que o Senhor o abençoe e 
Nossa Senhora o guarde...” é direcionado ao povo, para que rezem pelo Bispo emé-
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rito, e no momento “Rezemos sempre uns pelos outros”, para que rezem uns pelos 
outros. Com a ressalva de que, são direcionados ao povo, contudo o Papa também 
se inclui nos verbos, ou seja, ele também participa da ação, também é povo. 

Patemização 

A emoção presente no discurso será analisada nos predicados presentes no 
texto. De maneira que, essa Patemização pode ser expressada de forma explícita, 
contudo também pode acontecer através de verbos que são utilizados de forma 
que desencadeiem o efeito patêmico. Abaixo, foram selecionados os trechos onde 
a Patemização colabora para a construção da representação discursiva de si feita 
pelo Papa. 

*Irmãos e irmãs, boa noite!

*Parece que meus irmãos cardeais tenham ido busca-lo quase ao fim do mun-
do.

*Agradeço-vos o acolhimento: a comunidade diocesana de Roma tem o seu Bis-
po. Obrigado! E, antes de mais nada, quero fazer uma oração pelo nosso Bispo 
emérito Bento XVI. 

*Um caminho de fraternidade, de amor, de confiança entre nós. Rezemos sem-
pre uns pelos outros. Rezemos por todo o mundo, para que haja uma grande 
fraternidade. Espero que este caminho de Igreja, que hoje começamos e no qual 
me ajudará o meu Cardeal Vigário aqui presente, seja frutuoso para a evangeli-
zação desta cidade tão bela!

*Agora dar-vos-ei a benção, a vós e a todo mundo, a todos os homens e mulhe-
res de boa vontade. 

*Irmãos e irmãs, tenho de vos deixar. Muito obrigado pelo acolhimento!

*Boa noite e bom descanso!

  
Após a identificação dos trechos que indicam que as emoções agem discursi-

vamente no discurso, podemos perceber que o Papa não utiliza palavras que ex-
pressam emoções diretamente, salvo quando ele usa expressões que nos remetem 
ao universo emocional, como por exemplo as expressões Agradeço, Obrigado, Muito 
obrigado! Que suscitam benevolência, e nesse contexto colabora para a construção 
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de uma representação discursiva positiva. Assim como começar e terminar o discur-
so cumprimentando o público com Boa noite. No momento da inferência feita pelo 
papa ao Bispo emérito, antes de mais nada, quero fazer uma oração pelo nosso Bispo 
Emérito Bento XVI, contribuiu para a construção de uma imagem de uma autoridade 
que pensa nos outros.  

O verbo rezar, o que mais se repete ao longo do texto, suscita esperança. Ora-
ção aflora esperança, e o Papa, deseja fazer da oração uma prática mútua. 

O proferimento da Benção final, é direcionado a todos os homens e mulheres 
de boa vontade, não apenas aqueles que estavam presentes, mas a toda a popula-
ção mundial. 

A Representação Discursiva de si do Papa Francisco

Por meio das análises das operações semânticas Referenciação e Predicação, 
é possível considerar que, os referentes ao Papa no individual ou coletivo, aconte-
ceram com mais frequência. Especialmente o substantivo Bispo, que foi utilizado 
várias vezes pelo Papa, quando queria referir-se a si, o fez com frequência na 3ª 
pessoa do plural através desse substantivo. O sujeito desinencial no singular, aplica-
do nos trechos quero ir rezar aos pés de Nossa Senhora, quero fazer uma oração pelo 
nosso Bispo emérito, peço-vos que rezeis ao Senhor para que me abençoe, contribuíram 
para a construção da imagem e da representação discursiva, e quando usou o verbo 
quero, não o fez para pedir algo para si, mas os direcionou para outros participantes 
do discurso: o Papa emérito, ou próprio povo. E quando direcionou o foco do discur-
so para si, pediu, para que o povo rezasse por ele, esse uso indireto, neutro, nesses 
enunciados, não remetem ao efeito patêmico de forma linguisticamente explícita, 
mas de forma indireta e toda a construção da representação discursiva de si é feita 
através de inferências simples como Rezem por mim, por exemplo. 

 Por ser uma figura de destaque, recém-eleito como o maior representante da 
Igreja Católica, o Papa Francisco proferiu um discurso onde surge uma imagem po-
sitiva, gentil e humilde, de um líder religioso incomum em meio ao tradicionalismo 
frequente presente no meio católico.
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Considerações finais

O trabalho tratou-se por investigar e realizar uma análise textual no campo 
da linguística. O objeto de estudo é o texto concreto; o primeiro discurso do Papa 
Francisco após a sua eleição, que aconteceu no dia 13 de março de 2013. Buscamos 
constatar de que forma acontece a representação discursiva de si feita pelo Papa, 
por meio de seu discurso. Fundamentamos nosso trabalho na teoria da Análise 
Textual dos Discursos, do teórico Adam (2008).

A construção da representação discursiva do Papa foi constituída por meio 
da análise do seu discurso, através primeiramente da metodologia de Zamblano
-Oliveira (2014) de marcação textual. Uma vez identificados as formas linguísticas, 
deu-se início a análise das operações semânticas de Referenciação e Predicação. 

Foi possível aferir que, a construção da representação discursiva aconteceu 
com mais ênfase nos trechos com o sujeito desinencial na 1ª pessoa do singular, 
atrelados a predicação, que referenciaram o Papa como uma figura que concede a 
benção ao povo, mas que também pede ao povo para que rezem por ele, por meio 
de verbos que reforçaram esse pedido ao longo do pronunciamento. O verbo mais 
utilizado no discurso, foi rezar, que surgiu em contextos onde o Papa os flexionou 
para que, essa súplica, esse pedido, seja mútuo, entre ele, e seu povo. 

O substantivo de Referenciação que inferiu referência ao Papa, foi Bispo, o que 
é natural, uma vez que foi escolhido como o Bispo da Igreja Católica, com a ressal-
va de que quando utiliza o mesmo, ele faz a referência a si, como alguém que foi 
entregue ao povo. Assim como a presença dos pronomes possessivos ao lado do 
substantivo Bispo, que reforçavam o fato desta entrega de si à comunidade. 

Foi constatado que a análise da construção da representação discursiva do 
Papa é feita pelo enunciado, pela linguagem, sendo assim, pudemos apresentar 
a Patemização como uma categoria que contribuiu para a construção da repre-
sentação discursiva de si do Papa. Verificamos essa contribuição através do agir 
discursivo das emoções no texto, e o efeito patêmico não se deu por verbos explí-
citos que eclodiriam emoções, mas por palavras que pareciam neutras, porém que 
nos remetiam e esse universo emocional, e que contribuíram diretamente para a 
construção da representação discursiva de si do Papa, como uma autoridade que 
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através de suas palavras em seu primeiro discurso, nos mostrou uma imagem de 
si como uma autoridade religiosa coletiva, que considera o nós, uma força mais 
atuante do que o eu. 
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A SEQUêNCIA NARRATIVA EM AUTOS DE DEPOIMENTO

MARíLIA SILVA LEMOS CARDOSO1 (UFRN)

Introdução

Neste trabalho, apresentamos um recorte de pesquisa de mestrado que inves-
tiga como ocorrem as sequências narrativas no gênero auto de depoimento, uma 
das peças que integram o inquérito policial. O inquérito policial, como é conhecido 
na doutrina jurídica, é o material que reúne as diligências realizadas pelo Delegado 
de Polícia de carreira com o objetivo de levantar indícios de autoria e prova de ma-
terialidade delitiva, ou seja, é uma parte do processo no qual a autoridade policial, 
representada pela pessoa do Delegado de polícia, faz o levantamento de toda ma-
terialidade do ocorrido, a fim de reunir elementos que caracterizem uma infração 
penal. O auto de depoimento busca diferenciar a coleta de informações entre o 
indiciado, que responde ao auto de qualificação e interrogatório, e, as testemunhas, 
que são convocadas para prestar esclarecimentos em termos chamados de depoi-
mento ou de declarações. 

Nossa fundamentação teórica parte dos pressupostos gerais da linguística tex-
tual a partir de autores como Koch (2004), Koch e Elias (2012; 2013), Marcuschi (2008; 
2012) entre outros, e mais precisamente da Análise Textual dos Discursos (ATD) pro-
posta por Adam (2011) no que se refere ao plano de texto e a sequência textual. 

Para o momento, apresentamos resultados preliminares da análise de um auto 
de depoimento; documento pertencente ao grupo de pesquisa da Análise Textual 
dos Discursos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Trata-se de um do-
cumento de natureza criminal de violência contra a mulher, coletado da Delegacia 
Especializada de Amparo à Mulher (DEAM), em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. 

1. Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Extremoz/RN, Brasil. 
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Neste recorte, focamos na realização da sequência narrativa no gênero auto de de-
poimento a partir do protótipo da sequência narrativa proposto por Adam (2011).

Tal análise em um texto do domínio jurídico justifica-se a partir da necessidade 
de se compreender melhor a constituição desse tipo de texto. Pretendemos assim, 
contribuir para o esclarecimento de determinadas questões linguísticas relaciona-
das aos textos de domínio jurídico, uma vez que esses constituem um campo ainda 
pouco explorado no âmbito dos estudos linguísticos. 

O trabalho estrutura-se da seguinte forma: inicialmente abordamos a noção de 
sequência textual proposta por Adam (2011). Depois disso, abordamos a sequência 
textual narrativa, que constitui nossa categoria adotada para análise. Em seguida, 
falamos sobre o gênero auto de depoimento. E por último, apresentamos os resul-
tados preliminares da análise da realização da sequência narrativa no gênero auto 
de depoimento. 

As sequências textuais 

De acordo com Adam (2011), as proposições-enunciados, unidades textuais 
elementares, estão sujeitas a dois grandes tipos de agrupamentos que as mantêm 
juntas. Para o autor, as unidades textuais frouxamente tipificadas correspondem 
ao que chama de “período”, e as unidades textuais mais complexas, tipificadas, cor-
respondem às “sequências”. Explicita ainda que a diferença entre uma sequência 
mínima e um período complexo não está diretamente relacionada à questão do 
volume, mas sim à complexidade do todo formado pela organização das proposi-
ções-enunciados. Ou seja, a diferença substancial entre o período e a sequência 
corresponde ao seu nível de organização interna dado pelo encadeamento das pro-
posições-enunciados.

Diante disso, Adam (2011, p. 204, 205) deixa clara a distinção entre essas unida-
des composicionais de base, os períodos e as sequências, ao dizer que: “[...] os perí-
odos são unidades que entram diretamente na composição de partes de um plano 
de texto [...]”, já as sequências, segundo ele são “[...] unidades textuais complexas, 
compostas de um número limitado de conjuntos de proposições-enunciados: as 
macroproposições.”. 
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A macroproposição, por sua vez, é um tipo de período que tem como principal 
característica o fato de ser uma unidade ligada a outras macroproposições, ocupan-
do assim, posições definidas dentro do todo ordenado da sequência. Adam (2011, p. 
205) acrescenta ainda que cada macroproposição adquire seu sentido em relação 
às outras, na unidade hierárquica complexa da sequência. Nessa perspectiva, se-
gundo o autor, uma sequência é uma estrutura, a qual, segundo ele, constitui uma 
“rede relacional hierárquica”, uma grandeza analisável formada por partes ligadas 
entre si e ligadas ao todo que elas constituem. O autor também as considera como 
uma “entidade relativamente autônoma, dotada de uma organização interna” que 
lhe é própria, e, portanto, possui uma relação de dependência-independência com 
o conjunto mais amplo do qual faz parte (o texto). 

As macroproposições que entram na composição de uma sequência depen-
dem de combinações pré-formatadas de proposições. E são justamente essas dife-
rentes combinações que Adam (2011) denomina de sequências, as quais podem ser 
“narrativa”, “argumentativa”, “explicativa”, “dialogal” e “descritiva”. Ainda segundo o 
autor, esses cinco tipos de base retidos pelos usuários da língua correspondem a 
cinco tipos de relações macrossemânticas memorizadas por impregnação cultural, 
ou seja, pela leitura, escuta e produção de textos, e que são transformadas em es-
quema de reconhecimento e de estruturação da informação textual.

Adam (2011) propõe um estudo articulado entre texto e discurso, o qual pode 
ser visualizado no esquema 4 proposto por ele. Vejamos o esquema:
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Esquema 4

Fonte: Adam (2011, p.61).

Nesse esquema podemos observar a proposta do autor de relacionar os níveis 
ou planos da análise de discurso aos níveis ou planos da análise textual. Dentre es-
ses níveis ou planos de análise, nosso trabalho está inserido na perspectiva do nível 
5 (N5), o qual corresponde à estrutura composicional, sequências e planos de texto. 

A sequência textual narrativa

De acordo com Adam (2011, p. 225), em sentido amplo, toda narrativa pode ser 
considerada como a exposição de fatos reais ou imaginários. Mas o autor esclarece 
ainda que essa designação geral de “fatos” abrange duas realidades distintas, as 
quais ele denomina de “eventos” e “ações”. Segundo ele, a ação se caracteriza pela 
presença de um agente (ator humano ou antropomórfico) que provoca ou tenta 
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evitar mudança. Já o evento ocorre sob o efeito de causas, sem a intervenção inten-
cional de um agente. 

As diferentes formas de construção da narrativa dependem de seu grau de 
narrativização. Uma narrativa que é constituída apenas de uma simples enumera-
ção de uma série de ações e/ou eventos possui um baixo grau de narrativização. 
Para Adam (2011), a trama narrativa apresenta-se como uma estrutura hierárquica 
constituída de cinco macroproposições narrativas de base (Pn) que correspondem 
aos cinco momentos (m) do aspecto: antes do processo (m1), o início do processo 
(m2), o curso do processo (m3), o fim do processo (m4) e, por último, depois do pro-
cesso (m5).  O esquema 18 demostra essa trama: 

Esquema 18

Fonte: Adam (2011, p. 226).

Assim, é a partir dessas cinco macroproposições propostas por Adam (2011) 
como constituintes da sequência narrativa que analisamos o auto de depoimento 
acima já mencionado. Pretendemos, dessa forma, descrever e analisar como se re-
aliza a sequência narrativa no referido gênero, se essa compreende todos os mo-
mentos demonstrados acima no esquema, possuindo assim, segundo Adam (2011), 
um alto grau de narrativização, ou não, se só apresenta alguns desses momentos, 
configurando-se assim com um baixo grau de narrativização.



92

XXVI Jornada do Gelne

O gênero auto de depoimento

O auto de depoimento é uma peça do inquérito policial e do processo, no qual 
a testemunha faz seu relato respondendo a algumas perguntas. Todo esse relato 
é registrado pelo escrivão, e no final, a testemunha toma conhecimento de suas 
declarações através da leitura feita por ele, e depois disso o auto de depoimento é 
assinado pela testemunha, Delegado de Polícia e pelo próprio escrivão.

A estrutura composicional do gênero auto de depoimento (considerado no es-
tudo na perspectiva dos gêneros textuais) é padronizada e segue um modelo esta-
belecido pelo Código de Processo Penal (CPP), que no artigo 203 descreve que:

A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade 
do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua 
idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua 
atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais 
suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando 
sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa 
avaliar-se de sua credibilidade.

Como podemos observar, o início do documento é composto por informações 
pessoais, como nome, idade, local onde o (a) depoente mora, a profissão que exerce 
e onde exerce, o grau de parentesco com a parte envolvida (que pode ser a vítima 
ou o indiciado) ou até mesmo que relação o (a) depoente tem com a parte envolvida, 
para só depois iniciar o relato propriamente dito.

O auto de depoimento constitui assim, um documento de fundamental im-
portância para o devido esclarecimento dos fatos investigados num determinado 
processo.

É importante salientarmos que o documento aqui utilizado passou por alguns 
procedimentos antes de ser concebido como corpus para análise. Ou seja, os nomes, 
bem como os números dos documentos de identificação e os telefones dos envol-
vidos, foram apagados com o objetivo de preservar a identificação dos mesmos. 
Assim, o documento permanece em sua forma original, com todas as informações 
que o constituem, porém apenas com o apagamento dessas informações pessoais 
dos envolvidos. 
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A sequência narrativa no gênero auto de depoimento

Para uma melhor compreensão a respeito do gênero auto de depoimento, faz-
se necessário que visualizemos as partes que o constituem. Para tanto, elaboramos 
o seu plano de texto. Os planos de texto correspondem, de acordo com Adam (2011, 
p. 257), “[...] ao que a retórica colocava na disposição, parte da arte de escrever da 
arte oratória que regrava a ordenação dos argumentos tirados da invenção.” (grifos 
do autor). Para Adam, esse modelo retórico, porém, não contempla a diversidade de 
planos de texto que podem existir. 

Diante disso, ele fala na existência de um plano de texto convencional e de um 
plano de texto ocasional. Assim, como já sugerem as suas classificações, os planos 
de texto convencionais dizem respeito àqueles que já seguem um determinado mo-
delo fixado pelo histórico de um gênero ou subgênero do discurso. Já os ocasionais 
referem-se àqueles que surgem de determinadas mudanças que são realizadas a 
partir de um gênero ou subgênero que já possui uma determinada formatação, mas 
que naquele momento, por algum motivo, não foi seguida.

De acordo com essas classificações, percebemos que alguns textos não pos-
suem uma organização rígida, mas flexível. Nesse sentido, segundo Adam (2011), os 
planos de texto mostram sua importância como “o principal fator unificador da es-
trutura composicional.”. Eles possibilitam a construção e a reconstrução da organi-
zação global de um texto, a partir da prescrição de um determinado gênero. Assim 
como os gêneros, os planos de texto estão disponíveis na nossa memória coletiva.

O auto de depoimento em análise constitui-se das seguintes partes pré-fixa-
das: 

• Dados da Instituição; 
• Identificação do documento e da testemunha;
• Data da elaboração do documento, os presentes no momento e dados 

da testemunha;
• Elucidação do compromisso da testemunha com a verdade; 
• Relato; 
• Encerramento do relato e apontamento para as assinaturas das partes; 
• Assinaturas.
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Segue abaixo o plano de texto do auto de depoimento:

Dados da 
instituição

SECRETARIA DE ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DE DEFESA SOCIAL
DELEgACIA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO À MULhER-DEAM/ZS

Identificação do 
documento e da 
testemunha

TERMO DE DEPOIMENTO PRESTADO POR Mxxxxx Cxxxxx gxxxxx 
Sxxxxx, portador(a) do Rg n. xxx,xxx,xxx SSP/RN, expedida no dia 
18/01/2010, 3º via, CPF n. xxx.xxx.xxx-xx, na forma abaixo:

Data da elaboração 
do documento; 
os presentes no 
momento e dados 
gerais da testemu-
nha

Aos 17 (dezessete) dias do mês de abril do ano de dois mil e doze (2012), 
nesta delegacia de polícia, onde presente se encontrava a Bela. Axxxxx 
Txxxxx Mxxxxx, Delegada de Polícia, comigo, Escrivã do seu cargo, compa-
receu a pessoa de Mxxxxx Cxxxxx gxxxxx Sxxxxx, brasileiro, solteira, 
auxiliar de produção (desempregada), natural de Mxxxxxxxx/xx, nas-
cido(a) aos xx/xx/xxxx, filha(o) de Mxxxxx Fxxxxx Sxxxxx e Mxxxxx 
Cxxxxx gxxxxx Sxxxxx, residente na Rua Cxxxxxx, xxxx, Pxxxxxx, 
próximo a Igreja Assembleia de Deus, telefone xxxx-xxxx. Afirma con-
cluiu o Ensino Fundamental.

Inquirido a cerca dos fatos que deram origem ao presente feito. Aos costu-
mes, nada disse.

Elucidação do 
compromisso da 
testemunha com a 
verdade

Testemunha compromissada na forma da Lei de dizer a verdade sobre o 
que sabe sob pena do crime de falso testemunho.

Inquirido(a) pela Autoridade Policial, passou a RESPONDER QUE:

Relato conhece a vítima J. G. S. há cerca de 07 (sete) anos; Que a vítima namorou 
com W. durante 08 (oito) anos; Que, certa vez, VÍTIMA ligou para a DEPO-
ENTE chorando e dizendo que estava na praia, um amigo falou com ela 
e, por tal motivo, W. brigou e agrediu fisicamente em cima das pedras, 
segurando-a com força e sacudindo a mesma, Que, na época em que 
namoravam, a VÍTIMA desconfiava que W. vendia drogas, mas quando 
perguntada, o mesmo negava; Que, inclusive após algum tempo, W. foi 
preso por tráfico de drogas; Que a VÍTIMA visitava W. na cadeia, mas dizia 
a DEPOENTE que só ia porque sentia pena dele, pois não gostava mais do 
mesmo; Que  a VÍTIMA mostrou a DEPOENTE mensagens de texto e de 
voz enviada por W. com ameaças do tipo “Cachorra, você vai me pagar! 
Você me traiu!”; Que W. deve dinheiro a VITIMA, contudo diz a mesma que 
não vai pagar, que ela se vire para pagar; Que a VÍTIMA está namorando 
e W. não se conforma, faz ameaças dizendo: “Se eu te pegar com ele, vai 
se pior! Eu vou te pegar!”; Que W. costuma abordar os amigos da VÍTIMA, 
para saber informações da mesma, bem como fala com os amigos dele 
ficarem ligando para a VÍTIMA;
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Relato Que a VÍTIMA está com muito medo e não sai de casa; Que os pais da VÍTI-
MA são pessoas idosas e, inclusive, o pai da VÍTIMA passou mal por causa 
desses fatos; Que W. já foi à casa da VÍTIMA, procurá-la; Que, atualmente, 
W. está cumprindo pena no regime semi-aberto.

Encerramento do 
relato e aponta-
mento pra as assi-
naturas das partes

E nada mais disse, deu-se por findo o presente termo que depois de lido e 
achado conforme, vai devidamente assinado pela autoridade, pela teste-
munha e por mim _______, Escrivã de Polícia, que o digitei.

Assinaturas AUTORIDADE: ________________________________________
DEPOENTE: __________________________________________
ESCRIVÃ: _____________________________________________

É importante destacarmos que analisamos aqui as macroproposições de base 
narrativa a partir do relato feito pela depoente, pois há também uma narrativa a 
partir da perspectiva da escrivã de polícia que começa logo no início do documento 
quando traz informações como a data de elaboração do documento, os presentes 
no momento e dados gerais da testemunha. Assim, focamos nossa análise a partir 
do relato propriamente dito da depoente, e não do documento em si. Embora, elu-
cidemos também que o relato da depoente é narrado pela escrivã que se utiliza do 
discurso indireto para reproduzi-lo a partir de elementos como “disse que”, etc.

A partir do que Adam (2011) propõe, identificamos como a situação inicial, a 
macroproposição Pn1, a parte do relato em que a escrivã narra o momento em que 
a depoente fala a respeito do tempo em que conhece a vítima, bem como fala um 
pouco do que sabe a respeito do relacionamento da vítima com o acusado. Tal ma-
croproposição corresponde ao fragmento 1 do relato:

conhece a vítima J. G. S. há cerca de 07 (sete) anos; Que a vítima namorou 
com W. durante 08 (oito) anos; Que certa vez, VÍTIMA ligou para DEPOEN-
TE chorando e dizendo que estava na praia, um amigo falou com ela e, por 
tal motivo, W. brigou e agrediu fisicamente em cima das pedras, seguran-
do-a com força e sacudindo a mesma, Que, na época em que namoravam, 
a VÍTIMA desconfiava que W. vendia drogas, mas quando perguntada, o 
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mesmo negava; Que, inclusive após algum tempo, W. foi preso por tráfico 
de drogas; Que a VÍTIMA visitava W. na cadeia, mas dizia a DEPOENTE que 
só ia porque sentia pena dele, pois não gostava mais do mesmo; 

Identificamos essa parte do relato como correspondente a macroproposição 
Pn1, por ser uma parte do texto que situa o leitor no que se refere às pessoas e ao 
seu estado comportamental dentro do fato que está sendo narrado. Assim, a depo-
ente cita fatos relacionados à vítima e ao acusado, dos quais tomou conhecimento 
a partir da própria vítima, como o episódio em que a vítima encontrava-se na praia 
e teria sido agredida fisicamente pelo então namorado W, como também o fato 
de a vítima ter desconfiança sobre o envolvimento de W com a venda de drogas, e 
também o fato de a vítima visitar W na cadeia por pena, pois já não gostava mais 
dele. Todo esse relato de fatos expostos pela depoente situa o leitor e faz com que 
os envolvidos, vítima e acusado, sejam vistos a partir da perspectiva de suas ações.

A Pn2, ou nó, desencadeador, corresponde à parte do relato em que a depo-
ente cita fatos que expressam todo o desencadeador do conflito como exposto no 
fragmento 2 abaixo: 

Que a VÍTIMA mostrou a DEPOENTE mensagens de texto e de voz enviada 
por W. com ameaças do tipo “Cachorra, você vai me pagar! Você me traiu”; 
Que W deve dinheiro a VÍTIMA, contudo diz a mesma que não vai pagar, 
que ela se vire para pagar; Que a VÍTIMA está namorando e W. não se 
conforma, faz ameaças dizendo: “Se eu te pegar com ele, vai se pior! Eu 
vou te pegar!”; Que W. costuma abordar os amigos da VÍTIMA, para saber 
informações da mesma, bem como fala com os amigos dele ficarem ligan-
do para a VÍTIMA; 

Nesse fragmento fica claro o estado de transformação das coisas, ou seja, o 
momento em que o conflito começa a ser instaurado. Nesse momento, a vítima co-
meça a receber ameaças de W, o qual não se conforma por ela estar namorando ou-
tra pessoa. Assim, temos a macroproposição Pn2 que inicia o processo propriamen-
te dito da narrativa, no qual se dá a trama. Esta fase é responsável pela causalidade 
narrativa de uma colocação em intriga, por meio da “quebra” de uma situação inicial 
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equilibrada, criando uma tensão. Sua ocorrência é indispensável para a instauração 
do conflito. Tínhamos na situação inicial um estado de equilíbrio em que não havia 
nenhum conflito, apenas fatos relacionados ao relacionamento da vítima com o in-
diciado. Porém, é a partir do momento que surgem ameaças por parte de W para a 
vítima, que se instaura o conflito e consequentemente, essa situação inicial muda.

Em decorrência do conflito instaurado, temos a fase de Re-ação ou avaliação, 
Pn3, a qual identificamos como correspondente ao fragmento 3, em que a vítima 
apresenta uma reação, um novo comportamento em decorrência desse conflito:

Que a VÍTIMA está com muito medo e não sai de casa; Que os pais da VÍ-
TIMA são pessoas idosas, inclusive, o pai da VÍTIMA passou mal por causa 
desses fatos; Que W. já foi à casa da vítima, procurá-la; 

Aqui, observamos a perspectiva dos envolvidos na narrativa, ou seja, de quem 
age, de quem sofre, ou de quem comenta a ação vivida. No caso do fragmento 
3, constatamos a perspectiva de quem sofre a ação, ou seja, a mudança de com-
portamento da vítima que passa a conviver com o sentimento de medo e que por 
isso não sai mais de casa, bem como a mudança de comportamento de seus pais, 
pessoas idosas, tendo seu pai passado mal por causa do ocorrido. Ficam claras as 
implicações do conflito instaurado na vida desses envolvidos.

Não há nesse relato a macroproposição Pn4, ou desenlace, uma vez que não foi 
expresso o desenlace dos acontecimentos, ou seja, o “acerto” entre os personagens. 
Não temos, assim, por exemplo, a introdução de acontecimentos que reduzem ou 
solucionam a situação de tensão criada.

A situação final, Pn5, parte do texto que marca o final propriamente dito da 
narrativa corresponde ao fragmento 4: 

Que, atualmente, W. está cumprindo pena no regime semi-aberto.

É exatamente esse trecho que marca o momento em que a situação de equilí-
brio é instaurada, ou seja, explicita como se encontra a situação até aquele determi-
nado momento. É importante salientar que a Pn5 não corresponde necessariamen-
te a algo positivo, apenas a resolução encontrada para a tensão naquele momento. 
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Abaixo se encontra um quadro resumo das macroproposições que mostra a 
correspondência entre as macroproposições propostas por Adam (2011) e as iden-
tificadas no texto.

Macroproposição Ocorrência no auto de depoimento

Situação inicial (Orientação) 
(Pn1)

Que a vítima namorou com W. durante 08 (oito) anos; Que, certa 
vez, VÍTIMA ligou para a DEPOENTE chorando e dizendo que esta-
va na praia, um amigo falou com ela e, por tal motivo, W. brigou e 
agrediu fisicamente em cima das pedras, segurando-a com força 
e sacudindo a mesma, Que, na época em que namoravam, a VÍTI-
MA desconfiava que W. vendia drogas, mas quando perguntada, o 
mesmo negava; Que, inclusive após algum tempo, W. foi preso por 
tráfico de drogas; Que a VÍTIMA visitava W. na cadeia, mas dizia a 
DEPOENTE que só ia porque sentia pena dele, pois não gostava 
mais do mesmo;

Nó (Desencadeador) (Pn2) Que  a VÍTIMA mostrou a DEPOENTE mensagens de texto e de voz 
enviada por W. com ameaças do tipo “Cachorra, você vai me pa-
gar! Você me traiu!”; Que W. deve dinheiro a VITIMA, contudo diz a 
mesma que não vai pagar, que ela se vire para pagar; Que a VÍTIMA 
está namorando e W. não se conforma, faz ameaças dizendo: “Se 
eu te pegar com ele, vai se pior! Eu vou te pegar!”; Que W. costuma 
abordar os amigos da VÍTIMA, para saber informações da mesma, 
bem como fala com os amigos dele ficarem ligando para a VÍTIMA;

Re-ação ou Avaliação (Pn3) Que a VÍTIMA está com muito medo e não sai de casa; Que os pais 
da VÍTIMA são pessoas idosas e, inclusive, o pai da VÍTIMA passou 
mal por causa desses fatos; Que W. já foi à casa da VÍTIMA, procu-
rá-la;

Desenlace (Resolução) (Pn4) Não há

Situação final (Pn5) Que, atualmente, W. está cumprindo pena no regime semi-aberto.
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Considerações finais

Após a descrição e análise do gênero auto de depoimento, observamos que o 
mesmo possui um plano de texto com partes bem definidas. Focamos nossa análise 
no relato, uma vez que é nessa parte que observamos a predominância da sequên-
cia narrativa.

Constatamos que a sequência narrativa presente no relato analisado possui 
quatro das cinco macroproposições propostas por Adam (2001), as quais são Pn1, 
situação inicial, Pn2, nó, Pn3, re-ação ou avaliação, e o Pn5, situação final. Não há o 
Pn4, desenlace. 

Assim, de acordo com Adam (2011), Por não conter todas as macroproposições, 
a narrativa possui um baixo grau de narrativização.

Ressaltamos que os resultados aqui obtidos são preliminares, relativos à aná-
lise de apenas um documento, e que por esse motivo não podem ser tidos como 
dados gerais que corresponderiam a todo e qualquer auto de depoimento. Para que 
se chegue a uma conclusão como esta se faz necessário um estudo mais profundo 
sobre o assunto.
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Introdução

O homem tem se aperfeiçoado nos procedimentos linguísticos e discursivos, 
que visam ao convencimento do outro, de tal maneira que o ato de comunicar 
pode ser entendido, na verdade, como uma ação de linguagem capaz de fazer com 
que o(s) enunciador(es) e ou o(s) coenunciadore(s) aceitem e acreditem no que 
está sendo comunicado, agindo de acordo com o direcionamento do enunciador. 
Em conformidade com esse ponto de vista, podemos assumir que comunicar é 
persuadir. 

Nesse sentido, para descrever e explicar os procedimentos linguísticos e dis-
cursivos usados pelo enunciador quando da confecção de um texto ou ato de co-
municação, entendendo-se que todo texto é argumentativo, propomos estudar a 
argumentação com foco na dimensão semântica – representação discursiva (Rd)– 
e na influência dessa dimensão para a orientação argumentativa do texto e do 
discurso presente em peças – gêneros textuais – do processo penal.

 De modo específico, a análise procura identificar, descrever e explicar as 
representações e ou imagens discursivas assumidas pelas instâncias enunciativas 
- dentre as quais, se inclui o tema, o enunciador e os coenunciadores - ao longo 
do texto, bem como identificar, descrever e explicar de que forma essas repre-
sentações semânticas influenciam o processo de persuasão e convencimento do 
enunciatário.

Partimos do pressuposto que no enunciado são deixadas marcas linguísticas 
e discursivas da enunciação (por exemplo, adjetivos apreciativos, dêiticos tempo-
rais e espaciais, verbos performativos, referentes, metáforas, isotopias etc.) que 
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orientam argumentativamente o texto. Por exemplo, na frase acho tudo muito bom, 
o enunciado inteiro contém uma avaliação do narrador enunciador, mas, precisa-
mente, o termo acho revela um ponto de vista, uma crença que pode propagar-se 
e orientar o(s) coenunciador(es) a assumirem determinada conclusão como verda-
deira.

Para dar sequência ao nosso trabalho, partimos das seguintes questões nor-
teadoras: 1- como as representações discursivas que o texto constrói influenciam 
a argumentação? 2- Que marcas linguísticas e discursivas podem ser descritas 
nesse processo de construção da argumentação pela representação discursiva? 3- 
Qual o papel que os processos de categorização e recategorização dos referentes 
desempenham na construção da argumentação textual e discursiva?

Nosso objetivo geral foi investigar a argumentação na sua relação com a repre-
sentação discursiva (Rd) e, mais especificamente, tivemos interesse em: i) investi-
gar e descrever os processos de construção da argumentação pela representação 
discursiva que o texto constrói; ii) identificar e descrever as marcas linguísticas e 
discursivas que influenciam o processo de construção da argumentação pela re-
presentação discursiva e; iii) analisar, discriminar e interpretar o papel da catego-
rização e recategorização dos referentes na construção da argumentação textual 
e discursiva.

Nosso trabalho é justificado porque as nossas descobertas poderão, tam-
bém, contribuir com outras áreas do saber como, por exemplo, a estudantes e 
profissionais das áreas jurídicas (estudantes de direito, advogados ou mesmo ju-
ízes), aos quais, compreender a argumentação e a influência da representação 
discursiva – imagem, ethos – na persuasão e na influência do comportamento do 
outro, pode ser decisivo para confecção de peças – textos – do domínio jurídico, 
como é o caso da inicial, da contestação ou mesmo da denúncia, uma vez que são 
textos que necessitam de boa estruturação argumentativa, na medida em que ob-
jetivam agir sobre o outro, ou melhor, a visada argumentativa é o convencimento, 
a persuasão e a mudança – ou ação – de comportamento.
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Referencial teórico

A análise que empreendemos segue a abordagem da Análise Textual dos Dis-
cursos (doravante, ATD), do linguista francês Jean-Michel Adam. A ATD pode ser de-
finida como uma abordagem teórica e descritiva do campo da Linguística Textual 
que postula, “[...] ao mesmo tempo, uma separação e uma complementaridade das 
tarefas e dos objetos da linguística textual e da análise do discurso, definindo a lin-
guística textual como um subdomínio do campo mais vasto da análise das práticas 
discursivas” (ADAM, 2011, p. 43), conforme representado no esquema abaixo:

Fonte: Adam (2011, p. 43)

“Esse esquema evidencia o jogo complexo das determinações textuais ‘asce-
dentes’ (da direita para a esquerda) [...] objeto da linguística textual – e as regula-
ções ‘descendentes’ (da esquerda para direita) [...] objeto da análise de discurso” 
(ADAM, 2011, p. 44) (grifo do autor). Esse esquema torna visível a Linguística Textual 
como subdomínio da análise de discurso e mostra como as duas abordagens se 
separam e se complementam na tarefa de descrição dos encadeamentos textuais e 
da construção dos sentidos.

Segundo Adam (2011, p. 63), “[...] a linguística textual tem como papel, na análi-
se de discurso, teorizar e descrever os encadeamentos de enunciados elementares 
no âmbito da unidade de grande complexidade que constitui um texto”. Seguindo 
esse modelo, e para “[...] responder à demanda de propostas concretas para análise 



104

XXVI Jornada do Gelne

de textos, apresentando uma ‘reflexão epistemológica e uma teoria de conjunto’” 
(PASSEGGI; at al., 2010, p. 263), a ATD propõe níveis ou planos de análise para o 
discurso e para o texto. O esquema abaixo torna possível “desenhar os níveis ou 
planos (N) que se podem distinguir linguisticamente” (ADAM, 2011, p. 60). O esque-
ma, além de mostrar a separação e a complementaridade das tarefas e dos objetos 
da Linguística Textual e da análise de discurso, dá ferramentas – categorias – bem 
definidas para descrição linguística de textos. 

Do ponto de vista analítico, salientamos que este estudo situa-se, mais espe-
cificamente, no plano da análise textual e procura inter-relacionar o nível (N6) – se-
mântica (representação discursivas) – com o nível (N8) – atos de discurso (ilocucio-
nários) e orientação argumentativa. Como toda ação de linguagem visada acontece 
numa interação social e numa determinada formação sociodiscursiva, através de 
um socioleto – variante de determinada comunidade de fala – e se materializa num 
gênero textual, será inevitável também trafegar pelos níveis da análise de discurso, 
até porque a ATD, assim como a Linguística Textual, é “[...] uma teoria da produção 
co(n)textual de sentido” (PASSEGGI; at al., 2010, p. 264).

Para materializar o que discorremos até aqui, apresentamos o Esquema 4 de 
Adam (2011, p. 61), pois nele é possível ver as posições da Linguística Textual e da 
Análise de Discurso, além da posição de cada nível (N) ou categoria proposta pela 
ATD para descrição dos encadeamentos textuais e discursivos. E, como já dissemos, 
procuramos (inter)relacionar os níveis (N6) e (N8), conforme mostram as duas setas 
em movimentos circular inseridas no Esquema.
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Fonte: Adam (2011, p. 61) 

Categorias para descrição textual da representação discursiva (Rd)

Linguisticamente, a Rd pode ser estudada através das categorias ou noções de 
correferência, anáfora, isotopia e colocação que, na verdade, fazem “parte do con-
junto de categorias da ATD mais diretamente vinculadas à semântica” (RODRIGUES; 
SILVA NETO; PASSEGGI, 2010, p. 173). Mais especificamente, o conteúdo referencial 
representado (Rd) pode ser também estudado pelas categorias da referenciação 
(designação e modificação), pela predicação (processos / modificação do predica-
do através do verbo), localização (espaço e tempo) e conexão / relação (ligação 
de partes do texto por conectores e assimilação e ou dissimilação de um objeto de 
discurso com outro).
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Em complemento, retomamos Adam (2011) e desenvolvemos o quadro abaixo 
com as quatro macro-operações da sequência descritiva e suas nove operações de 
base, uma vez que as operações (ou proposições) que melhor representam a Rd são 
as da sequência descritiva, conforme proposta por Adam.

Quadro 1 – Macro-operações descritivas.

Macrooperações da sequência 
descritiva

Operações da sequência descritiva 

Operação de tematização Pré-tematização (ou ancoragem): deno-
minar imediatamente o objeto.

Pós-tematização: adiar (retardar) a deno-
minação do objeto.  

Retematização (ou reformulação): é o re-
enquadramento do todo do objeto por uma 
nova denominação.

Operação de aspectualização Frangmentação: seleção das partes do 
objeto da descrição.

Qualificação: atribuição de propriedades e 
sua respectiva evidência. A evidência pode 
ser do todo ou das partes fragmentadas.

Operação de relação Relação de contiguidade: situar o objeto-
de-discurso no espaço e no tempo em rela-
ção contígua com outros objetos do cotexto 
(no caso dos textos escritos).

Relação por analogia: as figuras de lingua-
gem metáforas e comparação desempe-
nham papel importante nos processos de 
assimilação ou dissimilação comparativa.

Operação de expansão por 
subtematização

Descrição perceptual: quem descreve usa 
a sensação, os sentidos (ver, ouvir, tocar, 
sentir ou até saborear).

Descrição epistêmica: revela o estado de 
saber do descritor, como no enunciado eu 
sei o que ocorreu.

Fonte: Adam (2011, p. 218 – 225)
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Categorias linguísticas de realização da argumentação pela Rd

Considerando que “toda proposição enunciada possui um valor descritivo [e 
que] a atividade discursiva de referência constrói, semanticamente, uma represen-
tação, um objeto de discurso comunicável” (ADAM, 2011, p. 113.), somos autorizados 
a entender que existe uma relação significável, pertinente, entre a argumentação 
e as imagens, o ethos, a representação discursiva construída no e pelo texto e no e 
pelo discurso como forma de orientar argumentativamente o texto e conduzir o(s) 
coenunciador(es) para a conclusão desejada pelo enunciador.

Diante disso, desenvolvemos um segundo quadro, que sintetiza as marcas lin-
guísticas e discursivas da argumentação pela representação discursiva. Ou seja, são 
as formas linguísticas e discursivas de realização das quatro macro-operações de 
base, das quais derivam nove operações descritivas e, destas, se formam dezenas 
de possibilidades de outros tipos de operações descritivas de base, conforme segue:
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Quadro 2 – Categorias linguísticas da argumentação

Marcadores de 
reformulação

Podem indicar a mudança ou reafirmação de um 
ponto de vista (PdV): isto é, dito de outro modo, numa 
palavra, em outras palavras etc.

Conectores 
argumentativos

Associa as funções de segmentação e mais a orienta-
ção argumentativa dos enunciados: mas, no entanto, 
porém, embora, mesmo que, pois, porque, mesmo, aliás, 
por sinal etc.

Modalizadores Engajam o enunciador no que foi dito, demonstrando 
o seu ponto de vista e, consequentemente, indicando 
– via situação enunciativa – o caminho a ser seguido 
pelos coenunciadores: faça, creio, é importante, é evi-
dente, precisamos, eu senti, tenho consciência etc.

Léxico 1 - Reiteração lexical: o éthos é construído por descri-
ções apoiadas na reiteração lexical ao qual se associa-
ciam a uma imagem do locutor/enunciador: probeza, 
discreto. 
2  - Ausência lexical: é uma estratégia argumentativa 
que evita certos termos para não associá-lo a uma 
imagem, a um éthos não desejado na construção argu-
mentativa do enunciador: rico, pobre, magro, azul etc.

Cadeias de atos 
de discurso

Além de possuírem certo valor ilocucionário e de-
monstrar a atitude do enunciador em relação ao seu 
dizer, pode mudar o mundo real e determinar (ou con-
duzir) a próxima ação do(s) enunciador(es): Vejo que, 
Bravo! Declaro que, condeno a, constat.

Fonte: Adam (2011, p. 179 – 188; 196 - 203); Rodrigues; Silva Neto; Passeggi 
(2010, p. 167 – 169); Koch (2011, p. 55 – 63; 71 – 85)
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Metodologia

Considerando nossos objetivos gerais e objetivos específicos, esclarecemos 
que trabalhamos com uma pesquisa de natureza qualitativa e de caráter explicati-
vo e descritivo, baseada na pesquisa bibliográfica e coleta documental. Na pesqui-
sa bibliográfica, compilamos conceitos, ideias e teorias de livros, artigos científicos, 
revistas, dentre outras fontes bibliográficas que assistiram nossas análises, já na 
coleta documental, selecionamos os documentos dos quais extraímos os dados 
analisados.

Quanto ao método, apoiamo-nos em uma teoria já conhecida (sobre língua, 
texto e argumentação), e, ao mesmo tempo, baseamo-nos em certas generaliza-
ções sobre o fenômeno, de forma que, diante disso, somos autorizados a dizer que 
o método de raciocínio que usamos para construir este trabalho foi o método de-
dutivo-indutivo.

Constituição do corpus

Por intermédia de uma juíza de direito que julga na 5ª Vara Criminal da comarca 
de Natal-RN, tivemos acesso e copiamos dois processos criminais transitado em jul-
gado. Não tivemos interferência na escolha dos processos. Os dois foram escolhidos 
aleatoriamente pela juíza e nos entregue para pesquisa, para compor nosso corpus. 
Embora os processos tenham caráter de dados públicos, nos comprometemos com 
o apagamento do nome dos envolvidos por questões éticas. 

O conjunto de textos usado como corpus são partes integrantes do processo 
criminal XXXXXXX-XX.XXXX.X.XX.0001 que circulou na 5ª Vara Criminal da comarca 
de Natal/RN, distribuído para esta Vara por sorteio em 13.01.2014. O processo tem 
autoria do Ministério Público Estadual contra dois réus, de sexo masculino, cujos 
nomes abreviamos em D.D e W.B. Os senhores – D.D e W.B – são acusados de assal-
to com arma de fogo a um ônibus de transporte coletivo do município de Natal. No 
assalto, os acusados teriam subtraído para si diversos aparelhos de celular e uma 
quantia de R$ 54,00.

Identificamos que há na composição do processo crime um número variado de 
gêneros textuais, dentre os quais citamos a denúncia, o rol de testemunhas, o ofício, 
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o auto de prisão, o recibo, o auto de exibição e apreensão, o termo de entrega, a 
nota de culpa, o atestado, a decisão interlocutória, o mandado de prisão, o inquéri-
to, a ordem de serviço, o termo de audiência, a procuração particular, certidão e a 
sentença judicial. Para este estudo, fizemos uso da denúncia. 

Análise

A denúncia, por exemplo, que está localizada nas páginas 2 a 4 do dossiê do 
processo, é formada com o seguinte plano de texto: graficamente, está dividida em 
onze parágrafos que podem ser distribuídos em: 

§3- relatório da situação enunciativa: “no dia 11 de janeiro de 2014, por 
volta das 19:h00min, nas proximidades do mercado Petrópolis [...]”

§4 a §5 – relatório das informações do auto de inquérito: “conta dos auto 
de inquérito que na data do fato os denunciados, que já estavam dentro 
do ônibus [...]”

§6 a §9 – fundamentação / argumentação: “[...] ainda de posse dos produ-
tos subtraídos [...]” “[...] o primeiro denunciado confirmou que o crime fora 
praticado com a participação do segundo denunciado, [...]”

§10 a §11 – conclusão: “Isto posto, o Ministério Público vem propor a pre-
sente ação penal [...]” “ Requer, ainda, a intimação das testemunhas [...]”

A construção da representação discursiva (Rd) está por todo o texto. No §3, 
onde é (re)construída a situação enunciativa, os referentes D.D e W.B. são designa-
dos com seus nomes próprios de registro, mas, no restante do texto são  recatego-
rizados ou retematizados como [§5] “criminosos”, [§6] “primeiro denunciado”, [§7] 
“segundo denunciado”, [§8] “autores do crime” e [§9] “acusados”. Essas recategori-
zações com a ausência lexical do nome próprio dos agentes promove o movimento 
de associação (assimilação) à propriedades semânticas da figura delituosa, de tal 
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modo que ao usar [§5] “criminosos”, há uma mudança no estado de acusado para 
delituoso.

O deslocamento de “acusados”, “primeiro denunciado” e “segundo denuncia-
do” para [§5] “criminosos”, orienta argumentativamente o coenunciador a aceitar 
a conclusão buscada pelo enunciador acusador como verdadeira, isto é, promove 
uma mudança de foco de “acusado” para “criminoso”. A Rd – a imagem - construída 
discursivamente dos referentes (tema) D.D e W.B. orienta argumentativamente o 
texto para construção dos sentidos visados pelo enunciador.

Os objetos-de-discurso (re)construídos pelo emprego de uma descrição no-
minal como feita na denúncia analisada, dá ao texto a orientação argumentativa 
planejada pelo enunciador-1 (E1). A categorização ou recategorização de referentes 
pela nominalização “implica sempre uma escolha entre uma multiplicidade de for-
mas de categorizar o referente” (KOCH, 2010, p. 35). A escolha de cada forma usada 
revela e ajuda a construção da proposta de sentido do enunciador e leva, principal-
mente pelos “conhecimentos culturalmente pressupostos como partilhados” (ib.), o 
coenunciador a construir do referente a imagem determinada de forma discursiva e 
argumentativa pelo enunciador (E1).

Outra categoria possível de ser estudada e que constrói um Rd que orienta 
argumentativamente o texto são as operações de relação, que podem se dá tanto 
por contiguidade quanto por analogia. A descrição das idades como em [§2] “com 
20 anos de idade à época” e “com 19 anos de idade à época dos fatos”, ou na descri-
ção da data do evento enunciativo como em “no dia 11 de janeiro de 2014” situam 
o coenunciador na relação temporal dos acontecimentos enunciados. Já em “nas 
proximidades do ‘Mercado de Petrópolis’, na Av. Hermes da Fonseca, no interior do 
ônibus”, (re)criam o ambiente espacial. 

A relação espaço-temporal (re)contada é reveladora de um PdV1 (enunciador) 
que impõe, segundo a sua própria visão, o (re)posicionamento de um PdV2 (do co-
enunciador) através do compartilhamento de crenças. Ou seja, a imagem espaço-
temporal da cena enunciativa do coenunciador (PdV2) é a que foi (re)contada, (re)
construída pelo enunciador (PdV1). Esse movimento enunciativo espaço>tempo ou 
tempo>espaço com o respectivo compartilhamento de crenças entre os PdVs, pode 
ser responsabilizado também pela orientação argumentativa do texto.
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Síntese e conclusões

Dadas as limitações espaciais do gênero Artigo Científico, não tivemos como 
explorar todas as categorias descritivas propostas nos quadros 1 e 2, mas mostra-
mos (no texto analisado) como é possível descrever os encadeamentos textuais e 
discursivos de constituição de sentidos a partir delas. 

Retomando nossas questões de pesquisa (1- como as representações discur-
sivas que o texto constrói influenciam a argumentação? 2-Que marcas linguísticas 
e discursivas podem ser descritas nesse processo de construção da argumentação 
pela representação discursiva? 3- Qual o papel que os processos de categorização 
e recategorização dos referentes desempenham na construção da argumentação 
textual e discursiva?) e mediante o aporte teórico e a análise textual feita, responde-
mos como a argumentação (ou orientação argumentativa do texto) sofre influência 
direta das representações discursivas, isto é, das imagens construídas pelo texto e 
pelo discurso do enunciador. 

No que se refere às questões 2 e 3, tanto a síntese posta nos quadros de 
categorias da Rd e das marcas linguísticas e discursivas das macro-operações e 
operações de base da sequencia descritiva, quanto a análise do corpus, mostraram 
como os processos de categorização e recategorização dos referentes ajudam o 
enunciador na construção da orientação argumentativa do texto, bem como foi 
possível destacar a forma linguística de realização da argumentação pela represen-
tação discursiva.

Resumidamente, as imagens construídas por intermédio das representações 
discursivas (Rd) orientam argumentativamente o texto para construção dos senti-
dos de acordo com a visada do enunciador. Além disso, a Rd mostra como os pro-
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cessos descritivos de (re)construção dos ambientes espaço-temporal  e de recate-
gorização ou retematização dos referentes influenciam a orientação argumentativa 
do texto e o compartilhamento de crenças pelos PdVs, situação esta própria da 
argumentação.
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Anexo – texto analisado

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA 
COMARCA DE NATAL – FÓRUM CENTRAL
Processo º XXXXXXXXXXX
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por seu Promotor de justiça signa-
tário, no exercício de suas atribuições legais, com fulcro no art. 129, inc. I, da Constituição 
Federal e art. 24, do Código de Processo Penal, e com supedâneo probatório no incluso 
inquérito policial, vem oferecer DENÚNCIA contra:
XXXXXXXXXXXXX (1º denunciado), brasileiro, em união estável, auxiliar de soldador, natural 
de São Gonçalo do Amarante/RN, nascido aos 22.04.1993, com 20 anos de idade à época 
dos fatos, filho Geraldo Costa Vitalino e Mara Ana Costa, residente na Rua Jaboatão, S/N, 
Mãe Luíza, Natal/Rn, atualmente preso à disposição da justiça;
DOUGLAS DOMINGOS DE OLIVEIRA (2º denunciado), brasileiro, solteiro, ajudante de pe-
dreiro, natural de Natal/RN, nascido aos 03.02.1994, com 19 anos de idade à época dos 
fatos, filho de Francinaldo Neves de Oliveira e Jasiara dos Santos Domingos, residente na 
Rua Inácio de Loiola, 40, Bairro Igapó, Natal/RN;
No dia 11 de janeiro de 2014, por volta das 19h00min, nas proximidades do “Mercado de 
Petropólis, na Avenida Hermes da Fonseca, no interior do ônibus da Empresa Santa Maria 
que realiza o trajeto da Linha 33-A, os denunciados XXXXXXX e XXXXXXXX, em comunhão 
de vontades e unidades de desígnios, mediante grave ameaça pelo uso de um revólver não 
apreendido, subtraíram para si diversos telefones celulares e a quantia de R$ 54,00 (cin-
quenta e quatro reais), pertencentes às vítimas que estavam dentro do transporte coletivo 
em comento.
Consta dos autos de inquérito que na data do fato os denunciados, que já estavam dentro 
do coletivo, anunciaram o assalto, apontando a arma de fogo para os passageiros e exigin-
do que lhes fossem entregues todo o material de valor que possuíssem naquele momento, 
obrigando uma das vítimas a recolher a res furtiva.
Em seguida, os criminosos determinaram que o motorista parasse o veículo e evadiram em 
direção ao Bairro de Mãe Luíza.
Ocorre que, o crime foi de imediato comunicado às autoridades policiais que de pronto 
iniciaram as diligências, sendo visualizado e preso o primeiro denunciado, ainda de posse 
dos produtos subtraídos, consistente em 04 (quatro) aparelhos celulares, além da quantia 
de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) em espécie.
Ao ser ouvido por ocasião da lavratura da prisão em flagrante, o primeiro denunciado con-
firmou que o crime fora praticado com a participação do segundo denunciado, pessoa que 
estaria armada no momento da abordagem às vítimas.
As testemunhas reconheceram os denunciados como autores do crime de roubo com du-
pla causa de aumento.
Autoria e materialidade comprovadas.
Isto posto, o Ministério Público vem propor a presente ação penal contra XXXXXXXX e 
XXXXXXXX, já qualificados, pela prática do delito tipificado no artigo 157, inciso I e II, c/c os 
artigos 70 e 29, todos do CP, esperando que seja a presente denúncia recebida, citando-se 
os acusados para apresentação de defesa preliminar e para os demais atos do processo-
crime, até sentença final condenatória.
Requer, ainda, a intimação das testemunhas abaixo arroladas, na forma e sob as comina-
ções legais, para que prestem informações sobre os fatos.
Natal, 28 de janeiro de 2014XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – Promotor de Justiça
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AS SEQUêNCIAS NARRATIVAS NO gêNERO 
SENTENÇA JUDICIAL

VALTER RÉgIS DE SOUZA CARDOSO1 (UFRN)

Introdução

A sentença judicial é peça integrante de um processo e pertence à esfera ju-
rídica. Ela possui, a priori, uma forma padronizada, pré-estabelecida pelo sistema 
jurídico, sendo composta principalmente por relatório, fundamentação e decisão. 
Segundo Pistori (2005), é na sentença judicial que o Estado, representado pela pes-
soa do juiz, procura decidir o justo, o que a torna o ponto máximo do processo 
decisório. 

Para este trabalho, que é um recorte de uma pesquisa de mestrado, apre-
sentamos a análise de uma sentença judicial e os resultados preliminares obtidos 
com foco na complexidade narrativa e nos aspectos composicionais do texto, mais 
precisamente na configuração do plano de texto, a fim de contribuir para pesqui-
sas subsequentes no que se refere à abordagem e ao estudo de um gênero textual 
ainda pouco estudado fora do seu âmbito mais comum. 

Esta pesquisa fundamenta-se nos pressupostos gerais da Linguística Textual 
com autores como Koch ([2002] 2004), Koch e Elias (2012; 2013), Marcuschi (2008), 
bem como na análise textual dos discursos, ATD, proposta por Adam (2011). A sen-
tença judicial que utilizamos como corpus para análise é de natureza criminal e foi 
coletada do banco de sentenças da Justiça Federal do estado do Rio Grande do 
Norte/Brasil. 

1. Mestrando do Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte – PPgEL/UFRN.
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Nosso trabalho está estruturado da seguinte forma: inicialmente, apresenta-
mos a categoria de análise que adotamos e, em seguida uma breve descrição do gê-
nero sentença judicial e, na sequência, os procedimentos metodológicos adotados. 
Por último, apresentamos análise e as considerações finais preliminares.

Sequência textual narrativa 

Sobre as sequências textuais, Adam (2011) afirma que são constituídas por uni-
dades mínimas de composição textual chamadas proposições, e que o conjunto 
dessas proposições, as macroproposições, que são hierarquicamente relacionadas 
e relativamente independentes, podem constituir unidades mais complexas de aná-
lise, as chamadas sequências, que podem ser descritivas, dialogais, argumentativas, 
explicativas e narrativas. 

Antes de tudo, elucidamos que a numeração dos esquemas apresentados nes-
te artigo segue a numeração original do livro de Adam (2011), por isso ao invés de 
usarmos a numeração 1, 2 e 3 nos seguintes esquemas, usamos 4, 18 e 19 conforme 
é disposto na obra do referido autor. 

Antes de detalharmos as categorias de análise adotadas nesta pesquisa, apre-
sentamos o “Esquema 4” de Adam (2011, p. 61), o qual nos permite ter uma visão 
mais geral da proposta teórica desenvolvida pelo autor . Nossa pesquisa está inse-
rida na perspectiva dos “níveis ou planos da análise textual”, mais precisamente no 
nível 5 (N5), o qual corresponde à “Estrutura composicional (sequências e planos de 
textos)” como podemos observar no esquema desenvolvido pelo autor:
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Esquema 4

Fonte: Adam (2011, p. 61).

Para Adam (2011, p. 225) “[...] toda narrativa pode ser considerada como a ex-
posição de fatos reais ou imaginários [...]”, de modo que essa concepção de “fatos” 
abrange “eventos e ações” que são duas realidades diferentes. Ainda segundo o 
autor, se um enredo for construído por simples enumeração de ações/eventos, este 
possui baixo grau de narrativização. Por outro lado, o enredo que apresenta cinco 
macroproposições de base narrativa (Pn) correspondentes aos cinco momentos “m” 
da narrativa, possui um alto grau de narrativização. A fim de visualizarmos os limites 
e o núcleo do processo narrativo expomos o “Esquema 18” de Adam (2011):
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Esquema 18

Fonte: Adam (2011, p. 226).

Para Adam (2011) uma narrativa pode ser constituída de diferentes formas e 
isso diz respeito ao seu grau de narrativização ou a sua complexidade narrativa. 
Uma narrativa que apenas elenca uma série de ações ou eventos possui um baixo 
grau de narrativização, já uma narrativa que possui todas as cinco macroproposi-
ções narrativas de base constitui uma narrativa com um alto grau de narrativiza-
ção. Essas macroproposições narrativas de base (Pn) correspondem, segundo Adam 
(2011, p. 226) “[...] aos cinco momentos (m) do aspecto: antes do processo (m1), o iní-
cio do processo (m2), o curso do processo (m3), o fim do processo (m4) e, por ultimo, 
depois do processo (m5).”.

A Pn1 corresponde ao momento da Situação Inicial do enredo. É a primeira 
macroproposição e corresponde ao primeiro momento da narrativa, ou seja, ao 
momento anterior ao processo propriamente narrativo. É a parte do texto que situa 
o leitor sobre a personagem ou os participantes da narrativa e ao seu estado com-
portamental dentro de uma história, bem como ao lugar e ao tempo em que essa 
história acontece. Considerada como o ponto de partida do processo narrativo, essa 
macroproposição responde questões como “quem?”, “o quê?”, “onde?” e “quando?”. 
Essa macroproposição também é responsável pela apresentação de um estado de 
coisas equilibrado, mas não em si mesmo, e sim em relação contrária a uma tensão, 
a uma perturbação que venha alterar sua condição, que seria a Pn2.
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A Pn2 ou o Nó é a segunda macroproposição e corresponde ao segundo mo-
mento da narrativa ou o início efetivo do processo narrativo. O Nó é o desencade-
ador da intriga da narrativa, por isso indispensável para que de fato ela ocorra. A 
Pn2 é o momento da complicação, transformação do estado de equilíbrio e é nesse 
momento que se inicia o processo propriamente dito da narrativa, no qual se dá a 
trama, e se cria uma tensão. Em outras palavras, esse momento é responsável pela 
causalidade narrativa da colocação de uma intriga, por meio da quebra de uma si-
tuação inicial equilibrada, criando uma tensão. 

A Pn3 é a terceira macroproposição e corresponde ao terceiro momento da 
narrativa, entendido por Adam como o curso do processo narrativo. Esse momento 
corresponde à Re-ação ou à Avaliação dos envolvidos na narrativa (seja de quem 
age, seja de quem sofre, ou de quem comenta a ação vivida/presenciada) em res-
posta ao Nó que se estabeleceu no enredo.

A Pn4 é a quarta macroproposição e corresponde ao quarto momento da nar-
rativa. É nesse momento que ocorre o Desenlace dos acontecimentos; é a resolução 
ou a solução do conflito criado pela tensão (Pn2). Esse momento marca o fim do 
processo e representa a introdução de acontecimentos que reduzem ou solucio-
nam a situação de tensão criada no Nó (Pn2).

A Pn5 ou a fase de Situação Final é a quinta macroproposição e corresponde 
ao quinto momento da narrativa ou a qual indica o momento depois do processo. 
Essa macroproposição é a parte textual que marca efetivamente o final da narrati-
va – momento em que a nova situação de equilíbrio é instaurada. A Situação final 
também explicita o novo estado equilibrado, que não é necessariamente “positivo” 
para a personagem principal. A Pn5 é alcançada na fase de resolução da tensão e é 
também o momento em que a narrativa efetivamente se encerra.

Adam (2011) também chama a atenção para uma espécie de par opositivo na 
sequência narrativa. Mais precisamente o autor evidencia duas relações simétricas 
entre as cinco macroproposições narrativas: a primeira se dá entre o Nó (Pn2) e o 
Desenlace (Pn4) e a segunda se dá ente a Situação inicial (Pn1) e a Situação final 
(Pn5). O que podemos observar é que essas relações simétricas trazem uma espécie 
de contraste entre momentos específicos da narrativa, como é caso do Nó ((Pn2), 
que corresponde a uma força que vem perturbar o estado de equilíbrio de coisas 
(Pn1), e o Desenlace (Pn4), que, intermediado pela Re-ação ou Avaliação (Pn3), é jus-
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tamente o momento em que se instaura uma nova situação resultante dessa Re-a-
ção já em resposta ao Nó (Pn2) criado. A segunda relação simétrica traz o contraste 
entre a Situação inicial (Pn1), que é o momento inicial da narrativa, no qual há uma 
situação de equilíbrio - não em si, mas em oposição ao Nó (Pn2), e a Situação final 
(Pn5), que, apesar de também trazer uma situação de equilíbrio, “[...] mostra o qua-
dro narrativo após as modificações ocasionadas no decorrer do processo narrado.” 
(OLIVEIRA, 2016, p. 84). Adam propõe então o resultado de duas tríades encaixadas, 
como podemos observar no esquema abaixo:

Esquema 19

Fonte: Adam (2011, p. 228)

Além das cinco macroproposições de base narrativa apresentadas, Adam con-
sidera a existência de casos de uma Entrada prefácio (Pn0) e de uma Avaliação final 
(PnΩ) ou Moralidade, porém como essas macroproposições não aparecem no texto 
analisado, optamos por não nos debruçarmos sobre elas e, consequentemente, não 
mostrarmos o esquema as expõem. (Ver ADAM, 2011, p. 229 – Esquema 20).

gênero sentença judicial

A sentença judicial é um gênero consolidado no meio jurídico e sua composi-
ção, quase sempre, segue um mesmo padrão. Segundo o artigo 381 do Código do 
Processo Penal, a sentença deverá conter: 
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I – o nome das partes ou, quando não for possível, as indicações neces-
sárias para identificá-las; II – a exposição sucinta da acusação e da defe-
sa; III – a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a 
decisão; IV – a indicação dos artigos e leis aplicados; V – o dispositivo e 
VI – a data e assinatura do juiz.

Circunstancialmente, a sentença é dividida em três partes, quais sejam: relató-
rio, fundamentação e dispositivo ou decisão. O Capítulo VIII (Da sentença e da coisa 
julgada) do Código do Processo Civil, e mais precisamente o art. 458 da primeira 
seção, descreve os requisitos essenciais da sentença judicial (as partes e o que deve 
conter em cada uma delas):

I – o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da 
resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas 
no andamento do processo; II – os fundamentos, em que o juiz analisará 
as questões de fato e de direito; III – o dispositivo, em que o juiz resolve-
rá as questões, que as partes lhe submeterem. 

Essas três partes fundamentais da sentença judicial possuem características 
linguístico-textuais sempre muito semelhantes que caracterizam e, de certa forma, 
justificam seus nomes (relatório, fundamentação e dispositivo ou decisão). O relató-
rio, por exemplo, é a parte da sentença que contém o relato ou o resumo do proces-
so; a fundamentação é o lugar onde o juiz utiliza-se de argumentos (leis) para justifi-
car e dar base para a decisão ou dispositivo. Porém, também é importante lembrar 
que além dessas partes, a sentença judicial também pode conter ementa (que não 
é o caso da sentença analisada) e preâmbulo, além de assinatura e/ou autenticação.

A palavra preâmbulo é de origem latina e significa um relatório que antecede 
uma lei ou um decreto. No caso da sentença, é no preâmbulo que constam informa-
ções como o número do processo, o nome das partes envolvidas, que neste caso é 
o Ministério Público Federal (autor) e três condenados (que por questões éticas não 
revelamos seus verdadeiros nomes a fim de preservar-lhes a identidade), além de 
especificar o tipo de documento entre outras coisas.
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Procedimentos de análise

A análise acontecerá em quatro momentos:
1º fazemos o estabelecimento do texto 
2º a fim de termos uma visão global do texto, elaboramos o plano de texto – a 

partir do qual podemos visualizar as sequências textuais;
3º reproduzimos a parte do relatório da sentença que dispõe sobre a narrativa 

do primeiro condenado citado (JIL). As linhas desse trecho serão enumeradas com 
vista a facilitar a visualização da localização de cada uma das macroproposições 
descritas;

4º através de quadro(s) com duas colunas, identificamos as macroproposições 
presentes no relatório e em seguida as descrevemos e interpretamos.

Na transcrição do documento mantemos a escrita original, ou seja, não fizemos 
nenhum tipo de correção ou adequação gramatical. Apenas substituímos os nomes 
das partes envolvidas por nomes fictícios, e trocamos alguns números pela letra X.

A enumeração das linhas do relatório da sentença é acompanhada da letra L: 
L1, L2, L10 etc.. Não fazemos a identificação dos parágrafos. Já dentro dos quadros 
de divisão das macroproposições as linhas do relatório estão entre colchetes e em 
negrito: [L1], [L2], [L10] e etc. 

Os quadros que identificam as macroproposições possuem duas colunas: a co-
luna da direita contém os trechos do relatório, mais precisamente a ocorrência das 
macroproposições, ou seja, as partes da narrativa; já a coluna da esquerda contém 
o nome das macroproposições (Situação inicial, Nó, Re-ação etc.). Esses trechos do 
relatório usados e distribuídos nos quadros das macroproposições (lado direito) são 
transcritos sem aspas e precedidos apenas da identificação das linhas em que se 
encontram. 
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Ainda nos quadros, utilizamos duas cores diferentes para identificarmos as re-
lações simétricas existentes envolvendo quatro das cinco macroproposições. Utili-
zamos a cor azul para identificar o par Pn1 (Situação inicial) e Pn5 (Situação final) e 
a cor vermelha para identificar o par Pn2 (Nó) e Pn4 (Desenlace). A Pn3 (Re-ação ou 
Avaliação) permanecerá em branco.

Na descrição e interpretação das macroproposições narrativas de base, utili-
zamos o termo “Pn”, acompanhado de um número de 1 a 5. Assim, utilizamos Pn1 
para a Situação inicial ou Orientação, Pn2 para o Nó ou Desencadeador, Pn3 para Re-a-
ção ou Avaliação, Pn4 para o Desenlace ou Resolução e Pn5 para a Situação final. 

Análise

Estabelecimento do texto

Esta sentença judicial é de natureza criminal e foi coletada do banco de sen-
tenças do site da Justiça Federal do Rio Grande do Norte (JFRN) no dia 05 de maio 
de 2015. A sentença judicial é oriunda da 14º vara, que corresponde ao município 
de Natal. Ela é de autoria do Ministério Público Federal e trata da resolução do 
processo de três condenados: JIL, GÓES e WIL (respectivamente). Neste caso, ob-
servamos que há uma narrativa para cada condenado. Os três foram condenados 
a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela 
prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal2 (Estelionato). As duas primei-
ras narrativas dessa sentença, referentes aos dois primeiros condenados, tratam, 
basicamente, da condenação, da prisão, da fuga e de mandatos de prisão expedidos 
contra eles em decorrência da sua liberação para cumprimento da pena em regime 
semiaberto. O caso de WIL é diferente: ele também foi condenado, mas se quer foi 
preso. Em resumo, os apenados estiveram foragidos por tempo suficiente para que 
houvesse prescrição de suas penas, ou seja, a extinção delas. Esta sentença é com-
posta por preâmbulo, relatório, fundamentação, dispositivo e assinatura/autentica-

2. Art. 171 do Código Penal - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzin-
do ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena 
- reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.
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ção. Por questões de espaço, faremos a análise apenas do primeiro condenado. Por 
esse motivo, na parte “Relatório”, transcrevemos apenas a parte que lhe cita.

Plano de texto

A fim de termos uma visão mais geral do texto desta sentença, elaboramos seu 
plano de texto para mostrarmos como esse gênero, geralmente, é composto e quais 
são suas principais partes constitutivas. Nesta sentença, podemos citar: preâmbulo, 
relatório, fundamentação, dispositivo ou decisão e assinatura e/ou autenticação. 
Como podemos observar, no próprio corpo do texto, alguns dos nomes das partes 
que a constituem já estão bem marcados como é o caso dos nomes relatório, fun-
damentação e dispositivo, todos precedidos de um algarismo romano.

Segundo Adam (2011, p. 257), “Os planos de texto desempenham um papel 
fundamental na composição macrotextual do sentido.” O plano de texto é respon-
sável pela organização global de um texto, que, a priori, é regulamentado ou orde-
nado por um gênero, como podemos conferir logo abaixo:

PREÂMBULO Classe 103 - Execução Penal
Processo nº: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Condenado(s): JGL, GPS e WPS
TIPO "E
SENTENÇA 
(RESOLUÇÃO CJF Nº 535, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006)

RELATÓRIO I - RELATÓRIO
1. JIL, qualificado nos autos, foi condenado a pena privativa de liberdade de 
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime previs-
to no art. 171 do Código Penal (fls. X.030/X.056).
2. Em decisão de fls. X.553/X.557 a pena do referido condenado foi unifi-
cada, tendo em vista sua condenação no processo nº XX.0005570-9 pelo 
crime de falsidade ideológica, no qual foi condenado a pena de 02 (dois) 
anos e 08 (oito) meses de reclusão, de forma que sua pena unificada restou 
totalizada em 04 (quatro) anos,   05 (cinco) meses e 10 (dez) dias.
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RELATÓRIO 3. O aludido condenado foi preso em 14.10.1997, tendo, entretanto, em-
preendido fuga na data de 03.03.1999, já que cumpria pena em regime 
semi-aberto e deixou de se apresentar. Cumpriu, portanto, apenas 01 (um)  
ano e 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, se encontrando 
foragido desde o dia da fuga.
4. Por seu turno, GÓES, também qualificado nos autos, foi igualmente con-
denado a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses 
de reclusão pela prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal (fls. 
1.030/1.056).
5. Foi preso em um primeiro momento em 07.02.1992, porém, beneficiado 
pelo regime semi-aberto, deixou de se apresentar em 23.03.1992. Foi preso 
novamente em 03.06.1996, entretanto, mais uma vez, deixou de    se apre-
sentar em 29.08.1997, encontrando-se foragido desde então.
6. Cumpriu 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias do total da 
pena, restando, ainda, o tempo de 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias a 
cumprir.
7. Finalmente, WIL, também qualificado nos autos e igualmente condena-
do a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de 
reclusão pela prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal (fls. 
X.030/X.056), jamais foi capturado, sem que tenha cumprido qualquer tem-
po de encarceramento.
8. A sentença que apenou os condenados transitou em julgado em 12 de 
novembro de 1991, conforme certidão de fls. X.146.
9. Várias tentativas de captura dos foragidos foram efetivadas pela Polícia 
Federal, porém sem sucesso.
10. Em Manifestação de fl. X.630, o Ministério Público Federal pugnou pelo 
reconhecimento da prescrição da pretensão executória dos condenados e 
consequente arquivamento dos autos. 
11. Relatado. Decido. 

FUNDAMENTAÇÃO II - FUNDAMENTAÇÃO
12. Tendo em vista que os acusados foram condenados à pena privativa 
de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, aplica-se à 
espécie, a priori, o prazo prescricional da pretensão executória de oito anos 
(art. 110 c/c art. 109, inciso IV, do Código Penal). 
13. Saliente-se que, no caso do condenado JIL, em que pese sua pena ter 
sido unificada em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, o prazo 
prescricional se mantém em oito anos, uma vez que o referido condenado 
já cumpriu parte da pena, havendo resquício de 03 (três) anos, e 23 (vinte e 
três), que deve regular, doravante, o prazo prescricional, por obediência ao 
art. 113 do Código Penal:
Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento 
condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.
14. É verdade que o condenado é reincidente, haja vista a unificação das 
penas, o que gera aumento de um terço do prazo prescricional nos termos 
do art. 110 do CP: 
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FUNDAMENTAÇÃO Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condena-
tória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 
anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. 
15. Entretanto, ainda assim resta certo que o prazo prescricional total já ex-
pirou, uma vez que totalizaria 10 (dez) anos e 08 (oito) meses e, como a fuga 
do condenado se deu em 03.03.1999, a prescrição ocorreu em 04.11.2009. 
16. No caso de GÓES, a incidência da prescrição da pretensão executória 
é mais aparente ainda, uma vez que o referido condenado efetivamente 
cumpriu 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias do total da pena, 
restando, apenas, o tempo de 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias a cum-
prir, de forma que o prazo prescricional, nesta hipótese, é de 03 (três) anos, 
conforme se depreende dos artigos 110, 109, VI e 113 do Código Penal.
17. Uma vez que o condenado se evadiu desde 29.08.1997, a prescrição já 
operou seus efeitos desde a longínqua data de 20.08.2000. 
18. Finalmente, no caso do condenado WIL, tendo a sentença transitado 
em julgado para a acusação em 12.11.1991, e não tendo se configurado 
qualquer das causas interruptivas enumeradas no art. 117 do Código Penal, 
já que o condenado jamais foi capturado, a prescrição da pretensão execu-
tória se operou em 13/11/1999, nos termos do art. 112, inciso I, do Código 
Penal.
19. Ressalte-se que ocorrendo a prescrição se extingue a punibilidade, nos 
termos do art. 107, IV, do Código Penal.
20. Assim, seguindo a manifestação apresentada pelo Ministério Público 
Federal, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade dos ape-
nados, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

DISPOSITIVO
III - DISPOSITIVO
21. Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE das penas impostas 
a JIL, GÓES, e WIL, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão 
executória relativa aos presentes fatos.
22. Façam-se as anotações pertinentes. Intimem-se as partes.
23. Após, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos. 
24. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se

AUTENTICAÇÃO/AS-
SINA-TURA

Natal/RN, 25 de fevereiro de 2015.
F. E. F. S
Juiz Federal
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE
14ª VARA FEDERAL
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Relatório

L1 - JGL, qualificado nos autos, foi condenado a pena privativa de liberda-
de de 03 (três) anos e 04 (quatro)
L2 - meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 171 do Códi-
go Penal (fls. X.030/X.056).
L3 - Em decisão de fls. X.553/X.557 a pena do referido condenado foi uni-
ficada, tendo em vista sua condenação 
L4 - no processo nº XX.0005570-9 pelo crime de falsidade ideológica, no 
qual foi condenado a pena de 02 (dois) 
L5 - anos e 08 (oito) meses de reclusão, de forma que sua pena unificada 
restou totalizada em 04 (quatro) anos,
L6 - 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias.
L7 - O aludido condenado foi preso em 14.10.1997, tendo, entretanto, em-
preendido fuga na data de 03.03.1999,
L8 - já que cumpria pena em regime semi-aberto e deixou de se apresen-
tar. Cumpriu, portanto, apenas 01 (um)
L9 - ano, 04 e (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, se encon-
trando foragido desde o dia da fuga.
L21 - A sentença que apenou os condenados transitou em julgado em 12 
de novembro de 1991, conforme 
L22 - certidão de fls. X.146.
L23 - Várias tentativas de captura dos foragidos foram efetivadas pela Po-
lícia Federal, porém sem sucesso.
L24 - Em Manifestação de fl. X.630, o Ministério Público Federal pugnou 
pelo reconhecimento da prescrição da 
L25 - pretensão executória dos condenados e consequente arquivamento 
dos autos. 

Identificação, descrição e interpretação das macroproposições
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Macroproposições Ocorrências no Relatório da S2

Situação inicial 
(Orientação) (Pn1)

[L1] JIL, qualificado nos autos, foi condenado a pena 
privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro) [L2] 
meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 
171 do Código Penal (fls. X.030/X.056). [L3] Em decisão de 
fls. X.553/X.557 a pena do referido condenado foi unifica-
da, tendo em vista sua condenação [L4] no processo nº 
XX.0005570-9 pelo crime de falsidade ideológica, no qual 
foi condenado a pena de 02 (dois) [L5] anos e 08 (oito) me-
ses de reclusão, de forma que sua pena unificada restou 
totalizada em 04 (quatro) anos, [L6] 05 (cinco) meses e 10 
(dez) dias. [L21] A sentença que apenou os condenados 
transitou em julgado em 12 de novembro de 1991, confor-
me [L22] certidão de fls. X.146.” [L7] O aludido condenado 
foi preso em 14.10.1997, [...]

Nó (Desencadea-
dor) (Pn2)

[L7] [...] tendo, entretanto, empreendido fuga na data de 
03.03.1999, [L8] já que cumpria pena em regime semi
-aberto e deixou de se apresentar.

Re-ação ou 
Avaliação (Pn3)

  [L23] Várias tentativas de captura dos foragidos foram 
efetivadas pela Polícia Federal, porém sem sucesso.

Desenlace (Resolu-
ção) (Pn4)

[L8] Cumpriu, portanto, apenas 01 (um) [L9] ano, 04 (qua-
tro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, se encontran-
do foragido desde o dia da fuga.

Situação final
(Pn5)

  [L24] Em Manifestação de fl. X.630, o Ministério Público 
Federal pugnou pelo reconhecimento da prescrição da 
[L25] pretensão executória dos condenados e consequen-
te arquivamento dos autos. 

Como podemos visualizar, os cinco momentos da narrativa que envolve JIL es-
tão todos dispostos no relatório do seu processo, desde a sua qualificação nos autos 
pelo crime previsto no art. 171 (falsidade ideológica) até a prescrição de sua pena 
e o arquivamento do seu processo. É importante elucidar que, a princípio, mesmo 
havendo uma sequência de ações no que consideramos ser a Pn1 (situação inicial) 
quando diz que JIL “[foi] qualificado, condenado e preso”, as informações em volta 
desses acontecimentos fazem um movimento retórico que respondem ao menos 
três perguntas essenciais que servem para situar o leitor em um processo narrati-
vo no que dizem respeito à personagem envolvida na trama, quais sejam, “quem?” 
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( JIL); o quê? ([foi] qualificado, condenado e preso) e quando? (14.10.1997); elementos 
imprescindíveis para contextualização da narrativa. Porém, ainda dentro dessa Pn1, 
podemos observar que a série de ações que envolvem JIL configura uma narrativa 
encaixada3 formada por quatro macroproposições as quais passamos a identificar, 
descrever e interpretar. Em seguida, retomamos a análise das macroproposições 
do nível global dessa primeira narrativa, a qual já está explicitada no quadro acima.

A partir das informações presentes na primeira macroproposição (Pn1) dessa 
primeira narrativa do relatório, constatamos que JIL foi condenado por duas vezes 
em um período de sete anos pelo mesmo crime [L1 a L4]. E é de grande relevância 
citar esses dois acontecimentos (os crimes cometidos por JIL), pois são as entradas 
no processo narrativo. 

Observemos como ocorre a primeira narrativa encaixada nessa macropropo-
sição inicial:

Macroproposições Ocorrências na Pn1 > N1 > S2

Situação inicial
 (Orientação) (Pn1)

Nó (Desencadea-dor) 
(Pn2)

[L2] [ JIL cometeu um] crime previsto no art. 171 do Código Pe-
nal (fls. X.030/X.056).

Re-ação ou
Avaliação (Pn3)

[L1] [ JGL foi] qualificado nos autos, [e] foi condenado a pena 
privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro) [L2] meses 
de reclusão [...]

Desenlace (Resolução) 
(Pn4)

[L3] Em decisão de fls. X.553/X.557 a pena do referido condena-
do foi unificada, tendo em vista sua condenação [L4] no proces-
so nº XX.0005570-9 pelo crime de falsidade ideológica, no qual 
foi condenado a pena de 02 (dois) [L5] anos e 08 (oito) meses de 
reclusão, de forma que sua pena unificada restou totalizada em 
04 (quatro) anos, [L6] 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias. 

Situação final
(Pn5)

[L21] A sentença que apenou os condenados transitou em jul-
gado em 12 de novembro de 1991, conforme [L22] certidão de 
fls. X.146. [L7] O aludido condenado foi preso em 14.10.1997, [...]

3. As sequências encaixadas são consideradas as sequências que não dominantes em um nível global 
de um texto. (ver ADAM & HEIDMANN, 2011, p. 102-104).
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Como podemos observar, as informações que, na narrativa global de JIL, fun-
cionam como uma situação inicial em oposição a sua fuga (Pn2 – L7), agora des-
membradas, remontam uma nova narrativa – uma narrativa encaixada. Por se tra-
tar de um relatório de uma sentença, e, como já exposto anteriormente, esse relato 
traz, por parte do juiz, uma sinopse de todo um processo judicial, é comum que 
esses relatos comecem pelo crime que o condenado ou réu cometeu e que, con-
sequentemente, deu origem ao processo judicial. Assim, podemos afirmar que, no 
caso dessa narrativa encaixada, não há [linguisticamente expresso] uma situação 
inicial, visto que é inconcebível afirmar que o ato de alguém cometer um crime seja 
entendido como uma situação de equilíbrio em si. Desta forma, a Situação inicial 
dessa narrativa encaixada, por inferência mediante o cotexto4, podemos entender 
que é o fato de JIL estar cumprindo pena em regime semiaberto, como mostra a L7 
– estabelecendo, assim, uma relação simétrica com a Pn5 que o coloca como “pre-
so” novamente. Ou ainda, também por inferência, a Situação inicial dessa narrativa 
encaixada pode ser considerada como um simples provável não envolvimento de 
JIL com o crime. Essa segunda inferência faz um contraste com o fato de na Pn2 JIL 
cometer um crime, criando assim uma oposição ou uma quebra no que seria a situ-
ação de equilíbrio dessa narrativa encaixada.

A Pn3 é uma clara reação do poder público em resposta ao crime cometido por 
JIL, quando traz que ele foi “[L1] [...] qualificado nos autos, [e] foi condenado a pena 
privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro) [L2] meses de reclusão [...]”.

A Pn4 dessa narrativa encaixada, que vai da L3 a L6, traz efetivamente uma 
Resolução ao conflito (Nó – Pn2) que se estabeleceu quando JIL cometeu um crime. 
Essa Resolução mostra um agravamento da pena de JIL por ter, em outra ocasião, 
cometido o crime de falsidade ideológica. Aliás, essa Pn4 traz uma série de infor-
mações que, inclusive, merecem destaque por se tratar de uma segunda narrativa 
encaixada. 

Nessa segunda narrativa encaixada, a partir do cotexto, podemos identificar 
apenas a Pn2 e a Pn3 como mostra o seguinte quadro:

4. Usamos a noção de “cotexto” no sentido da materialidade linguística disponível no texto. (ver KOCH 
& ELIAS, 2013).
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Macroproposições Ocorrências na Pn4 > Pn1 > N1 > S2

Situação inicial
 (Orientação) (Pn1)

 

Nó (Desencadea-
dor) (Pn2)

[L4] [ JGL Cometeu o] crime de falsidade ideológica [...] 

Re-ação ou
Avaliação (Pn3)

[L4] [...] foi condenado a pena de 02 (dois) [L5] anos e 08 
(oito) meses de reclusão [...] 

Desenlace (Resolu-
ção) (Pn4)

Situação final
(Pn5)

O caso da Situação inicial dessa segunda narrativa encaixada é semelhante à 
situação mencionada anteriormente, ou seja, não está explícita no cotexto, entre-
tanto podemos inferi-la. A premissa é a mesma utilizada na primeira narrativa en-
caixada, ou seja, do pondo de vista da oposição com a Pn2, a Pn1 pode ser inferida 
como o fato de JIL estar em ‘paz’ com a lei, ou seja, o simples fato de não ter come-
tido o crime. 

A Pn3 mais uma vez mostra-se como uma reação do poder público ao crime 
cometido por JIL. Neste caso, JIL foi condenado a pena de 02 anos e 08 meses de 
reclusão.

Como ser condenado não implica, necessariamente, ser preso, pois se trata 
de outra etapa do processo judicial e que envolve diversas diligências por parte do 
poder público, entendemos – por inferência mediante o cotexto – que a primeira 
prisão de JGL é a Resolução (Pn4) dessa trama narrativa encaixada. É importante 
salientar que a informação que JIL foi preso em consequência desse primeiro crime 
cometido está no texto, só não está presente na Pn4 dessa primeira narrativa encai-
xada, por isso, dada a materialidade linguística dessa macroproposição, inferimos.

Mesmo diante dessa série de acontecimentos iniciais, descritas e interpretadas 
em narrativas encaixadas, na narrativa global de JIL parece haver um estado de 
equilíbrio em si, pois tudo parece caminhar conforme com o esperado, ou conforme 
a ordem natural de um processo – pelo menos no que se refere a JIL cometer um 
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crime, ser condenado e preso. Esse estado de equilíbrio (Pn1) é claramente inter-
rompido na L7 com um enxertamento entre uma locução verbal (tendo empreendi-
do) de uma palavra de valor semântico de oposição que, por excelência, indica uma 
quebra de expectativa, ou mais precisamente, no caso dessa narrativa, uma quebra 
na linearidade das ações apresentadas. A palavra “entretanto” marca efetivamente 
o início da trama narrativa e é o que Adam (2011) classifica como o Nó, a parte que 
orienta a intriga. Assim, na L7 temos que JIL, que cumpria pena em regime semia-
berto, “deixou de se apresentar” no dia 03 de março de 1999, o que foi considerado 
como fuga, ocorrendo assim a Pn2, ou o núcleo da trama. 

A Re-ação ou Avaliação (Pn3), que diz respeito à perspectiva dos envolvidos na 
narrativa ante o Nó, neste caso, diante da fuga do preso, traz a ação da Polícia Fede-
ral que efetivou “várias tentativas de captura dos foragidos5, porém sem sucesso” 
(L23 – grifo nosso).

O Desenlace ou a Resolução (Pn4) só ratifica a ultima proposição da Pn3 (“po-
rém sem sucesso”) quando diz que o réu cumpriu apenas uma parte da pena que 
lhe foi dada e que se encontra “foragido desde o dia da fuga.”. Observe que logo 
depois da palavra que expressa a ação desse enunciado (Cumpriu), há a ocorrência 
da expressão conclusiva “portanto”, que só reforça a ideia de resolução (L8).

A Situação Final (Pn5), como o próprio nome já sugere, é a parte do enredo que 
marca o final da narrativa. Momento em que o novo estado de equilíbrio é instau-
rado, embora este estado não seja necessariamente positivo (pelo menos para uma 
das partes). No caso, a narrativa de JGL é encerrada com a informação de que sua 
pena foi extinta e o seu processo foi arquivado (L25 e L25).

5. A expressão encontra-se no plural porque, como exposto anteriormente, o relatório dessa sentença 
judicial trata do processo de outros dois condenados (GÓES e WIL). A expressão “dos foragidos” foi uti-
lizada na L23 quando a sinopse do processo já não tratava do condenado (JGL) de forma individual, mas 
tratava do todos os condenados, visto que [o relatório] já estava sendo concluído.
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Considerações preliminares

O relatório da sentença, que é a parte que contém a sinopse do processo, é por 
excelência um texto predominantemente composto por macroproposições de base 
narrativa. Apesar de ser um resumo bastante sintético do processo, o relatório traz 
as informações mais relevantes dos autos, ou seja, é no relatório que o juiz relata 
apenas o que julga importante relatar. Não é por acaso que, em alguns momentos, 
ao terminar um relatório de algumas sentenças judiciais (o que não é o caso dessa 
sentença) encontramos claramente o seguinte enunciado: “É o que importa relatar”.

Mesmo sendo uma sinopse do processo ou um sintético resumo, o relatório 
dessa sentença não se limitou apenas a elencar ou enumerar as ações das partes 
envolvidas. Em análises mais detalhadas, observamos que na narrativa de cada um 
dos três condenados há uma intriga. Como nesse recorte detemos-nos apenas na 
narrativa do primeiro condenado, nossas conclusões não podem ser muito preci-
sas a respeito de toda estrutura composicional dessa sentença judicial analisada, 
porém podemos afirmar que o seu relatório é predominantemente composto pela 
sequência textual narrativa, inclusive com várias narrativas encaixadas como pude-
mos observar.

No caso do relatório dessa sentença judicial, a ‘intriga’(Pn2) ocorreu da mesma 
forma para todos os três condenados no processo, ou seja, por meio da fuga. O 
que em todas as situações provocava uma reação (Pn3) por parte de um segundo 
personagem: a Polícia Federal que era quem empreendia tentativas de captura dos 
foragidos.

No caso dessa sentença judicial analisada, constatamos que em dois dos três 
casos narrados há a predominância das cinco macroproposições de base narrativa 
que correspondem aos cinco momentos de uma narrativa, conforme propõe Adam 
(2011). Ou seja, duas das três narrativas apresentadas no relatório dessa sentença 
judicial possuem o que o autor considera o mais alto grau de narrativização. 

Por se tratar de uma única sentença judicial analisada, não podemos fazer ge-
neralizações no que se refere ao conteúdo linguístico (cotexto) dos relatórios das 
sentenças como um todo. Pois para isso, precisaríamos de um número maior de 
sentenças para analisarmos e tecermos considerações mais gerais.
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gêNERO SENTENÇA JUDICIAL: PLANO DE TEXTO E 
ORIENTAÇÃO ARgUMENTATIVA

JOSÉ IRANILSON DA SILVA (UFRN)
JOÃO gOMES DA SILVA NETO (UFRN)

Introdução

Este trabalho constitui-se de resultados preliminares de uma pesquisa sobre 
a orientação argumentativa em sentenças judiciais. Nossa investigação concentra-
se no domínio discursivo dos textos jurídicos, dando prosseguimento aos estudos 
desenvolvidos pelo grupo de pesquisa da Análise Textual dos Discursos, doravante 
ATD, desenvolvido dentro do Programa de Pós-graduação em Estudos da Lingua-
gem na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Realizamos uma análise linguística objetivando caracterizar a orientação argu-
mentativa em documentos desse gênero do domínio jurídico a partir do plano de 
texto, subunidade da estrutura composicional, que constitui nível de análise dos 
textos propostos pelo linguista francês Jean-Michel Adam (2011). 

A fundamentação teórica baseia-se no quadro geral da Linguística Textual (LT), 
que apresenta o texto como entidade superior e complexa, e só se realiza na sua 
totalidade através da interação. A partir desta interação os sentidos são (re)constru-
ídos em um processo dialógico entre texto e seus interlocutores, que mais recente-
mente apresenta pesquisas no sentido de identificar limites e convergência entre o 
texto e discurso; e, mais especificamente, nos pressupostos da Análise Textual dos 
Discursos (ATD), estudada no Brasil, dentre outros pesquisadores, por Rodrigues, 
Passeggi e Silva Neto (2010, 2012, 2014).

Investigamos o plano de texto da sentença judicial de acordo com sua estru-
turação, visto que obedece a uma orientação argumentativa também determinada 
pela sua genericidade. Apresentamos, a seguir: a ATD, a categoria plano de texto, a 
sentença judicial enquanto gênero textual e as partes que compõem o seu plano de 



136

XXVI Jornada do Gelne

texto em sua macroestrutura, tabelas com fragmentos de marcas textuais do plano 
de texto que evidenciam pistas da orientação argumentativa do gênero estudado e, 
nossos resultados preliminares e, por fim, nossas considerações.

Análise Textual dos Discursos (ATD)

Articulando a Linguística textual (LT) e a Análise do discurso (AD), os estudos 
em ATD começaram no Brasil com a chegada do texto A linguística textual: introdução 
à análise textual dos discursos de Jean-Michael Adam (2011, p. 43) em que afirma que 
é sobre novas bases que propomos, hoje, articular uma linguística textual desven-
cilhada da gramática de texto e uma análise de discurso emancipada da Análise de 
Discurso Francesa (ADF). Adam afirma que a ATD tem como objetivo

teorizar e descrever os encadeamentos de enunciados elementares no 
âmbito da unidade de grande complexidade que constitui um texto. (...)
concerne tanto à descrição e à definição das diferentes unidades com 
às operações, em todos os níveis de complexidade, que são realizadas 
sobre os enunciados. Adam (2011, p. 63 e 64)

Adam (2011, p.61) apresenta o esquema 4 em que mostra os níveis de análise 
de discurso e a relação entre o texto e o discurso e, assim, propõe as categorias de 
análise para a ATD conforme o seguinte esquema:
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Esquema 4

Fonte: Adam (2011, p. 63).

No plano de análise textual com base no esquema, observamos: textura (pro-
posições, enunciados e períodos) (N4); estrutura composicional (sequências e planos 
de textos) (N5); semântica (representações discursivas) (N6); enunciação (responsa-
bilidade enunciativa e coesão polifônica) (N7) e atos de discursos (ilocucionários) e 
orientação argumentativa (N8). Nossas análises estão concentradas nas categorias 
do plano de análise textual situados no nível 5 e 8 que são, respectivamente, a es-
trutura composicional com foco no plano de texto e orientação argumentativa.

Para Adam (2011, p.283) “compreender um texto é ser capaz de passar da se-
quência (ler-compreender os enunciados como vindo um após os outros) à figu-
ra (configuração inteligível de relações)”. Nesse sentido, o plano de texto se torna 
fundamental para o leitor compreender a essência do texto, ou seja, a intenção do 
autor. 
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Adam (2011, p. 282) faz referência a estruturação configuracional do texto afir-
mando a partir de Ricoeur (1980, p. 22) que todo texto pode ser definido como uma 
“estrutura dialética [que combina] figura e sequência em um ato configuracional”, 
assim, a distribuição espacial do texto, suas marcas através de títulos, blocos tex-
tuais etc, é construída de maneria que direciona a uma compreensão específica do 
leitor sobre as intenções do produtor revelando também, assim, uma orientação 
argumentativa. Adam (2011) afirma que é a partir dessa sucessão e enunciados se-
quenciais formando esta estrutura que o leitor vai conseguir realizar uma possível 
interpretação do sentido do texto. 

Neste quadro verificamos a estrutura sequencial composicional indicando um 
plano de texto, e este podendo ser convencional ou ocasional, uma vez que para 
Adam (2011) os planos de textos desempenham um papel fundamental na compo-
sição macrotextual de sentido. Adam apresenta o conceito de plano de texto con-
vencional e ocasional.

Um plano de texto pode ser convencional, isto é, fixado pelo estado 
histórico de um gênero ou subgênero de discurso. Mas o plano de texto 
de um editorial, de uma canção ou de um poema, um texto de uma pu-
blicidade, de um discurso político, de uma novela ou de um romance é, 
com frequência, ocasional. (Adam (2011, p.258) 

É nesta perspectiva que Adam (2011 p. 256) ao falar dos planos de textos afir-
ma: “os planos de texto estão, juntamente com os gêneros, disponíveis no siste-
ma de conhecimentos dos grupos sociais. Eles permitem construir (na produção) 
e reconstruir (na leitura ou na escuta) a organização global de um texto, prescrita 
por um gênero”. Passeggi et al. (2010, p. 297) afirmam que “os planos de texto são 
responsáveis pela estrutura composicional do texto, sobretudo nos casos em que 
os encadeamentos de proposições ou períodos não chegam a formar claramente 
sequências”. Com relação ao plano de texto Queiroz afirma que:
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os planos de texto são estudados em sua materialidade e estão relacio-
nados à textura, à configuração, à segmentação de proposições e dos 
enunciados que formam os períodos, construindo assim o campo com-
posicional, formado pelas sequências de base que encadeiam a unidade 
semântica do texto. Queiroz (2013, p.31)

O gênero sentença judicial: plano de texto e orientação 
argumentativa

Partimos da definição de sentença judicial de acordo com o Código de Pro-
cesso Civil Brasileiro (CPC), onde em seu artigo 162, §1° encontramos o conceito de 
sentença como “o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o 
mérito da causa”. A sentença judicial é, dentre os gêneros característicos da esfera 
jurídica, de grande relevância, pois é considerado o ápice do processo decisório.

Ressaltamos que a estrutura da sentença judicial obedece a um encadeamen-
to lógico, desde o seu estabelecimento, preâmbulo, relatório, fundamentação e a 
decisão, e, portanto, argumentativamente articulado nas partes que a constitui, e, é 
a partir dessa estruturação que verificamos um delineamento, um contorno textual 
que favorece a constituição lógica da sentença judicial e sua perspectiva de organi-
zação argumentativa.

São partes da sentença: (1) o relatório - relato dos fatos, é a primeira parte da 
sentença e consiste em narrar de maneira clara e concisa os fatos relativos ao pro-
cesso e que já foram expostos no momento em que a ação foi proposta. É requisito 
essencial de uma sentença (art. 381, CPC) e nele deve ser identificado o fato, as par-
tes envolvidas, o modo como o fato aconteceu, a época, o momento, o tempo do 
fato, seu registro espacial, sua causa ou motivo e resultado e consequência do mes-
mo. Há uma sequência textual predominante que é a narrativa e que se caracteriza 
principalmente pela evolução cronológica das ações, predominam verbos de ação 
e conectivos temporais e sem adjetivações. Nesta parte da sentença verificamos a 
necessidade de utilização da descrição para evidenciar determinados acontecimen-
tos relatados; (2) a fundamentação - situada textualmente logo em seguida, e ter-
minado o relatório, é o desenvolvimento da fundamentação da sentença, chamada 
também de motivação, feita de forma expositiva com uma pesquisa jurídica realiza-
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da e debatida pelo juiz, onde são apreciados os fatos, as circunstâncias constantes 
dos autos e sinalizados os motivos que levaram o juiz ao convencimento; e, a (3) 
decisão - momento discursivo de convencimento, é a última parte de uma sentença, 
devendo não apresentar ambiguidades, é o tópico final do processo e exigida por 
lei, é a materialização da decisão judicial que deve ser clara e direta, favorecendo 
a compreensão e convencimento do(s) interlocutor(es). Bittar (2015, p. 391) afirma 
que a coerência de uma decisão judicial advém da conjugação dos elementos for-
mais, gramaticais, linguísticos, argumentativos e dos elementos sequenciais em que 
é estruturada de acordo com o que reza a lei.

No quadro 1, a seguir, apresentamos as características do gênero sentença ju-
dicial a partir do plano de texto, considerando suas partes essenciais, onde, dentre 
outros elementos, destacamos em negrito a presença de sequências argumentati-
vas dentro da estrutura de duas das partes da sentença judicial da fundamentação 
e da decisão, corroborando com o potencial argumentativo deste gênero.
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Quadro 1: Características do gênero sentença judicial a partir do plano do texto

PLANO DO TEXTO NO 
gêNERO SENTENÇA

FUNÇÃO CARACTERíSTICA DO
gêNERO SENTENÇA

Relatório Relatar os fatos relativos ao 
processo de maneira clara e 
objetiva

- exigência legal;
- apresenta histórico, 
resumo, partes principais do 
processo;
- sequências textuais 
narrativas;
- sequências textuais 
descritivas;
- estrutura composicional 
com parágrafos únicos 
relacionado a cada ação 
distinta do processo.

Fundamentação Ressaltar os aspectos legais 
motivadores da decisão 
do juiz de maneira clara e 
objetiva

- exigência legal;
- sequências textuais 
argumentativas;
- sequências textuais 
expositivas.

Decisão Materializar a decisão judicial - exigência legal;
- tópico final do processo;
- sequências textuais; 
argumentativas;
- sequência textual injuntiva;
- localidade e data.

  

Bittar (2015, p. 304-305) diz que a sentença constitui, desconstitui, declara, con-
dena, encarnando um conteúdo de valor material concreto e “corresponde a uma 
prática que se sustenta institucionalmente”. É “o ato com o qual se decide o proces-
so em instância judicial”. Dessa forma, destaca o autor:

• toda sentença é um ato performativo da linguagem, e mais que isso, 
exercício de concretização e atualização de estruturas semióticas;

• deve ser escrita para que se apresente em sua concretude;
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• deve ser emitida por um órgão investido no poder de julgar, dotado de 
autoridade, assim como competente;

• deve ser dotada de publicidade representando a passagem para a es-
fera pública da decisão; e,

•  apresentar-se com três partes formais (o relatório, o fundamento e o 
dispositivo), correspondendo a validade jurídica;

• apresentar-se linguística e juridicamente como aceitável;
• encontrar-se inserida no contexto de um processo e de um conflito 

material existente na esfera jurisdicional;
• obedecer aos trâmites processuais, a um procedimento prefixado em 

lei, segundo o qual existe um momento preciso para a enunciação do 
ato; 

• ter como resultado a formação de uma norma individual; e,
• ter como teleologia a apresentação da opinião conclusiva do juiz acerca 

de todos os elementos formadores do processo, com o qual se conclui 
uma fase do procedimento jurisdicional, apresentando um julgamento 
com ou sem a resolução do conflito material.

Vista por esse prisma, a sentença, enquanto “ato de linguagem decisório” (Ibid.; 
p. 305), tem como “primordial função a de produzir efeitos não discursivos, ou seja, 
de produzir efeitos extra-autos, modificando coisas do mundo e estados do mundo. 
Trata-se de um discurso que se impõe, por derivar de uma estrutura de poder, so-
bre a qual se assenta, e a qual faz funcionar” (BITTAR, 2015, p. 305, grifos do autor).

Quanto ao gênero, Marcuschi (2002, p. 19) esclarece que “[...] os gêneros contri-
buem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia”, caracte-
rizando-se “[...] como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos”, 
modificando-se e adaptando-se ao meio. Trazemos para a discussão uma contribui-
ção deste sobre gêneros textuais quando aduz que:
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Usamos a expressão gênero textual como uma noção propositalmente 
vaga para referir os textos materializados que encontramos em nossa 
vida diária e que apresentam características sócio-comunicativas defi-
nidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição ca-
racterística. Se os tipos textuais são apenas meia dúzia, os gêneros são 
inúmeros [...] (MARCUSCHI, 2002, p. 22).

Complementamos a noção de gênero textual com Bazerman (2005, p. 31), que 
compreende os gêneros “como fenômenos de reconhecimento psicossocial que são 
parte de processos de atividades socialmente organizadas”. O autor ressalta o im-
portante papel dos indivíduos no uso e na construção dos gêneros, caracterizando-
se como uma categoria essencialmente sócio-histórica em constante transforma-
ção. No que concerne à ação do gênero textual como processo de construção social, 
Bazerman (op. cit., p. 29) os define como “formas de vida, modos de ser [...] são os 
lugares onde o sentido é construído”.

Nesse sentido, Adam (2011) considera que os gêneros são “práticas discursivas 
institucionalizadas”, ou seja, se constituem a partir de uma estabilidade pública e 
normativa e propõe a análise dos gêneros mediante sua materialidade textual, o 
texto como objeto empírico sendo investigado por uma teoria interdisciplinar em 
consonância com as demais ciências da linguagem. É por isso que o autor postula a 
linguística textual “como um subdomínio do campo mais vasto da análise das práti-
cas discursivas” (Ibid., p. 43). Dessa forma, entendemos que o gênero é responsável 
pela construção dos sentidos do texto.

Trataremos agora do plano de texto que é uma das características dos gêneros. 
Há uma tendência de certos gêneros serem identificados a partir do seu plano de 
texto e da sua composição, sendo reconhecível pelos usuários de uma língua, por 
aqueles que utilizam tais gêneros. Podemos reconhecer um gênero por impregna-
ção cultural. Aprendemos que certos textos se estruturam conforme certos planos 
de texto. Esse reconhecimento está no nível da generecidade. Isso Significa que um 
dos traços da genericidade é a tendência de guardar um certo padrão de plano pela 
tradição e pela normatização. 

Segundo Adam (2011), para reconhecer um plano de texto é preciso de alguns 
elementos: um tópico (falo de quê?, objeto de discurso) que  é um ato de discurso 
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predominante (falo disso com que objetivo, para quê? Para informar, para mudar a 
opinião, para explicar); e, as sequências. 

Em Adam (2011, p. 258), encontramos o plano de texto como principal fator uni-
ficador da estrutura composicional. Para o autor, os planos de texto podem ser fixos 
ou ocasionais. Os primeiros, os convencionais, são fixados “pelo estado histórico de 
um gênero ou subgênero de discurso” (ADAM, 2011, p. 258), estes correspondem às 
constantes composicionais de gêneros discursivos. Os planos ocasionais, por sua 
vez, são inesperados, deslocados em relação a um gênero ou subgênero do discur-
so, dependentes, em maior grau, de decisões do produtor textual. 

Análise

O corpus delineado para esta pesquisa está provisoriamente constituído de 
quatro exemplares de textos do gênero sentença judicial condenatória criminal, 
coletados no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, de primeira 
instância, disponíveis no sítio do TJRN/banco de sentenças. As referidas sentenças 
judiciais foram publicadas durante o período de janeiro de 2014 a março de 2014. 
Cada uma das sentenças foram identificadas com a letra ‘S’ e um número arábico 
sequencial de 1 a 4.

Como apresentando anteriormente o plano de texto da sentença judicial é di-
vidido metodologicamente para auxiliar o percurso do texto, através do seu plano, 
até a decisão para manter ou modificar uma situação inicial. Assim, é através dessa 
estratégia que o enunciador busca convencer, persuadir sobre a decisão final, apre-
sentando os dados constantes nos autos no relatório e justificando-a legalmente na 
fundamentação, estratégia caracterizada essencialmente pela argumentatividade.

No quadro 2, quando temos a transição textual do relatório para a fundamen-
tação, trazemos, como exemplo, os termos utilizados como elementos de conexão 
textual que demarcam tais partes da sentença e que já orientam argumentativa-
mente o plano de texto e sua continuidade, podendo ser considerados como im-
portantes elementos coesivos. Nas S1 e S2 o termo “É o relatório” cumprem esse 
papel. Já na S3 constatamos “Era o que importava relatar. Passo à fundamentação e 
posterior decisão”. Na S4 uma referência à legislação delimita a parte da sentença. 
Neste mesmo quadro, identificamos a abertura textual da fundamentação reve-
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lando também uma orientação argumentativa que delimita essa parte no plano de 
texto. Em S1 “O Ministério Público Federal atribuiu ao réu”; em S2 “O MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL denunciou”; em S3 “O Ministério Público Federal imputou à ré”; e, 
em S4 “O Ministério Público Federal denunciou os réus”.

Quadro 2: a transição textual do relatório para a fundamentação na sentença judicial

S1 É o relatório.
2 - Fundamentação        
O Ministério Público Federal atribuiu ao réu ...

S2 É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denunciou ... 

S3 Era o que importava relatar. Passo à fundamentação e posterior deci-
são.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O Ministério Público Federal imputou à ré ...

S4 ... caput, da Lei nº. 11.343/2006).
II - FUNDAMENTAÇÃO
O Ministério Público Federal denunciou os réus ...

Consolidando nossa análise, apresentamos no quadro 3 a abertura textual da 
decisão, em que é possível verificar também a orientação argumentativa relacio-
nada à parte do plano de texto, com “Diante do exposto”, recorrente em todos os 
exemplares de textos analisados.

Quadro 3: o dispositivo nas sentenças judiciais

S1 3 - Dispositivo    
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente 
condenar JOSÉ OZAILDO SANTIAGO  (em maiúscula)
4 - Disposições finais 
Transitada em julgado a sentença, lance-se o nome dos réus no "rol 
dos 
art. 15, inciso III, da Constituição Federal. 
Custas pelo réu.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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S2 3. DISPOSITIVO    
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE 
a) CONDENAR JACIRA CELESTINA DA COSTA 
Considerando que ...
Considerando que ...
Considerando que ...
4. DISPOSIÇÕES FINAIS
Transitada em julgado a sentença, lance-se o nome da ré no "rol dos 
culpados" e
para os fins do art. 15, inciso III, da Constituição Federal.
As custas serão pagas pela ré.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

S3 III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE 
CONDENAR a ré ELIANE DA COSTA BEZERRA 
CONDENO, ainda, a ré, levando em conta ...
Custas pela ré. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

S4 III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 
CONDENO, ...
CONDENO, ...
CONDENO, ...
CONDENO, ...
IV - PROVIDÊNCIAS FINAIS
Custas pelos condenados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Considerações finais

Para este estudo enfocamos o aspecto da argumentação no plano de texto 
das sentenças judiciais, considerando sua genericidade e pela observação de que 
existe o componente argumentativo organizado da forma explicitada na sua estru-
tura composicional. Dessa forma, o plano de texto estabelecido pela normatização 
através do Código de Processo Civil Brasileiro se apresenta, como no quadro a se-
guir, sinalizando uma perspectiva fixa, com uma estruturação que segue uma visa-
da argumentativa. O próprio gênero se institui com um componente argumentativo 
dentro do plano de texto. Evidenciamos que o plano de texto é um recurso que 
além de promover a organização textual é um recurso que determina a orientação 
argumentativa na sentença judicial.
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As ocorrências apontam para a existência de um plano de texto fixo, conven-
cional, ou seja, obedece quase que plenamente a um plano previsto, pré-organi-
zando a estruturação do sentido, com uma pequena flutuação no que se refere às 
estruturas textuais das transições das seções analisadas. 

As sentenças judiciais são textos que evidenciam diferentes questões e fenô-
menos linguísticos, tendo em sua composição textual as marcas dos mais variados 
gêneros discursivos do domínio jurídico, de outras esferas discursivas, revelando, 
assim, esta perspectiva de investigação, como também inúmeras outras possibilida-
des de estudos. Pretendemos continuar em nossa trajetória de pesquisa observan-
do os fenômenos aqui apontados com o objetivo de aprofundarmos os estudos do 
texto jurídico no âmbito da Análise Textual dos Discursos.
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Introdução 

As práticas pedagógicas de ensino aprendizagem de língua materna evoluíram 
muito, principalmente nas últimas décadas, pois, com o advento dos estudos linguísti-
cos desenvolvidos nas diversas áreas da língua, têm-se novas possibilidades de abor-
dagem deste objeto. Isso ocorreu, principalmente, porque foi possível a transposição 
didática de aparatos teórico-metodológicos de estudos linguísticos para o campo da 
educação básica, como é da Linguística Textual.

Diante disto, esta pesquisa propõe orientar a retextualização de artigo de opi-
nião, como texto base, para a redação escolar, em forma de dissertação-argumentati-
va, em um processo de ressignificação das práticas de leitura e de escrita em proces-
sos de formação de sujeitos-leitores através de estratégias de leitura como subsídios 
para um novo texto escrito. Assim, o trabalho com a leitura e a escrita seguirá a pers-
pectiva sociointeracionista e sociocognitiva de caráter social de construção de senti-
dos, concebendo o texto como unidade cognitiva e discursiva; com fins de estimular 
os alunos em práticas sociais interacionais e discursivas de leitura e escrita de textos.
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2. Professor Doutor do programa de Pós-Graduação em Linguística e Ensino da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) onireves10@gmail.com
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Esse estudo situa-se no campo prático das pesquisas de caráter da Linguística 
Aplicada, e busca arcabouço teórico na Linguística Textual que desenvolve estudos 
significativos em torno do “texto” como objeto teórico e prático de ensino-aprendiza-
gem, além de fornecer concepções teóricas e práticas que fundamentaram as ativi-
dades de leitura e produção textual, as quais permeiam a leitura e a produção escrita 
dentro de uma perspectiva de língua, linguagem e texto. Para isso, ancoramos nos-
sa base teórica em KOCH (2015), Koch & Elias (2009); MARCUSCHI (2010), MARQUESI 
(2014) MEURER (1997) e TRAVAGLIA (2013) entre outros.

Como metodologia, traçamos uma sequência de estudo em sala de aula, para a 
vertente teórica de análise e aplicação, na qual selecionou-se uma turma de alunos 
do 3º anos da Escola de Referência em Ensino Médio Agamenon Magalhães, situada 
na cidade de São Caetano, Agreste de Pernambuco, com a qual trabalhamos o pro-
cesso de retextualização em quatro etapas distribuídas em seis aulas de 50 minutos 
cada.

Portanto, esperamos que este trabalho contribua para o processo de ensino
-aprendizagem linguístico em uma vertente de leitura e produção textual significati-
va na qual o aluno possa ser um produtor de textos em sua língua materna.

Ler, escrever e produzir sentido em práticas de retextualização

Conceber a leitura e a escrita como elementos que derivam de fatores cogniti-
vos e discursivos exige uma definição de língua e linguagem dentro de um aspecto 
de interação e interlocução que emergem de práticas sociais do uso significativo 
desses elementos linguísticos. Ou seja, colocar a leitura como uma prática significa-
tiva da língua na qual em torno dela se constrói sentidos, e a escrita como um produ-
to ou um processo social significativo que pode ser subsidiada por práticas leitoras 
sociais, pressupõe um segmento de língua a qual direcione essas práticas dentro 
do universo linguístico cognitivo e interacional de produções significativas textuais, 
pois, a leitura é um processo complexo exigindo mobilização de várias ações cogni-
tivas por parte do leitor, e este, através de mecanismos interacional-discursivos de 
forma dialógica constrói sentidos na relação com o texto, esse processo é permitido 
pela incompletude textual que a própria segmentação da linguagem permite. 
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A linguagem, além de sua configuração linguística, é constituída de uma 
dimensão psicológica e de uma dimensão social. Da perspectiva de sua 
dimensão psicológica, a linguagem é vista como uma forma de conheci-
mento ou uma forma de cognição. Da perspectiva de sua dimensão so-
cial, a linguagem é vista como instrumento de ação social, de interação 
do individuo com seu meio ambiente. O texto, tanto escrito como oral, 
sendo um meio de manifestação da linguagem, também é caracteriza-
do por essas duas dimensões, pois ao usarmos textos, fazemos uso de 
diferentes tipos de conhecimento para interagir com outros indivíduos 
dentro de determinados contextos sociais.  Assim sendo, a produção e 
a compreensão de texto envolvem não apenas fenômenos linguísticos 
mas também fenômenos sociocognitivos (MEURER, 1997, p.14).

Nestas perspectivas cognitivas e sociais da linguagem, a língua em seu funcio-
namento fornece um conjunto de elementos que possibilitam ao usuário a organi-
zação de parâmetros verbais que o signifiquem em sua comunidade discursiva. Isso 
acontece, através da comunicação social e efetiva que o falante exerce nas situações 
de produção de textos organizadas na interlocução em seu meio social.

Dentro desta perspectiva, concebemos o texto como um constructo histórico 
e social formado de uma instância discursiva, responsável pelo trabalho com a lin-
guagem e dimensão que busca essa unidade comunicativa textual dando conta de 
organizar sua superfície, a essa unidade intrínseca ao texto chamamos de “textua-
lidade”. 

[...] o texto é um construto histórico e social, extremamente complexo 
e multifacetado, cujos segredos (quase ia dizendo mistérios) é preciso 
desvendar para compreender melhor esse “milagre” que se repete a 
cada nova interlocução – a interação pela linguagem, linguagem que, 
como dizia Carlos Franchi, é atividade constitutiva (KOCH, 2015, pag. 09. 
Grifos do autor).

Como o texto não é um produto acabado, mas um processo ativo em ativida-
de discursiva inserido em contextos sociais diversos, nele o autor-produtor sempre 
deixa lacunas para que o leitor possa preencher e fazer inferências em busca de 
compreensão e construção de sentido, pois, é através de conhecimentos armazena-
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dos em sua memória, que o interlocutor interage com o texto durante a leitura. “Na 
atividade de leitura e produção de sentido, colocamos em ação várias estratégias 
sociocognitivas. Essas estratégias por meio das quais se realiza o processamento 
textual mobilizam vários tipos de conhecimento que temos armazenado na memó-
ria” (KOCH e ELIAS, 2009, p. 39).

É neste contexto que situamos a retextualização como processo de re-enuncia-
ção, de construção de um texto-discurso a partir de outro, é um processo de trans-
formação discursiva, de mobilização de sentidos dentro do funcionamento linguísti-
co das condições de produção de textos, que aqui concebemos como transposição 
ou transformação didática de um gênero textual escrito para outro. Assim, o texto 
retextualizado opera com os mesmos mecanismos de textualidade e de discursi-
vidade do texto anterior, já que, tem-se a transformação de uma unidade comuni-
cativa de funcionalmente verbal como um todo comunicativo “um texto” em outra 
unidade que herdará todos os princípios textuais-discursivos do texto anterior.

(...) um processo de retextualização dentro de um funcionamento dis-
cursivo (portanto levando em consideração não só o texto como objeto 
materializado, mas também, a sua exterioridade entendida esta como 
a situação imediata de produção, a situação como contexto sócio-histó-
rico e ideológico mais amplo, e o sujeito) será certamente mais abran-
gente em seus mecanismos do que teorias que veja, como recodificação 
(que considera só a língua vista como código e não como instrumento 
de interação) ou apenas, como criação, tendendo-se a aplicar-se só a um 
tipo de texto, o literário. (...) retextualização leva em conta tanto a lín-
gua enquanto conjunto de regularidades discursivamente constituídas, 
quanto a situação e o sujeito usuário da língua na interação, ou seja, as 
condições de produção do texto como unidade discursiva de sentido”. 
(TRAVAGLIA, 2013, p. 81-82)
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Nesta perspectiva, podemos observar que o processo discursivo textual é o 
trabalho de circulação do discurso em busca de uma unidade de sentido no e para 
o texto, porém, essa unidade só é completa quando se estabelece uma relação das 
condições de produção textual com os elementos de textualidade que compõem 
os textos/discursos. Logo, a textualidade é  estabelece uma unidade linguística de 
sentido a um enunciado ou discurso, transformando-o em “texto. Assim, temos os 
seguintes fatores de textualidade 

1) Coesão – são os fatores responsáveis pelas relações referenciais (reto-
madas e antecipações textuais) e pelas relações sequenciais (repetições 
estruturais e uso de conectivos, por exemplo).
2) Coerência – é a continuidade de sentido no texto que se estabelece de 
maneira global, levando-se em conta um conjunto de fatores de ordem 
linguística e não linguística. 
3) Intencionalidade – é centrada no produtor do texto. Considera a in-
tenção do autor como fato relevante para a textualização. Diz respeito à 
questão “O que o autor pretende?”
4) Aceitabilidade – diz respeito à atitude do receptor do texto, que o re-
cebe como uma configuração aceitável, tendo-o como coerente e coeso, 
interpretável e significativo.
5) Situacionalidade – todo sentido é um sentido situado, ou seja, há rela-
ções entre o texto e sua situacionalidade ou inserção cultural, social, his-
tórica e cognitiva. Nas palavras de Marcuschi (2008:128-29 apud Santos 
et al.): “A situacionalidade pode ser vista como um critério de adequação 
textual”. 
6) Intertextualidade – é a relação que se estabelece entre textos, que 
fazem parte ou não do mesmo repertório de leituras do leitor.
7) Informatividade – refere-se à distribuição da informação no texto e ao 
grau de previsibilidade com que ela é veiculada. Um texto será menos in-
formativo quanto mais informação previsível ou redundante apresentar. 
(SANTOS et al., 2015, p. 100-101)
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Estes fatores são considerados essenciais para o processo de retextualização, 
já que a transposição didática como transformação de um texto/discurso em ou-
tro, requer reconstrução de elementos discursivos e textuais. Logo, Travaglia (2013) 
pontua mais alguns fatores discursivo-textuais que são necessários para a retextu-
alização como trabalho de textualidade atravessado pelo viés discursivo. 

(...) conhecimento linguístico, ou seja, o conhecimento dos recursos lin-
guísticos e suas funções e usos que são estabelecidos sócio-historica-
mente e funcionam como marcas e pistas que permitem reconstruir/
construir a intenção comunicativa, o efeito de sentido pretendido  e/ou 
que se produz. Falaremos também do conhecimento de mundo, ativado 
em nossa memória pelas palavras, e que permite construir um mundo 
textual em que a sequência linguística tenha unidade/continuidade de 
sentido que é fundamental para que a coerência se estabeleça. Ligadas 
ao conhecimento de mundo temos as inferências e a focalização, funda-
mentais para o estabelecimento da unidade/continuidade de sentido. 
A focalização se liga também ao conhecimento partilhado (linguístico e 
de mundo), sem o qual a interação, em que o sentido se estabelece, se 
torna impossível. Outros fatores que abordaremos são: a consistência e 
a relevância, que ligadas aos tópicos discursivos, levam à unidade/con-
tinuidade de sentido;(...) os fatores pragmáticos ligados diretamente às 
condições de produção do discurso de que o texto é exemplar. (TRAVA-
GLIA, 2013, p. 95-96. Grifos da autora) 

Entretanto, o processo de retextualizar só é possível quando o produtor com-
preende o texto e o gênero base a ser transformado em outro texto e gênero, por 
isso, desde o início, estamos colocando a leitura como precedente significativa deste 
procedimento de produção textual. Só se pode transformar aquilo que se compre-
ende, com a retextualização enquanto produção textual na é diferente, o produtor 
de texto deve operar os elementos discursivos e textuais que compõem o texto a 
ser retextualizado, e esse manuseio só será possível a partir da compreensão tex-
tual, pois para produzir um texto é necessário mobilização de componentes da tex-
tualidade e do discurso, já que aqui, concebemos o texto, também, como discurso. 
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Modelo de retextualização  

Na perspectiva adota aqui, retextualizar é um processo de produção textual 
partindo de um texto já posto para outro, no qual envolvem-se processos linguís-
ticos-textuais-cognitivos e textuais-discursivos , pois, é um processo, primeiro, de 
leitura e compreensão do texto base no qual mobiliza-se o trabalho com elementos 
linguístico sobre esse texto, e parte-se para outro processo textual-discursivo-cog-
nitivo em que esses elementos são reorganizados em operações de forma estrutu-
rante em uma nova produção textual.

Todo esse processo de transformação textual gera um novo processo de es-
crita no qual, segundo Marcuschi (2010), o produtor deve levar em consideração 
algumas variáveis como ponto de partida 
 

• o propósito ou objetivo da retextualização;
• a relação entre o produtor do texto original e o transformador;
• a relação tipológica entre gênero textual original e o gênero da retex-

tualização;
• os processos de formulação típicos de cada modalidade. (MARCUSCHI, 

2010, p. 53-54)

Dessa forma, pretende-se aqui orientar a retextualização de artigo de opinião 
em estratégias de ressignificação das práticas de leitura e de escrita como proces-
sos de formação de sujeitos-leitores/produtores de textos em perspectivas socioin-
teracionista e sociocognitiva. Nesta perspectiva, a retextualização ocorrerá de um 
gênero escrito para outro de característica argumentativa. Será utilizado o gênero 
textual “artigo de opinião” como texto base para a escrita do gênero redação no 
terceiro ano do ensino médio.  Como a redação escolar é um gênero dissertativo-ar-
gumentativo que circular com bastante força discursiva na série final do ensino mé-
dio, por ser um gênero textual exigido para o ingresso dos alunos a educação supe-
rior, acredita-se que através da retextualização esse gênero ganha uma consistência 
textual-argumentativa bem mais materializada, pois, o mesmo gênero textual em 
muitas situações é um problema para os estudantes, já que eles não conseguem 
desenvolver a escrita com certa facilidade.
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Marcuschi (2010) criou um quadro no qual esquematiza e distribui os proces-
sos linguísticos, textuais e discursivos que estão envolvidos nos procedimentos de 
retextualização. Vale salientar que o referido autor lida com a retextualização de 
textos do gênero oral para o gênero escrito, porém, o mesmo processo é evidencia-
do em retextualização entre gêneros escritos. Contudo, quando necessárias algu-
mas adaptações serão realizadas para atender às estratégias aqui pretendidas. Por-
tanto, o quadro funciona, segundo Marcuschi (2010, p. 68) “como uma sugestão de 
distribuição dos fenômenos a serem analisados nos processos de retextualização”.

Quadro 01: Aspectos envolvidos nos processos de retextualização: 

Fonte Marcuschi (2010, p. 69)

Segundo este esquema, o processo de retextualização parte de operações lin-
guísticos-textuais-discursivas organizadas, porém, todo esse processo ocorre de 
maneira sequencial em processos distintivos de cada categoria, como afirma o pró-
prio Marcuschi (2010, p. 69) “ é difícil precisar quais são os limites entre os aspectos 
linguísticos-textuais-discursivos e os cognitivos, mas tudo indica que se trata muito 
mais de uma gradação do que uma separação”. Ou seja, todas essas operações 
ocorrem como um processo em conjunto, e é a partir desses pressupostos que o 
processo de retextualização é um processo sociocognitivo em perspectiva discursi-
va e responsiva. Dessa forma, o trabalho aqui proposto trabalhará com os eixos AB 
e C que sugerem o trabalho com os fenômenos de segmento linguísticos-textuais-
discursivos, em consonância com o bloco D de natureza cognitiva para, a partir, de 
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uma leitura compreensiva, o produtor conseguir subsídios para a construção de um 
texto que o ressignifique enquanto produtor. 

O modelo de retextualização proposto por Marcuschi (2010) é um modelo para 
os processos de retextualização da fala para a escrita, pautado em elementos tex-
tuais-discursivos, porém, como o próprio autor diz “representa um método de des-
coberta relativamente intuitivo, não tão rigoroso a ponto de com ele se chegar a 
resultados definitivos, mas também não tão vago a ponto de não se poder com ele 
operar significativamente projetando expectativas bastante definidas e comprová-
veis” (Marcuschi, 2010, p. 74). Sendo assim, utilizaremos esse modelo com as alte-
rações necessárias, já que, o modelo precisa atender à retextualização de textos 
escritos para outros da mesma segmentação, no caso aqui, a redação escolar com 
marcas de autoria do sujeito-produtor. 

Metodologia 

Quanto aos procedimentos técnicos, a presente pesquisa busca ancorar os 
aportes teóricos nos princípios da pesquisa-ação, a qual propõe o estudo teórico 
seguido de um plano de intervenção na qual o pesquisador é membro integrante da 
população onde se dará o estudo. 

Toda pesquisa-ação possui um caráter participativo, pelo fato de promo-
ver ampla interação entre pesquisadores e membros representativos 
da situação investigada. Nela existe vontade de ação planejada sobre os 
problemas detectados na fase investigada (THIOLLENT, 1997, p.21).

Como o foco principal do trabalho é orientar a retextualização de um texto 
escrito base, para outro texto escrito, elegemos o artigo de opinião como texto a 
ser trabalhado no processo de retextualização para o texto dissertativo-argumen-
tativo, conhecido como “redação escolar”, já que este último é um gênero bastante 
produzido no Ensino Médio, porém há um grande problema em torno dele, pois os 
estudantes não conseguem produzi-lo com criatividade e, em sua totalidade, muitas 
produções não oferecem unidade de sentido.  Além do mais, ambos os textos são 
de caráter argumentativo, por isso, a leitura do gênero textual artigo de opinião for-
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nece subsídios argumentativos, para o estudante do Ensino Médio, estruturar seu 
texto dissertativo. 

Nesta perspectiva, o trabalho de retextualização de artigo de opinião, será ela-
borado em moldes de planos de aulas e círculos de leitura, pois será através da 
leitura e de sua socialização que o trabalho ocorrerá em forma de estratégias de 
ressignificação das práticas de leitura e de escrita em processos de formação de su-
jeitos-leitores-produtores de textos no Ensino Médio. Logo, escolhemos uma turma 
de Ensino Médio na Escola de Referência em Ensino Médio Agamenon Magalhães, situada na 
cidade de São Caetano, Agreste de Pernambuco, onde o trabalho é desenvolvido. 

Em um primeiro momento, a preocupação era selecionar uma temática atual, 
instigante e suscetível de boa discussão para o debate nos círculos de leituras, por 
isso, optamos por um tema de uma proposta de redação da UPE (Universidade de 
Pernambuco) no ano de 2013, “fome no contexto social brasileiro: discussão antiga, 
problema atual”. Vale ressaltar que a proposta de redação de 2013 da UPE traz duas 
temáticas, mas nos deteremos apenas à citada na pesquisa.

O plano foi elencado através de etapas seguindo a sugestão de Marquesi (2014, 
p. 140-141) Esta sugestão contempla a realização de quatro etapas de trabalho e, 
para facilitar sua compreensão, arrolo dois textos (a) e (b), respectivamente, de es-
crita e de reescrita orienta pelo processo de retextualização.  

• Primeira etapa: leitura e compreensão do texto a ser retextualizado;
• Segunda etapa: da compreensão para a reformulação;
• Terceira etapa: a reformulação;
• Quarta etapa: a retextualização.

Na primeira aula, houve a apresentação da temática aos alunos de forma ex-
positiva. Essa primeira etapa, busca-se uma compreensão da proposta por parte 
dos alunos. Depois, formou-se um círculo para a realização da leitura da própria 
proposta, pois há um texto suporte na proposta de redação. 

 Na segunda aula, ainda na etapa um, os estudantes receberam cópias impres-
sas de um artigo de opinião que aqui só exibiremos uma parte deste, intitulado “A 
questão da fome no Brasil” da revista “Cultura e cidadania”, publicado em 21 de 
dezembro de 2013.
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A leitura deste artigo foi realizada no círculo de leitura e socializada. Os estu-
dantes debateram o texto colocando em suas e concepções sobre o problema cen-
tral da temática “a fome”.

A Questão da Fome no Brasil

A fome é a escassez de alimentos que, em geral, afeta uma ampla exten-
são de um território e um grave número de pessoas.

No mundo cerca de 100 milhões de pessoas estão sem teto; existem1 bi-
lhão de analfabetos;   1,1 bilhão de pessoas vivem na pobreza, destas, 630 
milhões são extremamente pobres, com renda percapta anual bem menor 
que 275 dólares; 1,5 bilhão de pessoas sem água potável; 1 bilhão de pessoas 
passando fome;150 milhões de crianças subnutridas com menos de 5 anos 
(uma para cada três no mundo); 12,9 milhões de crianças morrem a cada ano 
antes dos seus 5 anos de vida.

No Brasil, os 10% mais ricos detêm quase toda a renda nacional.
As causas naturais para justificar a fome são: clima; seca; inundações; ter-

remotos; ss pragas de insetos e as enfermidades das plantas.
E ainda podemos contar com as  causas humanas  como a instabilidade 

política; ineficácia e má administração dos recursos naturais; a guerra; os 
conflitos civis; o difícil acesso aos meios de produção pelos trabalhadores ru-
rais, pelos sem-terras ou pela população em geral; as invasões; o deficiente 
planejamento agrícola; a injusta e antidemocrática estrutura fundiária, mar-
cada pela concentração da propriedade das terras nas mãos de poucos; o 
contraste na concentração da renda e da terra num mundo subdesenvolvi-
do; a influência das transnacionais de alimentos na produção agrícola e nos 
hábitos alimentares das populações de Terceiro Mundo; a utilização da “di-
plomacia dos alimentos” como arma nas relações entre os países; a relação 
entre a dívida externa do Terceiro Mundo e a deteriorização cada vez mais 
elevada do seu nível alimentar e a relação entre cultura e alimentação.

O Brasil é o quinto país do mundo em extensão territorial, ocupando me-
tade da área do continente sul-americano. Há cerca de 20 anos, aumentaram 
o fornecimento de energia elétrica e o número de estradas pavimentadas, 
além de um enorme crescimento industrial. Nada disso, entretanto, serviu 
para combater a pobreza, a má nutrição e as doenças endêmicas.

http://revistaculturacidadania.blogspot.com.br/2013/12/artigos-questao-da-
fome-no-brasil.html: acesso em 03-09-2016

http://www.coladaweb.com/sociologia/fome
http://revistaculturacidadania.blogspot.com.br/2013/12/artigos-questao-da-fome-no-brasil.html
http://revistaculturacidadania.blogspot.com.br/2013/12/artigos-questao-da-fome-no-brasil.html
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Ainda nesta segunda aula, iniciou-se a segunda etapa, partindo da com-
preensão para a reformulação. Esta etapa segue o modelo sugestivo de Marquesi 
(2014, p.140)

• Estabeleça inferências, inversões e eliminações;
• Pense no tema e em uma ideia central que queira defender;
• Proponha acréscimo, substituições e reordenações;
• Estabeleça um fio condutor para a reescrita do texto e proponha ideias 

que possam desenvolvê-lo. 

Nesta etapa, assim, como a primeira é mais voltada para os princípios de coe-
rência, já que este é um elemento da textualidade que transita pelas condições de 
leitura e de produção de sentido durante a escrita. 

Em uma terceira aula, iniciamos a terceira etapa, a de reformulação, tomamos 
novamente os princípios de retextualização de Marquesi (2014, p.140) “nesta etapa 
o professor pede para cada estudante pensar em elementos ou expressões linguís-
ticas que lhe permitam escrever seu texto com criatividade e criticidade”.

Na quarta aula, foi o momento de inicio da retextualização do artigo “o mo-
mento da fome no Brasil”, lembramos aqui neste trabalho que este processo de 
retextualização é um momento de produção de um texto novo a partir de um texto 
base, por isso, este processo permite ao novo texto uma identidade significativa sin-
gular, mesmo que este absorva a textualidade e os elementos discursivos do texto 
base. Portanto, aqui, inicia-se a quarta etapa: a retextualização.

Depois de todo o debate, leitura e orientações didáticas e pedagógicas por 
parte do professor, notou-se que os alunos usufruíam de subsídios suficientes para 
desenvolver um texto, Pois, muitos elementos de textualidade e discursividade fo-
ram debatidos durante a primeira e a segunda etapa.

Este texto é uma primeira versão de uma dissertação argumentativa, nota-se 
que há ainda alguns problemas de textualidade a serem trabalhados na construção 
de alguns períodos, porém como o objetivo aqui é de produzir textos a partir da re-
textualização de artigo de opinião como estratégias de ressignificação das práticas 
de leitura e de escrita em processos de formação de sujeitos-leitores/produtores de 
textos. 
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Considerações finais 

Como apresentado neste trabalho, é notável que a retextualização é um pro-
cesso de produção textual pautado em etapas que leva o estudante-produtor de 
texto a desenvolver sua escrita em meio a estratégias de ressignificação das prá-
ticas de leitura e de escrita em processo de formação de sujeitos-leitores/produ-
tores de textos. Dessa forma, este processo de produção textual mobiliza funções 
linguísticas cognitivas discursivas e sociais em uma busca incessante de ampliar a 
competência comunicativa do leitor-produtor de textos.

Nesta perspectiva, este processo de retextualização parte da leitura à produ-
ção textual envolvendo os alunos em práticas sociais discursivas de interação da 
produção escrita tomando como base as práticas significativas de leitura, como pro-
cessos contínuos de formação de sujeitos ativos e responsivos, pois evidenciamos 
que através de toda mobilização dos elementos linguísticos da retextualização, o 
aluno produtor de texto, pode se ver como um leitor e escritor ativo, crítico e atuan-
te em situações responsivas de escrita perante as leituras realizadas. 

Portanto, a retextualização é um processo eficiente no desenvolvimento das 
competências leitoras e escritas em perspectiva cognitiva e discursiva no aluno pro-
dutor de texto no Ensino Médio, pois situa a escrita em um processo de interlocução 
e de interação social, na qual a leitura significativa é um elemento base para uma 
nova escrita, dado o movimento de escrita, aqui nesta pesquisa, está pautado na 
retextualização da leitura.
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MATAPLASMOS LINgUíSTICOS NA MíDIA VIRTUAL: 
FACEBOOK E WhATSAPP

NAThALIA DA SILVA OLIVEIRA1 (UPE)

Introdução

A formação da língua portuguesa disseminou-se gradativamente, os fatos his-
tóricos são de suma importância para compreender todo seu processo evolutivo, 
pois os elementos sócios culturais, geográficos, políticos e econômicos influencia-
ram diretamente e indiretamente, contribuindo na formação dos novos vocábulos, 
além disto resultando graficamente nas palavras da Língua Portuguesa do Brasil. 

Durante este seguimento a língua passou por uma gama de modificações, 
transformações e alterações fonéticas que foram ocorrendo progressivamente, 
estas aconteceram a partir de um fenômeno chamado metaplasmos linguísticos. 
Entretanto, os estudos dos metaplasmos linguísticos não são apenas direcionados 
aos textos antigos, visto que, esta teoria analisa a evolução da língua portuguesa, 
enquanto, ao seu processo de formação do léxico.

Ou seja, as mudanças e transformações metaplasmáticas podem ser estuda-
das e analisadas também na contemporaneidade, uma vez que a língua é conside-
rada um organismo vivo, que circula em comunidades e grupos socioculturais di-
versificados, cuja a intenção dos falantes está associada a interação, comunicação, 
na qual ambos possam ser compreendidos por meio processo verbal que se desen-
volve entre locutor e interlocutor, seja mediante a oralidade (fala) ou escrita (grafia).

Nesta interação entre falante e interlocutor, pudemos perceber que a mídia 
virtual é um dos veículos de comunicação, bastante, utilizado para fins conversacio-

1. Graduada do curso de Licenciatura em Letras pela Universidade de Pernambuco – CMN.
Estudante de Especialização em Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Portuguesa na Universidade 
de Pernambuco – CMN. Email:nathalia_oliveira.agapejhs@hotmail.com .
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nais, interativos e socioculturais, no qual os falantes ao materializar os discursos em 
forma de textos muitas vezes não os produzem de acordo com a gramática norma-
tiva, assim podemos constatar a presença dos metaplasmos linguísticos recorren-
tes na atualidade, pois estes são perceptíveis nas expressões usadas pelos usuários 
da língua. 

Nesta perspectiva o trabalho exposto consiste em analisar os metaplasmos 
linguísticos recorrentes na mídia virtual, especificamente no Facebook e WhatsApp, 
as características mais frequentes, além de indagar a reflexão e percepção deste 
fenômeno que ocorre na língua relacionando-os aos sentidos semânticos conside-
rando os fatores atrelados a fala e escrita. Visto que, os metaplasmos linguísticos 
são frequentes na mídia virtual, e estes podem ser considerados erros gramaticais 
a partir de uma perspectiva da gramática normativa. 

Sendo assim, desenvolvemos nosso trabalho a partir da análise dos textos co-
letados de uma página de Facebook e de um grupo especifico do WhatsApp, os 
corpora investigados foram produzidos pelos usuários de mídia virtual e falantes 
da língua portuguesa. Partindo destes pressupostos, nossos estudos estão funda-
mentados nas leituras de textos sobre a História da Língua Portuguesa dos teóricos 
Rodolfo Ilari, Paul Teyssier e Ataliba de Castilho, Fala e Escrita de Luiz Antônio Mar-
cuschi e Gramática Moderna de Evanildo Bechara para melhor sedimentar as con-
clusões deste trabalho.

história da língua portuguesa

Segundo Teyssier (2007, p. 3) os romanos ao chegar na Península Ibérica no 
ano 218 a. C, constituem um dos episódios da Segunda Guerra Púnica, devido ao 
interesse de controlar o acesso do comércio marítimo no Mediterrâneo que estava 
sob domínio até então dos cartagineses. Estes são vencidos no ano de 209 e os ro-
manos empreendem, então, a conquista do país. Sabe-se que, anterior a chegada 
dos romanos na região já havia uma aglomeração de etnias diversificadas como os 
celtas, gregos, púnico-fenícios, etruscos, lígure, ibero pertencentes a uma família 
linguística bastante distintas entre si, além do umbro e osco línguas que eram pró-
ximas ao latim.
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Conforme Rodolfo Ilari (1997, p. 48) enquanto os romanos extraiam economi-
camente a região, permitiam que os povos submetidos cultuassem suas religiões 
e tradições, e falassem suas línguas maternas entre si, porém o latim permanecia 
sendo a língua falada na comunicação entre superstrato2 e substratos3, possibili-
tando aos falantes se expressarem de formas linguísticas diversificadas de acordo 
com a necessidade de fala e grau de formalidade. Devido a isto as línguas circularam 
durante décadas nas regiões, e o bilinguismo tornou-se a situação típica depois da 
conquista. 

Durante este período de romanização o Império Romano constitui-se funda-
mentado numa democratização progressiva do poder baseada no governo conser-
vador dos patrícios4 promovendo uma organização estruturada, e assim facilitando 
o domínio das regiões conquistadas. E enquanto a língua falada e escrita, Rodolfo 
Ilari afirma que:

O latim literário permanecia relativamente estável como língua da escri-
ta e como língua falada de todas as situações mais formais, o latim vul-
gar foi derivando para as variedades regionais que, no fim do primeiro 
milênio, já prefiguravam as atuais línguas românicas. (1997, p. 62).

Ou seja, essas variedades eram denominadas e reconhecidas como latim vul-
gar (romanice loqui) esta falada por comerciantes e, em determinadas ocasiões, por 
veteranos assentados como os colonos e soldados do exército, e o latim clássico 
(latine loqui) numa variedade erudita, a escrita usada pelos magistrados, e pessoas 
da jurisdição. 

Por volta dos anos 409 os povos germânicos grupo heterogêneo constituído 
pelos suevos, vândalos e alanos invadem os territórios romanos, e logo em seguida 
são acompanhados pelos visigodos, e assim inicia-se um período violento em que 

2. Povos dominantes.

3. Povos dominados.

4. Constituíam a Aristocracia da Antiga Roma, classe fechada e conservadora de um povo que governa-
va a URBE nos primeiros tempos, Rodolfo Ilari (1997, p. 41).
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os alanos são dizimados, os vândalos são expulsos para o norte da África, enquanto 
os suevos conseguem se estabelecer após derrotarem os visigodos que pretendiam 
reunificar a península ao seu domínio. Sendo assim, posteriormente em 570 os sue-
vos originam a Gallaecia e os dois bispados da Lusitânia: Viseu e Conímbriga.  Em 
585 os visigodos conquistam a região e introduzem-na ao seu território. Os povos 
germanos foram superiores do século V ao VIII. 

Segundo Teyssier (2007, p. 5) “no que diz respeito à língua e à cultura, a contri-
buição dos suevos e dos visigodos foram singulares”, pois as contribuições godas se 
restringem basicamente ao léxico da língua portuguesa, mais especificamente no 
que se refere aos nomes próprios de pessoas e lugares. Ex.: guerre > guerra; nomes 
de pessoas: Fernando; Rodrigo; Álvaro; e os topônimos: Guitiriz; Gomesende; Gui-
marães. 

Após o domínio dos germânicos na região, em meados dos anos 711 dissemi-
nou-se na Península Ibérica após a invasão dos mulçumanos a religião do islamismo 
e a língua árabe falada por eles. Além disto as contribuições nas ciências, literatura 
e na formação de alguns léxicos. Os ibéricos chamavam os mulçumanos de mou-
ros, e muitos dos que permaneceram na região se converteram a esta cultura, que 
proporcionou às línguas portuguesa e espanhola, inúmeras palavras para definir 
variados objetos e novos conhecimentos.

Ex.: azeitona, arroz, azeite, javali, almofada, açúcar, alcaide, alfaiate, alfinete, 
azulejo, alferes, aldeia, alfândega. 

Segundo Teyssier (2007, p. 7) com a expulsão dos mouros para a região sul, 
as influências árabes- islâmicas se aprofundam e permanecem por mais tempo de 
Mondego ao Algarve, sendo assim, é nestas regiões que a língua galego-português 
se formou, especificamente entre o Douro e o Mondego, é neste período também 
que surgi os primeiros textos escritos. Ainda o mesmo autor, os cristãos que se re-
fugiaram ao norte da península, se organizaram para retomar as regiões até então 
dominadas pelos mulçumanos, disseminado o período da reconquista expulsando 
os mulçumanos para o sul. 

Durante este processo, as cidades de Coimbra em 1064, Lisboa e 1147, Santa-
rém em 1147, Évora em 1165, e Faro em 1249 foram tomadas pelos cristãos, tendo 
assim o território de Portugal formado. Sabemos que a invasão e a reconquista 
promoveram grupos populacionais entre eles os cristãos significativos de língua ro-
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mânico conhecido como os moçarabes5, com isso os falares se manifestavam em 
diversos dialetos diferentes entre si, contribuindo na formação de três línguas, o 
castelhano, catalão, e especificamente o galego-português, este aos poucos se ex-
pandiu em todo território português.

 Conforme Teyssier:

Adotada pelos moçárabes do país, por todos os elementos alógenos 
participantes do repovoamento, assim pelos mulçumanos que aí haviam 
ficado, está língua galego-portuguesa do Norte vai sofrer uma evolução 
gradativa e transforma-se no português. (2007, p. 7).

Ao longo da história da língua portuguesa, sabe-se que os primeiros textos es-
critos em português aparecem no século XIII, entretanto nesta época o português 
ainda não se distingue do galego-português, conhecido também como gálico-por-
tuguês. 

E assim, por volta dos anos 1255 Afonso III fundamentou suas raízes, políticas, 
culturais e econômicas, entre Lisboa (cidade centro) e Coimbra. “Pela influência que 
esse centro político exercia sobre os hábitos linguísticos, o português culto, que na 
origem apresentava fortíssima semelhança com o galego, foi-se amoldando à fala 
culta da região que se situa entre as cidades de Coimbra”.  Rodolfo Ilari (1997, p. 217).  

Em 1290 é fundada a Universidade de Lisboa, transferida para Coimbra em 
1308. A partir disto, Portugal consegue se estruturar e se fortalece enquanto nação 
independente. Nesse período a Corte e a Universidade de Coimbra matem relações 
com as demais fronteiras, e assim transmite para os outros países a Língua Portu-
guesa de Portugal. Sendo assim, os textos que foram escritos e traduzidos do latim 
para o galego-português e em português nas regiões pertencentes a Portugal, con-
tribuíram para consolidação da língua portuguesa em 1290 por intermédio de D. 
Dinis, que a tornou idioma oficial da região. 

Percebemos, que o Latim foi a base para a formação do galego-português, do 
português de Portugal e que as modificações e transformações sociais, econômi-

5. Termo de origem árabe, palavra derivada de um particípio árabe que significa “submetidos aos ára-
bes”. (Teyssier , p. 7.).
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cas, políticas e culturais, contribuíram diretamente e indiretamente na formação 
dos vocábulos presentes em cada idioma, com o português falado no Brasil não foi 
diferente todos estes elementos influenciaram à constituição da Língua Portuguesa 
brasileira. Conforme TEYSSIER (2007, p. 93) no ano de 1500 com a chegada de Pedro 
Álvares Cabral que toma posse dos territórios povoados pelos índios em nome de 
D. Manuel de Portugal. Entretanto a região foi colonizada em 1532, após atribuições 
das capitanias hereditárias.

Enquanto os portugueses extraiam as riquezas da localidade como o ouro, as 
línguas dos povos conversavam entre si, gerando então uma situação recorrente e 
comum neste processo de colonização, “o bilinguismo” entre os portugueses que 
tiveram que aprender a tupinambá língua falada pelos índios. No entanto, é durante 
o século XVI que o português ganha forças, passando por diversas transformações.  
Atabila T. de Castilho (1997) apud Houaiss (1985, p. 95) afirma que:

Entre os séculos XVI e XVII a colonização ocorreu exclusivamente à conta 
dos portugueses, mas a partir do século XVIII os bandeirantes paulistas 
desempenharam um papel decisivo na ocupação de Minas Gerais e do 
mato Grosso e de terras ao Sul. Em 1808, a população de Portugal e a do 
Brasil se equilibram.

Ou seja, a língua portuguesa foi se estruturando progressivamente, pois em 
sua formação sofreu interferências da cultura dos índios, povos que habitavam na 
região antes de ser colonizada pelos portugueses, e dos negros que foram trazidos 
para servir a corte como escravos.  Mesmo havendo todas essas influências o por-
tuguês clássico de Portugal foi o mais “importante” para padronização do idioma. 
Sendo publicada as primeiras gramáticas da Língua Portuguesa - a de Fernão de 
Oliveira, em 1536; e a de João de Barros, em 1540. 
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Metaplasmos linguísticos 

Os metaplasmos linguísticos são mudanças sonoras que acontecem na estru-
turação de um fonema no processo de formação das palavras, as alterações me-
taplasmáticas podem ser ocasionadas por acréscimo, remoção (subtração), trans-
posição ou transformação dos seguimentos dos sons. A partir dos estudos dos 
metaplasmos serão mencionados apenas os tipos que foram coletados nos textos 
analisados. 

Metaplasmos por Acréscimo 

Nos metaplasmos por acréscimo, acrescenta-se um seguimento sonoro 
na palavra estes podem ser por:
Prótese ou Próstese é o acréscimo de um som no início de um vocábulo. 
Ex.: stare> estare> estar;  scutu > escutu > escudo;
A prótese no português provém muitas vezes da aglutinação do artigo, 
quando este é incorporado no início da palavra Ex.: 
phantasma>abantesma; minacia>ameaça; mora>amora.
Epêntese é a adição de um som no meio de um vocábulo: 
Ex.: stella > estrela; humile > humilde;  úmero > ombro.
A paragoge ou epítese é o acréscimo de um segmento sonoro no final da 
palavra.  Ex.:  ante > antes

Metaplasmo por Supressão

Quando acorre supressão no início, meio ou final da palavra:
Aférese remoção de um segmento sonoro no início da palavra
acumen > gume; alambique > lambique; espiscopu>bispo
Caso especial de aférese é a deglutinação, quando é suprimido um a ou o
Acume > cume; ao ser confundido com um artigo:
Horologiu > orologiu > relógio
Síncope é a supressão de um segmento sonoro no meio da palavra;
Legale > leal; veritate>verdade; mediu>meio.
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Metaplasmo por Transformação

• Assimilação e dissimilação 
A assimilação é a mudança de um segmento sonoro num segmento igual 
ou semelhante a outro existente na mesma, assimilação pode ser total, 
parcial, progressiva e regressiva.

• Assimilação total:
persona > pessoa; persicu > pêssego;

• Assimilação parcial 
Auro > ouro; Lacte > laite > leite; Palco > pouco;
Dissimilação é a diferença de um segmento sonoro, devida quase sempre 
à existência de outro igual ou semelhante na palavra. Ex.:  
Liliu > lírio; locusta > lagosta. 

Sonorização é a transformação de uma consoante surda na consoante 
sonora homorgânica. As consoante latinas (p, t, k, f, s) quando mediais 
intervocálicas se sonorizam regulamente em português em ( b, d, v, z,) Ex.: 
Lupu > lobo; acetu > azedo. 
Nasalização é a transformação de um segmento oral em nasal. 
Ex: nec > nem; mihi > mi > mim. 

Fala e escrita

A língua portuguesa tem como essência primaria a fala, ou seja, a fala presente 
na oralidade, entretanto é na forma escrita que a língua é una e universal, mesmo 
tendo todas as variantes seja ela de caráter geográfico, histórico ou social.  Confor-
me Marcuschi:
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Sob o ponto de vista mais central da realidade humana, seria possível 
definir o homem como um ser que fala e não como um ser que escreve. 
Entretanto, isto não significa que a oralidade seja superior à escrita, nem 
traduz a convicção, hoje tão generalizada quanto equivocada, de que a 
escrita é derivada e a fala é primaria. (2010, p. 17).

Sabemos que a língua está inserida em todos os contextos e comunidades so-
cioculturais, aos quais a fala e a escrita circulam tornando-se fator essencial para 
comunicação e de suma relevância para interação verbal entre os falantes, porém é 
importante ressaltar que a escrita não é uma representação da fala, pois a mesma 
não é capaz de reproduzir gesticulações, movimentos corporais e olhares, fenôme-
nos estes que são expressos na oralidade. 

No entanto, Marcuschi (2010, p. 17) argumenta que na sociedade a qual vive-
mos, a escrita nos mais diversos tipos de manifestação de letramento, é mais que 
uma tecnologia, pois esta, se tornou um bem social indispensável para enfrentar o 
dia a dia, seja nos centros urbanos ou rurais. Ainda o mesmo autor, não por virtu-
des que lhe são iminentes, mas pela forma como se impôs e a hostilidade com que 
penetrou nas sociedades ligada aos aspectos sócios culturais em um contexto geral.

Por isso, não é possível argumentar, ou mencionar a oralidade sem relacionar 
ao letramento e a escrita, e citar ambos sem associar as práticas sociais e civilizadas 
da contemporaneidade. Além disto, é notório que cada vez mais a redes sociais es-
tão intrínsecas e vinculadas a comunicação, seja oralmente ou verbalmente através 
da escrita. 

Metaplasmo e mídia

Os textos abaixo são produzidos por usuários de mídia virtual entre elas Face-
book e WhatsApp, em que a maioria são falantes da língua portuguesa, ao analisar 
os textos é perceptível o quanto a fala interfere na escrita de alguns, além de ser 
notável os metaplasmos linguísticos nas palavras destacadas aos quais podemos 
identificar os metaplasmos recorrentes neste veículo de comunicação.
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Texto 1: 

- Liga > Aliga – acréscimo por aglutinação caso especial da prótese em que 
o artigo é incorporado na palavra.
- Garfo > Galfo – Dissimilação diferenciação do segmento sonoro.
- Bucho > Buxo – Assimilação parcial, 
- Cheio > Chei – esta palavra sofre uma remoção por apócope a perda da 
vogal o no final da palavra. 

Nota-se também que, no texto a palavra ‘buxo’ foi utilizada para indicar que uma 
determinada pessoa havia se alimentado bem, e devido a quantidade de alimentos 
ingeridos esta estava satisfeita, além do metaplasmo por assimilação parcial, a pa-
lavra ‘buxo’ não foi empregada corretamente conforme é previsto pela norma culta 
da língua portuguesa, ou seja, graficamente o sentido semântico da palavra não 
corresponde ao seu significado real conforme as regras padrão, visto que a grafia 
de ‘buxo e bucho’6 distinguem-se, tendo o sentido diferente.

Entretanto é importante ressaltar que neste contexto o pensamento concreto 
do falante expresso no texto através da escrita por influências da cultura oral pode 
ser tido como um termo ‘adequado dentro do enunciado7’, pois se atentarmos aos 

6. Pois, é sabido que as duas palavras estão corretas e podem ser usadas segundo as prescri-
ções da gramática normativa, as quais os sentidos semânticos são diferenciados, enquanto 
bucho se remete a abdômen, ventre, pança, feiura. A outra refere-se a uma pequena árvore 
ou arbusto ornamental.  Sendo presente no texto um caso de “ Paronímia – é o fato de haver 
palavras parecidas na forma e diferentes no significado” Bechara (2009, p. 405). 

7. Entendido como o que é dito. (Françoise Armengaud, p. 14). 
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estudos pragmáticos8 podemos considerar a intenção do falante, sendo assim, a 
palavra continua e fixa seu sentido pretendido diante a contextualização na enun-
ciação9. De acordo com Marcuschi:

Quanto a este aspecto, vale salientar mais uma vez que entre a oralida-
de e a escrita não existem diferenças quanto aos conhecimentos que 
podem ser por elas transmitidos ou gerados. [...] Deve-se, pois distinguir 
entre o conhecimento e a capacidade cognitiva. Quem domina a escrita 
pode, eventualmente, ter acesso a um maior número de conhecimentos. 
Não é verdade, no entanto, que a fala é o lugar do pensamento concreto 
e a escrita, o lugar do pensamento abstrato[..], (2010, p.47). 

Portanto, quem vai manter o sucesso da comunicação dentro do contexto não 
é apenas a normatização, visto que, tanto a fala quanto a escrita são semelhantes 
entre si, equivalentes aos aspectos linguísticos, socioculturais e comunicativos que 
contribuem para o entendimento do leitor ou interlocutor.

Texto 2: 

- Estou > toa – Estiver > tiver Subtração por aférese em que perde as le-
tras es no início da palavra e sofre em toa uma paragoge (ou epítese) no 
final da palavra.  

8. Está relacionado a teoria da Pragmática, que segundo a definição de Morris, de 1938: a 
pragmática é a parte da semiótica que trata da relação entre signos e os usuários dos signos. 
Há também a definição de Anne- Marie Diller e Françóis Récanatti: a pragmática “estuda a uti-
lização da linguagem no discurso e as marcas especificas que, na língua, atestam sua vocação 
discursiva. Segundo eles, a pragmática, assim como a semântica, se ocupa do sentido é deter-
minável no uso. Francis Jacques também afirma que: “A pragmática aborda a linguagem como 
fenômeno simultaneamente discursivo, comunicativo e social. Françoise Armengaud, p. 11)

9. Entendido como o ato de dizer. O ato de dizer é também um ato de presença do falante. 
(Françoise Armengaud, p. 14).
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- Apaixonado > paixonado – supressão por aférese.  
Ligo > ligono – Acréscimo por epêntese no meio da palavra e por paragoge 
no final da palavra.
- Estou > do – remoção por aférese e síncope, e transformação por sono-
rização.
- Porque > puqui – supressão por síncope a perda do r no meio da palavra 
e transformação por assimilação parcial o som de u se assemelha com o 
e do i por e. 
- Errado > erado – Síncope, supressão do r no meio da palavra. 
- Você > vc – subtração por síncope e apócope. 
- Vão > vom – Transformação por assimilação parcial, além disto ambas 
são nasalizadas, entretanto uma está sendo representada pela letra a 
com o til que é indicador de nasalização, enquanto a outra a nasalização 
é representada por om, porém o termo vom não está correto uma vez 
que este não se encontra normatizado dentro dos padrões exigido pela 
língua portuguesa.
- Dizer > tiser – Transformação por sonorização
- Pecado > epecado – Mundo > omundo – acréscimo por prótese e agluti-
nação no início da palavra.  
- Se eu > Çieu – Transformação por assibilação, a substituição do s por ç, e 
uma assimilação parcial a troca do e por i. 
- Só quero > çoquero – Transformação por assibilação a troca de s por ç.
- Que > qui – Transformação por assimilação parcial. 

Texto 3:

Chorar > chora – remoção por apócope, perda do r no final da palavra.
- Por amor > puramor – Tranformação por assimilação parcial troca do o 
por u. 
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-Do que > duque – Transformação por assimilação parcial. 
Além disto, a palavra devido a sua grafia constitui um significado diferente 
de acordo com o sentido semântico, ‘duque’ em outro contexto é usado 
para se referir a uma pessoa especifica da nobreza.   
- Nunca > nuca – supressão por síncope, além de ocasionar um sentido 
semântico diferenciado, pois a palavra nunca que é advérbio de negação 
ao ser trocado por nuca que se refere a região inferoposterior da cabeça 
que corresponde à vértebra cervical.
- Ter amado > teramadu – Transformação por assimilação parcial o por u
- Sofrer > sofre – subtração por apócope. 
- Arrependido > arrependidu – transformação por assimilação parcial. 
- Ter tentado > te temtadu – Supressão por apocope perda do r no final da 
palavra, e transformação por assimilação parcial do o por u. 
- Fingir > fimgi – Remoção por apócope perda do r no final da palavra.
- Me > mim – Transformação por nasalização.
- Transforme > trásforme – Remoção por sincope a perda do n no meio 
da palavra, uma desnasalização, além disto a uma troca sonora de um vo-
gal fechada, por um som vocálico aberto, resultando um erro ortográfico, 
uma vez que não há a palavra trásforme na língua portuguesa.  

Texto 4: 

- Meu Deus do Céu > Mds – Todas as palavras da frase sofreram supressão 
por apócope e uma assibilação a troca de c por s. 
- Senhor > senho – supressão por apócope. 
- Pessoa > pessua – Transformação por assimilação parcial. 
- Estamos > tamos – Está > tá – Subtração por síncope e aférese.  
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- Para > pra – Subtração por síncope, remoção no meio da palavra, além 
disto caso ocorra uma transposição por metátese temos a palavra pra > 
par já existente no vocábulo português. 
- Se > sir – Transformação por assimilação, e acréscimo por prótese.
 
Ao retomarmos o texto acima analisado, nota-se a frequência dos metaplas-

mos linguísticos, entretanto estes também são vistos como ‘erros ortográficos’, e a 
influência da fala na escrita sendo visível a ausência de concordância textual de 
acordo com as regras instituídas pela norma culta, e os valores semânticos na cons-
trução do texto ao qual as características da oralidade são marcadas ritmicamente. 
Para melhor compreensão temos abaixo a demonstração do texto reescrito, um 
conforme o texto original ao qual analisamos os metaplasmos e o outro escrito e 
estruturado sintaticamente seguindo as regras da língua culta.

Texto 1:  Mds como joão Alfredo ta violento da paz deus que o senho proteja 
cada pessua que mora aqui nessa cidade tamos com medo de ate sai pra 
fora n ser roubado mds joão Alfredo n sir chama mais a cidade feliz sir chama 
a cidade do medo mds.
Texto 2: Meus Deus do céu! Como João Alfredo está violenta! Dá-nos Paz Se-
nhor, proteja cada pessoa que mora nesta cidade. Estamos com medo de ser-
mos roubados ao sair de casa (Sair para fora). João Alfredo não é mais a cida-
de feliz e sim a cidade do medo.

Se observamos o texto 1, é notório que este não apresenta coesão textual, 
além disto é evidente a marca da oralidade, pois percebe-se que não há pontua-
ções, pontuações estas que por sua vez possibilitam o entendimento, pois estas 
quando empregadas tornam visíveis as caracterizações das expressões e os pensa-
mentos do autor reproduzidas no texto, sendo possível uma melhor compreensão 
através da leitura. Como podemos visualizar estes aspectos presente no texto 2, ao 
ser transcrito de forma adequada e ‘corretamente’. 

Citemos mais um exemplo comparando a frase do texto 1: ‘João Alfredo tá vio-
lento da paz deus que o senho proteja cada pessua que mora nessa cidade’. Com a 
mesma frase reescrita no texto 2: ‘Meus Deus do céu! Como João Alfredo está violenta! 
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Dá-nos Paz Senhor, proteja cada pessoa que mora nesta cidade. Nota-se que há vá-
rias alterações que podem ser consideradas ‘erros’ ortográficos a partir de uma vi-
são normativa da língua, sobre a mesma percepção causa uma problemática ainda 
maior que pode comprometer semanticamente todo enunciativo provocando um 
duplo sentido dentro do contexto, impossibilitando que o interlocutor tenha uma 
conclusão exata do que o falante desejava expressar em seu discurso. 

No texto 1 ao ser empregado o adjetivo violento ao substantivo João Alfredo 
fica subsentido que ele é um homem violento, e que é uma ameaça para as pes-
soas que moram nesta cidade. Após organização das ideias, visto que o texto 2 ao 
ser transcrito corretamente - não pode perder o assunto central do texto -, ao ser 
substituído a palavra violento por violenta nota-se que o sentido muda, e temos no 
contexto o substantivo João Alfredo como nome de cidade e não mais referindo-se 
a um nome próprio de pessoa.  Além de erros ortográficos como palavras iniciadas 
com letras minúsculas. 

Ou seja, as relações “são consequências das equivalências semânticas entre es-
ses produtos e as construções que lhes correspondem do ponto de vista do conte-
údo. Bechara (2009, p. 391).  Notemos que apesar das diferenças em ambos os tex-
tos aponta para o fato de que o uso ‘incorreto’ da língua segundo a norma padrão 
concorre para o comprometimento do sentido causando uma má interpretação ou 
compreensão da mensagem que fora transmitida pelo falante em forma de texto.

Considerações finais

Com base nas análises percebemos que em alguns textos produzidos por fa-
lantes da língua portuguesa, e usuários de mídia virtual, dificilmente estão dentro 
dos padrões gramaticais exigidos, por isso é perceptível os metaplasmos linguísti-
cos e estes são recorrentes na mídia virtual.  Neste contexto é fácil considerar as 
alterações metaplasmáticas mostradas até aqui como ‘erros’ se a nossa perspectiva 
do ‘correto’ advém do que conhecemos das gramáticas normativas.  Considerando 
a hipótese de os contratempos e pressa devido o cotidiano e a necessidade de uma 
comunicação ágil e mais rápida, estes termos são usados para tornar a redação 
curta, ou simplesmente pode ser uma linguagem inovadora apropriada para ser 
utilizada na mídia virtual, ou seja, no ‘Facebook e WhatsApp’. Além do mais as evi-
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dências apontam para o fato de que esses erros, na verdade, não podem ser apre-
ciados enquanto submetidas ao padrão normativo da língua, afinal a linguagem da 
internet possui características próprias que a difere da usada em textos oficiais, ins-
titucionais, etc. Em outro contexto os metaplasmos também são visíveis nos textos 
literários contemporâneos, nos poemas metrificados quando há a necessidade de 
manter os versos metricamente perfeitos. 
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O CONhECIMENTO DE MUNDO E A INTERTEXTUALIDADE 
EM TEXTOS VIRAIS DA INTERNET

ThAyANE SAMPAIO CAMPOS SANTANA (UEFS)

Para início de conversa...

A língua, como interação entre o homem e a sociedade, exerce poder sobre 
as pessoas e o mundo, possui um caráter social, além de ser um sistema de signos 
gráficos e orais que compõem um código, também é vista como algo entrelaçado 
com a história, é heterogênea e, principalmente, a mediadora entre os homens e a 
sociedade. Como Afirma Marcuschi (2008, p. 61) “a língua é um sistema de práticas 
com o qual os falantes/ouvintes (escritores/leitores) agem e expressam suas inten-
ções com ações adequadas aos objetivos em cada circunstância”. 

A Linguística Textual (LT), que tem como objeto de estudo o texto, surgiu na 
Alemanha, nos anos 60 do século XX, desde então, passou por três fases, a saber, a 
fase Transfrástica que considerava o texto como uma sequência de frases conecta-
das entre si; a fase Gramática de textos que buscou elaborar regras universais para 
a elaboração de um texto, baseadas na perspectiva gerativista; a Teoria do texto 
que rompe com o conceito de texto trazido desde a primeira fase, a Transfrástica, 
assim, o texto passa a ser visto não apenas como um aglomerado de frases, mas 
no seu processo comunicativo e em um contexto pragmático, para a Teoria do texto 
são considerados o contexto e o sujeito (BENTES, 2001).  Assim, os usuários de uma 
língua utilizam o texto em situações comunicativas para expressar ideias e pensa-
mentos, segundo Koch (2006, p.8), o texto é  

uma unidade linguística concreta (perceptível pela visão ou audição), 
que é tomada pelos usuários da língua (falante, escritor/ouvinte, leitor), 
em uma situação de interação comunicativa, como uma unidade de sen-
tido e como preenchendo uma função comunicativa reconhecível e re-
conhecida, independentemente da sua extensão.
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Heine (2008) afirma está surgindo uma quarta fase, conhecida como Virada 
cognitiva cujo processamento textual envolve a coesão, reflexão sobre o sujeito so-
cial. O texto é visto como um processo em construção e não dotado de sentido 
único, mas de variados sentidos que dependeram da leitura de cada do sujeito. 
Dessa forma, segundo Fiorin (2004), é no texto que o homem, de maneira conscien-
te, organiza elementos disponíveis de uma expressão para que possa divulgar suas 
intenções.

Para Beaugrande e Dresller (1981, apud Oliveira, 2010) sete fatores fazem com 
que um texto seja um texto: coesão e coerência, elementos no nível linguístico-
semântico, informatividade, situacionalidade, intertextualidade, intencionalidade e 
aceitabilidade, elementos no nível pragmático. 

Nesse contexto, o presente artigo terá como foco recursos oferecidos pela lín-
gua para maiores possibilidades de construção de sentido, a saber, a intertextuali-
dade que diz respeito à relação de ideias presentes em variados textos e que serão 
utilizadas para a criação de um novo texto e o conhecimento de mundo que refere-
se aos conhecimentos prévios que o indivíduo possui baseados em experiências 
vividas. Aqui serão analisadas as marcas de intertextualidades e o conhecimento de 
mundo necessário para a compreensão de imagens que “viralizaram” na internet.

Fatores de textualidade

Os fatores de textualidade (BEAUGRANDE e DRESLLER,1981, apud OLIVEIRA, 
2010) se concentram na relação entre produtor, texto e leitor sendo fundamental 
para a produção e compreensão textual. Tais fatores surgiram, segundo Oliveira 
(2010), a partir do instante em que as pesquisas em LT foram impulsionadas pela 
questão: O que torna um texto em texto? Diante desse questionamento buscou-se 
conhecer os elementos de textualidade citados na seção anterior. 

Fatores linguístico-semânticos de textualidade: 
a) Coesão – a relação entre as estruturas linguísticas que compõem o texto, ou 

seja, como as expressões se relacionam na superfície textual, a coesão está ligada 
ao nível linguístico.
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b) Coerência – as relações de sentido que se estabelecem entre os enunciados 
que compõem o texto, um texto é coerente quando faz sentido para o interlocutor, 
assim ele não existe por si mesmo, mas em uma relação que envolve os fatores de 
coerência, a saber,

• Conhecimento de mundo – refere-se ao conhecimento produzido e ad-
quirido pelo indivíduo em suas experiências de vida, também conheci-
do como conhecimento prévio.

• Conhecimento partilhado – refere-se ao conhecimento compartilhado 
entre o produtor e o receptor. Se estes não compartilham das mesmas 
experiências e conhecimentos, o entendimento do texto ficará com-
prometido. 

• Inferências – referem-se às observações sobre as informações que não 
estão implícitas no texto, assim, as inferências são feitas a partir dos 
conhecimentos de mundo e partilhado.

• Fatores pragmáticos de textualidade:
• Intencionalidade – intenção do produtor do texto em construir uma co-

municação eficiente, de acordo aos objetivos do produtor. Assim todo 
texto ao ser construído tem um objetivo, uma intenção.

• Aceitabilidade – o texto produzido deve satisfazer as expectativas (tex-
to coerente, coeso e relevante) do receptor, para que este possa com-
partilhar dos mesmos objetivos do produtor.

• Situacionalidade – adequação do texto ao contexto, a situação comuni-
cativa, tal fator refere-se, portanto à competência sociolinguística dos 
interlocutores.

• Informatividade – diz respeito à credibilidade, novidade e disposição 
das informações oferecidas pelo locutor, assim o produtor deverá sele-
cionar as informações suficientes e adequadas para que o leitor com-
preenda a mensagem.

• Intertextualidade - fator que torna o entendimento de um texto depen-
dente de outro, ou seja, a construção de um texto baseada em outro(s) 
texto(s).
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Nesse contexto, a textualidade deve estar presente em todo e qualquer texto 
para que esse possa ser concebido como tal. A construção do sentido de um texto 
está atrelada a relação entre texto, produtor e receptor, dessa forma é necessário 
considerar os elementos de textualidade, o conhecimento de mundo, o conheci-
mento partilhado, o contexto e as inferências realizadas pelo leitor, além de consi-
derar o papel do sujeito na construção do sentido de um texto.

Intertextualidade

A intertextualidade é o fenômeno pelo qual a cria criação de um texto é feita 
a partir de outros textos já existentes. Em todo texto há intertextualidade, sejam 
eles derivados de uma imagem, uma conversa, uma música. Um texto será sempre 
um aglomerado de outros textos, “qualquer texto se constrói como um mosaico de 
citações” como afirma Kristeva (apud Koch, 2009, p. 62).

Todo texto é um objeto heterogêneo que revela uma relação radical de 
seu interior com seu exterior, evidentemente, fazem parte outros textos 
que lhe dão origem, que o predeterminam, com os quais dialoga, que 
retoma, a que alude ou a que se opõe (KOCH, 2009, p. 59).

Há dois tipos de intertextualidade, a Ampla e a Stricto Sensu. No sentido amplo 
o texto não deixa claras as marcas dos outros textos, referindo-se ao que o leitor 
tem armazenado em sua memória discursiva. No sentido restrito, a percepção da 
intertextualidade dependerá dos conhecimentos do leitor, divide-se em explícita e 
implícita. 

A intertextualidade explícita ocorre quando o autor cita no próprio texto a fon-
te da ideia, como o trecho supracitado por Koch, em 2009, na página 59 que se trata 
de uma citação cuja fonte é referenciada. Esta intertextualidade é muito utilizada, 
por exemplo, em gêneros jornalísticos com o objetivo de persuadir o leitor por meio 
do argumento de autoridade. Na intertextualidade implícita não há uma citação 
direta da fonte, portanto o leitor deverá ter o conhecimento de mundo necessário 
para recuperá-la em sua memória vale ressaltar que a retomada ao texto fonte im-
plicará na construção de novos sentidos.   
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...o autor, ao produzir seu texto recorrendo implicitamente a outro(s) 
texto(s), espera que o leitor não só identifique o texto-origem como tam-
bém – e principalmente – perceba o efeito de sentido provocado pelo 
deslocamento ou transformações de ‘velhos’ textos e o propósito comu-
nicacional dos novos textos constituídos. (KOCH, 2006, p. 95)

Tendo em vista que a intertextualidade implica na identidade textual, e está 
completamente atrelada ao conhecimento de mundo que deverá ser compartilhada 
tanto pelo produtor do texto quanto pelo receptor, sem conhecimento de mundo 
não se faz intertextualidade, sendo essa relação essencial para que haja o entendi-
mento do texto e, principalmente, para que o leitor ultrapasse a camada superficial 
do texto e desvende o que está implícito. Sobre o tratamento da intertextualidade 
nas salas de aula, Oliveira (2010, p. 98) diz que

A intertextualidade deve ser tratada de forma explícita para que o pro-
fessor possa levar seus alunos a perceberem a importância de lerem 
muitos e variados textos e para conscientizá-los da importância de não 
plagiarem textos dos outros. O professor pode chamar a atenção dos 
alunos para a intertextualidade presente nos textos que circulam na 
sala, i.e., textos dos livros didáticos, músicas, jornais e panfletos. 

A intertextualidade configura-se, portanto, como um critério de textualidade, 
além de fator fundamental na construção do texto e consequentemente na cons-
trução dos sentidos atribuídos pelo leitor com base em seus conhecimentos de 
mundo. A partir dessa concepção disposta pela linguística textual a próxima seção 
tratará de atribuir sentidos possíveis aos textos (verbais e não verbais) que viraliza-
ram na internet.

Textos virais da internet

A propagação do uso das redes sociais e aplicativos de conversação implicam 
uma comunicação digital mais direta e imediata entre pessoas que estão distantes. 
Os usuários da mídia digital têm socializado, nos últimos anos, textos, que devido ao 
seu caráter criativo e por abordarem questões atuais, se tornaram acessíveis a uma 
grande gama da sociedade, por isso são considerados virais na internet.
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A intertextualidade está presente em alguns textos virais que empregam uma 
linguagem humorística para chamar a atenção, por exemplo, para comportamentos 
e grupos sociais, visões políticas e econômicas ou condutas amorosas. Nesse artigo, 
serão analisados como foi empregada a intertextualidade em quatro textos (verbais 
e não verbais) retirados do facebook, instagram e WhatsApp e quais os conheci-
mentos de mundo necessários para que o leitor extrapole a superfície textual.

                                

Texto 1

O texto faz referência ao alto custo da gasolina desenfreado pela crise que o 
Brasil tem atravessado. O aumento tem sido motivo de preocupação entre os brasi-
leiros e também motivo para a criação de textos humorísticos. Nesse caso, o autor 
(anônimo) adotou a intertextualidade explícita para criticar tal situação, no texto 
é citado o artigo 5º da constituição que fala sobre a liberdade de locomoção. Para 
criticar o problema econômico, é proposto que a constituição seja alterada quanto 
à liberdade de ir e vir, pois com o aumento da gasolina tal liberdade é fictícia e im-
possível.
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Nesse cenário, é importante que o leitor retome em suas experiências o conhe-
cimento sobre a situação econômica atual, só assim, ele poderá fazer inferências e 
compreender o humor presente no texto.

Texto 2 

    Texto 3

Os textos acima fazem alusão a um mesmo grupo social, aos graduandos e pós-
graduandos, e utilizam personagens do mundo fictício para tratar de assuntos próxi-
mos. No texto 2 é preciso identificar ao fundo a figura de Nazaré, uma personagem 
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má de uma novela brasileira. Este texto foi publicado em uma página do facebook, e 
a cada dia era postado um novo mandamento aos estudantes, fazendo uma paráfra-
se aos mandamentos citados por Deus na bíblia sagrada, no livro de êxodo capítulo 
20, portanto trata-se de intertextualidade explícita. 

O nono mandamento sugere que os acadêmicos publiquem artigos até mesmo 
depois de cansados. Só é possível compreender a figura quando é feita uma relação 
entre a personagem má e as características dos professores orientadores que ten-
dem a cobrar severamente que seus orientandos publiquem sem cessar. Pertencer 
ao mundo acadêmico ou ter conhecimento de como ele funciona é fundamental 
para uma leitura satisfatória desse texto.

O texto 3 também faz referência ao grupo acadêmico, trata-se das personagens 
de um famoso desenho nos anos 80 e 90, A caverna do dragão. Nele as personagens 
estão perdidas e precisam voltar para casa, para tanto contam com a ajuda do mes-
tre dos magos que dá dicas importantes para que o grupo possa encontrar o cami-
nho de volta, mas sempre some quando um dos amigos faz uma pergunta. 

A contribuição da imagem para a compreensão do texto verbal é imprescindível, 
pois o mestre dos magos é associado à figura do professor orientador que também 
desaparece quando o orientando precisa, enquanto o grupo de amigos é associado 
aos estudantes que também se veem perdidos diante dos trabalhos acadêmicos. Em 
ambos os textos, 2 e 3, há uma crítica ao comportamento dos professores orienta-
dores e dos alunos orientandos. No texto 3 há marcas da intertextualidade implícita, 
tendo o leitor que recorrer as suas memórias e resgatar o conhecimento sobre o 
desenho e sobre a vida acadêmica para poder associá-los.

Texto 4



187

XXVI Jornada do Gelne

No texto 4 é empregado a intertextualidade implícita ao utilizar a frase “que co-
mecem os jogos” e a imagem da caveira, ambos pertencentes ao filme jogos mortais 
lançado nos 2000. O filme trata de um serial killer que coloca vítimas em um jogo 
que as levará a morte, estas precisam desvendar as pistas deixadas pelo assassino 
para poder sobreviver as armadilhas.

Assim como as vítimas no filme o texto verbal sugere que as pessoas tentem 
descobrir como conseguirão sobreviver, só que, nesse caso, por 30 dias com o salá-
rio mínimo. Esse texto critica com humor o baixo salário que é retribuído aos traba-
lhadores brasileiros, que vivem com altos custos de alimentação, moradia, saúde e 
segurança e que normalmente não cabem em um orçamento familiar. Nesse texto, 
não é citada a fonte original, portanto é preciso resgatar os conhecimentos sobre o 
contexto em que se passa o filme e a situação econômica dos trabalhadores brasi-
leiros. 

A intertextualidade está presente em todos os textos citados, seja de maneira 
explícita ou implícita, sendo ela a responsável pelo humor, pela crítica às questões 
abordadas e a criatividade que tornam esses textos interessantes. Sem o conheci-
mento prévio o entendimento desses textos estaria comprometido, implicando que 
o leitor não conseguiria fazer inferências sobre os temas propostos.

Para fim de papo...

Neste trabalho foi apresentado o conceito, os fatores necessários para a pro-
dução e compreensão de um texto orientado pela concepção da Linguística Textual, 
teoria que tem como objeto de estudo o texto. Apontou-se a importância da relação 
entre o sujeito, o texto e o receptor para a construção de sentidos, além do papel do 
contexto, sobretudo, do conhecimento de mundo do sujeito e das marcas de inter-
textualidade que tornam um texto criativo. 

Diante das limitações que todo trabalho acadêmico possui, foi abordada uma 
nova modalidade de gênero textual, ainda pouco estudada, portanto sem defini-
ções, os textos que viralizaram na internet e que alcançam, todos os dias, milhares 
de brasileiros devido o fácil acesso às tecnologias. Esses textos abordam temáticas 
atuais, mas que exigem um conhecimento prévio sobre o contexto em que foram 
produzidos. 
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Foram analisados textos verbais e não verbais com marcas explícitas e implí-
citas de intertextualidade que apresentam assuntos do mundo econômico e aca-
dêmico, portanto cabendo ao leitor ter um olhar crítico para realizar inferências e 
construir sentidos possíveis ao texto. A partir dessas reflexões espera-se que os 
leitores ampliem seus conhecimentos sobre a Linguística textual, analisando textos 
dos mais variados gêneros e percebam as várias maneiras de se utilizar a língua. 
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Introdução

As primeiras ideias sobre o que vem a se chamar hoje de Linguística Textual 
(LT), se formam a partir de 1960, na Europa, mais precisamente na Alemanha. No 
Brasil, a LT surge a partir dos anos 1980 e o primeiro trabalho nesta linha foi Por 
uma gramática textual (1981), de Ignácio Antônio Neis, (PUC-RS). Em 1983, durante o 
IV Congresso Brasileiro de Língua Portuguesa, na PUC-SP, dois outros trabalhos que 
se tornam as bases da LT no Brasil foram publicados: Linguística de texto: o que é e 
como se faz?, de Luiz Antônio Marcuschi, e Linguística textual: introdução, de  Leonor 
Fávero e Ingedore Koch (FÁVERO, 2012).

No que se refere ao desenvolvimento da LT, Pagliosa (2012, In: MARCUSCHI, 
2012, p. 12) destaca três grandes momentos na sua evolução: o primeiro que se 
atem aos estudos interfrasais e transfrasais, o segundo quando surge a gramática 
textual e o terceiro quando “[...] surge a linguística do texto, propriamente dita, pre-
ocupada com os fatores de produção, recepção e interpretação de textos”.  Nosso 
foco de trabalho está no terceiro momento, pois é a partir daí que o objeto da LT 
passa a ganhar contornos mais visíveis, e é dentro dessa visão que também desta-
camos a concepção de língua como lugar de interação (KOCH, 2002), que reflete na 
concepção de texto que adotamos.  

1. Mestrando em linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE, com bolsa da Funda-
ção de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE). E-mail: ivanilsons@live.com. 
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O presente artigo traz um recorte do nosso Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 
defendido em dezembro de 2015, e neste momento interessa-nos investigar os aspectos 
ligados ao fenômeno da referenciação dos textos, buscando compreender a construção 
de referentes envolvendo a multimodalidade a partir da análise de uma das edições do 
programa de TV via web “Salto Agulha”, de TVEJA (de veja.com). O número de trabalhos 
nessa perspectiva ainda é pequeno se considerarmos um levantamento feito em sites 
de programas de pós-graduação e revistas eletrônicas. O número diminui ainda mais 
quando buscamos trabalhos que investiguem a oralidade; temos, por exemplo, Pereira 
(2010) e Ranieri (2015), ou na interface entre fala e escrita, que não houve exemplos en-
contrados. 

Assim, nosso objetivo geral é analisar a articulação entre o verbal e o gestual 
no processamento dos referentes em um dos vídeos do corpus utilizado no TCC. E 
os específicos são (1) discutir a noção de textos a partir de sua articulação com a 
perspectiva da multimodalidade, tendo por base as relações entre as modalidades 
escrita e falada da língua; (2) identificar os recursos gestuais/multimodais nas cons-
truções dos referentes presentes no vídeo; e (3) avaliar os efeitos de sentido atribu-
ídos aos referentes na sua relação com os recursos multimodais.

Este trabalho encontra-se dividido nos seguintes tópicos: (1) introdução, já 
apresentada, referencial teórico, com a (2) definição de texto adotada e as discus-
sões em torno do objeto da LT, além das questões sobre (3) o processo de referen-
ciação, chegando por último à (4) multimodalidade. Em seguida apresentamos os (5) 
aspectos metodológicos, as (6) análises e (7) considerações finais.   

Definição de texto

Para Cavalcante & Custódio Filho (2010), apesar da dificuldade de se chegar 
a uma definição única do que vem a ser um texto, os estudos sobre tal fenômeno 
entram em consenso ao concordar que se trata de algo composto de um aparato 
sociocognitivo, que não é apenas verbal ou cotextual2, mas interdiscursivo, cognitivo, 

2. Cotexto refere-se apenas ao estrutural do texto, isto é, a questões linguísticas, que podem também 
ser icônicas e imagéticas, sem levar em conta, por exemplo, questões extralinguísticas (contexto), que 
consideram a pragmática e fatores sociais e históricos, por exemplo. 
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interacional, social e contextual. Eles asseguram que o cotexto, por si só, não garante 
os sentidos em sua completude, embora ele seja, na maioria das vezes, fundamen-
tal como ponto de partida. 

A presença de elementos não verbais no rol dos estudos da língua(gem) tem 
sido um dos desafios a ser enfrentado teoricamente no campo da LT. Por isso, per-
cebendo algumas limitações do estatuto do texto em relação a possíveis investiga-
ções, Cavalcante & Custódio Filho (2010, p. 64) propõem uma “revisitação” à defi-
nição apresentada por Koch (2004) sobre a complexidade do evento comunicativo 
denominado texto.  Basicamente a mesma definição havia sido formulada em Koch 
(2002, p. 17), mas é a partir da versão mais recente em Koch (2004), apresentada a 
seguir, que eles propõem uma modificação:

A produção de linguagem constitui atividade interativa altamente com-
plexa de produção de sentidos que se realiza, evidentemente, com base 
nos elementos linguísticos presentes na superfície textual e na sua for-
ma de organização, mas que requer não apenas a mobilização de um 
vasto conjunto de saberes (enciclopédia), mas a sua reconstrução e a 
dos próprios sujeitos – no momento da interação verbal. (KOCH, 2004, 
p. 33 – grifos da autora).

Assim, os autores, consideram o texto como um objeto multifacetado e fazem duas 
alterações da versão acima por meio da (1) inserção de “verbal e não verbal” e a (2) exclu-
são de “linguísticos”, conforme vemos abaixo:

A produção de linguagem [verbal e não verbal] constitui atividade interativa 
altamente complexa de produção de sentidos que se realiza, evidentemente, 
com base nos elementos [linguísticos] presentes na superfície textual e na 
sua forma de organização, mas que requer não apenas a mobilização de um 
vasto conjunto de saberes (enciclopédia), mas a sua reconstrução e a dos 
próprios sujeitos – no momento da interação verbal. (CAVALCANTE & CUSTÓ-
DIO FILHO, 2010, p. 64).

A inclusão do ‘verbal e não verbal’ acrescenta a possibilidade de considerarmos 
questões de produção de linguagem que não se limitam necessariamente a moda-
lidade verbal da língua. Assim como, o apagamento da expressão ‘linguísticos’, tam-
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bém justifica a possibilidade de incluirmos, nesse campo, outras semioses que fazem 
parte das manifestações da língua nas situações de uso, mas que não são formadas 
de relações verbais ou linguísticas. 
 

O processo de referenciação

Mondada & Dubois (2003) esclarecem que, sejam diacrônica ou sincronicamen-
te, as formas de descrever e/ou categorizar e referenciar o mundo estão em cons-
tantes mudanças, quer nas formas de discursos comuns ou quer nas formas dos 
discursos científicos. Rastier (1994 apud Mondada & Dubois, 2003, p. 20) considera 
que a referenciação não diz respeito a “[...] uma relação de representação das coisas 
ou dos estados de coisas, mas uma relação entre o texto e parte não-lingüística da 
prática em que ele é produzido e interpretado”. 

Embora existam referentes considerados prototípicos, há possibilidades, afir-
ma Ramos (2012), de um referente ganhar outro sentido no texto, suas considera-
ções são ancoradas em Mondada & Dubois (2003) quando elas mostram que existe 
a necessidade de contrapor uma visão teórica que vê nas palavras uma represen-
tação exata do mundo. As pesquisadoras sugerem uma instabilidade referencial no 
texto, pois as palavras nem sempre estariam numa relação estável com o objeto 
designado. 

Alguns estudos têm mostrado a relação do não verbal com o verbal como de-
cisivas na construção dos referentes (MONDADA; DUBOIS, 2003; MONDADA, 2005; 
BENTES & RIO, 2005; CAVALCANTE; CUSTÓDIO FILHO, 2010; CAVALCANTE, 2012; 
RAMOS, 2012; RANIERI, 2015). Os mesmos pesquisadores discutem que práticas 
gestuais, movimentos no espaço/corpo, expressões faciais e orientação no olhar, 
manifestações que não são preexistentes, mas produzidas no desenrolar da prática 
linguística, onde se dá a construção dos referentes. Daí a consideração de Mondada 
(2005) e Bentes & Rio (2005), de que as práticas referenciais são (ou podem ser) de 
caráter multimodal. 
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 Sobre a construção de referentes

Sabemos que os tipos de referenciação podem ser de ordem exofórica, quando 
se referem a elementos que estão fora do cotexto, ou melhor, elementos que são da 
situação de comunicação e que necessitam desta para que o que foi expresso fique 
claro; e endofórica, quando se trata da ligação a elementos que estão dentro do co-
texto. Nesse caso, consideramos aqueles elementos que retomam outro elemento 
dentro do texto sem a necessidade de considerar o extratextual. Em suma, há dois 
tipos de mecanismos referenciais: os relativos ao texto (endofóricos) e os relativos à 
situação de enunciação (exofóricos). 

Neste trabalho destacamos apenas a referenciação por meio da introdução 
referencial, que “[...] ocorre quando um ‘objeto’ até então não apresentado é intro-
duzido no texto, sem que haja qualquer elemento do discurso em que ele esteja ‘an-
corado’ anteriormente” (CAVALVANTE, p. 122); e das anáforas, que ocorrem quando 
fazemos a retomada de um referente já posto no texto por meio de novas expres-
sões referenciais, essas estratégias dizem respeito à continuidade referencial.

Multimodalidade 

Embora cada vez mais tenhamos em nosso cotidiano a exploração de recursos 
multimodais atrelados à tecnologia, ela sempre existiu e esteve presente em nos-
sas vidas. Em nossas manifestações de fala estão imbricadas uma série de elemen-
tos que a torna multimodal. Sempre que falamos, estamos nos dirigindo a alguém 
e, nesse momento, fazemos gestos, apontamos, apresentamos entonações de voz 
que podem sinalizar uma pergunta, uma crítica, um elogio, concordamos ou discor-
damos por meio de um sinal (DIONÍSIO, 2007), entre tantas outras infinitas ações 
que complementam nossos atos de fala e que representam muito para que nossos 
interlocutores compreendam e interajam conosco. 

O postulado de Dionísio (2007) de que a fala é multimodal porque se realiza 
através de recursos verbais e visuais, respalda o que mencionamos anteriormente. 
Ainda nesse sentido, as nossas interações face a face são compostas do uso de 
semioses que estão ligadas à fala e que são capazes, inclusive, de substituir expres-
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sões linguísticas. As nossas conversas espontâneas, aponta Dionísio, estão repletas 
dessa mistura que envolve o verbal e o gestual. 

Pensando sobre a categorização de alguns dos referentes gestuais presentes 
em nossos atos de linguagem, Steinberg (1988, p. 3 apud DIONÍSIO, 2007, p. 181-182) 
apresenta cinco recursos que estão ligados às manifestações não verbais e são bas-
tante recorrentes e empregados pelos falantes em interação face a face numa dada 
língua:

1. paralinguagem: sons emitidos pelo aparelho fonador, mas que não fa-
zem parte do sistema sonoro da língua usada;

2. cinésica: movimentos do corpo como gestos, postura, expressão facial, 
olhar e riso;

3. proxêmica: a distância mantida entre os interlocutores;
4. tacêsica: o uso de toques durante a interação;
5. silêncio: a ausência de construções linguísticas e de recursos da para-

linguagem.

Segundo Dionísio (2007), em relação aos gestos que são audíveis, estes podem 
ser vistos sob a noção da paralinguagem e, no caso dos visuais, estes podem ser 
analisados no âmbito da cinésica. A pesquisadora afirma que a interação verbal 
encontra-se estruturada numa relação tríplice entre a linguagem, a paralinguagem 
e a cisnética. Ela complementa dizendo que mediante a isso, há uma necessidade 
de uma postura interdisciplinar por parte daqueles que estudam a oralidade, já que 
esses elementos são tão importantes nessa relação de desenvolvimento dos atos 
de fala. 

Ainda em se tratando de gestos, Ranieri (2015) apresenta uma discussão, ba-
seada em McNeill (1992; 2000), sobre o que se classifica por dois tipos de gestos, 
os gestos icônicos (GI) e os gestos metafóricos (GM). Ambos buscariam representar 
imagens, no entanto, há uma diferença: o GI estaria ligado a um conceito concreto 
e manteria “estreita relação com o conteúdo semântico do enunciado”, já o GM re-
presentaria conceitos mais abstratos. 
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Aspectos metodológicos

O corpus utilizado neste trabalho foi constituído a partir do site de Veja.com, 
mais precisamente da recém-lançada TVeja.  O canal eletrônico apresenta basica-
mente o mesmo conteúdo lançado semanalmente por via impressa. O diferencial é 
que TVeja lança diariamente vídeos na web geralmente discutindo questões ligadas 
à política.  Dentre os programas optamos por trabalhar como o videoblog Salto Agu-
lha, apresentado pela jornalista Joice Hasselmann, programa lançado em agosto de 
2014. Após um levantamento3 (SILVA, 2015, p. 40) para sabermos qual a principal 
temática tratada no programa, identificamos que todas as publicações tratavam de 
fatos relacionados à política ou a políticos brasileiros, e todos, sem exceção, reme-
tiam de alguma forma ao governo petista, iniciado em 2003. 

Quanto ao gênero, consideramos que se trata de um gênero jornalístico ar-
gumentativo4, em que a jornalista emite sua opinião de forma contundente, sem 
meias palavras e de forma bastante ácida. 

Para este trabalho fizemos um recorte do corpus utilizado no TCC e trabalhamos 
aqui apenas com um vídeo, com duração de 2’e 55’’, conforme detalhes na tabela a se-
guir. O material foi transcrito com base nas normas estabelecidas por Ranieri (2015, p. 
13-14), que toma por base as normas de transcrição do projeto Norma Urbana Culta e 
McNeill (1992), a fim de preservarmos as características que pretendemos analisar. 

3. Consideramos o período de um ano que foi do início de novembro de 2014 ao final de outubro de 
2015, em todas as publicações existia alguma referência ao governo petista. 

4. Não nomeamos o gênero porque se trata de algo que, embora seja parecido com comentários que 
geralmente alguns jornalistas fazem ao noticiar um fato polêmico, suas configurações e o formato de 
progressão textual (peculiar) realizada pela apresentadora, o diferencia dos demais. Daí a opção de o 
chamarmos, genericamente, de comentário/opinião. 
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Tabela 1: Descrição do vídeo analisado

Nº Título do vídeo Personagem 
principal Duração Publicação

01
A gastança do ban-
do paramilitar de 
Stédile

MST – Movimento 
dos Trabalhadores 
Rurais sem Terra

2m 55s 08/03/2015

Fonte: tabela montada pelo autor.

Nossa análise é de caráter qualitativo, pois privilegiamos compreender como 
se dá a ocorrência de referentes linguísticos associados a algum item não verbal e 
não sua quantidade.  Nossa análise leva em conta que se trata de um texto que, 
embora seja oral, foi textualizado anteriormente pelas convenções da escrita, como 
é comum no meio jornalístico em programas que são previamente gravados. 

Análise 

Como o material analisado possui características bastante peculiares, conforme 
nota anterior, com o intuito de facilitar a compreensão e apresentação da análise do TCC, 
separamos os vídeos em dois tipos de análises: 1) aberturas e finalizações e 2) desenvol-
vimento. Neste recorte trazemos apenas a parte correspondente ao desenvolvimento 
de um dos vídeos. 

No vídeo analisado temos como foco o “financiamento do Movimento dos Traba-
lhadores sem Terra (MST)”, que historicamente esteve ligado aos movimentos realizados 
pela classe trabalhadora e de esquerda, pelo Governo Federal. Além disso, há uma asso-
ciação direta do MST com o comunismo e a luta armada. Para isso, a jornalista considera 
e compara o MST também com regimes como o venezuelano na era Chaves. 

Em se tratando do nosso foco de pesquisa, temos, a partir de um tópico (neste caso 
L 02: “um grupo”), que classificamos como uma introdução referencial (IR), o desenvol-
vimento do texto e a construção de referentes que retomam o que foi colocado inicial-
mente. Nesses referentes temos, em sua maioria, casos de anáforas diretas (AD) que são 
construídas em associação com o gestual. 
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Por volta dos dez segundos, que corresponde a L 08, temos: “a Ú-NI-ca organização 
I-LE-gal”, o vocábulo “organização” naturalmente é um referente que retoma o tópico 
“um grupo”. Mas, o interessante é que embora não tenhamos registrado alguma ação 
gestual que esteja relacionada ao fragmento, a forma com que os vocábulos “única” e 
“ilegal” são pronunciados, em forma de silabação, dando mais ênfase por meio da ento-
nação, nos leva a entender um reforço ou apelo. 

Em três casos de referenciação ao tópico de abertura temos três referentes que 
são AD e estão associadas a gestos icônicos (GI), ou seja, uma AD + GI:

29
30
31
32
33
34
35

00:23 e agora os componentes| | têm nas 
mãos a comprovação por A mais B 
que SIM...

Com as duas mãos bem próximas, e 
elevadas à altura do peito, levemente 
fechadas e soltas com apenas o dedo 
indicador de cada uma delas solto, faz 
movimentos para lados opostos for-
mando algo semelhante a um semicír-
culo no ar. 

39
40
41

00:28 esse grupo| | Eleva as mãos à altura do peito e simu-
la o formato de uma bola com as mãos 
abertas e levemente encurvadas. 

61
62
63
64
65
66

00:37 os integrantes| | defendem Com as duas mãos bem próximas, 
elevadas rapidamente à altura do 
peito, faz movimentos com os dedos 
indicadores para lados opostos for-
mando algo semelhante a um semi-
círculo no ar. 

Os referentes “os componentes”, “esse grupo” e “os integrantes” são expressos 
juntos a manifestação gestual com as mãos e os dedos que dá ideia de círculo, de 
ajuntamento de componentes, como podemos ver nas descrições presentes na co-
luna quatro. Temos nesses casos o reforço do gesto que complementa e enfatiza o 
que foi dito por via verbal.

 Vejamos a captação das imagens dos três momentos:
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Referente 1:  L 29 Referente 2:  L 39 Referente 3:  L 61
              

Embora o segundo gesto seja feito de maneira diferente, dessa vez sem o uso 
dos dedos indicadores fazendo uma circunferência no ar como na primeira e na 
última, temos nos três movimentos que ensaiam um círculo, que iconicamente está 
associado aos referentes “grupo”, “componentes” e “integrantes”.

Temos também, a partir dos fragmentos a seguir, referentes que são AD e que 
identificamos por meio das ações não verbais gestos metafóricos (GM), assim os refe-
rentes se constituem de AD + GM:

53
54
55
56
57

00:36 que o grupo| | quer liquidar... Suspende os antebraços da bancada 
e põe as mãos abertas na vertical, um 
pouco distantes e quase paralelas, di-
recionando-as para a direita e bate de 
leve.

78
79
80
81
82

00:45 justamente para esse grupo | |... Suspende os antebraços da bancada 
e põe as mãos abertas levemente na 
vertical, um pouco distantes e quase 
paralelas, direcionando-as para a sua 
esquerda.

Através da observação, percebemos que a descrição do momento de produ-
ção dos referentes em destaque na coluna quatro associa-se à produção verbal e 
temos aí construções de gestos metafóricos, como explica Ranieri (2015). Na L 53: “o 
grupo” e L 78: “esse grupo”, temos em ambos os casos uma AD, que retoma o tópico 
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introduzido no início do vídeo. Primeiro há uma anáfora que é constituída de um 
artigo definido + nome, que se transformam em um SN, depois temos um pronome 
demonstrativo + nome. 

Analisando as expressões verbais supracitadas, associadas ao não verbal, per-
cebemos que a realização do gesto não representa diretamente a aproximação com 
a imagem, como no caso dos GI. Temos GM que são gestos abstratos que embora 
não construam a relação imagética com a referência verbal que foi pronunciada, 
eles desempenham um papel interpretativo relevante. Vamos às imagens: 

Referente 4: L 53 Referente 5: L 78

                  

A partir da primeira imagem acima (e retomando a descrição do momento des-
tacado no vídeo) percebemos que a apresentadora bate de leve com as pontas dos 
dedos sobre a mesa ao pronunciar o referente “o grupo”. Esse gesto faz com que o 
referente possa ser entendido com uma carga semântica mais forte, pois não temos 
apenas um referente aparentemente neutro que serve apenas para passar a ideia 
de “grupo”, inclusive presente na introdução do vídeo. Ele ganha carga semântica 
pelo fato de esse grupo, ao qual ela se refere ser do MST, que em sua perspectiva 
é algo ‘ruim para o país e para a democracia’ e que precisa ser banido, como no de-
correr da sua fala percebemos que essas coisas ficam bem claras. 

Na imagem seguinte, também temos um caso em que a carga semântica de 
“esse grupo” é ampliada à medida que consideramos os gestos da apresentadora, 
associando a imagem com a descrição do vídeo sendo executado. Ao juntar o verbal 
com o gestual, quando ela se refere a “a esse grupo”, metaforicamente pensamos 
em um grupo que está à margem de tudo. O gesto de direcionar as duas mãos para 
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um de seus lados da maneira que ela faz, junto da entonação de sua voz, nos reme-
tem a uma interpretação que entende que o grupo ao qual ela se refere não é digno 
de confiança. 

Outros três casos da associação entre verbal e gestual interessantes são:

107
108
109
110

00:51 o governo financia essa gente| | que 
tem um discurso que na prática é 
uma agressão ao Esta::do democrá:-
tico de direiTO...  

Com o pescoço mais a frente e os olhos 
bem abertos e as sobrancelhas levan-
tadas, gesticula levemente de forma ne-
gativa com a cabeça. 

126
127

01:06 nossa organização brasileira| | fez 
um documentário... 

Com o pescoço mais a frente, gesticula 
negativamente com a cabeça.  

176
177
178 

02:28 o Salto Agulha é pra essa organiza-
ção:: paramilitar:: travestida de movi-
mento | | 

Gesticula levemente várias vezes de 
maneira negativa com a cabeça juntan-
do as sobrancelhas levemente. 

Na expressão referencial, L 107: “essa gente”, temos mais uma AD, formada por um 
pronome demonstrativo + um nome. Entretanto, esse pronome não cumpre exatamen-
te a função demonstrativa. Dentro do contexto em que ele foi colocado, geralmente essa 
é uma forma de uso recorrente na língua para marcar desprezo e repulsa sobre uma 
classe. Assim, “essa”, passa a ser uma forma de separar, isto é, de categorizar um grupo. 

Nos dois exemplos seguintes, L 126: “nossa organização brasileira” e L 176-177: “essa 
organização paramilitar travestida de movimento”, temos novamente a retomada ao re-
ferente construído no tópico e o acréscimo de informações. No primeiro é acrescentado 
o especificador “brasileira”, para a retomada da referência ao MST, após as referências 
feitas a Venezuela e seu governo e, no segundo, temos a classificação da “organização” 
que também age como complemento de informação semântica ao afirmar: “[...] parami-
litar travestida de movimento”. 

Ao olharmos especificamente para o início das duas construções que servem como 
referentes para a retomada do tópico de abertura, há uma disparidade semântica en-
tre “nossa” e “essa”, se pensarmos apenas no aspecto verbal, já que “nossa” (pronome 
possessivo de 1ª do plural) tem a função de incluir, sobretudo quem fala, na aceitação da 
condição possuidora. Já “essa” (pronome demonstrativo) coloca a situação como exter-
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na, que não necessariamente se concorda ou comunga com aquilo (como citamos em 
relação ao exemplo da L 107). No entanto, ao considerarmos o aspecto não verbal na 
construção de tais referentes, perceberemos que em ambos os casos há manifestação 
negativa através do gesto da cabeça da apresentadora.

Vamos às imagens para outras considerações: 

 

 Referente 6: L 107 Referente 7: L 126  Referente 8: L 176-177
             

                           
No referente 6: L 107, temos um caso de gestos faciais que podem se relacio-

nar de maneira mais direta com o referente construído, pois ela demonstra uma 
expressão que podemos associar a irritação, assim teríamos um caso de GI. No re-
ferente 7: L 126, a maneira irônica com que ela produz a expressão referencial mais 
o gesto negativo com a cabeça é que são responsáveis por chegarmos a conclusão 
de que o sentido mais comum de “organização” é negado principalmente pelo seu 
movimento com a cabeça. 

Em 8: L 176-177, o gesto das sobrancelhas mais juntas com o alongamento dos 
termos dá ideia de desprezo. Assim, entendemos que os gestos que são feitos com 
a face (olhos mais abertos, sobrancelhas levantadas, e sobrancelhas juntas) além do 
movimento da cabeça dando sinal negativo, os referentes, sobretudo no caso da L 
126, passam a não ser tão neutros e a relação verbo-gestual é quem caracteriza a 
situação. 
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Considerações finais

Considerando os achados no material analisado, ratificamos que se faz neces-
sária a ampliação da noção de texto, conforme as considerações feitas por Caval-
cante & Custódio Filho (2010) e por outros trabalhos já citados (BENTES & RIO, 2005; 
PREREIRA, 2010, RAMOS, 2012; RANIERI, 2015). A configuração do texto ultrapassa as 
questões estritamente linguísticas, pois percebemos que os elementos não verbais, 
como gestos, maneios de cabeça, movimentação das sobrancelhas, expressões fa-
ciais marcadas, agem como complemento reforçador do referente linguístico. 

Em relação ao tipo de material analisado, consideramos também que embora 
seja um tipo de texto que quase todas as vezes é planejado previamente, sendo es-
crito para ser usado em teleprompter ou por meio de script, ainda assim ele recebe 
influências da linguagem não verbal. É comum que esse tipo de gênero advindo de 
meios audiovisuais passe por uma série de cuidados de modo a evitar que expres-
sões muito marcadas sejam mais evidentes ao expectador do que o conteúdo veicu-
lado. Entretanto, ainda assim, as características da linguagem oral, com a presença 
de gestos e outras particularidades típicas das falas não planejadas aparecem.  

Numa análise de classificação dos gestos associados aos referentes verbais, a 
maioria deles se deu por uma AD + GI ou GM, entretanto, a maior ocorrência foi de 
GI. Outra consideração a ser pontuada é que a organização textual e a estratégia 
discursiva desenvolvida parecem estar em função da questão ideológica que não 
deixa de fazer parte desse programa. 
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OS EFEITOS DA ROTULAÇÃO NO PROCESSO DISCURSIVO: 
UMA ANÁLISE DO DISCURSO RELIgIOSO

SANDRA RAMOS CARMO (UESB)1

MÁRCIA hELENA DE MELO PEREIRA (UESB)2

Introdução

O texto, entendido como unidade básica de análise nos estudos atuais da Lin-
guística Textual, tem sido pensado considerando suas dimensões formais, prag-
máticas e discursivas, principalmente. Entretanto, até chegar a esse entendimen-
to, a Linguística de texto passou por algumas fases em que aspectos formais e 
pragmáticos eram tomados como objeto de análise. Conforme nos informa Bentes 
(2004), foi em um terceiro momento dos estudos do texto que os pesquisadores 
começaram a elaborar teorias do texto que dessem conta de investigar sua cons-
tituição, seu funcionamento, sua produção e seu uso em situações reais. 

Na investigação que propomos fazer, neste trabalho, adotamos um conceito 
de texto que abarca questões pragmáticas e discursivas e não apenas formais. É 
nossa intenção dialogar com as teorias postas pela Linguística Textual (LT) no que 
diz respeito aos processos de referenciação, especificamente sobre o mecanismo 
de rotulação, e a Análise do Discurso Francesa (AD), ao tratar dos processos (inter)
discursivos, com vistas a analisar alguns rótulos presentes em textos sobre o pas-
torado feminino.

Para tanto, utilizamos excertos retirados de dois textos que tratam da po-
lêmica em torno da legitimidade do pastorado feminino, no contexto evangélico 

1. Mestranda em Linguística pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. 

2. Professora Doutora do Programa de Pós Graduação em Linguística (PPGLin/UESB) e do Departamen-
tos de Estudos Linguísticos e Literários da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 
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Batista. Muito embora a proposta desse estudo não gire em torno do conceito de 
polêmica como costuma ser feito nos estudos da AD, procuramos analisar a fun-
ção discursiva de elementos localizáveis na superfície do enunciado, nesse caso os 
operadores referenciais conhecidos como nominalizações ou rotulações.

O primeiro texto é uma carta aberta, publicada por um pastor Batista filiado 
à Convenção Batista Brasileira (CBB), no site evangélico de notícias, “Eclésia”, e 
aponta para um posicionamento em defesa do exercício pastoral da mulher. O se-
gundo corresponde a uma entrevista com posicionamento contrário ao pastorado 
feminino, realizada também por um pastor Batista, desta vez pertencente à Con-
venção Batista Nacional (CBN), publicada na coluna de notícias do site evangélico 
“Gospelmais”. 

Assim, a partir da análise dos excertos, procuramos identificar como o me-
canismo da rotulação, tratada não apenas em sua função textual, mas também 
em seu aspecto semântico-pragmático e cognitivo-discursivo, opera, no discurso, 
efeitos de sentido e de memória e remetem a posicionamentos ideológicos que 
saltam para fora do texto. 

Aspectos teóricos

Nesse item, procuramos descrever as bases teóricas que sustentam a nossa 
proposta de análise a partir de dois subtópicos: no primeiro tratamos de questões 
teóricas mais gerais defendidas pelos principais autores que discutem a respeito 
da referenciação e, por último, discutimos sobre a rotulação, compreendida como 
uma estratégia discursiva que, muito embora no momento da construção do texto 
seja escolhida de acordo com as intenções argumentativas do locutor, revela um 
posicionamento ideológico que não está explícito na superfície textual. Por isso, 
neste último subtópico, trazemos uma breve discussão a respeito dos conceitos 
de efeitos de memória e de sentido, defendidos pela Análise de discurso de Linha 
Francesa (AD).
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Referenciação

Os processos de referenciação postulados por Koch (2009), que nesse trabalho 
são tomados como aparato teórico, dizem respeito à referenciação como atividade 
discursiva, cuja concepção de língua é entendida como processo e não como produ-
to. A partir dessa concepção, os referentes são vistos como objetos do discurso, tal 
como postulam Koch e Marchushi (1998). 

Essa posição teórica difere-se daquela que tradicionalmente é discutida no âm-
bito dos estudos em texto e, segundo Koch (2009), tem apoio nos pressupostos te-
óricos de Blikstein (1985) que postula “a tese de o que julgamos ser a realidade não 
passa de um produto de nossa concepção cultural” (KOCH, 2009, p, 77). Nesse con-
texto, o referente é entendido como representação da realidade extralinguística, e, 
por meio da percepção/cognição, torna-se produto de uma prática social. Contudo, 
segundo a autora, esse entendimento não dá conta de explicar a atividade “sócio-
cognitiva-discursiva” da referenciação, já que os objetos do discurso são dinâmicos, 
pois, ligados a uma memória discursiva, são constantemente modificados, desativa-
dos, reativados, transformados, (re)construídos. Sendo assim, os referentes não são 
uma representação da realidade, mas uma “(re)construção do próprio real.

Desse modo, a construção de um texto, bem como os sentidos que lhe são ine-
rentes, vão se dar a partir de uma progressão referencial que, de acordo com Koch 
(2009), envolve três princípios básicos de referenciação: ativação, processo que per-
mite que o referente seja introduzido pela primeira vez no discurso e passa a fazer 
parte da memória como forma de “representação” do que o sujeito concebe ser a 
realidade; reativação, que diz respeito ao momento em que o objeto do discurso já 
mencionado é, por meio de uma expressão referencial, ativado na memória, man-
tendo-se em foco. E, por último, a de-ativação, que se refere ao processo de desa-
tivação do objeto já introduzido no texto por outro referente. Contudo, o objeto 
desativado continua parcialmente ativado, em espera, podendo ser mobilizado a 
qualquer momento, no texto.

Como se vê, a dinâmica que envolve a referenciação na composição textual 
refere-se à mobilização de elementos do próprio texto, ou no contexto, que retoma 
o referente em um movimento projetivo ou retrospectivo. Esse processo, segundo 
(Koch, 2009), contribui para construção de sentido do texto.
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Koch (2014) sinaliza, ainda, que no momento de construção do texto, o locutor 
pode utilizar formas diferentes de introdução de referentes e distingue dois tipos 
de referentes textuais: a ativação “ancorada” e “não-ancorada”. A primeira ocorre 
quando um referente “totalmente novo” é introduzido no texto por meio de uma 
expressão nominal. A segunda, por sua vez, diz respeito à introdução de um novo 
referente, mas que estabelece uma associação com outros elementos identificáveis 
no cotexto ou no contexto cognitivo. É nesta última que se localiza a rotulação, cujas 
características serão expostas e analisadas no próximo item.

A Rotulação como estratégia discursiva

Assim como na  LT, o texto é considerado como unidade de análise para a AD, 
pois ele constitui a sua base material de análise discursiva, em que os mecanismos 
linguísticos utilizados na construção dos enunciados são considerados para além 
da sua função gramatical. Trata-se de compreender a relação linguística-discursiva 
presente em um enunciado, a partir da observação dos efeitos de sentido que um 
ou mais termos permitem construir no processo de composição do texto.

Entretanto, consideramos importante salientar que, em Pêcheux (2006), o 
enunciado é sempre atualizado no acontecimento por meio dos discursos que o 
atravessam e o constitui e isso se dá quando o reconhecimento de um enunciado, 
em seu espaço “lógico estabilizado”, é feito por meio das filiações históricas em que 
os indivíduos são condicionados ao tomarem as “coisas-a-saber” em “redes de me-
mória”. Dito de outro modo, a memória emerge no enunciado por meio dos implíci-
tos identificáveis no acontecimento, sendo este entendido como aquilo que, estan-
do filado a uma memória, irrompe em um dado momento no enunciado. 

Na obra “Discurso: estrutura ou acontecimento”, Pêcheux (2006), ao definir dis-
curso como estrutura e acontecimento, compreende o enunciado como um lugar 
de formulações irremediavelmente equívocas, pois, ao mesmo tempo que é trans-
parente, face à formulação (intradiscurso) realizada, ele (o enunciado) também é 
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opaco, pois permite a emergência de outros discursos. Dessa forma, podemos afir-
mar que, no enunciado, está contido o dito e o já-dito (interdiscurso)3. 

Desse modo, a memória discursiva ou interdiscurso funciona como um indica-
dor da opacidade da língua, pois mostra que os sentidos só podem ser construídos 
no interior do discurso por meio da memória que o atravessa e o constitui. Por isso, 
essa memória é “a condição do legível no próprio legível”. Nesse sentido, só pode-
mos interpretar o enunciado porque o que emerge como dito já foi dito em outro 
lugar. Contudo, além de materializar a opacidade da língua, outro efeito da memória 
discursiva é mostrar a opacidade do sujeito, o qual se constitui pela ideologia que o 
atravessa, pois esse tem sempre a ilusão de poder controlar o sentido do texto. No 
entanto, conforme Orlandi (2003), esse sujeito é sempre “atravessado pela lingua-
gem e pela história, sob o modo do imaginário”, não tendo, portanto, “acesso a tudo 
o que se diz” (ORLANDI, 2003, p. 49).

Nesse sentido, ao procurar entender como os sentidos são construídos, a AD 
recorre aos pressupostos teóricos da linguística textual no que diz respeito às es-
tratégias de construção do texto, a fim de proceder à interpretação. Entretanto, não 
repousa nesta disciplina a pretensão de se dominar os sentidos do texto, mas de 
considerá-lo em sua opacidade e, por meio de um tecido de evidências localizáveis 
na superfície textual, identificar o caminho percorrido no processo de construção 
do sentido. Maingueneau (1997), ao citar Pêcheux sobre essa questão, sinaliza que 
“a análise de discurso não pretende se instituir como especialista da interpretação, 
dominando ‘o’ sentido dos textos; apenas pretende construir procedimentos que 
exponham o olhar leitor a níveis opacos à ação estratégica de um sujeito” (Maingue-
neau, 1997, p. 11).

Assim posto, procuramos, a partir da eleição de um dos mecanismos de coe-
são textual conhecido como rotulação, que, segundo Francis (2003), tem como fina-
lidade  “conectar e organizar o discurso escrito”, identificar o seu papel como recur-
so discursivo na formação dos discursos a respeito da mulher pastora, no contexto 

3. Os termos interdiscurso e intradiscurso foram utilizados por Courtine e, posteriormente, por Pê-
cheux ao elaborarem a teoria do discurso. O interdiscurso compreende a relação que um determinado 
enunciado mantém com outros enunciados, já ditos, implícitos localizáveis no enunciado, o intradiscur-
so refere-se à formulação do próprio enunciado no momento de sua elaboração.
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evangélico. Entretanto, para compreendermos como os rótulos funcionam como 
operadores discursivos, faz-se necessário que se conheça como são mobilizados no 
texto e, para isso, a LT fornecerá as suas bases teóricas. 

De acordo com Koch (2014), as rotulações são grupos nominais que encapsu-
lam ou sumarizam o referente do texto, transformando-o em objeto de discurso 
e tem como função designar, “por meio de um sintagma nominal, um processo ou 
estado expresso por uma proposição ou proposições precedentes ou subsequentes 
no texto” (KOCH, 2014, p. 129). Desse modo, ao preceder uma proposição, o rótu-
lo é chamado de prospectivo e, ao sucedê-lo, retrospectivo.  Salientamos, ainda, 
que, conforme aponta Francis (2003), “a escolha de um rótulo não é uma seleção 
independente a partir de um paradigma de palavras que tenham a mesma função: 
estes itens são altamente dependentes do contexto” (FRANCIS, 2003, p. 202). Como 
exemplo de rótulos retrospectivos e prospectivos, destacamos, respectivamente, 
dois exemplos, presentes na análise realizada por Koch (2014) em um excerto: 

“Gosto de beber uma cervejinha, falo palavrão e não vou deixar de ter 
amizade com alguém por ser gay, assim como acredito que o uso da ca-
misinha é importante para prevenir doenças e até mesmo a gravidez”, 
diz Érika Augusto da Silva, 20, cabelos avermelhados, quatro furos na 
orelha.
O depoimento não faria diferença se tivesse sido colhido em um colégio 
ou numa rave. Mas o ambiente de Érika é outro. Única católica pratican-
te da família, neta de evangélicos, ela frequenta um grupo de jovens ca-
tólicos há quatro anos e vai à igreja pelo menos duas vezes por semana.
Em agosto, pretende realizar um desejo antigo: participar de sua Jornada 
Mundial da Juventude. [...] (KOCH, 2014, p. 130).

No texto, Koch chama a atenção para o fato de que o rótulo  “O depoimento” 
é um referente que sumariza todo o parágrafo anterior. Assim, ao realizar o en-
capsulamento da extensão precedente, esse referente é caracterizado como rótulo 
retrospectivo. No segundo caso em destaque, “um desejo antigo”, funciona como 
rótulo prospectivo, pois realiza a sumarização da informação que o sucede, “partici-
par de sua Jornada Mundial da Juventude”. 
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Ainda nesse contexto, os rótulos desempenham algumas funções sobre os 
quais Koch (2009) destaca os seguintes aspectos a serem considerados: cognitivo-
discursivos, semântico-pragmáticos, argumentativos e textuais.

O aspecto cognitivo-discursivo surge da necessidade que o interlocutor tem 
de “(re)ativar”, na memória, o referente presente no texto ou sugerido pelo cotexto 
precedente permitindo a alocação ou focalização deste referente. Entretanto, para 
proceder essa recategorização ou focalização do referente, os rótulos também as-
sumem uma função predicativa, veiculando uma informação já apresentada no tex-
to ou permitindo a emergência de uma informação “inferível e  nova”. Vejamos o 
exemplo analisado pela autora:

(15) A Avó da criança não tinha meios para sustentá-la. A mísera velhi-
nha, estava à procura de alguém que quisesse adotar o recém-nascido 
cuja mãe perecera durante o parto (KOCH, 2009, p. 91). 

No primeiro rótulo em destaque, A mísera velhinha, é possível perceber a fun-
ção predicativa do rótulo, ao retomar e recategorizar o referente, “A avó da criança”. 
Já no rótulo, o recém-nascido cuja mãe perecera durante o parto, além de (re)ativar o 
referente presente na memória, no caso, a criança, há uma recategorização e uma 
nova informação desse referente. Koch, chama a atenção, ainda, para a função or-
ganizacional desempenhada por essas formas remissivas e destaca dois movimen-
tos importantes no processo de construção textual: contribuem para introdução, 
mudança ou desvio de tópico e permitem a ligação entre tópicos e subtópicos.

No aspecto semântico-pragmático, por sua vez, a escolha do nome núcleo e 
dos modificadores da nominalização é que vai orientar a direção argumentativa do 
texto, sabendo que, para isso, o locutor poderá valer-se de nomes genéricos, metá-
foras, metonímias, introdutores clandestinos de referente, formas metadiscursivas 
e denominação reportada. Vejamos um exemplo que trata do uso de um rótulo 
metafórico:
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(29) De lá para cá o PT passou a ser atacado por suas brigas internas, mal 
que o acomete até hoje.
Outra pedra lançada na vidraça petista é a de que o partido só sabe criti-
car, sem propor nata (IstoÉ, 11/10/00) (KOCH, 2009, p. 95). 

O rótulo metafórico acima permite-nos perceber dois movimentos importan-
tes. O primeiro no nível textual, pois trata-se de uma sumarização retrospectiva e 
prospectiva, já que recategoriza como sendo a Outra pedra lançada na vidraça petista 
a extensão anterior e sinaliza para um segundo problema vivenciado pelo partido 
apresentado logo após o rótulo. O segundo, no nível semântico-pragmático por pro-
ceder um direcionamento argumentativo do texto, permitindo uma avaliação sobre 
a situação delicada a qual o partido dos trabalhadores vivencia.

Por fim, o aspecto textual das nominalizações trata da função organizadora 
dos rótulos, na medida em que as rotulações funcionam como recursos coesivos 
que, cataforizando e/ou anaforizando, sumarizam ou encapsulam a extensão do 
discurso ao qual se reportam, como pode ser visto a seguir, em que o elemento ca-
tafórico organiza a quantidade de parágrafos do texto:

(23) Há pelo menos quatro tipos de liberdade.
Primeiro, a liberdade-segurança. Vivenciada como ausência de opressão 
ou de interferência arbitrária, ela(...)
Segundo, a liberdade-expressão. É a liberdade de consciência ou de opi-
nião (...)
Terceiro, a liberdade política, ou seja, o direito de participação em deci-
sões (...)
Finalmente, existe um tipo de liberdade que consiste em perseguir as-
pirações em si mesmas distintas... ( José GulhermeMerquior, “Tipos de 
Liberdade”, OESP, 15/06/81) (Koch, 2009, p. 93)[Grifo meu]. 

No caso da nominalização em destaque, há um processo catafórico que permi-
te a organização macrotextual, ao predeterminar o número de parágrafos que vem 
a seguir.
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Como se vê, a partir das considerações postas por Koch, é possível perceber 
que os rótulos não funcionam meramente como recurso coesivo presente na super-
fície textual, mas como operadores argumentativos que estão a serviço do locutor 
no momento da produção textual. 

Entretanto, nesse ponto, apesar de considerar que a escolha de um rótulo tem 
“algum grau de subjetividade” como propõe Koch (2006), pois a sua escolha é de-
terminada pelas intenções do locutor, na análise dos textos sobre a legitimidade do 
pastorado feminino, tratamos, também, por meio de uma abordagem discursiva, 
de identificar os processos de subjetivação que marcam os posicionamentos ideo-
lógicos do locutor e que mostram os efeitos de sentido e os efeitos de memória que 
subjaz o rótulo. 

A análise: o pastorado feminino

Na análise dos excertos que separamos, consideramos os aspectos teóricos 
referentes à rotulação enquanto mecanismo argumentativo discursivo. Para tanto, 
primeiramente serão analisados excertos a favor do pastorado feminino retirados 
de uma carta aberta publicada no site “Eclesia”. Em seguida, analisaremos os excer-
tos retirados da entrevista com um pastor, com posicionamento contrário, publica-
dos na coluna de notícias do site evangélico “Gospelmais”.

Em ambos os textos procuramos destacar, dentre os mecanismos de refe-
renciação, tanto as rotulações retrospectivas quanto as prospectivas, cuja função 
demonstra não apenas realizar o encapsulamento de sua lexicalização, mas mar-
car posicionamentos ideológicos de seus locutores. Vejamos o excerto do primeiro 
texto:

Fruto de uma interpretação bíblica xiita, fundamentalista, alguns pastores 
batistas rejeitam o ministério pastoral da mulher. No estrabismo teoló-
gico, estes colegas, não conseguem enxergar e muito mesmo interpretar 
o texto Bíblico dento do seu contexto histórico e social e trazer para o 
século XXI a sua aplicação (grifos nossos). 
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Dois rótulos foram marcados na extensão do parágrafo do excerto acima: 
“No estrabismo teológico” e “estes colegas”. O primeiro apresenta-se como uma 
metáfora que encapsula o período que o precede e nomeia como “estrabismo” 
a interpretação daqueles que rejeitam o “ministério pastoral da mulher”, sendo, 
portanto, classificada como retrospectivo. Ao mesmo tempo em que faz o encap-
sulamento, direciona o interlocutor para o período que o sucede, complemen-
tando e justificando o seu posicionamento diante dos pastores, reafirmado pelo 
segundo rótulo retrospectivo “estes colegas”.

A escolha lexical desses rótulos extrapola sua função organizadora do enun-
ciado, tal como aponta a função textual da nominalização proposta por Koch 
(2009) e marca um posicionamento semântico-pragmático que mostra como o 
enunciador refere-se à forma distorcida com que os pastores, aos quais chama de 
“colegas” (minimizando a distância entre ambos pela forma totalmente contrária 
dos posicionamentos), interpretam os textos sagrados ao aplicar assuntos que 
eram tratados no cristianismo primitivo, marcado por uma sociedade patriarcal e 
que se diverge da sociedade atual. A metáfora do “estrabismo teológico” permi-
te ao enunciador colocar-se no lugar de quem consegue interpretar perfeitamente 
e sem distorções os textos bíblicos, sugerindo, assim, que o que é lido na Bíblia 
precisa ser atualizado e aplicado ao contexto social atual. Nesse contexto enuncia-
tivo, o acontecimento discursivo aponta para o entrecruzamento de um discurso 
religioso e um discurso militante.

A seguir vamos analisar os excertos do segundo texto, cujos recursos coe-
sivos e argumentativos da rotulação marcam um posicionamento discursivo em 
que o discurso religioso se sobrepõe ao discurso militante e social, pois, de acordo 
com o contexto, a escolha lexical aponta para um posicionamento discursivo que 
é usado por aqueles que procuram legitimar as suas práticas a partir do que é re-
ferendado apenas pela religião. Vejamos:
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O Sr. é a favor ou contra a ordenação e reconhecimento das pastoras 
que já trabalham “clandestinamente”, ou seja, sem reconhecimen-
to formal?  Esse assunto não é e nunca será uma unanimidade entre as 
igreja evangélicas. Entre os Batistas Nacionais também não será diferente. 
Eu sou contra. Não vejo nenhum respaldo Bíblico ou ortodoxo em relação 
a ordenação feminina. Em outras palavras, não há nenhuma citação na 
Bíblia endossando o chamado feminino. Alguém diz mais o Espírito me 
revelou! Se revelou, porque não está nos Oráculos de Deus? Nas Sagradas 
Escrituras? Os gálatas, por exemplo, eram culpados, ainda, de outro pe-
cado que causava grande aflição ao apóstolo: distorciam o evangelho de 
Deus.. (grifos nossos)

A primeira rotulação “Esse assunto”, feita na pergunta da entrevista, realiza 
o encapsulamento do próprio questionamento sobre o posicionamento do pastor 
diante do pastorado feminino e, por meio de um “nome-núcleo genérico”, realça 
seu aspecto semântico pragmático. O uso desse rótulo é muito comum e usual, 
sendo classificado por Francis (2003) como “rótulos retrospectivos pró-formas” e, 
nesse caso, possui uma extensão curta de encapsulamento de sua lexicalização. 

Já o segundo rótulo, identificado como “outro pecado” é classificado como 
retrospectivo e prospectivo, simultaneamente, pois funciona encapsulando, numa 
relação de semelhança, os itens lexicais que o antecede e o sucede. Considera-
mos este rótulo como retrospectivo porque, embora não marque qual o primeiro 
pecado cometido pelos “gálatas”, a ilustração feita pelo locutor remete ao posi-
cionamento daqueles que defendem o pastorado feminino como pecado, já que 
não tem citação bíblica a esse respeito. Talvez o uso indireto do rótulo na função 
retrospectiva seja pelo fato de se tratar de uma entrevista que é marcada pelos 
mecanismos próprios da oralidade. Na função prospectiva, o mesmo encapsula 
toda a extensão que o sucede e mantém uma relação de conformidade com o que 
é lexicalizado. 
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Discursivamente, podemos pressupor que o recurso coesivo utilizado pelo 
locutor no primeiro rótulo, “Esse assunto”, é um típico exemplo do que Pêcheux 
(2002) chama de “espaço logicamente estabilizado” que, por ser um termo de uso 
geral, permite poucas inferências. Já no segundo rótulo, “outro pecado”, podemos 
inferir, dada a opacidade da língua, que o posicionamento do locutor é reportar 
à uma memória do discurso religioso ortodoxo que ao sobrepor ao discurso ao 
social, define bem o lugar do homem e da mulher: o homem ser pastor é legítimo; 
a mulher ser pastora é “pecado, perversão”.

Considerações finais
 

As reflexões teorias feitas sobre a rotulação e a análise de como elas são 
mobilizadas no discurso religioso mostraram que a rotulação apresenta também 
como uma estratégia discursiva que permite localizar, por meio de uma memória 
discursiva, presente no acontecimento discursivo (a polêmica em torno da legiti-
midade do pastorado feminino),  posicionamentos ideológicos dos sujeitos.

Assim, ao analisarmos as rotulações utilizadas no primeiro excerto, verifica-
mos que existe “algum grau de subjetividade”, nos termos de Koch (2006), na esco-
lha dos rótulos, já que cada escolha feita pelo locutor tem a intenção de direcionar 
a sua proposta argumentativa. Entretanto, ao cumprir suas funções textuais, cog-
nitivo-discursiva e semântico-pragmáticas, os rótulos “No estrabismo teológico” 
e “estes colegas” mostram que existe em funcionamento que está para além do 
que se apresenta na superfície textual e que situam o posicionamento do enun-
ciador como militante da causa feminina, cujo efeito de  memória, a partir das 
considerações sobre os processos interdiscursivos analisados por Pêcheux (2006),  
entrecruza o discurso religioso e o discurso  militante social. 

Um funcionamento discursivo semelhante ao que ocorre nos exemplos do 
primeiro texto também é percebido nos excertos do segundo, pois os rótulos mo-
bilizados auxiliam na construção de uma memória que aponta para um lugar em 
que o enunciador se mostra como legitimado por Deus a definir papéis sociais 
específicos para o homem e para a mulher. Isso ocorre porque a escolha do rótu-
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lo, “outro pecado”, aponta para lugares, situados no contexto religioso, em que 
somente quem é “chamado” por Deus tem autoridade para julgar e decidir papéis. 
Entretanto, contrariamente aos exemplos do primeiro texto, nesse caso, a memó-
ria discursiva, ou seja, o que podemos inferir como o que é dito em outro lugar 
e que se faz presente no acontecimento discursivo (a legitimidade do pastorado 
feminino), situa como determinante o discurso religioso sobreposto ao social.

Contudo, entendemos que há outras possibilidades de interpretação para os 
excertos analisados, entretanto, ao considerarmos fazer uma análise de textos 
com posicionamentos polêmicos, em torno de um mesmo acontecimento discur-
sivo, e que explorasse os efeitos argumentativo-discursivos da rotulação, possibi-
litou compreender como esses rótulos desempenham uma importante função no 
processo de construção textual.
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RECONTO DO CONTO: OS ELEMENTOS DA ESTRUTURA 
DA NARRATIVA NAS PRODUÇÕES ESCRITAS DE 
ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL/EJA
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Introdução

Em sua relação com o mundo social, o ser humano defronta-se constantemen-
te com uma grande variedade de textos orais e escritos.  Bakhtin (2003) assinala 
que “não há como chegar ao homem e à sua vida, senão por meio de textos sígnicos 
criados ou por criar”. Assim, a escola, lugar em que acontece de maneira formal o 
ensino da leitura e da escrita, deve promover oportunidades para, no dia-a-dia da 
sala de aula, os alunos produzirem textos, a fim de ampliar a capacidade discursiva, 
linguística e cognitiva destes, uma vez que, segundo Beaugrande (apud MARCUSCHI, 
2008, p. 72), “texto é um evento comunicativo em que convergem ações linguísticas, 
sociais e cognitivas”.

Além desses, muitos outros autores da Linguística Textual defendem que o 
texto e a textualidade sejam objetos de ensino da língua na escola. Os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (1997), representando o discurso oficial do Ministério da Edu-
cação, também orientam que ensino da língua deve dar-se através de textos, princi-
palmente porque estes estão voltados para a função social da língua. 

Nessa perspectiva, elegemos, neste trabalho, o gênero textual conto como 
componente para o ensino da escrita, por ser um gênero baseado na tipologia nar-
rativa, muito presente nos livros didáticos e nos textos que circulam na escola nos 

1. É aluna do Mestrado Profissionalizante em Letras – PROFLETRAS/UFAL, 3ª turma(2016).

2. É docente do curso de graduação e do Mestrado Profissionalizante em Letras da UFAL
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anos iniciais do ensino fundamental. Talvez, devido a essa familiaridade, os alunos 
demonstrem bastante interesse na leitura de variados gêneros organizados em se-
quências narrativas. 

  Nosso objetivo principal é realizar uma análise dos textos escritos dos estu-
dantes do 7º período da EJA (Eduçação de Jovens e Adultos) produzidos em sala de 
aula a partir do processo de retextualização - da escrita para a escrita - do gênero 
conto, refletindo sobre os elementos da estrutura do texto narrativo (apresentação, 
desenvolvimento/complicação, clímax, desfecho e foco narrativo). Com essa pro-
posta inicial, queremos saber o que falta aos textos produzidos dos alunos para que 
se tornem inteligíveis, considerando que é comum nos depararmos em sala de aula 
com textos incoerentes e sem correção gramatical. 

Quanto à organização deste artigo, apresentamos algumas considerações so-
bre a  escrita como processo, sobre a noção de gênero, texto e tipos textuais; des-
crevemos a organização da sequência narrativa e passamos para a análise de um 
texto selecionado em sala, sem esquecer da descrição do contexto de produção. 

Considerações sobre escrita

Se existem textos para serem lidos é porque alguém os escreveu, por isso as 
práticas de leitura e escrita são complementares. Uma é a razão de existir da outra.  
O autor Graciliano Ramos compara a tarefa de escrever à tarefa de lavar roupa, o 
que deve ser feito repetidas vezes e ainda com bastante cuidado. 

Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas 
fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham-no 
novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam e torcem uma, 
duas vezes. Depois enxáguam, dão mais uma molhada, agora jogando 
a água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa, e dão mais 
uma torcida e mais outra, torcem até não pingar do pano uma só gota. 
Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lava-
da na corda ou no varal, para secar. Pois quem se mete a escrever devia 
fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como 
ouro falso: a palavra foi feita para dizer. (RAMOS apud KOCH, 2010, p. 52)
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É possível identificar na descrição de Graciliano Ramos a concepção de escrita 
como processo: o sujeito que se propõe à tarefa de escrever precisa dar-se ao tra-
balho de sucessivas leituras do próprio texto, a fim de ajustá-lo à sua intenção e à 
compreensão do leitor. O grande desafio é o escrevente conhecer e dominar os vá-
rios aspectos, de natureza cognitiva, linguística, discursiva, envolvidos na produção 
dos textos.                         

 Fundamentada na concepção interacionista da língua, a escrita como processo 
se realiza em etapas distintas que vão desde o planejamento até a revisão final do 
texto, exigindo o domínio de diferentes tipos de conhecimentos (enciclopédico, lin-
guístico, textual e interacional) e dialogando com outros textos.

Para esclarecer a natureza desses tipos de conhecimento, o enciclopédico trata 
do conhecimento de mundo acerca do tema a ser abordado no texto; o linguístico 
envolve o domínio do léxico, das estruturas gramaticais, da grafia, da pontuação; o 
conhecimento textual exige o domínio sobre os gêneros textuais, a infraestrutura 
geral dos textos (tipos textuais narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo, in-
juntivo e dialogal) e os mecanismos de textualização (a coesão, a organização tópica, 
a manutenção e a progressão do tema); o conhecimento discursivo/interacional re-
fere-se ao propósito comunicativo, ao grau de informatividade do texto, à adequa-
ção do registro à situação comunicativa, aos papéis dos participantes, entre outros 
aspectos da interação.

Conforme afirma Antunes (2005, p. 33), escrever é “uma atividade intencional-
mente definida”. Escreve-se para obter determinado fim, para cumprir determinado 
objetivo. Nesse sentido, a atividade de escrita na sala de aula não deve ser algo es-
porádico, mas uma prática sistemática através da mediação segura do professor de 
língua portuguesa.

Abordagens singulares sobre texto 

Independentes da extensão e da modalidade da língua (falada ou escrita), sem-
pre produzimos textos nas práticas sociais. Com base nesse fundamento, o texto 
assumiu lugar de destaque no ensino da língua, sendo objeto, em diferentes abor-
dagens, de muitas pesquisas, publicações e congressos. Apresentamos a seguir, re-
sumidamente, as várias tendências de seu estudo.
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 A Linguística Textual, desde seu surgimento em meados da década de 60, vem 
conceituando o que pode ser compreendido como texto. Koch (2004, p.12), uma das 
precursoras dessa vertente de estudo no Brasil, sistematiza essas concepções do 
seguinte modo:

1. Texto como frase complexa ou signo linguístico mais alto na hierarquia 
do sistema linguístico (concepção de base gramatical);

2. Texto como signo complexo (concepção de base semiótica);
3. Texto como expansão tematicamente centrada de macroestruturas 

(concepção de base semântica);
4. Texto como ato de fala complexo (concepção de base pragmática);
5. Texto como discurso “congelado” como produto acabado de uma ação 

discursiva (concepção de base discursiva)
6. Texto como meio específico de realização da comunicação verbal (con-

cepção de base comunicativa);
7. Texto como processo que mobiliza operações e processos cognitivos 

(concepção de base cognitivista);
8. Texto como lugar de interação entre atores sociais e de construção in-

teracional de sentidos (concepção de base sociocognitiva-interacional).

Essas concepções fizeram parte de períodos muito pontuais de estudo e de 
pesquisa da Linguística Textual. Mas, como mostra a referida autora, desde a dé-
cada de 90, tem-se destacado, cada vez mais, entre os estudiosos da Linguística 
Textual, a concepção de texto como lugar de interação. 

Assim sendo, todo texto cumpre a função de expressar um propósito comu-
nicativo. Antunes (2010, p. 30-31), por sua vez,  define texto como “uma atividade 
eminentemente funcional, no sentido de que a ele recorremos com uma finalidade, 
como um objetivo específico, nem que seja, simplesmente, para não ficarmos cala-
dos”. A autora diz que texto é um conjunto de enunciados constituídos de intenções 
e com uma funcionalidade, que se destina a um interlocutor e se centra numa uni-
dade temática.
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Beaugrande & Dressler (apud Antunes, 2010, p.33) apresentam  sete fatores 
responsáveis pela textualidade, a saber: coesão, coerência, informatividade, situa-
cionalidade, intertextualidade, intencionalidade e aceitabilidade. Tais fatores, segun-
do os autores, fazem com que o texto não seja apenas um amontoado de palavras, 
mas uma manifestação viva da linguagem em interação.

A autora Antunes (2010, p. 35), por sua vez,  propõe para o texto, especifica-
mente, as propriedades de coesão, da coerência, da informatividade e da intertex-
tualidade.  Salienta ainda que as outras propriedades são condições para que os 
textos se efetivem. Vejamos a descrição das quatro principais propriedades, conso-
ante Antunes (2010, p. 35-36): 

a) coesão: concerne aos modos e recursos – gramaticais e lexicais – de inter-re-
lação, de ligação, de encadeamento entre os vários segmentos (palavras, orações, 
períodos, parágrafos, blocos superparagráficos) do texto. A coesão promove o equi-
líbrio entre a unidade e a progressão temática.

b) coerência: concerne ao encadeamento de sentido, a convergência conceitu-
al, aquela que confere ao texto interpretabilidade - local e global -  e lhe dá a unida-
de de sentido que está subjacente à combinação linear e superficial dos elementos 
presentes ou pressupostos. 

c) informatividade: concerne ao grau de novidade, de imprevisibilidade que, 
em certo contexto comunicativo, o texto assume; concerne ainda ao efeito interpre-
tativo que o caráter inesperado de tais novidades produz.

d) intertextualidade: concerne ao recurso de inserção, de entrada, em um texto 
particular, de outro(s) texto(s) já em circulação. 

Assim,  o conjunto dessas propriedades possibilita um  olhar diferenciado  para 
o  texto, permitindo analisá-lo além de seus elementos linguísticos, sobretudo, além 
das questões de  gramática. Antunes (2010, p. 51) ressalta que “a própria atividade 
de análise – reiterada e consistente – é fundamental para desenvolver nossa capaci-
dade de perceber, de enxergar, de identificar os fenômenos ou os fatos que ocorrem 
nos textos”. Salienta também que a partir da prática de análise de textos passamos 
a “entender melhor certos aspectos dos processos cognitivos, linguísticos, textuais 
e pragmáticos envolvidos em nossas interações verbais”. (ANTUNES, 2010, p.51)
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Considerações sobre gêneros e o tipo textual narrativo

Diversos teóricos, como Bakhtin (2003), Maingueneau (1993), Dolz e Schneuwly 
(2004) e Marcurschi (2008), ocupam-se do estudo dos gêneros textuais. Para Bakh-
tin (2003), os gêneros são formas de textos relativamente estáveis de enunciados 
que circulam socialmente e que apresentam conteúdo, forma de composição e es-
tilo. Isso faz com que reconheçamos alguns gêneros, quando entramos em contato 
com determinados textos. Marcuschi (2008, p. 156) aborda que os gêneros não de-
vem ser concebidos como “modelos estanques”, nem como estruturas rígidas, mas 
como formas culturais e cognitivas de ações. 

Trabalhar, na escola, com os gêneros permite nomear os textos que circulam 
socialmente, permite investigar os valores por eles veiculados e as formas composi-
cionais pelas quais são apresentados. A autora Antunes (2005, p. 35) complementa 
que “saber usar os gêneros constitui uma exigência do mundo letrado em que cir-
culamos”. Bronckart (apud MARCUSCHI, 2008, p. 154) afirma que “a apropriação dos 
gêneros é um mecanismo fundamental de socialização, de inserção prática nas ati-
vidades comunicativas humanas”. Nesse sentido, a fim de ampliar as competências 
comunicativas e discursivas dos alunos, torna-se importante que os gêneros sejam 
trabalhados na escola não como pretexto para o ensino de determinado conteúdo, 
mas como objetos de ensino. 

Os gêneros textuais organizam-se linguisticamente por diferentes tipologias, 
como a descrição, a narração, a argumentação, a exposição, a injunção e o diálogo. 
Conforme apontam Abaurre e Abaurre (2012), cada tipologia é utilizada em função 
dos objetivos a serem alcançados por um texto. Assim, se o objetivo é relatar um 
fato que progride para um determinado fim, recorremos à tipologia narrativa. Neste 
artigo, faremos a apresentação mais detalhada desta sequência porque suas cate-
gorias serão observadas no texto selecionado para análise.

Em termos gerais, narrativa é a exposição de um ou de uma série de aconte-
cimentos, reais ou imaginários, em que as personagens se movimentam em num 
certo espaço físico e temporal. Quanto à narração, Travaglia (2002, p. 210) apresenta 
que “o enunciador se coloca na perspectiva do fazer acontecer, inserido no tempo. 
O que ele quer é contar, dizer os fatos, os acontecimentos, entendidos como episó-
dios, a ação em sua ocorrência”. 
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Segundo Gancho (2002, p. 9), a narrativa é um tipo textual constituído de cinco 
elementos, a saber: enredo, personagem, tempo, espaço e narrador (foco narra-
tivo). Um dos elementos que desencadeia a história é o enredo, o qual tem como 
elemento estruturador o conflito. Gancho (2002. p. 11) assinala também que, em 
termos de estrutura, o conflito determina as partes do enredo, a saber:

• Exposição: (introdução ou apresentação) coincide geralmente com o 
começo da história, no qual são apresentados os fatos iniciais, as per-
sonagens, às vezes o tempo e o espaço. 

• Complicação: (ou desenvolvimento) é a parte do enredo na qual se de-
senvolve o conflito (ou os conflitos);

• Clímax: é o momento culminante da história, isto é, o momento de 
maior tensão, no qual o conflito chega a seu ponto máximo.

• Desfecho: (desenlace ou conclusão) é a solução do(s) conflitos(s), boa 
ou má, configurando-se num final feliz ou não. 

 
São essas partes do enredo que configuram a estrutura de vários gêneros nar-

rativos, a exemplo do conto. Dentre os gêneros narrativos, o conto é uma narrativa 
curta, o qual tem uma estrutura específica e uma determinada ordem criada pelos 
elementos da narrativa. Conforme expõem Abaurre e Abaurre (2012, p. 35), por ser 
geralmente breve, espera-se que “a narrativa transcorra de modo linear, sem idas 
e vindas temporais, e que apresente, de modo claro, um problema e uma solução”.

No conto, o objetivo do contista é apresentar ao leitor uma situação ficcional ou 
não, em que a estabilidade é desestruturada por um conflito cujo desenvolvimen-
to e solução serão o foco da história contada. O escritor Antônio Skármeta (apud 
ABAURRE e ABAURRE, 2012, p. 141) reforça a importância da solução do conflito 
como ponto central da estrutura do conto, ao comentar “eu diria que o que opera 
no conto desde o começo é a noção de fim. Tudo chama, tudo convoca um final”. 
Isso significa dizer que o final do conto deve ser planejado desde o seu início “de 
modo a garantir que o leitor seja submetido a um processo de tensão crescente à 
medida que avança na leitura do conto” (ABAURRE, 2012, p. 141.)

 O domínio dos elementos constitutivos da estrutura gênero conto (apresen-
tação, desenvolvimento/complicação, clímax e desfecho) juntamente com foco nar-
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rativo e os seus demais elementos (personagens, tempo, espaço) garantirão a qua-
lidade da história criada, bem como a coerência textual. Para efeito de avaliação 
quanto à produção desse gênero na sala de aula, o professor deve verificar se o 
aluno domina os elementos constitutivos da narrativa e ainda se sabe fazer sua 
articulação com os demais elementos da tessitura textual, garantindo a coesão e a 
coerência.  

Análise dos dados

Antes da apresentação do texto selecionado e de sua análise, faremos uma 
descrição do contexto da coleta dos dados e dos sujeitos da pesquisa.

O corpus é composto por 11(onze) produções escritas coletadas durante dois 
tempos de aula (1h e 40min) em uma turma do sétimo ano do ensino fundamental 
da EJA (Educação de Jovens e Adultos), a qual funciona no período noturno de uma 
escola pública da rede estadual de ensino, localizada no município de Palmeira dos 
Índios, Alagoas. 

Tal turma conta com vinte e cinco estudantes matriculados, com uma média de 
quinze estudantes assíduos, sendo composta por adolescentes, na faixa etária de 
quinze anos a dezoito anos de idade, e por adultos, cuja idade máxima é de trinta 
e um anos. A maioria dos estudantes são trabalhadores informais, executando as 
atividades laborais durante o dia. 

Para essa atividade de produção textual, foram disponibilizadas aos alunos có-
pias impressas do gênero conto, intitulado “O caso do espelho”, de autoria de Ricar-
do Azevedo. Em seguida, a leitura em voz alta foi realizada pela professora minis-
trante e, ao seu término, a história foi recontada oralmente de forma resumida com 
a participação de alguns alunos. Após, as cópias foram recolhidas e a professora 
regente solicitou que os alunos fizessem uma atividade de retextualização, ou seja, 
recontassem por escrito a história lida, mantendo os mesmos elementos da estru-
tura da narrativa. Para tanto, distribuiu algumas formulários para a escrita definitiva 
do texto a ser produzido e leu algumas instruções. 

Para a análise, propriamente dita, foi selecionada uma das produções que mais 
se aproximou da estrutura narrativa que compõe o gênero conto. 
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Adotaremos uma perspectiva linguístico-discursiva, tomando como base as re-
flexões advindas da Linguística Textual. Analisar um texto significa lançar olhares 
sobre um conjunto de enunciados a fim de abstrair sentidos e intenções. Conforme 
postula Antunes (2010, p.51), “a própria atividade de análise – reiterada e consisten-
te – é fundamental para desenvolver nossa capacidade de perceber, de enxergar, de 
identificar os fenômenos ou os fatos que ocorrem nos textos”. A autora em tela ain-
da complementa que com a prática da análise “passamos a entender melhor certos 
aspectos dos processos cognitivos, linguísticos, textuais e pragmáticos envolvidos 
em nossas interações verbais”. (ANTUNES, 2010, p.51). 

 Nesse contexto, analisaremos a produção a seguir tendo como foco principal 
a identificação dos elementos que constituem a estrutura da narrativa, sempre com 
o olhar voltado para coerência global do texto, adequação ao gênero e aos aspectos 
da construção.  Assim, propomos uma leitura possível diante de tantas outras que 
possam ser estabelecidas nessa produção. A seguir, apresentamos o texto selecio-
nado.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

SONDAGEM DE ESCRITA

ALUNO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                Idade: xxxxxxx
Escola: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                         Data: xxxx

era uma vez um homem passando
na rua e viu na loja um espelho
viu o retrato do pai e comprou e au
chega em casa guardor o espelho na
gaveta e a mulher fico curiosa e
foi ver o que era que o marido
tilla guardado na gaveta quando
foi ver era um retrato de uma
mulher aí comeco  a falar coisa
com marido e chegando ele muito
aí ele pergunto o que foi mulher ela
respondeu vôce tá me traindo
cachorro ela é tão bonita e mais
jovem do que eu...
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Em relação ao foco narrativo, o aluno assume a postura de narrador observa-
dor, narrando a história na terceira pessoa até um pouco mais da metade do texto 
(linha 10), assumindo desse modo, o discurso indireto. No entanto, nas quatro li-
nhas finais do texto, há a inserção do discurso direto, sem a inserção da marcação 
da fala dos personagens, comprometendo o foco narrativo.

No item apresentação, o estudante situa o tempo da narrativa ao usar o marca-
dor “era uma vez”; faz uso de alguns verbos no pretérito perfeito; O número limita-
do de marcadores temporais dificulta a progressão da narrativa de modo coerente. 
Os personagens “homem/marido/ele”, “a mulher/ela”, “marido” e “uma mulher/ela” 
não foram caracterizados. No emprego de alguns desses elementos, há problemas 
de coesão no que concerne aos nexos de equivalência referencial, a exemplo do 
pronome de terceira pessoa “ela”. 

Quanto ao desenvolvimento/complicação, a sequência de ações da narrativa 
se dá a partir da compra do retrato/espelho pelo homem pensando ser o retrato 
de seu pai, Em seguida, o homem guarda o objeto na gaveta que é descoberto pela 
mulher. Esta, por sua vez, não conhece o objeto espelho, nem tampouco a sua fun-
cionalidade, o que favorece a sequência de mal entendidos.

No clímax, o ponto alto da narrativa dar-se com uma confusão, suposta briga 
da mulher como o seu marido a partir da descoberta do retrato de uma mulher, 
quando na verdade era apenas a sua face revelada no espelho.

E, finalmente, o desfecho, tão aguardado na narrativa, não se apresenta no 
texto. A esposa supõe que seu marido esteja lhe traindo, mas a história não tem 
continuidade a partir desta suposição da esposa. Desse modo, a narrativa é encer-
rada, sem o cumprimento desse elemento. 

A análise inicial deste texto nos permite afirmar que o aluno-autor não não 
conseguiu apresentar todos os elementos constituintes da sequência narrativa, em-
bora tenha lido o conto previamente. Isso pode revelar uma dificuldade em relação 
aos aspectos da progressão textual, inclusive com o uso de elementos articuladores 
que promovam o sequenciamento de ações no texto. 
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Considerações finais 

 Essa proposta de análise de texto apresenta-se bastante relevante para a 
prática de ensino de produção de texto em sala de aula, uma vez que contribui 
para a compreensão do que precisa ser feito nas produções dos estudantes, a fim 
de deixá-las mais articuladas, coesas e coerentes, sobretudo, no que concerne aos 
gêneros narrativos, mais precisamente ao gênero conto.

Para solucionar as dificuldades de ordem da textualidade e da gramática le-
vantadas neste trabalho, a partir da análise das produções escritas dos estudantes, 
propomos uma intervenção docente alicerçada em uma sequência didática, base-
ada nos diversos tipos do gênero conto, nos elementos constituintes da estrutura 
narrativa de tal gênero, bem como nos conteúdos de ordem gramatical que apa-
recem nos tipos narrativos, a saber: verbos no pretérito, pontuação, paragrafação, 
tipos de discurso, advérbios, entre outros.  A sequência deve contemplar o acesso a 
vários modelos do gênero, o trabalho sistemático com suas especificidades linguísti-
cas e discursivas, além da revisão e da reescrita. Ainda apontamos a necessidade de 
tal parâmetro contemplar o objetivo das produções a serem produzidas e os meios 
e/ou suportes que tais produções circularão. 
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A REFERENCIAÇÃO NA ESCRITA ACADêMICA: UMA 
ANÁLISE DE MONOgRAFIAS PRODUZIDAS POR ALUNOS 
DO CURSO DE LETRAS DO CAMEAM/UERN

LARISSA yOhARA gOMES PINTO (UERN)
MARIA DA gLóRIA PINTO DE LIMA (UERN) 

Considerações iniciais

Os processos referenciais organizam a introdução e a manutenção dos refe-
rentes no texto que, por sua vez, dizem respeito aos objetos discursivos que deter-
minam o que se quer dizer no discurso, de modo a não haver existência indepen-
dente das atividades discursivas dos sujeitos, pois são construídos e reconstruídos 
no contexto social e cultural. Dessa forma, os processos referenciais estão muito 
além das expressões referenciais presentes no cotexto, isso porque os objetos de 
discurso passam por transformações a depender da situação de interação na qual 
os sujeitos se encontram.     

Nesse sentido, destacamos alguns processos referenciais, os quais podem ser 
divididos em: introdução referencial, que diz respeito ao modo como os objetos dis-
cursivos são postulados pela primeira vez no texto, e anáfora, quando o referente já 
foi, de alguma maneira, citado no texto, através de indicações presentes no contex-
to. A anáfora pode ser dividida em: correferenciais e não-correferenciais.

É a partir dessa perspectiva de compreender o processo de referenciação como 
um fenômeno essencial para a construção dos sentidos dos textos, que desenvol-
vemos esse trabalho, tendo como objetivo analisar os processos de referenciação 
empregados em monografias produzidas por alunos do curso de Licenciatura em 
Letras, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus de Pau 
dos Ferros, observando, especificamente, a forma de realização desses processos 
na seção de “Introdução” das monografias.
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Para cumprir com os objetivos apresentados nesta pesquisa, procedemos com 
a coleta dos dados para a composição do nosso corpus. Após uma pré-análise, se-
lecionamos 02 (dois) textos como aqueles que melhor atendiam aos objetivos da 
investigação. Desse modo, em um primeiro momento, realizamos a leitura dos tex-
tos para identificar as ocorrências dos tipos de processos referenciais que mais se 
destacavam nos textos. Em seguida, procedemos com a codificação e tabulação dos 
dados, verificando os tipos de processos referenciais encontrados, os quais foram: 
anáfora direta, anáfora encapsuladora e anáfora por repetição parcial. Dessa for-
ma, destacamos 04 (quatro) ocorrências retiradas dos 02 (dois) textos para ilustrar 
a análise dos dados.

Com isso, temos como contribuição, para a discussão teórica, trabalhos desen-
volvidos por alguns autores, como: Koch (2001, 2004, 2005), que aborda o processo 
da referenciação; Marcuschi (1998, 2008), Sautchuk (2003), que discutem sobre a 
produção de textos escritos; Cavalcante (2011, 2012), que expõe os processos re-
ferencias anafóricos; Conte (2003), que apresenta as anáforas encapsuladoras, as 
quais são tratadas como encapsulamento anafórico, entre outros.

Diante disso, o trabalho está composto pelas seguintes seções: Introdução, na 
qual fazemos um breve relato do trabalho. A fundamentação teórica, em que trata-
mos, em um primeiro momento, sobre o fenômeno da referenciação, que se trata 
de um processo fundamental para a construção do sentido do texto; em seguida, 
destacamos os tipos de processos referenciais, abordando seus conceitos e defini-
ções. Na análise e discussão dos dados, descrevemos as ocorrências de anáforas: di-
retas, encapsuladoras e por repetição parcial encontradas nos textos, observando, 
assim, a forma de manifestação desses tipos de anáforas presentes nos textos. Nas 
considerações finais, sintetizamos os resultados obtidos na pesquisa.

Fundamentação teórica

O fenômeno da referenciação

O processo de referenciação é de fundamental importância para a construção 
dos sentidos que o texto apresenta, pois é através desse processo que os objetos 
discursivos vão sendo construídos e reconstruídos ao longo do discurso. Nesse senti-
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do, Koch (2002, p. 79) afirma que “a referenciação constitui uma atividade discursiva”, 
uma vez que a referência é efetuada pelos sujeitos à medida que o discurso se desen-
volve. Os processos de referenciação são tidos como escolhas do sujeito em função 
de um querer dizer. Os referentes, por sua vez, são vistos como objetos-de-discur-
so, que não se confundem com a realidade extralinguística, mas (re)constroem-se no 
próprio processo de interação.

Em vista disso, Mondada e Dubois (2003, p.17) dizem que: “[...] as categorias e ob-
jetos de discurso são marcadas por uma instabilidade constitutiva, observável através 
de operações cognitivas ancoradas nas práticas, nas atividades verbais e não-verbais, 
nas negociações dentro da interação”. Dessa forma, devido algumas modificações 
que os objetos discursivos sofrem ao passarem de um contexto para outro, ganham 
instabilidade e, em algumas vezes, são chamados de categorias flexíveis e variáveis. 

No entanto, os objetos discursivos poderão ser estabilizados, pois, de acordo 
com Mondada e Dubois (2003, p.17): “existem, todavia, práticas que exercem um efei-
to estabilizador observável”. Sendo assim, os sujeitos da enunciação, ao nomearem 
uma certa categoria, fazem com que esta seja considerada popular, isto é, conhe-
cida pelas pessoas de uma determinada comunidade linguística. Desta maneira, é 
por meio da interação entre os indivíduos de um grupo social, ou pela escrita, que 
os objetos/categorias se estabilizam, isso porque os falantes passam a pronunciá-la 
conforme foi nomeada. 

No que se refere à produção de textos escritos, compartilhamos o pensamento 
de Marcuschi (2008), que postula uma visão sociointerativa, admitindo como funda-
mental a relação dos indivíduos entre si e com a situação discursiva durante o proces-
so interlocutivo, o que pressupõe, por parte dos escritores, uma preocupação ante-
rior com seus possíveis interlocutores. Nessa mesma linha de pensamento, Sautchuk 
(2003, p. 10) concebe a produção de texto como uma “atividade verbal”, em uma pers-
pectiva teórica que considera o caráter sociointeracional da linguagem, na qual “o 
processo da realização textual [...] pressupõe, portanto, a existência de dois indivídu-
os: um primeiro que, no ato verbal, produz um texto, tentando operar determinados 
resultados num segundo - o indivíduo que recebe o produto desta atividade”, isso 
sem deixar de considerar os aspectos externos e internos inerentes a esta atividade.

Dessa forma, o processo de referenciação é um fenômeno de fundamental im-
portância para a Linguística de Texto, a qual dá ênfase às construções e reconstru-
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ções dos textos, para que assim os mesmos obtenham sentido. Nesta perspectiva, 
no tópico seguinte, abordaremos os tipos de processos referenciais, expondo seus 
conceitos e definições, que são utilizados como forma de organizar estruturalmente 
um texto.

 Tipos de processos referenciais 

Os objetos discursivos são abordados nos textos a partir de processos refe-
renciais, os quais se dividem em introdução referencial e anáfora. De acordo com 
Cavalcante (2011), a introdução referencial ocorre quando um referente é introdu-
zido pela primeira vez no texto. Já a anáfora, por sua vez, se refere à continuidade 
referencial a partir da retomada de um objeto inserido anteriormente no texto.

Sendo assim, é necessário haver no texto pistas que demonstrem uma relação 
entre esses processos referencias: o referente introduzido e o que faz a retomada. 
Para tanto, pode ocorrer mediante o processo de correferencialidade ou o processo 
de não-correferencialidade. A correferencialidade, ou anáfora direta, ocorre quando 
o referente que fora introduzido anteriormente é resgatado de forma explícita no 
texto, por meio do processo anafórico que permite aos objetos discursivos estabe-
lecer uma relação direta através do cotexto. A esse respeito, Cavalcante (2001, p. 55) 
apresenta um exemplo em que a expressão “o garoto” remete ao referente que já 
fora citado anteriormente, no caso a Joãozinho:

A professora tenta ensinar matemática para Joãozinho.
Se eu te der quatro chocolates hoje e mais três amanhã, você vai ficar 
com... com... com...?
E o garoto: 
Contente! (piada, Coleçao 50 Piadas – Matemática, de Donaldo Buchweitz)

Nesse exemplo, temos o referente “o Joãozinho” que trata de uma introdução 
referencial, pois foi utilizada pela primeira vez, não fazendo menção a nada que fora 
exposto anteriormente. Esse referente é recuperado pela expressão anafórica “o ga-
roto”, de forma direta, o que configura um caso de anáfora correferencial, pois o obje-
to discursivo que foi introduzido antes passa a ser retomado pela anáfora “o garoto”.
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Sendo assim, com relação ao processo das anáforas diretas, podemos destacar 
um caso de anáfora que também recupera um objeto discursivo introduzido anterior-
mente no texto, mas que se dá por repetição parcial. Desse modo, o referente retoma 
apenas uma parte do seu antecedente, isto é, somente uma porção repetida.   

Já a não correferencialidade, ou anáfora indireta, ocorre quando o referente es-
tabelece relações entre as expressões correspondentes de forma indireta. Sendo as-
sim, para identificar a que um dado objeto discursivo faz referência, é necessário levar 
em consideração o contexto, além do que está explícito, bem como nosso conheci-
mento de mundo sobre o conteúdo abordado no texto. A respeito disso, Cavalcante 
(2011, p. 58-59) aponta:

(...) para a importância dada, dentro desta perspectiva, à menção tanto 
das expressões anafóricas quanto das âncoras, ainda que se admita que 
o fenômeno só surte efeito por causa da ativação de processos cogni-
tivos complexos mobilizando conhecimento diversificados na memória 
discursiva dos participantes da enunciação.

Nesse sentido, sobre as anáforas indiretas, vale destacar a relevância do co-
nhecimento de mundo por parte dos sujeitos, para que possa fazer as ligações refe-
renciais necessárias entre a anáfora e o seu antecedente, visto que diz respeito aos 
fatos implícitos e subentendidos, presentes no contexto. Temos um exemplo disso, 
como nos mostra Cavalcante (2011, p. 62): 

(2) Um advogado morre e pede, em seu testamento, que cada um de 
seus três sócios jogue 50 reais dentro de seu tumulo na hora do enterro. 
O primeiro pensa muito, tira uma nota de 50 reais da carteira e a joga na 
cova. O segundo reluta bastante, mas também joga uma nota de 50 re-
ais. O terceiro recolhe as duas notas de 50 e joga um cheque de 150 reais 
na cova (piada, coleção 50 piadas – profissões, de Donaldo Buchweitz)

Como podemos perceber nesse exemplo, a expressão “um cheque de 150 re-
ais” refere-se aos “50,00 (cinquenta reais)” que cada um dos sócios deveria jogar no 
túmulo. Assim, quando o terceiro sócio joga o cheque, cumpre com o propósito do 
testamento do advogado, visto que se trata de uma moeda de troca assim como 
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dinheiro. Observa-se ainda uma relação estabelecida indiretamente entre as pala-
vras “enterro” e “morre”, as quais formam um processo referencial que acontece por 
meio da inferência, pois é comum na nossa cultura a sequência em que, logo após a 
morte, sucede o enterro.

Ainda no que se refere aos processos referencias, podemos citar o caso das 
anáforas encapsuladoras, as quais podem ser consideradas um tipo de anáfora indi-
reta, uma vez que se referem a um processo de resumir ou encapsular informações 
expostas anteriormente no texto. Como ressalta Cavalcante (2011, p. 71):

Existe um processo referencial que, dentro da perspectiva que dá pri-
mazia a menções no cotexto, tem sido tratado como um tipo peculiar de 
anáfora indireta, porque não retoma nenhum objeto de discurso pontu-
almente, mas se prende a conteúdos espalhados pelo contexto.

 Logo, trata-se de um caso próprio de anáfora indireta, pois não recupera um 
objeto explícito no cotexto, mas sim todo o conteúdo que se encontra inserido no 
contexto. 

Dessa forma, a anáfora encapsuladora não se restringe apenas a retomar con-
teúdos precedentes, mas refere-se a um processo extremamente significativo para 
a organização de um texto. Tanto que, para Conte (2003, p. 1), o encapsulamento 
anafórico pode ser definido como “[...] um recurso coesivo pelo qual um sintag-
ma nominal funciona como uma paráfrase resumitiva de uma porção precedente 
do texto”. Ou seja, a partir desse processo, há uma possibilidade de estabelecer a 
coesão entre as informações contidas no texto. Desse modo, mediante a anáfora 
encapsuladora, podemos introduzir novos referentes, capazes de interligar infor-
mações dadas e novas. 

Para ilustrar o caso das anáforas encapsuladoras, temos um exemplo de Conte 
(2003, p. 178); “A verdade, profunda anomalia do nosso sistema de televisão, repre-
senta o peso do poder político. Este fato provocou uma excessiva fragmentação da 
rede privada, sobretudo no centro-sul”.  

Nesse exemplo, podemos observar que a expressão anafórica “este fato”, em 
destaque no texto, assume a função de encapsular toda sentença anteriormente 
citada. Assim sendo, a anáfora é constituída por um determinante, o pronome de-
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monstrativo “este”, o qual funciona como um indicador da retomada do que fora dito 
anteriormente, e pelo substantivo “fato”. Diante disso, podemos perceber que a ex-
pressão foi inserida no texto como argumento para o que seria dito posteriormente.

Logo após a discussão dos processos referenciais, traremos a análise dos da-
dos, em que selecionamos 04 (quatro) ocorrências para ilustrar o emprego de aná-
foras encapsuladoras, por repetição parcial e direta.

Análise dos dados

Para a análise dos dados, foram selecionadas 04 (quatro) ocorrências, corres-
pondentes aos casos de encapsuladoras, direta e por repetição parcial, presentes 
em 02 (dois) textos das seções de “Introdução” de monografias produzidas pelos 
alunos do curso de Letras, com habilitação em Língua Inglesa, da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus de Pau dos Ferros.

Nesse sentido, apresentamos, a partir de agora, a análise de cada um das ocor-
rências. No texto 01, que trata da análise sociológica das músicas do álbum Surrea-
listic Pillow (1967), da banda Jefferson Airplane, encontramos dois casos de anáfora 
por repetição parcial, a qual é considerada um tipo de anáfora direta. Vejamos os 
exemplos:

Exemplo 01
[...] E nesse trabalho iremos estudar e analisar um dos momentos do cenário cultu-
ral dos Estados Unidos da América, que foi a época do movimento de contracultura 
que chegou em seu auge nos meados da década de 1960, e com esse movimento 
iremos analisar a crítica sobre a sociedade americana, que por aquela época estava 
crescendo economicamente, e estava à frente de pelo menos duas guerras conhe-

cidas, a Guerra Fria e a Guerra do Vietnã. [...] (p. 10)

Exemplo 02
[...] E no terceiro capítulo iremos analisar as duas músicas escolhidas do álbum Sur-
relistic Pillow (1967) da banda Jefferson Airplane: White Rabbit e D.C.B.A. 25. Abor-
dando a visão crítica sociológica contida nessas músicas, [...]. (p. 11 a 12).  
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Com relação ao primeiro exemplo, notamos que a expressão “esse movimen-
to” repete a palavra “movimento” citada anteriormente, que está relacionada à con-
tracultura. Com isso, o determinante “esse” serve como um indicador da retomada, 
especificando a qual movimento está se referindo. Com relação ao segundo exem-
plo, a anáfora por repetição parcial “nessas músicas” remete ao caso das duas músi-
cas que foram mencionadas no início do parágrafo, sendo que repete parcialmente 
a expressão anteriormente citada, contribuindo, assim, para a sequência textual.

Com relação ao texto 02, que trata do processo de adaptação cinematográfica, 
com o objetivo de analisar a transposição do tempo do romance Harry Potter e o 
prisioneiro de Azkaban para o filme, bem como a discussão sobre a transposição 
tanto do tempo cronológico quanto psicológico, escolhemos duas ocorrências para 
uma análise mais detalhada. A primeira ocorrência desse texto é um caso de anáfo-
ra encapsuladora. Vejamos a seguir:

Exemplo 03
[...] Segundo Hutcheon (2011, p, 30), a adaptação pode ser resumidamente concei-
tuada como ‘uma derivação que não é derivativa, uma segunda obra que não é 
secundaria’. 
A partir desse conceito, temos outros, a adaptação vista como uma forma de dia-
logismo, teoria essa postulada por Bakhtin (apud STAM, 2006), afirmando que um 
texto conversa com outro, quebrando o julgamento de que haja um texto ‘puro’. 
[...]. (p. 11)

Nesse exemplo, a expressão “desse conceito” serve como uma forma de en-
capsular a sentença anteriormente citada: “Segundo Hutcheon (2011, p, 30), a adap-
tação pode ser resumidamente conceituada como ‘uma derivação que não é de-
rivativa, uma segunda obra que não é secundaria’”, a qual refere-se ao conceito 
definido por Hutcheon sobre o processo de adaptação. Notamos que o autor utiliza 
o recurso da anáfora encapsuladora como ponto de início para um novo parágrafo, 
como forma de contribuir para a progressão textual. Dessa forma, quando o refe-
rente encapsulador resume as informações contidas no parágrafo anterior, fornece 
uma sequência ao texto, capaz de interligar as informações antecedentes as que su-
cedem a anáfora, promovendo, assim, a coesão e, consequentemente, a coerência.
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No que se refere ao exemplo seguinte, temos um caso de anáfora direta, a 
qual recupera o objeto anteriormente citado, de forma direta. Conforme podemos 
observar a seguir:

Exemplo 4
Já que nele o tempo atua como fator determinante e de uma forma positiva, pode-
mos dizer que ele é o “herói” da história e, assim como postula Bourneuf e Ouellet 
(1976, p. 170) [...]. (p. 12)    

Nesse exemplo, temos o referente “tempo”, que configura a introdução refe-
rencial, pois foi utilizada pela primeira vez no texto, não fazendo menção a nenhu-
ma outra palavra exposta anteriormente. Dessa forma, o referente é recuperado 
por meio do pronome pessoal “ele”, de maneira direta. Sendo assim, trata-se de 
uma anáfora correferencial, pois o objeto introduzido antes foi retomado pela aná-
fora “ele”, mais especificamente, uma anáfora pronominal.

Podemos notar que, nos casos analisados, tanto as anáforas por repetição par-
cial quanto as anáforas encapsuladoras são acompanhadas por um determinante, 
o pronome demonstrativo, que tem como função configurar a retomada anafórica, 
o que nos faz concluir que essa marca não é característica apenas das anáforas en-
capsuladoras.

Portanto, a partir das ocorrências analisadas, percebemos que o texto se de-
senvolve pelos processos referenciais, promovendo, assim, a coesão e a coerência, 
tendo em vista as transformações dos objetos discursivos no decorrer da progres-
são textual, ou até mesmo quando uma retomada anafórica ocorre como repetição 
do referente introduzido.
 

Considerações finais

Inicialmente, lembramos nosso objetivo, como sendo analisar os processos re-
ferenciais presentes na seção de “Introdução” de monografias, observando a forma 
de realização desses processos. Mais especificamente, temos como proposta refle-
tir sobre os processos envolvidos na produção e compreensão do texto escrito, em 
especial, os casos de anáfora direta, encapsuladora e por repetição parcial, as quais 
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desempenharam um papel essencial para a organização e estruturação dos textos, 
que não ocorre fora da comunicação.

A partir da análise dos dados, constatamos a importância da referenciação no 
mundo discursivo, pois as anáforas atuam como um processo que auxilia na cons-
trução do sentido do texto, uma vez que colabora no estabelecimento da coesão e 
coerência textuais. 

Sendo assim, dentre as anáforas encontradas, destacamos: anáfora encapsu-
ladora, que tem como função resumir/retomar informações inseridas anteriormen-
te no texto; anáfora direta, que determina uma relação direta entre o elemento 
retomado e o seu antecedente; e anáfora por repetição parcial, que retoma apenas 
uma parte do seu antecedente.

Como perspectiva de aplicação dos resultados da pesquisa, esperamos contri-
buir para a discussão sobre esses tipos de anáforas que estão presentes na produ-
ção escrita dos textos acadêmico, uma vez que analisamos as produções de mono-
grafias dos alunos do curso de Letras.

É essencial que destaquemos esse estudo para as próximas pesquisas, já que 
analisamos apenas uma parte dos processos referenciais encontrados nos textos 
analisados, especificamente, os casos de anáforas encapsuladoras, direta e por re-
petição parcial, sabendo que são muitos os processos envolvidos na produção e 
compreensão de textos.
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Introdução

A análise da conversação analisa o discurso através de diferentes vertentes. 
Os trabalhos desenvolvidos na área baseiam-se em teorias distintas, dentre elas as 
teorias Bakhtinianas, que levam em consideração elementos ideológicos e da anun-
ciação e teorias que adotam uma perspectiva textual-interativa nas quais os traba-
lhos de Jubran (2006), Koch (2006) e Marcuschi (2006) se inserem. Tal perspectiva se 
preocupa com “o funcionamento da língua em contextos de uso e, portanto, com a 
utilização da atividade discursiva em textos” (JUBRAN, 2006). 

1. É graduanda da Universidade Federal de Alagoas, tem interesse em Literatura, especialmente na área 
da Literatura e Psicanálise. Iniciou sua formação acadêmica em 2013, neste mesmo ano foi bolsista pela 
FUNDEPES na pesquisa sobre a qualidade de vida dos profissionais da segurança pública, sob a coorde-
nação do prof. Ms. Ricardo Silva. Atualmente, é bolsista da Universidade Federal de Alagoas, por meio 
da pesquisa-ação do programa PIBIP-AÇÃO, sobre os gêneros textuais argumentativos com foco no 
gênero debate, sob a coordenação do prof. Dr. Deiwyd Melo e colaboradora do programa de iniciação 
cientifica PIBIC, no qual desenvolve pesquisas sobre segmentação de unidades discursivas de textos 
orais, sob a orientação da profª. Drª. Luciana Lucente.

2. Possui Bacharelado (2005), Mestrado (2008) e Doutorado (2012) em Linguística pela Universidade Es-
tadual de Campinas (SP). Foi bolsista Prodoc/Capes na Universidade Federal de Minas Gerais (2013) Tem 
experiência na área de Fonética e Fonologia, com ênfase nos estudos sobre entoação do português 
brasileiro. Atua também nas áreas de Psicolinguística e Discurso. Realizou pesquisa sobre processa-
mento de língua falada na Universidade de Columbia (NY) como pesquisador visitante (2011). Ministrou 
aulas na Universiade de Massachussets como pesquisadora visitante (2016). Atualmente faz parte dos 
grupos de pesquisa (CNPq): &quot;Análise e Modelamento Dinâmicos da Prosódia da Fala&quot;, &quo-
t;Intermapas - Estudos Empíricos de Mapeamentos de Semântica, Sintaxe e Fonologia em Segunda 
Língua&quot; e &quot;Estudos em Fonética e Fonologia&quot;. É a atual vice-presidente da Associação 
Luso-Brasileira de Ciências da Fala (LBASS) e co-editora do periódico Journalof Speech Sciences ( JoSS).
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Além disso, existem perspectivas computacionais de análise da conversação. 
Uma destas perspectivas é a proposta por Grosz e Sidner (1986). Esta considera 
aspectos formais e funcionais na análise da conversação, tento sido adotadapor 
autores que trabalham esta perspectiva associada à análise prosódica da fala, como 
Hirschberg e Litman (1993) e Lucente (2012). A proposta, conhecida como modelo 
de Grosz & Sidner, visa a segmentação de textos orais em unidades discursivas me-
nores, seguindo uma hierarquia que se apoia em três princípios: intenção, atenção 
e estrutura linguística. 

O modelo de Grosz & Sidner estabelece uma hierarquia na qual os segmentos 
obedecem uma relação de suporte e dominância entre si, ou seja, um segmento, 
por seu conteúdo semântico e estrutura sintática, pode dominar o conteúdo do 
segmento seguinte, sendo hierarquicamente superior, enquanto outro segmento, 
também por seu conteúdo e estrutura, dar suporte para o que se desenvolverá 
em seguida no discurso. Para que esta relação se estabeleça, os indivíduos partici-
pantes de uma conversa devem garantir que o que está sendo dito carregue uma 
intenção comunicativa e preserve a estrutura linguística, e exige a atenção dos par-
ticipantes à intenção da fala.

A segmentação feita adotando o modelo citado se baseia nos propósitos de 
cada segmento e na hierarquia que cada um destes assume na intenção do falante 
de se expressar com clareza, relevância e informatividade, seguindo o princípio de 
cooperação e as máximas conversacionais de Grice (1975). 

Nesta perspectiva, assim como na perspectiva textual-interativa (JUBRAN, 
2006), considera-se que em uma conversa os participantes constroem o discurso 
juntos, sendo denominados “participantes do discurso”, tendo distinção apenas a 
posição do iniciador do discurso, que é o portador da intenção geral da conversa. 
Assim os participantes do discurso não desempenham papeis estáticos de locutor 
e interlocutor. 

A proposta deste artigo é analisar em textos orais espontâneos a relação entre 
discurso e prosódia as funções comunicativo-estruturais presentes nesta relação, 
observando como elementos de construção do texto se comportam em relação à 
segmentação discursiva e à estrutura prosódica do português brasileiro. 

O modelo de Grosz e Sidner, em sua aplicação, utiliza elementos de construção 
do discurso que são empregados na segmentação dos enunciados que compõem 
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os segmentos discursivos e no reconhecimento das intenções dos participantes. Os 
elementos mais explorados em Grosz & Sidner (1986) são as interrupções no curso 
discursivo e o uso de marcadores linguísticos. Na abordagem que se segue, esses 
elementos de construção do discurso são ampliadas seguindo a perspectiva textu-
al-interativa da conversação. 

De acordo com a gramática de Jubran e Koch (2006), as interrupções, de modo 
geral, contêm,ou expressam, elementos como as hesitações, repetições, correções, 
parafraseamentos e parentetizações. Paralelamente aos elementos relacionados à 
interrupção, há elementos independentes de interrupções como a tematização/re-
matização, a referenciação e o uso de marcadores discursivos.Dentre os elementos 
construtores os mais produtivos na segmentação discursiva são aqueles que se ba-
seiam nas interrupções do texto falado. 

A interrupção é um fenômeno intrínseco da oralidade, caracterizado por um 
inacabamento ou qualquer tipo de ruptura no desenvolvimento do enunciado, que 
pode ser retomado com ou sem modificações na estrutura do discurso (SILVA & 
CRESCITELLI, 2006). 

Quando não ocasionadas por fatores externos, como por exemplo, quando um 
participante da conversa interrompe outro, as rupturas evidenciam uma falha no 
processamento do discurso, podendo ocorrer nos níveis sintático e lexical. Se por 
um lado a interrupção reflete uma ruptura na fluidez do discurso, sua presença é 
marcada também pela retomada do discurso. A retomada funciona como um retor-
no semântico a um segmento discursivo anteriormente interrompido. 

A interrupção seguida por uma retomada tem a função de sinalizar prospec-
tivamente a ocorrência imediata a ela de diferentes estratégias de construção do 
discurso, como, por exemplo, a correção, a repetição, os parênteses e a paráfrase 
(SILVA & CRESCITELLI, 2006).

Grosz & Sidner (1986) propõem duas definições ligeiramente diferentes (como 
as próprias autoras definem) para as interrupções, independentemente de quais 
tipos de interrupções se tratem. Tais interrupções são classificadas como forte ou 
fraca. A interrupção é chamada forte quando ocorre em um segmento discursivo 
cujo propósito não é dominado ou satisfeito por qualquer segmento precedente. 
A interrupção fraca ocorre quando o segmento discursivo interrompido apresenta 
um propósito que não é dominado nem satisfeito por um segmento imediatamente 



244

XXVI Jornada do Gelne

precedente. Esta definição do modelo Grosz & Sidner não prevê a retomada do dis-
curso, pois a retomada acaba por eliminar em alguns casos a ausência das relações 
de dominância e satisfação entre os propósitos discursivos.

O objeto da análise esteve voltado para a observação de como o texto oral se 
desenvolve de acordo com elementos sintáticos e elementos discursivos, ou seja, 
elementos estruturantes do texto, como por exemplo: hesitações, pausas, parente-
tizações, paráfrases, repetições, correções e status da informação (dados novos e 
dados), de acordo com a proposta textual-interativa.

Metodologia

O corpus utilizado neste trabalho é uma expansão do Corpus VoCE, o mesmo 
utilizado em Lucente (2012). Este corpus vem crescendo desde o início do projeto 
Pibic “Entoação e Análise da Conversação”.

As amostras de fala que constituem o corpus seguem o mesmo critério das 
que compõem o corpus desde 2008, que são trechos de fala espontânea obtidas 
a partir de podcastsdo programa de rádio Fim de Expediente (disponível em http://
cbn.globoradio.globo.com/programas/fim-de-expediente/FIM-DE-EXPEDIENTE.
htm) e de entrevistas disponíveis no site da revista Ciência Hoje (disponível em:ht-
tp://www.cienciahoje.org.br/revista/ch). A estas gravações estão sendo adicionados 
áudios extraídos de vídeos publicados na web.

A análise consistiu na segmentação das transcrições dos áudios em unidades 
discursivas menores, seguindo a hierarquia proposta, que se apoia nos princípios 
de intenção, atenção e estrutura linguística de acordo com o modelo seguido. Após 
realizar a segmentação e o ajuste da hierarquia proposta em Grosz & Sidner, os seg-
mentos foram classificados de acordo com os elementos estruturadores que per-
cebemos como causadores das quebras discursivas, elementos como hesitações, 
pausas, parentetizações, paráfrases, repetições, correções e status da informação. 
Desse modo, pudemos observar quais quebras discursivas são causadas por ele-
mentos da estrutura sintática da língua e quais são causadas pelos elementos es-
truturadores do texto. 

Muitas gramáticas normativas falam sobre a formação de sintagmas e orações, 
mas as classificam dentro da perspectiva da língua escrita, quando se trata da aná-
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lise da língua oral se exige mais da percepção do pesquisador, pois encontramos 
construções mais complexas do que se costuma encontrar em textos escritos.

Esta delimitação de quebras discursivas foi feita inicialmente em um editor de 
texto, em seguida foi inserida junto com os áudios em uma camada de notação do 
softwerePraat (BOERSMA, P.; WEENINK, D, 2009),o que possibilitou que as análises 
fossem separadas em camadas paralelas com o objetivo de comparar os segmentos 
discursivos a uma análise prosódica, e assim identificar a contribuição da variação 
entoacional para a construção discursiva, conforme a Figura 1 a seguir.

A análise prosódica referida foi feita de forma automática utilizando um scrip-
tde análise associado ao Praat, o SG_Detector, escrito por Barbosa (2006). Este script 
detecta e marca em uma nova camada, a partir de segmentações dos áudios em 
unidades V-V – que são unidades que vão do início de uma vogal ao início de outra –, 
os momentos de maior duração dos segmentos vocálicos, chamados acentos frasais, 
de forma a indicar fronteiras prosódicas e proeminências entoacionais. 

Figura 1: imagem da janela de transcrição do Praat; a primeira camada se refere à segmen-
tação vogal à vogal; a segunda camada transcrição de palavras; a terceira marca as quebras 

discursivas; a última camada indica os acentos frasais marcados automaticamente
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 Após a inserção de todas estas informações nas camadas do Praat foi possível 
analisar a correspondência entre a segmentação manual, que considerou aspectos 
sintáticos e discursivos para a delimitação das quebras, e a segmentação automá-
tica feita no Praat pelo SG_Detector, que considerou apenas aspectos prosódicos, a 
saber, duração.

Resultados

Os resultados encontrados mostram uma consistente coincidência entre a seg-
mentação discursiva feita manualmente, de acordo com o modelo teórico adotado 
neste projeto, e a segmentação automática feita no software Praat, como se pode 
ver na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1: comparação entre a segmentação manual e a automática, onde D se refere a que-
bras motivadas por elementos discursivos e S quebras motivadas pela estrutura sintática
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Comparando as duas análises apresentadas na Tabela 1 é possível perceber 
que ambas consideram mais quebras motivadas por elementos discursivos (D) do 
que por elementos sintáticos (S). No entanto, a segmentação automática marca ma-
joritariamente elementos discursivos em relação à segmentação manual. Este fato 
pode ser atribuído às fronteiras prosódicas formadas, por pausas no curso da fala, 
identificadas por correções, repetições e hesitações, estas indicando a presença de 
parênteses, paráfrases e marcadores discursivos.

Conclusão

Esta análise mostra que a segmentação da fala considerada espontânea em 
unidades prosódicas menores está ligada à aspectos discursivos e não exclusiva-
mente à aspectos sintáticos, como amplamente discutido na literatura, em especial 
nas análises que seguem a perspectiva da fonologia prosódica (BISOL, 2005).

É possível concluir a partir deste trabalho que as quebras discursivas marcadas 
automaticamente com base na duração dos segmentos, ou seja, nas pausas, que 
são incontestavelmente elementos prosódicos da fala, coincidem em grande par-
te com a segmentação manual. As duas modalidades de segmentação consideram 
principalmente o papel dos elementos construtores do texto em sua organização.

Este breve estudo, no contexto geral do projeto Pibic, aponta para um novo 
modelo de análise da organização prosódica do português brasileiro. O próximo 
passo na análise é a verificação da relação entre quebras motivadas por elementos 
discursivos ou sintáticos com a classificação de quebras em fortes e fracas, confor-
me o propõem Grosz e Sidner (1996)
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Introdução

Nesse estudo, nos propomos a fazer uma análise textual em um cordel produ-
zido por alunos do 9º ano de uma escola pública localizada na zona rural do municí-
pio de Igaci – AL.A amostra foi adquirida durante nossas intervenções no Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência da Universidade Estadual de Alagoas – 
UNEAL, (PIBID/CAPES/UNEAL), o qual vem sendo desenvolvido em escolas públicas 
no agreste de Alagoas.Os produtores do texto são alunos do 9° ano de uma escola 
pública, localizada na zona rural do município de Igaci–AL.

Para analisar os dados, recorremos a abordagem teórica e metodológica da 
pesquisa qualitativa. Segundo Marconi e Lakatos (2010), a pesquisa qualitativa 
analisa e interpreta os dados coletados, bem como se aprofunda e evidencia com 
vigor o objeto que está sendo investigado “[...] estando em contato com os pro-
blemas que envolvem a temática, além de buscar respostas para as questões le-

1. Graduando do 8º período do curso de Letras – Português pela Universidade Estadual de Alagoas – UNE-
AL – Campus III, em Palmeira dos Índios - AL. É Bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência – PIBID/CAPES/UNEAL.É Pós-graduando em Linguística Aplicada na Educação pela Universidade 
Candido Mendes – UCAM e Instituto Prominas.E-mail: msrletras@gmail.com

2. Graduando do 6º período do curso de Letras – Português pela Universidade Estadual de Alagoas – 
UNEAL – Campus III, em Palmeira dos Índios - AL.

3. Doutora em Letras/Linguística e professora assistente da Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL, 
em Arapiraca e da Universidade Federal de Alagoas – UFAL. É Líder do Grupo de pesquisa Linguagem e 
Retórica (CNPq). E-mail: mfosal@gmail.com
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vantadas [...]”. (SANTOS, 2013, p.61). A partir dessas considerações, analisamos os 
dados da pesquisa.

Nesse processo, o principal objetivo desta pesquisa é evidenciar que a leitu-
ra e a produção textual, a partir do gênero cordel podem viabilizar uma melhoria 
significativa nos textos dos colaboradores e “como o aluno ainda está em processo 
de formação textual, é possível intervir na melhoria dessa realidade [...]”, (SANTOS, 
2013, p.81), fazendo com que os alunos sejam produtores de seus próprios sentidos, 
porém sem perder o contato com o meio em que estão inseridos, a zona rural.

Num primeiro momento deste trabalho, discutimos sobre dois critérios de tex-
tualidade, a coesão e a coerência textuais; depois teorizamos sobre o gênero tex-
tual/discursivo cordel; em seguida, temos a amostragem, análise dos dados e, por 
último, as considerações finais.

Coesão

No que diz respeito à coesão, convém frisar que é a ligação coerente entre as 
partes de um texto, produzida por uma escolha correta de operadores textuais; 
ela funciona como um conector entre frases e parágrafos e tem como função agir 
juntamente com a coerência para dar um sentido amplo ao texto. Sobre essa inter-
dependência, Koch (2014, p.58) ressalta que:

Portanto, nos textos em que a coesão está presente – já que ela não é 
condição nem necessária, nem suficiente da coerência -, pode-se afir-
mar que ambas passam a constituir as duas faces de uma mesma mo-
eda, ou então, para usar de uma outra metáfora, o verso e o reverso 
desse complexo fenômeno que é o texto.

Considerando que a coesão funciona como parte do sistema de uma língua, 
embora se trate de uma relação semântica, ela é realizada como ocorre com todos 
os componentes do sistema semântico – através do léxico gramatical.  No entendi-
mento de Santos (2013, p.93), “[...] o uso adequado de elementos coesivos atribui 
ao texto maior legibilidade, mostrando os tipos de relações estabelecidas entre 
os elementos linguísticos que o compõem”, criando, dessa forma, um laço/elo co-
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esivo. “A rigor, pode-se dizer que o segredo da coesão textual está precisamente 
na habilidade demonstrada em fazer essa “costura” ou tessitura das sequências 
tipológicas como uma armação de base, ou seja, uma malha infraestrutural do 
texto”. (MARCUSCHI, 2005, p.27). Desse modo, a coesão possibilita a progressão 
sistemática do texto.

Os elementos coesivos, portanto, são ob tidos pela repetição de itens lexicais 
idênticos ou que possuam o mesmo referente como bem lembra Fávero (2003). 
Com isso, nota-se a importância de tais mecanismos na construção de bons textos, 
facilitando a elaboração de produções e o entendimento do leitor. Sobre a pers-
pectiva de coesão textual, Antunes (2005, p.50) afirma: “[...] a continuidade que se 
instaura pela coesão é, fundamentalmente, uma continuidade de sentido, uma con-
tinuidade semântica, que se expressa, no geral, pelas relações de reiteração, asso-
ciação e conexão”. ”. Na amostragem poderemos notar como estes elementos se 
fazem presentes no texto.

Coerência 

Quanto à coerência, é pertinente salientar que diz respeito à estrutura profun-
da do texto. “Diz-se que um texto é coerente quando há unidade de sentido entre 
as partes que o constituem. A base da coerência está centrada na continuidade 
de sentidos entre os conhecimentos ativados pelas expressões do texto”. (SANTOS, 
2013, p.93-94).

Este critério relaciona-se ao sentido do texto e é imprescindível na produção 
textual, pois a coerência está atrelada à ordem das ideias e dos argumentos. É total-
mente ligada à coesão. Sem coerência o texto se torna impossível de ser entendido 
e não comunica. “Portanto, para haver coerência é preciso que haja a possibilidade 
de estabelecer no texto alguma forma de unidade ou relação entre seus elemen-
tos”. (KOCH, 2014, p.22).

A coerência, desse modo, se apresenta em forma de sentido e de enunciados 
ligados de maneira ordenada, significativa e de fácil entendimento por parte do 
leitor para chegar à com preensão do texto como um todo coerente. Essa ordena-
ção consiste em expor as ideias de forma concatenada, de modo que remetam a 
um item já expresso e, ao mesmo tempo, em renovar conteúdos, ou serão apenas 
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meras repetições que tornam o texto incoerente, sem nenhuma informação que 
contraponha o que foi mencionado anteriormente.  

O gênero cordel

O cordel é um gênero textual/discursivo, “porque apresenta uma situação de 
prática discursiva específica, caracterizada pelo contexto e pela funcionalidade”. 
(SANTOS, 2013, p.106). Com esse gênero, os discentes podem aprimorar conheci-
mentos, mas também se envolver de forma ativa na cultura em que estão inseridos, 
visto que a escola, onde ocorreu essa pesquisa, fica numa região agreste e sertane-
ja onde as palavras singelas e a rica cultura dos versos de cordel é predominante. 

Com a origem humilde deste gênero podemos notar que tem um público espe-
cífico para quem o cordel se dirige, qual seja, os menos favorecidos, os pobres, os 
camponeses, ou seja, os folhetos falam a linguagem rústica do povão e o cordel “é 
tomado como prática social e prática social-discursiva” pelos colaboradores desse 
trabalho. “Com a linguagem as pessoas atuam, intervêm na sociedade, e, em con-
trapartida, as atuações que elas empreendem na sociedade repercutem em sua 
linguagem”. (SANTOS, 2013, p.84); (ANTUNES, 2009, p.56).

Com o passar do tempo, até aqueles amantes da cultura, considerados erudi-
tos e clássicos, se enveredaram pelos versos populares tornando-se também apre-
ciadores desta cultura nordestina e brasileira. Isso acontece, no entendimento de 
Pinheiro e Marinho (2012, p.125-126), porque:

O trabalho com a literatura popular pressupõe essa “empatia sincera e 
prolongada” e, sobretudo, uma “relação amorosa”. Diria, também, uma 
atitude humilde, receptiva diante da cultura popular para poder apreen-
der-lhe os sentidos e não interpretá-la de modo redutor. Não se trata, 
por outro lado, de hipervalorizar as produções culturais de vertente po-
pular, mas compreendê-las em seu contexto, a partir de critérios estéti-
cos específicos, para poder perceber sua dimensão universal.

Entende-se, dessa maneira, que temos um aglomerado de situações para se 
trabalhar a cultura popular. A nosso ver, levar o cordel para a sala de aula é criar um 



253

XXVI Jornada do Gelne

elo entre os alunos e a sociedade, na maioria das vezes iletrada, porém imprescindí-
vel para se compreender o meio social em que os emissores vivem.

Contudo, cabe a escola delegar a atividade de repassar essa cultura popular 
cordelista para os alunos de sua respectiva instituição. Do nosso ponto de vista, a 
escola é um dos únicos lugares que melhor consegue expandir esta cultura e man-
tê-la viva por gerações em gerações.Para Calhado (2011, p.68),

Se você nunca pensou em apresentar a Literatura de Cordel aos seus 
alunos, por considerá-la pobre ou popular demais, saiba que está come-
tendo um erro de avaliação. Primeiro porque popular não é sinônimo de 
má qualidade. Depois porque esse gênero literário é riquíssimo tanto na 
forma como no conteúdo. Tão rico que muitos especialistas costumam 
considerá-lo uma ferramenta excepcional para desenvolver na garotada 
o comportamento de leitor.

É nesta ótica que acreditamos no sucesso do ensinar e aprender através do 
gênero textual cordel, numa perspectiva sociointeracionista.

Amostragem do cordel

O texto a seguir será analisado utilizando os mecanismos textuais, com desta-
que para os elementos coesivos. É imprescindível destacarmos que os autores do 
texto (alunos do 9º ano) não terão os nomes divulgados com o intuito de preservar 
a identidade dos mesmos. O cordel foi feito no ano de 2015. Foram produzidos oito 
cordéis, mas trouxemos apenas uma amostra para ser analisada neste breve estu-
do, pois o espaço não é favorável para analisarmos todos os oito textos. Adentre-
mos no cordel.

A feira de nossa cidade

Sobre a feira de nossa cidade
Gosto de dizer com vontade
Pois me dá gosto falar
Porque é tão bonita
Até vestido de chita
Nela você pode encontrar.
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Quando estamos na feira
Desde o relógio até a pulseira
De tudo queremos comprar
Pensamos desconfiados
Porque temos poucos trocados
E o que temos não dá.

Se você vai para feira
Vá com dinheiro na carteira
Porque de tudo vai encontrar
Batata doce, inhame,
Um rolo de salame
Que dá para comer e sobrar.

A nossa feira é muito feliz
Não sei se é a melhor do país
Mas é bem animada
Possui um bom ambiente
Recebemos todo tipo de gente
Na nossa feira amada.

Termino este singelo cordel
Porém, sem traços de um menestrel
Mas falo com autoridade
Pois é a nossa marca do sertão
Se for falar da feira da região
Não esqueça não, a da minha cidade.

Discussão e análise dos dados

Percebemos, com a análise do cordel “a feira de nossa cidade”, que os produ-
tores valorizam a localidade onde estão inseridos. Por meio de operadores textu-
ais o cordel segue uma concatenação linear e os elementos coesivos estão bem 
empregados conseguindo criar uma progressão textual, pois o uso correto destes 
elementos torna o texto mais significativo e evidencia a amarração das ideias, além 
da conexão entre os constituintes do enunciado. (SANTOS, 2013, p.93). 

A nosso ver, o uso dos elementos coesivos conseguiu progredir os objetivos do 
texto e produzir o sentido esperado para o receptor. Estes fatores podemos ver nos 
operadores: “pois, porque, quando, nela, porém, da, mas etc.” fazendo com que o 
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cordel “a feira de nossa cidade” tenha sentido entre o locutor e o receptor da comu-
nicação, haja vista que “[...] cada um que faz uso da palavra; precisa do outro para 
se constituir e, além disso, do conhecimento a ser transmitido. Nesse processo, os 
textos também se constituem como meios de produção, preservação e transmissão 
do saber”. (SANTOS, 2103, p.118). Esse cordel mantém essas relações de produção, 
preservação e transmissão do saber sociocultural, aqui expresso pela “feira de nos-
sa cidade”.

Sendo os autores da zona rural, eles se serviram do próprio contexto cultural e 
social para elaborar o cordel. A expressão “chita”, remete a um tipo específico de te-
cido muito comum na zona rural e é considerado de baixo preço. Para saber disso, é 
necessário que o interlocutor tenha um conhecimento de mundo e da cultura local 
do emissor; a expressão “trocados” refere-se a vida singela no interior em que não 
se tem muito dinheiro, mas apenas uns poucos trocados; a palavra “salame” indi-
cando a situação em que o agricultor vive, isto é, não pode comprar carne, mas um 
rolo de salame com o objetivo de durar algum tempo aquela “mistura”. Todos esses 
elementos são adquiridos na feira de nossa cidade com uma linguagem específica e 
totalmente linear e coerente.

Entendemos que o cordel analisado possui elementos coesivos que dão sus-
tentação ao texto produzido e, sobretudo, coerência. A continuidade acontece no 
cordel e o marcador temporal “quando” reforça essa progressão textual da narrati-
va cordelística. 

Portanto, entendemos que o gênero cordel pode ser uma ferramenta a mais 
nas aulas de Língua Portuguesa, servindo para a produção de textos coerentes e 
coesos levando em conta os“[...] elementos da história, cultura, sociedade, dentre 
outros, os quais influenciam o ato de produzir e de receber um discurso”. (SANTOS, 
2013, p.57). O texto está bem escrito e possui todos os requisitos de uma eficiente 
produção comunicativa.

Considerações finais

Os estudos sobre os gêneros textuais/discursivos têm sido bastante divulgados 
no Brasil. Acreditamos que trabalhar os gêneros numa perspectiva interacionista da 
língua pode florescer resultados satisfatórios para o ensino-aprendizagem. Nesse 
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breve estudo fizemos uso do gênero cordel com o principal objetivo de evidenciar 
que é possível obter bons textos com a produção desse gênero em sala de aula.

Aprender e ensinar através dos gêneros textuais é o que as várias pesquisas 
científicas estão despertando nos estudos atuais sobre o tema supracitado. Essas 
investigações permitem vislumbrar um futuro promissor para a prática pedagógica 
e para a atividade da leitura e produção textual.

Ao analisar o cordel “a feira de nossa cidade” pudemos perceber que a lingua-
gem é coerente e os autores (alunos do 9º ano) fizeram uso sistemático da língua. 
Os autores utilizaram um gênero típico do dia a dia deles e nos apresentaram que é 
possível trabalhar o cordel como instrumento facilitador do ensino-aprendizagem. 
Cabe aos docentes fazer uso dessa ferramenta significativa.

Vimos também que“a feira de nossa cidade” está fazendo sentido e que a pro-
dução é dotada de elementos coesivos que auxiliam na concatenação das ideias do 
texto. Todos os operadores coesivos agem juntos para garantir o sentido da produ-
ção textual ora analisada. Por fim, podemos afirmar que temos um texto produzido 
através do gênero cordel e que essa produção é coerente, coesa e rica em aspectos 
socioculturais.
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Considerações iniciais

São as palavras de Koch e Elias (2008, p. 7) que preludiam os estudos da Lin-
guística Textual: “o texto é um lugar de interação de sujeitos sociais”.  Em outras 
palavras, é o texto que opera as escolhas de sentido, a interpretação e a interação 
entre os indivíduos. Ao ser considerado uma prática social, o texto requer manifes-
tações verbais, a fim de envolver os interactantes na ação linguística que possibilita 
a comunicação. Assim, entende-se que a leitura de um texto não requer apenas o 
processo de decodificação de códigos linguísticos, mas também o conhecimento de 
mundo que o leitor demonstra no momento da interlocução. 

É importante ver como Koch (2002, p. 26) explica que a produção textual é: a) 
uma atividade verbal, pois trabalha com fins sociais; b) uma atividade consciente e 
criativa, pois compreende a evolução de estratégias de ação, ou seja, uma atividade 
que o falante tem plena consciência do que produz e entende; e c) uma atividade 
interacional, afinal, os interactantes se envolvem na ação de produção textual. Per-
cebe-se, então, que produzir um texto caminha lado a lado com a ação verbal, a 
consciência do que se produz e a ação realizada pelos interactantes. Dessa forma, 
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[...] o leitor é, necessariamente, levado a mobilizar uma série de estra-
tégias tanto de ordem linguística como de ordem cognitivo-discursiva, 
com o fim de levantar hipóteses, validar ou não as hipóteses formula-
das, preencher as lacunas que o texto apresenta, enfim, participar, de 
forma ativa, da construção desse sentido. Nesse sentido, autor e lei-
tor devem ser vistos como ‘estrategistas’ na interação pela linguagem 
(KOCH E ELIAS, 2008, p. 7).

Nas palavras de Bezerra (2015, p. 57), o texto: “é visto como uma instância de 
interação, dando lugar para os implícitos, e será justamente o contexto sociocogni-
tivo dos participantes da interação, o pano de fundo para descobri-los”. A definição 
encontra suporte em Koch e Elias (2008) ao defenderem que ao utilizar a terceira 
concepção de língua, nem todas as informações estarão explícitas em um texto, 
uma vez que os sentidos de um texto são construídos por meio da interação. A esse 
despeito vale lembrar Bakhtin (2003, p. 348) ao afirmar que: “viver significa partici-
par do diálogo: interrogar, ouvir, responder, concordar”. 

Outro argumento importante é visto em Cavalcante; Custódio Filho e Brito 
(2014) ao explicar que as informações contidas em um texto nunca são imutáveis 
ou irreversíveis, estão em constante processo de evolução e transformação. Assim, 
ao considerar a terceira concepção de língua atrelada aos processos referenciais, 
é possível afirmar que a anáfora direta, indireta e encapsulada, são frutos da ação 
verbal realizada pelos indivíduos envolvidos no processo referencial, os produtores 
de textos com finalidade nem sempre clara no discurso. Nesta perspectiva, a anáfo-
ra indireta é um dos resultados da ação verbal realizada pelos interactantes. 

Referenciação: o caminho para os sentidos do texto

Iniciaremos essa reflexão citando Cavalcante; Custódio Filho e Brito (2014, p. 
29) quando afirmam que: “a primeira ideia sobre o processo da referenciação se 
apoia na constatação de que a função primordial da linguagem é prover uma forma 
de acesso a uma dada realidade”. Dessa forma, entende-se que possibilitar o cami-
nho para a realidade é uma das funções da referenciação. De acordo com Koch e 
Elias (2008, p. 123): “denomina-se referenciação as diversas formas de introdução, 
no texto, de novas entidades ou referentes”. 
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Com as definições propostas, evidencia-se o importante papel da referencia-
ção na construção de sentidos de um texto: é a partir dos elementos referenciais 
que se entende as características de um determinado texto. Koch (2002) explica que 
o sentido de um texto não está apenas no texto, pois é a partir dele que o sentido 
se constrói, no caminho da interação: 

[...] o texto é considerado como manifestação verbal, constituída de 
elementos linguísticos de diversas ordens, selecionados e dispostos de 
acordo com as virtualidades que cada língua põe à disposição dos fa-
lantes no curso de uma atividade verbal, de modo a facultar aos inte-
ractantes não apenas a produção de sentidos, como fundear a própria 
interação como prática sociocultural. (KOCH, 2002, p. 31)

Em outras palavras, a referenciação, junto aos elementos coesivos e coerentes, 
e referenciais, possibilita o caminho para a construção de sentidos em um texto. 
Antunes (2014) pontua essa característica de forma clara:

[..] o conceito de “interação”, como está sinalizado pela própria compo-
sição da palavra, aplica-se a toda “ação” “entre” dois ou mais sujeitos. 
Representa uma ação conjunta. Uma atividade realizada por mais de 
um agente. No caso específico da linguagem verbal [...] a interação, além 
de ser uma ação conjunta, é uma ação recíproca, no sentido de que os 
participantes exercem, entre si, mútuas influências, atuam uns sobre os 
outros na troca comunicativa que empreendem. (ANTUNES, 2014, p. 18)

Agora, ao tomar como ponto de partida para os estudos referenciais os sen-
tidos do texto, empunhamos a definição proposta por Cavalcante; Custódio Filho 
e Brito (2014), de que a referenciação: a) é uma (re)elaboração da realidade, pois 
enquadra um corpus real, a linguagem; b) resulta de uma negociação, já que os 
falantes de uma língua(gem) assinam um “contrato” ou “acordo” que possibilita a 
comunicação, mesmo indiretamente; e c) é um processo sociocognitivo, pois trata 
da relação social entre os interactantes. 

Ao discorrer sobre os estudos da referenciação, é preciso esclarecer o que são 
referentes e como esses elementos são trabalhados em um texto para a construção 
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de sentidos. De acordo com Koch e Elias (2008), referentes (também conhecidos 
como objetos-de-discurso) são elementos, palavras ou frases que são introduzidos 
e retomados em um texto. Percebe-se que ao constatar a referenciação em um 
texto, os elementos referenciais ficarão claros única e exclusivamente através da 
interpretação. Afinal de contas, ler não é apenas a ação de decodificar códigos or-
ganizados ou não, é ler, decodificar o código e interpretar a informação de acordo 
com os conhecimentos de mundo que o sujeito possui. Sendo assim, a identificação 
de referentes introduzidos e/ou retomados só será possível de acordo com a inter-
pretação e os conhecimentos prévios dos interactantes presentes na interlocução. 
Além disso,  

[...] as formas de referenciação são escolhas do sujeito em interação com 
outros sujeitos, em função de um querer-dizer. Os objetos-de-discurso 
não se confundem com a realidade extralinguística, eles a (re)constroem 
no próprio acesso de interação. (KOCH E ELIAS, 2008, p. 124)

Mesmo conhecendo o que é referenciação e o que são referentes ou objetos-
de-discurso, ainda fica um questionamento pertinente: o que são referentes introdu-
zidos e/ou retomados? Koch e Elias (2008) explicam que a introdução é a construção 
de um determinado referente, ou seja, um elemento que ainda não foi mencionado 
é incluído no texto, caracterizando-o como uma introdução, pois é a “primeira” apari-
ção deste referente. Já os referentes retomados são a manutenção dos referentes in-
troduzidos. Dessa forma, um referente já existente no texto é reativado por meio de 
uma expressão referencial, mantendo o referente como foco no texto, contribuindo 
para a construção do sentido. Koch e Elias (2008, p. 123) ainda esclarecem que “quan-
do tais referentes são retomados mais adiante ou serem de base para a introdução 
de novos referentes, tem-se o que se denomina progressão referencial”. Cavalcante; 
Custódio Filho e Brito (2014) deixam claro que ao retomar um referente modificando 
sua qualidade ou característica já introduzida, tem-se uma recategorização referen-
cial, muito presente e contribuinte para os sentidos do texto. 
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Os processos referenciais: as anáforas indiretas

Segundo Cavalcante; Custódio Filho e Brito (2014), os processos referenciais 
ajudam no processo de construção da coerência/coesão textual e discursiva. Mui-
to presente nos textos literários, os processos referenciais também estão presen-
tes no corpus do dia a dia: as interações verbais. Os processos referenciais podem 
desempenhar funções diversas. Dentre elas, a inclusão de referentes novos, ainda 
não trabalhados e a reconstrução de referentes inexistentes no texto, mas que são 
interpretados de acordo com os conhecimentos de mundo que o sujeito possui, po-
dendo assim, interpretar o que está no cotexto apresentado. 

Na interação, os sujeitos participam do processo comunicativo, ora na constru-
ção, ora na manutenção dos referentes utilizados. No caso das anáforas, sua prin-
cipal função é a retomada de um referente, nasanáforas diretas; e a não retomada 
de um mesmo referente, nas anáforas indiretas. Chaves e Méa (2006) categorizam a 
anáfora indireta como um processo referencial devido aos interlocutores construí-
rem os referentes conforme sua intenção, não retomando referentes já incluídos no 
texto. Em outras palavras, para identificar uma anáfora indireta num determinado 
texto, é necessário analisar seu contexto, a fim de identificar a intenção do autor, 
lendo as entrelinhas do texto, não apenas o que está escrito nele. 

Marcuschi (2001, p. 218) pontua: “a classe das anáforas indiretas representa 
um desafio teórico e obriga aabandonar a maioria das noções estreitas de anáfora, 
impedindo que se continueconfinando-a ao campo dos pronomes e da referência 
em sentido estrito”. Sendo assim, as anáforas indiretas são um desafio para o au-
tor-leitor por exigir interpretação para entender os sentidos propostos no texto. 
Marcuschi (2001) ainda destaca:

geralmente constituída por expressões nominais definidas ou pronomes 
interpretados referencialmente sem que lhes sorresponda um antece-
dente (ou subsequente) explícito no texto. Tratamos de uma estratégia 
endofórica de ativação de referentes novos e não de uma reativação de 
referentes já conhecidos, o que constitui um processo de referenciação 
implícita. (MARCUSCHI, 2001, p. 217)
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Cavalcante; Custódio Filho e Brito (2014) corroboram com Marcuschi (2001) ao 
constatar que existem expressões e palavras dentro do contexto com o intuito de 
apoiar as anáforas, essas informações são chamadas de “âncoras”. Acrescentando, 
também, que as expressões ajudam a construir o processo de referência indire-
ta, mencionando outras expressões e conhecimentos da enunciação. É o caso de 
uma anáfora indireta que não retoma uma expressão referencial, mas tem relação 
indireta com as âncoras presentes no cotexto, como a quebra de expectativa, por 
exemplo. Essa relação indireta entre uma expressão referencial pode ocorrer de 
maneiras distintas, mas dependerá das pistas referenciais presentes no texto, de 
modo a colaborar com a construção das âncoras. Dessa maneira, entende-se que a 
anáfora possui papel singular na construção de sentidos de um referente.  

Objetivos e metodologia

Vale rememorar a tese de Cavalcante; Custódio Filho e Brito (2014, p. 35) que diz 
que: “quando produzem e compreendem textos, os sujeitos participam ativamente 
da interação, de modo que estão sempre negociando os sentidos construídos”. Nes-
te sentido, o trabalho em questão objetiva analisar o discurso do preconceito velado 
em postagens e comentários de redes sociais, a partir do caso do estupro coletivo 
ocorrido em 21 de maio de 2016, na cidade do Rio de Janeiro. Os autores das pos-
tagens e comentários participaram ativamente na ação verbal, o que os caracteriza 
como interactantes da ação verbal. 

Ainda buscando fundamentar essa prática, vale refletir sobre o que Koch e 
Elias (2008, p. 37) afirmam: “a leitura é uma atividade de construção de sentido 
que pressupõe a interação do autor-texto-leitor, é preciso considerar que, nessa 
atividade, além das pistas e sinalizações que o texto oferece, entram em jogo os 
conhecimentos do leitor”. Logo, ao buscar interação em redes sociais, os indivíduos 
utilizam, intencionalmente ou não, elementos textuais que, às vezes, impossibilitam 
que essa ‘interação’ ocorra com eficiência, é o caso das conjunções e expressões re-
ferenciais, muitas vezes, de significado desconhecido pelo interactante. Os referen-
tes, neste caminho, são recategorizados no contexto trabalhado por cada sujeito, 
trazendo informações novas ou retomadas. 

Trata-se enfim de uma metodologia permeada pela abordagem qualitativa, de 
caráter interpretativo. Busca-se analisar o preconceito velado a partir de postagens 
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e comentários da rede social Facebook e demonstrar a extrapolação da noção de 
contexto linguístico ao identificar os referentes inseridos e retomados. No que se 
refere aos estudos textuais, fundamentam este trabalho: Koch (2002), Koch e Elias 
(2008), Marcuschi (2001), Cavalcante; Custódio Filho e Brito (2014), Bezerra (2015), 
dentre outros. 

Análise e discussões dos resultados

O corpus analisado é constituído por comentários retirados da rede social face-
book, entre os meses de maio e junho de 2016, motivados pela notícia que uma jovem 
de 16 anos teria sido violentada por, pelo menos, 30 homens, em uma favela na Zona 
Oeste do Rio de Janeiro. Esse fato aconteceu no dia 21 de maio do corrente ano. Fo-
ram analisados trechos do G1, R7 e Uol notícias. Os recortes versam sobre o ocorrido, 
expondo opiniões acerca da matéria, desde o dia do estupro até o depoimento dado 
pela vítima à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), uma vez que 
vídeos da jovem em situação de constrangimento foram divulgados. 

Ressalta-se que o teor dos referidos comentários trazem implícita a ideia de que 
a jovem fez por merecer tal situação. Contudo, é importante lembrar que não nos ate-
aremos ao discurso do preconceito velado em si, pois entendemos que os analistas 
do discurso desempenharão melhor esse papel. Nós buscaremos evidenciar quando 
essa ideia aparece nos comentários, ou seja, quando há por meio de anáfora indireta 
uma retomada dessa noção de que há mulheres que fazem por merecer o estupro.

Antes de qualquer análise cremos ser necessário esclarecer que a concepção 
de estupro considerada nesta pesquisa toma forma a partir da definição constante 
no Art. 213, da Lei Nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, que reza ser um ato de cons-
tranger alguém através de ameaça grave ou uma ação exercida de modo violento, 
forçando uma conjunção carnal, praticando ou permitindo que se pratique com al-
guém determinado ato libidinoso. É justamente nesse contexto que os interactan-
tes (usuários do facebook) expõem seus pontos de vista. O que interessa a nós é o 
fato de que todos os comentários são tecidos dentro de uma perspectiva de que 
os sujeitos comunicadores mostram-se contra o estupro, considerando-o como um 
crime hediondo, mas ao construírem o texto fazem uma retomada de forma indi-
reta a essa temática, desta feita, defendem de forma velada, o entendimento que 
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aquela jovem, a exemplo de algumas mulheres, mereceu ser estuprada ou, pelo 
menos, provocou tal situação.

COMENTÁRIO 01: 

No primeiro momento, ao responder o comentário anterior, afirma que a jo-
vem foi ao morro usar drogas e por isso foi estuprada, fato que não aconteceria 
caso estivesse em casa. O termo “isso” remete ao estupro falado anteriormente, 
fazendo uso aqui de forma direta na retomada do assunto, mas ao terminar sua fala 
comenta: “[...] essa moça não tem nada de santa”, vê-se aqui velada a ideia de que a 
moça fez por merecer o estupro, ou seja, retoma ao assunto de modo indireto, pois 
evoca um novo referente, o “de não ter nada de santa”, esse movimento é feito pelo 
acionamento de conhecimentos através de processos cognitivos diversos, entre 
eles, a inferenciação, levando-o o leitor a concluir que a vítima provocara a situação.

COMENTÁRIO 02:

Os argumentos utilizados no comentário acima versam sobre a questão de 
que a vítima estava se expondo e por isso o fato teria ocorrido. Esse, de fato, é o 
tema recorrente da discussão, mas é importante perceber que o texto já inicia di-
zendo: “16 anos em um baile da favela... Não estava procurando nada de bom para a 
vida dela [...]”, ora, aqui surge a ideia de que mulheres nessa idade e frequentadoras 
desses locais podem ser estupradas, sim. Este fato não estava no diálogo, ou seja, a 
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questão da idade e do local anunciados pelo interactante traz uma novidade ao de-
bate: a existência de lugares e de idades propícias ao estupro, se constituindo mais 
uma vez por uma retomada indireta que faz com que o texto progrida.

COMENTÁRIO 03:

A justificativa dada para a naturalização do estupro está no início ao colocar 
um fato novo que não tinha sido citado na conversa, tratava-se de uma notícia vei-
culada em outros meios, o jornal televisivo e a imprensa escrita e foi introduzida 
sem nenhum elemento que o ajustasse no texto, pois sua ancoragem foi feita nas 
notícias que desencadearam o assunto nas redes sociais, constituindo-se noutra 
retomada indireta.

COMENTÁRIO 04:

A temática evocada aqui traz à tona a questão dos bailes funk, porém é coloca-
da sem nenhuma introdução, a ancoragem é feita na ideia do senso comum, de que 
os bailes da favela são incentivadores de práticas sexuais. Para o leitor compreen-
der que o trecho “[...] Em vez de ficar rebolando pra vagabundo” remete aos bailes 
de periferia precisa associar a um elemento que não está no texto, acionar proces-
sos cognitivos e assim fazer a inferência, o que denota uma retomada indireta da 
situação que é exposta no texto.

Queremos por fim, expor que a contribuição desta pesquisa está em criar 
oportunidades para que sejam revistas as relações entre questões da pragmática e 
questões da cognição que forçam ao leitor a elaborar análises mais minuciosas de 
relações entre os modelos mentais e o funcionamento da língua no que se refere 
ao sentido que se quer produzir, proporcionando reflexões mais acuradas no que 
concerne às noções de língua, categorias, referência, inferência e coerência, esses 
elementos por certo, leva-nos à novas concepções do trato com o texto.
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Considerações finais

Com base em nossa análise e nos pressupostos teóricos, podemosdizer que a 
introdução de uma anáfora, ou seja, de um referente novo, além de promover uma 
ampliaçãodo modelo textual, também permite uma remissão constante aos mes-
mos domínios de referência que consta no texto, fato que possibilita e promove a 
continuidade temática que, por sua vez, garante a coerência e a progressão textual. 
Pois como sabemosa progressão textual se realiza de modos distintos, justamen-
te por serem entidades alimentadas e reproduzidas por seres distintos, contudo, 
atuantes na sociedade em que vivem e que se comunicam. Dessa forma, o texto se 
constrói por meio da ativação de conhecimentos e experiências desses interlocuto-
res, mostrando evidências de que o sentido do texto, ou a coerência do texto está 
em nossa cognição e na capacidade de acionar esses conhecimentos.
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ESTRATÉgIAS DE ESCRITA PARA A PRODUÇÃO DA 
RESENhA ACADêMICA1

LARISSA DOS SANTOS LIMA2 (UFS)

Introdução

O ensino superior tem recebido muitos alunos que, apesar de terem passa-
do por processo de avaliação rigoroso como o ENEM – Exame Nacional de Ensino 
médio, por exemplo, não adquiriram na educação básica conhecimento aprofun-
dado sobre gêneros acadêmicos, em especial: a resenha acadêmica. Segundo Se-
verino (2007), os alunos iniciantes na graduação têm dificuldade de entender um 
texto científico por conta da falta de experiência. Eles estão acostumados com 
leituras que exigem a imaginação, que segue uma ordem dos acontecimentos, 
como é o caso de textos literários.

Tendo isto em vista, temos como objetivo apresentar resultados do projeto 
de iniciação científica “Pesquisa Aplicada: a escrita acadêmica na produção do 
conhecimento científico/Laboratório de materiais para o ensino/ PIBIC - Plano 2. 
PESQUISA APLICADA (II): processos específicos da escrita (a resenha)/2014-2015”. 
Associado aos resultados obtidos na pesquisa, pretendemos apresentar estraté-
gias de escrita que visam melhorar a escrita acadêmica no gênero resenha.

Para isso, trabalharemos o conceito de resenha a partir de autores que se 
contrapõem, a fim de confrontar esses dados, além de nos valermos do Modelo 
Clássico de Exposição de Estudos – MCEE –, da categoria de análise região/terri-

1. Trabalho desenvolvido no âmbito do projeto“Pesquisa Aplicada: a escrita acadêmica na produção 
do conhecimento científico/Laboratório de materiais para o ensino” coordenado pelo Prof. Dr. Wilton 
James Bernardo-Santos (PIBIC-2014/2015), Universidade Federal de Sergipe.

2. Aluna do curso de Letras Português, matrícula201310027616; e-mail: larissa.lima4@hotmail.com

mailto:larissa.lima4@hotmail.com
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tório e das Referências para Avaliação de Leitura e Escrita – RALE – (BERNARDO-
SANTOS, 2014).

Nosso corpus é composto por 20 resenhas, produção dos alunos recém-ingres-
santes no Ensino Superior, matriculados na Disciplina Produção e Recepção de Tex-
tos II/DLEV- Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Federal de Sergi-
pe, no período de 2014/2, com carga horária de 60 horas e quatro créditos.O objeto 
a ser resenhado foi um filme, que, numa lista com 33 opções, pôde ser escolhido 
pelo aluno/resenhista.

Lemos autores como Severino (2007), que apresenta três tipos de resenha; 
Bernardo-Santos (2014), que nos propõe o MCEE e o RALE como métodos para aná-
lises da resenha; Machado (2005) e Oliveira (2005), que diferem resenha de resumo; 
e Marconi e Lakatos (2010), que tratam do distanciamento necessário entre o objeto 
da resenha e o resenhista.

Tendo como base todas essas informações, este artigo tem o propósito de 
apresentar os resultados obtidos durante o processo de análise da pesquisa já ci-
tada, além de expor estratégias de escrita acadêmica que proporcionam evitar os 
equívocos que, percebemos, tendem a se repetir, principalmente quando o aluno 
está em fase inicial na escrita acadêmica. 

Este artigo tem como propósito principal apresentar dificuldades durante o 
processo de escrita acadêmica e propor estratégias de escrita que sanem tais di-
ficuldades, estabelecendo a importância de se atentar à escrita acadêmica e aos 
requisitos do gênero resenha acadêmica. Em quatro seções, nos apoiamos em um 
recorte da pesquisa já citada, mantendo o embasamento teórico e considerando 
todo o processo de escrita pelo qual passa o autor de resenha. Na seção 1, aborda-
remos os métodos para a elaboração das resenhas que foram analisadas. Na seção 
2, trabalharemos sobre o MCEE, apresentando-o e propondo estratégias de escrita 
a partir dele. Na seção 3, trataremos a categoria de análise região/território, que está 
estritamente ligada à análise de textos. Na seção 4, discutiremos o RALE, que serviu 
como base para a análise das resenhas e é uma boa estratégia para a escrita. Em 
todas as seções apresentaremos o método de análise, exemplos da análise e como 
o MCEE, a categoria de análise região/território e o RALE (referências de análise tex-
tual propostas por Bernardo-Santos 2014) contribuem para o processo de escrita 
acadêmica.
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A produção das resenhas analisadas

Como já foi dito, as resenhas analisadas foram feitas em um contexto avalia-
tivo de uma disciplina obrigatória para o curso de Letras do Departamento de Le-
tras Vernáculas da Universidade Federal de Sergipe. Além das normas da ABNT, o 
professor regente da disciplina estabeleceu os critérios de escrita para a correção, 
apresentando modelo de resenha e média de número de laudas. 

As resenhas puderam ser produzidas em casa, individualmente ou em coauto-
ria, o que permitiu aos alunos a reflexão partilhada. Foram elaboradas 20 resenhas, 
com uma variedade de 16 filmes, dentre uma lista com disponibilidade de 33 filmes. 
Como a produção fez parte de um processo avaliativo, significa dizer que 30 alunos 
participaram desse processo, considerando que 10 resenhas foram produzidas in-
dividualmente e 10, em coautoria. O Palhaço foi resenhado três vezes, sendo uma 
em coautoria e outras duas individualmente. Para melhor detalhamento dos gestos 
quantitativos, apresentamos:

Resenha Filme Autoria

01

O Palhaço

Coautoria

02 Individual

03 Individual

04
O Curioso Caso de Benjamin Button

Coautoria

05 Individual

06
O Labirinto do Fauno

Individual

07 Coautoria

08 A Cor Púrpura Individual

09 Amarelo Manga Individual

10 Bastardos Inglórios Coautoria

11 Central do Brasil Individual
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12 Cidade de Deus Individual

13 Domésticas Individual

14 Faça a Coisa Certa Coautoria

15 Laranja Mecânica Individual

16 Meu Tio Matou um Cara Coautoria

17 O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias Coautoria

18 O Auto da Compadecida Coautoria

19 O Exorcista Coautoria

20 Tomates Verdes Fritos Coautoria

Esta tabela permite nos situar no que diz respeito à autoria e quanto a que re-
senha estaremos nos referindo no decorrer deste artigo, considerando que elas fo-
ram assim organizadas para facilitar o entendimento e evitar eventuais confusões. 
Iniciaremos, a partir da próxima seção, a análise das resenhas fundamentada em 
gestos qualitativos.

O modelo clássico de esposição de estudos

O Modelo Clássico de Exposição de Estudos trata das regiões do texto, consi-
derando que há quatro regiões, sendo duas de peças periféricas e duas de peças 
centrais (BERNARDO-SANTOS, 2014). As “regiões de peças periféricas” são aquelas 
em que estão os prefácios, sumários, anexos, e todos os pós e pré-textos, ou seja, 
regiões que apoiam o texto, mas estão à margem dele; enquanto as “regiões de 
peças centrais” são as regiões que tratam do próprio texto (introdução e todo o 
desenvolvimento do texto).

O MCEE nos diz sobre a importância dos lugares que cada região ocupa. Além 
disso, a importância de cada região é demarcada, explícita, isso porque um texto 
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acadêmico é feito a partir dessas demarcações e a leitura de um texto acadêmi-
co proporciona a escrita (observações, dúvidas etc.) entre essas posições: grifando, 
anotando, questionando, acrescentando etc. A isso, Bernardo-Santos (2014) chama 
de autoria, porque também é autoria a leitura, as observações em um texto que não 
é seu.

Aqui, apresentamos a ordem gráfica do MCEE, a fim de tecermos comentários 
e propor estratégias de utilização desse modelo durante o processo de escrita: 

Ordem Gráfica
(Modelo Clássico de Exposição de Estudos - MCEE)

┌.............................Regiões de peças periféricas..........................┐

↓                           ┌ Regiões de peças centrais  ┐                           ↓

A B C D

Capa, sumários, 
Apresentações,
Prefácios, notas 

etc.

Introdução,
Capítulos teóri-
cos.  Categorias, 

conceitos.

Descrições do 
objeto,

Capítulos analíti-
cos. Conclusão

Anexos, posfá-
cios,

Índices, biblio-
grafias etc.

A região A serve para nortear o leitor sobre o que ele encontrará em B e C. É 
importante, então, que o autor saiba aproveitar todo o conteúdo das regiões de 
peças centrais paraque a região A esteja de acordo com o esperado pelo leitor para 
o texto, em se tratando de organização. A região B é a parte introdutória do texto 
acadêmico, que abrange a introdução propriamente dita e possíveis capítulos/cate-
gorias de um trabalho. Nesta parte, o autor precisa situar seu público-alvo quanto 
às especificidades de seu trabalho, sendo claro e objetivo. A região C é lugar de 
análise, o lugar em que o leitor terá acesso a tudo de que o texto trata. Portanto, 
é nessa região que o autor se debruça para tratar do assunto do texto de maneira 
detalhada, considerando o processo de escrita enquanto base para a construção 
textual. Nessa região, o leitor encontrará desde detalhes do trabalho, com clareza, 
até a conclusão tomada/percebida/observada pelo autor. Por fim, a região D é a par-
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te que finaliza o texto, não com a conclusão (posto que essa se encontra também 
na região C), mas com a retomada de tudo o que foi dito a partir de anexos, biblio-
grafias, índices e tudo o mais que possibilite ao leitor compreender a finalização 
concreta do texto (p.11).

As regiões A, B e D não são o texto, elas dizem do texto ao leitor, “devem con-
duzi-lo, prepará-lo para nele trafegar e as peças finais de C abrem caminho para 
reconduzir o leitor aos alicerces da obra.” (p.13).

Na resenha 19, o autorexemplifica alguns problemas, focalizando o desneces-
sário. Ele se preocupa em comentar a história real – o filme resenhado foi O Exorcista 
(Friedkin, 1974) –, os problemas do caso (e de outros) na sociedade, deixando o filme 
à parte, ou seja, tratando muito pouco do objeto específico do trabalho.

Diferente do filme, na história verídica aconteceram dois exorcismos. O pri-
meiro, que não foi completo, levou o menino a uma cama de hospital, o padre 
fez o exorcismo no hospital e quando falava: livre-nos do mal o menino acer-
tou ele com a mola do colchão e mesmo amarrado pelas mãos e pés conse-
guiu fugir.

Nas outras resenhas, as partes do texto acadêmico são bem divididas. O que é 
percebido é que há ainda a confusão sobre como fazer a análise correta do objeto 
e, por isso, há muitas ideias mal organizadas e muitas resenhas sem reflexão, tendo 
apenas exposição do objeto analisado – o filme. 

O MCEE pode ser visto como estratégia de escrita que proporciona ao autor 
ajustar seu texto às regiões e situar seu público-alvo em sua leitura, além de ser um 
método que auxilia na organização do texto, garantindo a produção de um texto 
com todas as “partes” essenciais.
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Categoria de análise região/território

Disponível em um trabalho de Bernardo-Santos (2014), a categoria de análise 
região/território é dividida em duas práticas: a Prática de Leitura Acadêmica e a Práti-
ca de Escrita Acadêmica, sendo a primeira apontada para a elaboração do resumo e 
a segunda, para a elaboração da resenha. Como nosso foco é a análise de resenhas, 
nos apoiaremos apenas na Prática de Escrita Acadêmica, que diz respeito a apontar 
para outros textos, delimitar regiões para outros textos e trabalhar argumentos.Ou 
seja, focaliza as delimitações de cada região essencial para a construção de uma 
resenha e a importância da reflexão e da argumentação.

Com a categoria de análise região/territótio o autor se situa quanto ao que tem 
no seu texto: no caso da Prática de Escrita Acadêmica, seu texto indica a leitura de 
outras fontes? Indica que há delimitação de regiões para outros textos? E, se há em 
seu texto espaço para outros textos, é possível aproveitá-los para a elaboração de 
argumentos?

Das resenhas analisadas, poucas se valem de outros textos para fortalecer 
seus argumentos, mas a 12 apresenta pesquisas verídicas que são essenciais para a 
construção de seu argumento:

Na vida real, segundo o site da revista Educacional, uma pesquisa feita pelo 
jornal O Globo revelou que, somente em 2003, pelo menos 3.415 pessoas fo-
ram assassinadas na cidade do Rio de Janeiro: a maioria eram homens, e me-
tade deles deixou filhos. Desses filhos, 83% tinham menos de 17 anos. O total 
registrado foi de 2.985 órfãos. Além disso, constatou-se que 52% das vítimas 
morreram perto de casa. (EDUCACIONAL, 2013).

A resenha 15 se aproveita de outro recurso válido: levanta questionamentos 
que fortalecem seu ponto de vista:

O ponto central da narrativa é a linha tênue entre a liberdade e ordem; até 
onde se deve preservar a liberdade de escolha do indivíduo? Alex era um jo-
vem delinquente que costumava cometer crimes, mesmo que não precisasse, 
mas ele havia escolhido isso. 
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As outras resenhas não mostram preocupação quanto a isso, e se fundamen-
tam apenas no filme para a construção de seu texto. Dentre elas, algumas sequer 
evidenciam qualquer reflexão do autor, tendo pouca ou nenhuma observação, en-
fraquecendo, assim, a característica da resenha acadêmica. 

Tomando a resenha 16 como exemplo, percebemos como alguns autores fica-
ram presos ao objeto e apenas fizeram transcrições do filme, sem apresentar refle-
xão ou argumentação alguma:

Naquele momento enfatiza-se um personagem pouco visto até então, à Soraia, 
mulher do morto. Éder dá para o sobrinho o endereço da moça e pede para que 
ele a procuree peça para que ela não o visite de jeito nenhum, que está tudo 
bem.

Em textos acadêmicos como esse, a resenha deixa de ser resenha, é apenas 
uma apresentação do objeto – o filme –, não uma construção argumentada, anali-
sada como propõe a resenha.Esta é uma ideia apresentada por Marconi e Lakatos 
(2010), que defende a posição de que o resenhista deve manter apenas o distancia-
mento necessário, sem se afastar a ponto de se apoiar em informações exteriores 
ao objeto analisado nem se manter tão próximo a ponto de não haver reflexão ou 
criar os argumentos necessários que caracterizam o gênero resenha acadêmica.

Referências de avaliação para a leitura e escrita

Dividido em Leitura, Escrita e Linguagem, o RALE nos apresenta alguns ques-
tionamentos que nos direciona à organização textual. Enquanto aquele que analisa, 
nos apoiamos no RALE para perceber o texto do outro. Mas é também uma ferra-
menta que auxilia no processo de elaboração, mais especificamente do resumo e 
da resenha:
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Referências para Avaliação de Leitura e Escrita (RALE)

LEITURA - O resumo e/ou resenha revela (m) compreensão do texto/objeto? Re-
velam compreensão das relações de sentido preponderantes? Estão bem ajus-
tados, focalizando adequadamente o que é fundamental ou fogem, tangenciam 
e/ou apenas transcrevem passagens do objeto? Ou seja, essa produção escrita 
mantém o distanciamento necessário e suficiente para o domínio do objeto.

ESCRITA - Os textos atendem às características próprias de seus respectivos gê-
neros? No caso do resumo, a apresentação vem em terceira pessoa? A paráfrase 
é adequada? Há esforço no sentido de não produzir desvios da direção apontada 
no escrito/objeto? Ou os sentidos deslizam para predicações negativas e/ou posi-
tivas? No caso da resenha, o texto traz a construção de uma posição argumenta-
da, revelando alguma reflexão?

LINgUAgEM - A linguagem acadêmica para a produção do conhecimento é em-
pregada adequadamente em consonância com a modalidade formal da língua 
portuguesa escrita? Há relevantes fatos de língua, linguagem, enunciação e dis-
curso? Nessa coluna, o docente também deve considerar as questões formais 
regidas pela ABNT e pelo próprio editor de textos, o Word; por exemplo: o tipo e 
o tamanho da fonte, o número de palavras, as palavras-chave etc.

Como salienta Oliveira (2005) e Anna Rachel Machado (2005), resenha e resu-
mo são textos muito parecidos, sendo diferenciados apenas pelo ponto de vista do 
autor e pelos comentários dele. Ou seja, Oliveira (2005)diz que a resenha também 
é elaborada com um resumo, a diferença é que a resenha acadêmica deve apontar 
para uma problemática, sem relatar todos os detalhes, e deve contar com argu-
mentos que fortaleçam uma ideia acerca das problemáticas expostas pelo objeto 
analisado.

De forma simples e direta, Machado (2005) nos diz que a resenhaé diferenciada 
pela opinião que o autor deve expressar, o que não pode acontecer na elaboração 
de um resumo, motivo pelo qual ela é, muitas vezes, chamada de resenha crítica.

Como o RALE é dividido em três importantes aspectos: Leitura, Escrita e Lin-
guagem, iremos tratar de cada um individualmente, afim de facilitar a compreensão.
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Leitura

O resultado da falta de compreensão é a transcrição, como é o caso da rese-
nha 19, com recorte já apresentado aqui sobre esse problema. Outro problema é o 
excesso ou a falta de distanciamento do autor. Tomando a resenha 06 como exem-
plo, percebemos que há compreensão do objeto, mas a dificuldade em focalizar o 
fundamental fez com que o autor transcrevesse o filme, demonstrando o quanto a 
proximidade do objeto em excesso apaga o processo analítico. 

Paralelamente, o capitão Vidal persegue Ofélia até o centro do fauno em bus-
ca de seu único herdeiro. Importante ressaltar que ele não consegue enxergar 
o Fauno. Tomado de ódio, Vida pega o bebê nos braços, atira no abdômen de 
Ofélia e foge. Os rebeldes, que conseguem aniquilar uma significativa parte 
da tropa fascista na localidade, aguardam-no na saída do labirinto e o matam.

O resenhista tem uma função muito clara durante a preparação de uma re-
senha: ele “deve resumir o assunto e apontar as falhas e os erros de informação 
encontrados, sem entrar em muitos pormenores e, ao mesmo tempo, tecer elo-
gios aos méritos da obra, desde que sinceros e ponderados” (MARCONI e LAKATOS, 
2010, p. 248).

Durante o processo de elaboração da resenha, é importante que o autor esteja 
ciente do limite de apoio ao objeto fonte, porque tanto se afastar completamente 
quanto manter proximidade total tende a afetar a produção do texto. Esclarecemos 
que a proximidade não afeta a resenha, desde que sem excesso. Mas se a autoria se 
mantém tão próxima a ponto de transcrever o objeto, cena por cena, ou tão distan-
te a ponto de demonstrar a absorção de tudo que cerca o objeto sem focalizá-lo, a 
resenha pode ter características textuais que nada têm a ver com ela, transforman-
do-a em outro gênero textual.

Escrita

Esse aspecto da RALE está estritamente ligado à argumentação do autor, que 
possibilita espaço para a reflexão. Considerando isso, ideias desorganizadas e falta 
de distanciamento do objeto influenciam na falta de argumentação, uma vez que 
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muitas frases ficam incompreensíveis e a proximidade desnecessária não permite 
a reflexão. Na resenha 04, por exemplo, os autores se preocupam apenas em dizer 
do que se trata o filme, ignorando a importância da reflexão:

Quando Benjamim (Brad Pitt) rejuvenesce encomtra Daisy (Cate Blanchett) 
e vive uma linda história de amor, ela fica grávida e dá a luz a uma menina, 
chamando-a de Caroline (Julia Ormond), porém se afasta por receio que fosse 
confundido como irmão e que Daisy não conseguisse cuidar dos dois. Sendo 
assim, Daisy casa com outro.

Tomando como base Severino (2007), a estrutura da resenha exige posição 
argumentada e comentário crítico, que são as medidas que demonstram reflexão 
acerca da problemática do objeto fonte. Para facilitar a escrita do resenhista, Seve-
rino (2007) apresenta partes “lógico-redacionais” que são essenciais para a elabora-
ção da resenha, a saber: cabeçalho, informações sobre o autor do texto, exposição 
sintática do conteúdo do texto e comentário crítico, sendo esta última a avaliação 
crítica sobre o texto analisado (nunca sobre o autor do texto), podendo ser positiva 
ou negativa.

Linguagem

Toda produção – especialmente acadêmica – deve estar de acordo com as nor-
mas da ABNT em vigor, com a linguagem acadêmica, norma culta, com as exigências 
formais do Word e com as exigências daquele a que se dirige o texto, podendo ser 
revista acadêmica, site acadêmico ou, como é ocaso das resenhas analisadas, pro-
fessor regente da turma. Entre as resenhas analisadas percebemos muitos desvios 
da norma culta quanto ao uso de vírgulas e ortografia. 

A resenha 08 apresenta uma série de dificuldades e equívocos: o texto está 
centralizado, ao invés de justificado; há problemas com concordância verbal; a soli-
citação do professor não é atendida, sendo a capa não correspondente ao modelo 
disponibilizado pelo professor; há muitas ideias desorganizadas; e o que está escri-
to em “Curiosidades” é copiado de um site da internet.
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Outro momento importante do filme é quando Celie se volta contra o Sinhô, e 
fala tudo que estava guardando nesses anos de sofrimento e diz que vai em-
bora, que tem dois filhos, e que vai aguarda a volta da irmã. Albert a ofende, a 
humilha: “Você é preta, pobre, feia, mulher! Você não é nada!”, mas Celie não 
abaixa a cabeça e ainda maldiçoa.

Na resenha 02 o autor reservou um espaço da resenha para apresentar a si-
nopse, a ficha técnica e o elenco do filme, ocupando duas laudas com essas infor-
mações, o que é totalmente desnecessário. Nem com isso ele conseguiu atender às 
exigências do professor quanto ao número de páginas. 

SINOPSE
 Benjamim (Selton Mello) trabalha no Circo Esperança junto com se pai 
Valdemar (Paulo José). Juntos, eles formam a dupla de palhaços Pangaré e 
Puro Sangue e fazem a alegria (...).

FICHA TÉCNICA
Título Original      O Palhaço
(...)

Ressaltamos que tais problemas aconteceram em um contexto de esclareci-
mento antecipado quanto à estrutura e organização. O professor da turma, inclusi-
ve, disponibilizou modelo da resenha para que os alunos apenas fizessem seu texto.

Como notamos, a parte Linguagem do RALE dá conhecimento quanto à impor-
tância da norma culta, linguagem acadêmica, normas da ABNT e tudo que norteia a 
linguagem adequada de um texto acadêmico. O autor deve se manter atento a es-
sas informações para que seu texto esteja estruturado com a linguagem adequada.
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Considerações finais

Como já foi dito, a produção das resenhas analisadas se deu em um método 
avaliativo de uma disciplina obrigatória para o curso de Letras Vernáculas. Isso nos 
faz refletir sobre a escolha do professor, que optou por apresentar uma lista com 33 
filmes para que os alunos pudessem selecionar um filme a ser analisado. É interes-
sante pensar que essa escolha, em que o objeto de análise foi um filme e não um 
texto, se deu considerando a facilidade de compreensão dos alunos, que, por serem 
recém-ingressantes no Ensino Superior, apresentam dificuldade de compreensão 
na leitura de textos acadêmicos/científicos.

O MCEE aborda o texto a partir de sua estrutura, apresentando as partes es-
senciais para a elaboração de um trabalho acadêmico. Por isso, consideramos justo 
pensar sobre a organização de textos acadêmicos. Nas resenhas analisadas, os au-
tores demonstram carência quanto à estruturação, posto que parte delas não está 
com as ideias organizadas e estruturadas como pede um texto acadêmico. O autor 
precisa compreender que toda resenha acadêmica deve atender à estrutura de seu 
gênero, caso contrário pode interferir na compreensão do leitor.

Com certa atenção para a argumentação, a categoria de análise região/territó-
rio abre margem para a possibilidade do autor se valer de outros textos para refor-
çar seus argumentos, aproveitando a região de outros textos na sua produção. Na 
escrita acadêmica, o autor pode e deve inferir outros textos na sua resenha, porque 
é parte da resenha argumentar/defender seu ponto de vista.

O RALE, além de contribuir para a análise de um texto acadêmico, é a base 
mais concreta como estratégia de escrita durante o processo de elaboração da re-
senha acadêmica. Ele possibilita ao resenhista a atenção a todas as partes da escrita 
do texto, enquanto o MCEE e a categoria de análise região/território apontam para as 
regiões, os espaços do texto.

Por fim, consideramos que este estudo corrobora com estratégias de escri-
ta acadêmica, mais especificamente com a resenha. Aqui, apresentamos modelos 
compatíveis com a escrita de um texto ideal e propomos que a elaboração da re-
senha acadêmica se apoie neles, a fim de atingir as características do gênero em 
questão.
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Pôster

O MARCADOR DISCURSIVO “ASSIM” COMO INDICADOR 
DE PROEMINêNCIAS E hESITAÇÕES

MARíLyA AUgUSTA ARAÚJO LAURENTINO (UFAL)
LUCIANA LUCENTE (UFAL)

Introdução

O tema “marcador discursivo” é bastante abordado em pesquisas de diversas 
áreas como, por exemplo, na linguística textual, análise do discurso, entre outros. 
De acordo com pesquisas feitas por Risso, Silva e Urbano (apud Koch, 2002), os mar-
cadores não atuam no conteúdo proposicional do discurso, mas têm a função de 
ancorá-lo pragmaticamente. Além disso, o grupo dos marcadores é muito extenso 
e vai desde sons não lexicalizados até estruturas sintáticas mais elaboradas. Pode 
ser formado por uma única classe gramatical ou obter forma mista, ou seja, classes 
gramaticais variadas. Os marcadores apresentam formas mais ou menos fixas po-
dendo apresentar algumas pequenas variações, como é o caso do marcador “enten-
de?” que pode aparecer como “entendeu?”.

Este trabalho é parte do projeto Pibic “Entoação e Análise da Conversação”, e 
para este artigo analisamos exclusivamente o marcador discursivo “assim” que, se-
gundo estudos feitos por Risso, Silva e Urbano (apud Koch, 2002), se encaixa como 
sendo um marcador discursivo não típico. Estes autores chegaram a esta conclusão 
após uma pesquisa que permitiu identificar traços definidores aplicáveis a marca-
dores discursivos. O marcador discursivo “assim” recebeu o título de não típico por 
ter os seguintes traços: i) não ser sequenciador no âmbito do tópico ou da frase; ii) 
ser secundariamente orientador da interação do discurso;iii)ser parcialmente trans-
parente em relação ao conteúdo proposicional;iv)ser parcialmente transparente e 
possuir forma única de apresentação formal quanto à transparência semântica.
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Gramaticalmente o “assim” é classificado como advérbio de modo por ser uma 
palavra invariável, que está relacionada ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio 
e por ser uma palavra que indica circunstância, porém quando não atuar como ad-
vérbio ele poderá ser classificado com marcador discursivo. Neste âmbito preten-
demos verificar a posição em que o marcador “assim” ocorre dentro do segmento 
discursivo, como também a sua função nesse segmento, observado sempre a partir 
de uma perspectiva entoacional, a fim de verificarmos as mudanças que possam 
ocorrer na frequência fundamental (f0) da voz durante a produção do “assim” e de 
seus elementos anteriores e posteriores – quando houver.

De acordo com Silva (apud Neves, 1999), o marcador discursivo “assim” é uti-
lizado em situações de difícil processamento e de caráter mais subjetivo. A auto-
ra constatou em sua pesquisa que este marcador aparece em maior frequência 
com verbos que exprimem cognição, percepção ou estados afetivos. Ela também 
verificou que quanto ao status informacional o elemento encabeçado por “assim” 
enquanto marcador tende a ser novo. Tudo isto reforça a hipótese que explica o 
“assim” usado em situações de dificuldade de processamento.

Pesquisas feitas por Ilari (2002) apresentam o marcador discursivo “assim” 
como sendo um marcador modalizador quase asseverativo, ou seja, o falante consi-
dera o conteúdo posterior ao marcador quase certo, próximo à verdade, como uma 
hipótese que precisa de confirmação. Após análise do corpus, Ilari(2002) afirma que 
o “assim” modaliza o conteúdo do constituinte à sua direita, prevenindo o interlo-
cutor de que não há compromisso de uma afirmação definitiva. Acrescenta ainda 
que a análise da conversação tem definido seu uso como preenchedor de silêncio, 
ou seja, por não saber o que dizer o interlocutor preenche o “vazio” conversacional 
com o item.

Com base nesses estudos citados fizemos a análise do corpus VoCE, constituído 
de gravações de fala espontânea obtidas através de entrevistas de programas de 
rádio. Os resultados apontam, a priori, que o marcador discursivo “assim”, quanto 
à posição no se segmento discursivo, pode ocorrer tanto no início como no meio e 
no fim. Quanto à função, este marcador quando precedendo palavras proeminen-
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tes e hesitações parece funcionar como um indicador destas funções. O marcador 
discursivo “assim” pode apresentar também equivalência com o marcador “tipo as-
sim”, que frequentemente pode ser substituído pela expressão “por exemplo”.

Metodologia

Durante a análise de dados do projeto, percebemos o frequente uso do termo 
“assim” com a função de marcador discursivo. Por ser este um advérbio de modo, 
seu uso como marcador não é muito frequente, desta forma, o presente trabalho 
pretende analisar por meio de aspectos da entoação do português brasileiro, qual o 
papel desse marcador no discurso.

Para este trabalho contamos com análise do corpus VoCE (Lucente, 2012), pre-
viamente composto por gravações de fala espontânea  obtidas através de podcasts 
de programas de entrevistas de rádio. Desse corpus, queé utilizado para análise do 
projeto Pibic“Entoação e Análise da Conversação”,foram selecionados apenas os áu-
dios com ocorrência do marcador discursivo “assim”.

Com auxílio do software livre Praat, que é um programa computacional que 
permite a análise do som da fala, dividimos os áudios das entrevistas coletadas em 
áudios de aproximadamente um minuto e arquivamos com um título específico que 
referencia o assunto que está sendo tratado na entrevista. 
Os arquivos selecionados já apresentavam a segmentação do texto falado em unidades discursivas 
conforme o modelo de Grosz e Sidner (1996)

O modelo G&S foi desenvolvido como um modelo computacional que, ao 
descrever a estrutura do discurso, oferece as bases necessárias para sua 
descrição e seu significado. De acordo com as proponentes desse mode-
lo, a descrição da estrutura do discurso desempenha um papel central no 
processamento da linguagem à medida que estipula restrições nas por-
ções do discurso (Grosz&Sidner, 1986). (LUCENTE, 2012, p. 33-34).
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Esta segmentação prévia, empregada em outras etapas do projeto em ques-
tão, facilitou a detecção do posicionamento do “assim” nas unidades discursivas nas 
quais ele assume papel de marcador discursivo.

Baseando-nos nas pesquisas feitas por Silva (apud Neves, 1999) e Ilari (2002), pas-
samos a observar a posição do marcador discursivo “assim” no segmento discursivo e 
sua função. Selecionamos exclusivamente o tópico discursivo no qual se situava o mar-
cador discursivo “assim” a fim de verificar sua posição no segmento discursivo, a curva 
entoacional durante a sua produção e os elementos anteriores e posteriores a ele.

Resultados

A análise da posição do “assim” nos segmentos discursivos nos mostrou, em 
primeiro lugar, que a curva entoacional no momento da produção deste marcador 
não apresenta proeminência, como dito anteriormente por Risso, Silva e Urbano 
(1995), ou seja, sua frequência fundamental (f0) não varia em amplitude quando 
alinhada a este marcador. Este fato difere da produção do advérbio “assim”, que 
geralmente apresenta variação na altura da f0 conforme a ênfase apresentada. Essa 
ausência de proeminência independe da posição e função do marcador discursivo 
“assim” no segmento discursivo.

Outro dado observado é que o marcador discursivo “assim” apareceu mais fre-
quentemente no início do segmento discursivo, tendo um percentual aproximado 
de 59% de ocorrência no início do segmento discursivo; 27% de ocorrência no meio 
do segmento e apenas 14% de ocorrência no fim do segmento.

Quanto às funções do marcador discursivo “assim” no segmento discursivo, 
este aparece com praticamente a mesma frequência na amostra de fala analisada, 
sendoaproximadamente47% das ocorrências como indicador de hesitação e 42% 
como indicador de proeminência.

Os resultados apontaram ainda um grande número de hesitações após a pro-
dução do marcador discursivo “assim”. A hesitação, considerada aqui com um tipo 
de interrupção, é um fenômeno intrínseco da oralidade, e, sobretudo, como afirma 
Marcuschi (2006), é um fenômeno de processamento da fala, pois revela os recur-
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sos usados pelos falantes para resolverem problemas que surgem devido ao pro-
cessamento on-line das formas e conteúdos do discurso. (LUCENTE, 2012, p. 45).

Sendo assim, a hesitação é um forte indício de que há uma dificuldade de pro-
cessamento da fala, ou seja, o falante hesita enquanto tenta processar o que será 
dito. Isto reafirma a proposta de Silva (apud Neves, 1999), que diz que o marcador 
discursivo “assim” é frequentemente utilizado em situações de difícil processamen-
to. Silva também afirma que ele é usado em situações mais subjetivas, com verbos 
que exprimem opinião e isso também foi observado. O segmento discursivo em 
que ocorreu a hesitação após o marcador “assim” tratava-se, geralmente, de uma 
experiência pessoal sendo contada ou um ponto de vista pessoal.

Figura 1. Janela do software Praatmostrando o espectrograma de um segmento discursivo no 
qual o marcador discursivo “assim” indica hesitação.

Outra função predominante do marcador discursivo “assim” foi a de indica-
dor de proeminência. Como dito anteriormente, o marcador discursivo “assim” não 
possui proeminência, mas, em alguns casos, o elemento posterior a ele mostrou-se 
proeminente.

A noção de proeminência adotada neste trabalho é do ponto de vista entoa-
cional, ou seja, é uma mudança na altura da f0 perceptível ao ouvido humano. Esta 
mudança pode ser aumento ou diminuição da altura da frequência, desde que pos-
sibilite um contraste entoacional. Invariavelmente a proeminência está alinhada a 
elementos segmentais da fala e tem função pragmático-comunicativa.
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Figura 2. Janela do software Praatmostrando o espectrograma de um segmento discursivo no 
qual o marcador discursivo “assim” indica proeminência.

Encontramos ainda o marcador discursivo “assim” sendo utilizado com a fun-
ção de equivalência com outro marcador discursivo, o “tipo assim”, que frequente-
mente pode ser substituído pela expressão “por exemplo”. Esta função apareceu 
em apenas 11% dos casos.

Figura 3. Janela do software Praatmostrando o espectrograma de um segmento discursivo no 
qual o marcador discursivo “assim” equivale ao marcador discursivo “tipo assim”.

Quanto à relação entre a posição e a função do marcador discursivo “assim”, 
percebemos que nos áudios analisados ele apareceu apenas no início e no meio do 
segmento discursivo com as funções de indicador de proeminência e indicador de 



287

XXVI Jornada do Gelne

hesitação. Já para a função de equivalência o marcador discursivo “tipo assim” ele 
apareceu tanto no início quanto no fim do segmento discursivo. Porém acreditamos 
que novos estudos devam ser feitos para verificar se realmente há algum tipo de 
ligação entre a posição deste marcador e sua função.

Discussão

Quanto às posições que podem ser ocupadas pelo marcador discursivo “assim” 
no segmento discursivo, verificamos que ele pode ocorrer no início, no meio e no 
fim do segmento. Quanto às funções que ele pode desempenhar elencamos três: 
indicador de hesitação, indicador de proeminência e equivalência com o marcador 
discursivo “tipo assim”, sendo as duas primeiras funções mais frequentes.

Verificamos também que os assuntos tratados no segmento discursivo em que 
há o marcador “assim” geralmente estão num âmbito mais subjetivo e isto, quase 
sempre, resultará numa dificuldade de processamento que levará a uma hesitação. 

A relação entre função e posição do marcador não pôde ser claramente esta-
belecida, mas as funções de indicador de proeminência e indicador de hesitação 
só ocorreram no início e no meio do segmento discursivo, enquanto a função de 
equivalência com o marcador “tipo assim” apenas ocorreu no início e no fim do seg-
mento.
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Introdução 

Os elementos referenciais possuem um papel significativo na manutenção da 
coesão do texto, permitindo aos interlocutores estabelecerem as relações entre os 
diferentes termos já apresentados.Pesquisas evidenciam, e profissionais de língua 
portuguesa naturalmente percebem, a existência de insatisfações e inquietações 
advindas de alunos de níveis fundamental e médio, no que se refere à análise do 
gênero textual poema, como por exemplo: Por que devo analisá-lo? Como inicia a 
análise? Que tipo de análise devo fazer? Quais os conhecimentos gramaticais de que 
preciso? Esses questionamentos têm feito com que desprendêssemos uma preocu-
pação com a análise de textos em sala de aula, mais precisamente o gênero poético, 
sustentando a ideia de que tal prática acompanhe a trajetória de ensino dos profes-
sores de língua portuguesa.

A criança, ao chegar à escola, é falante de uma língua e se comunica a partir de 
um conhecimento de uma gramática internalizada, independente de uma aprendi-
zagem sistematizada. Na escola, espera-se que a criança amplie o domínio de uso 
da linguagem, que é instrumento indispensável tanto para a aquisição de conheci-
mento, como para a participação do indivíduo nas mais diversas situações sociais 
de interlocução (PCNEM, 2006, p.23). Assim sendo, o professor deve sistematizar 
o ensino gramatical, pois o aluno já tem a sintaxe no seu inconsciente, ele efetua 
operações com a linguagem e reflete sobre as diferentes formas de uso da língua.

Dessa forma, percebe-se que a escola, como instituição de ensino, deve criar 
oportunidades para que o aluno possa analisar, refletir, construir, ou reconstruir di-
ferentes textos a partir da leitura e da escrita, a fim de levá-lo a compreender como 
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a língua funciona. É preciso discutir com os alunos os tópicos relevantes para a com-
preensão das características formais e de conteúdos referentes aos vários textos.
Partindo desse pressuposto, considerando a interlocução como ponto de partida 
para o trabalho com o texto, há necessidade do domínio de estratégias de organi-
zação da informação e da estrutura textual, estabelecendo pontos de ancoragem 
entre elas. (KOCH, 2004, p.2).

Baseando-se nas premissas acima, este trabalho procura mostrar como os ele-
mentos de referenciação são organizados no texto poético, ao ponto de produzirem 
movimentos progressivos e regressivos e, em uma única estrofe, conseguem esta-
belecer ligações coesas, de forte carga argumentativa e expressivo efeito denuncia-
dor de importantes causas sociais de uma época. Com base nessa ideia, destaca-se 
a importância de um ensino baseado na análise do texto poético, entendendo-se 
que, havendo a sua correta interpretação, o aluno se vale de complexos e diver-
sos procedimentos, pois ele desperta para a criticidade, opina sobre os escritos, 
e é estimulado à produção de texto, considerando o funcionamento da língua; e, 
consequentemente, a coesão e coerência que estão intimamente relacionadas no 
processo de produção e compreensão de texto.

Estudaram-se a distribuição e posições estratégicas dos elementos referenciais 
nas estrofes poéticas, estimulando o leitor a concluir a leituraenvolvido pelas incer-
tezas das anunciações instigantes,presentesno início do poema analisado. Após o 
levantamento e a interpretação desses itens lexicais que operam como referen-
ciadores discursivos, verificou-se o seu uso em relação à progressão temática.Para 
que sejam evidenciadas qualitativamente as características propostas pelo estudo, 
utilizou-se como corpus o poema de Carlos Drummond de Andrade, “ Congresso 
Internacional do Medo”.

Verificação dos elementos literários e retóricos, em poema

No texto a seguir, tanto envolvente quanto contagiante, Carlos Drummond de 
Andrade tece comentários acerca do medo, decorrente das incertezas, característi-
ca da virada da década de 30 para a de 40. No texto, a vida cotidiana sofre uma pa-
rada repentina, entra num período em que “provisoriamente, não se canta o amor”. 
E a despeito de o poeta saber que se trata de uma fase provisória, ele a percebe 
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inundada pelo medo. Um medo que parece extrapolar quaisquer limites, pois é en-
contrado nas mães, nos sertões, nos mares, nas igrejas, enfim em tudo e em todos.

 
Congresso Internacional do Medo

Provisoriamente não cantaremos o amor,
que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos.
Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços,
não cantaremos o ódio, porque este não existe,
existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro,
o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos,
o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas,
cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas,
cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte.
Depois morreremos de medo
e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas.

(Carlos Drummond de Andrade)

O poema moderno não obedece às estruturas formais como a rima, por exem-
plo. Ao contrário de muitos poemas que descrevem belezas ou idealizam o amor 
perfeito, “O Congresso Internacional do medo” possui um estilo lírico denunciador 
em que o poeta preferecomentar sobre esse sentimento que gera desequilíbrio, 
angústia, dúvida, insegurança e serve, paradoxalmente, como um verdadeiro pai e 
seguidor, devido ao contexto social da época, pois o período quando o poema foi 
escrito tinha um pano de fundo em clima de Guerra mundial, túmulo, morte, dor, 
sofrimento e muito medo.Trata-se de um medo de tal força que esteriliza os bra-
ços (estanca a força humana), pois se vive em um mundo que está em caos: com 
ditadores, soldados, mortes, e esses fatores deixam as pessoas desequilibradas e 
apavoradas.

Pela ótica da retórica e, de acordo com o contexto da época, percebe-se um 
ethos que busca evidenciar a realidade vivida pela sociedade, denunciando aconte-
cimentos e abordando temas universais que afligem o seu auditório de modo geral, 
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estimulando a reflexão, sensibilização, levando-o ao debate das questões sociais.O 
ethos também busca trabalhar com a ficção baseada na mera semelhança com o 
real, dispondo seus argumentos, usando o paralelismo entre os referentes: amor, 
medo e ódio, causando efeitos de curiosidade e fazendo refletir sobre realidades 
predominantes, entre elas, a indignação com a realidade humana e a idealização de 
um mudo menos cruel e mais justo.

Nos dois primeiros versos, o autor faz uso de um argumento baseado no ridícu-
lo para explicar a razão pela qual não cantará sobre um sentimento menos tenebro-
so ou mais tradicionalmente poético, como o amor, por exemplo – “Que se refugiou 
mais abaixo dos subterrâneos”. Logo após a confirmação do segundo e principal 
léxico do poema (terceiro verso), percebe-se a inclusão da palavra “ódio” que, no 
contexto poético, tem sua existência negada, mas sua presença como terceiro ele-
mento contrasta o efeito de prevalência do léxico principal, “o medo”. Juntos, esses 
três principais léxicos se encontram no mesmo campo semântico dos sentimentos 
e se distinguem entre si no contexto do poema.

Para expressar a dimensão desejada, Drummond usa doze vezes a palavra 
medo, num poema de apenas onze versos. Contrapondo com uma única citação 
da dicotomia amor – ódio, provoca a perfeita sensação de um temor cada vez mais 
“crescente”, ao empregar o termo de maneira mais densamente repetida a partir 
do sexto verso. No mesmo sentido, percebe-se também um caso de assonância, 
quando a vogal “o” acompanhada a palavra medo, dando a ideia de soma e, conse-
quentemente, quantidade.

Outro prisma que foi abordado foi o estilístico. Nele, percebemos que o poema 
possui algumas figuras de linguagem: uma é a personificação dos substantivos abs-
tratos (principalmente o medo); outra, como já expressado, seria o uso constante 
de repetições para chamar atenção do leitor, pois o medo, como se sabe, é uma 
constante na vida do homem em meados dos anos 40 e transforma essa vida em 
um verdadeiro caos que é constante, tais quais essas repetições. Além disso, há os 
recursos sonoros, pois apesar de não haver rimas externas no poema, há rimas 
internas e a predominância é de encontrarmos aliterações, pois a repetição sonora 
da vogal “o” é bem visível (“existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro”).
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Os elementos de refenciação

Na análise proposta, será adotada a classificação de Koch e Elias (2007), que 
postula, em primeiro lugar, a existência de duas grandes modalidades de coesão: a 
referencial e a sequencial. Destaca-se, em nossa análise, a coesão referencial, ado-
tando também algumas considerações feitas por Fávero (2006). A coesão sequen-
cial é aquela que diz respeito aos procedimentos linguísticos por meio dos quais se 
estabelecem diversos tipos de interdependência semântica e/ou pragmática entre 
enunciados (ou partes de enunciados) à medida que se faz o texto progredir, sem 
que haja retomada dos itens, sentenças ou estruturas.

Já a coesão referencial ocorre entre dois componentes da superfície textual 
que remetem a (ou permitem recuperar) um mesmo referente (que pode, eviden-
temente, ser acrescido de outros traços que se lhe vão agregando textualmente). 
Esta é responsável pela progressão do texto através da retomada de referentes, 
utilizando vários mecanismos, como a repetição de expressões, o uso de pronomes, 
a elipse, etc.

Observa-se que a referenciação está na construção e reconstrução de objetos-
de-discurso, isto é, a utilização de elementos que se utiliza em discursos está de 
acordo com a percepção de mundo, de conhecimentos, pensamentos, de crenças, 
(KOCH & ELIAS: 2007, 123). Quando se escolhemtermos para comunicar aos outros 
sujeitos, essas escolhas representam estados de coisas, um “querer-dizer”, existe 
uma proposta, uma construção de sentido, uma interação entre os sujeitos.

Segundo Koch e Elias (2007, 125-126), na construção dos referentes textuais, 
estão presentes as seguintes estratégias de referenciação: Introdução, retomada 
e desfocalização.

Na primeira estratégia, um referente textual ainda não mencionado é introdu-
zido, permanecendo em foco. No terceiro verso percebe-se a introdução do refe-
rente principal – cantaremos o “medo”. Quando uma “entidade” é referenciada pela 
primeira vez em um texto, a expressão que a descreve é dita nova no discurso, é a 
primeira categorização do referente. A introdução desse novo referente se manifes-
ta por um elemento formalmente definido, é a apresentação da “entidade” a qual se 
discorrerá. Observa-se como existe uma apresentação do tão mencionado “medo”: 
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características – que esteriliza os abraços – medo que é nosso pai e nosso compa-
nheiro; somente então vai haver a citação de “quem” ou “o que” se tem medo. 

Na Retomada (manutenção), um termo já introduzido no texto é retomado 
através de uma nova forma referencial, por pronomes (pessoais e possessivos), - 
porque “este” não existe / “nosso” pai e “nosso” companheiro – ou por sinônimos, 
mantendo a correferencialidade, fazendo com que seja ativado na memória, perma-
necendo saliente.Observa-se que a relação anafórica se dá por meio das expressões 
pronominais, as quais, vazias de significação, são interpretáveis porque se referem 
a elementos já explicitados no contexto.

As anáforas são atividades de referenciação e remissão a termos indispensá-
veis para a compreensão textual. Elas são como “costuras”, porque unem os enun-
ciados uns nos outros. Dessa forma, a atividade anafórica, como elemento de coe-
são, é muito importante na construção da coerência do poema estudado.

Percebe-se, ainda, o uso de muita repetição do mesmo item lexical (medo). 
Essemecanismo de conexão marca a grande articulação da progressão temática. 
O termo sendo repetido garante ao poema, o surgimento de novos elementos com 
toda uma particularização que ressalta a crítica que se quer fazer. Essa repetição do 
mesmo termo é chamada de reiteração.

Na desfocalizaçãopercebe-se a ativação de um novo referente, deslocando a 
atenção para este que vai ocupar a posição focal, mas deixando o outro referente 
disponível para ser ativado a qualquer momento.No poema analisado, o autor dei-
xa os primeiros objetos de discurso introduzidos: “amor e ódio” de lado e passam 
a falar sobre o “medo”, que passa a ocupar o foco de atenção; isto é, uma desfo-
calização.

Sobre as formas de introdução dos referentes no poema, observa-se a atuação 
do modelo de ativação “não-ancorada”, explicado por Koch e Elias (2007) como um 
dos tipos de processos de referenciação textual. Segundo as autoras, a introdução 
desses elementos se constitui na aplicação de um novo objeto-de-discurso sem ha-
ver associação com outros que já existiam no texto, como se visualiza no quarto 
verso do poema de Drummond - “Não cantaremos o ódio”.

Estão entre esses casos, a chamada anáfora associativa. Ela explora relações 
metonímicas, ou seja, as remissões são realizadas através de elementos que subs-
tituem ou mantêm relação com o referente, como se um fosse ingrediente do ou-
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tro. Nesta perspectiva, consideram-se também, não só as associações metonímicas, 
mas também as relações entre termos que se complementam.

A anáfora associativa ocorre com a introdução de um referente novo,”ódio”, 
explorando as relações metonímicas com o referente “medo”. Adescrição definida 
ódio não está simplesmente apresentando um referente novo, mas ativando um 
referente que havia sido introduzido através de uma inferência.

Aponta-se, ainda, o alto valor de progressividade das expressões, destacan-
do-se neste estudo o uso do “demonstrativo”que cumpre a função de sinalizar que 
o autor do poema está passando a um estágio seguinte de sua argumentação, fe-
chando o anterior por meio de seu encapsulamento. Um dos efeitos do demonstra-
tivo usado no poema é o de recuperar a informação dada, anteriormente, formando 
uma cadeia referencial, encapsulando uma informação do texto precedente.

Considerações finais

Pela análise do poema apresentado, verificou-se a utilização de referentes na 
produção poética moderna e demonstrar, de maneira sucinta, a importância do es-
tudo para a atuação do professor, como motivador da análise do gênero textual po-
ema, como atividade implementar no processo aprendizagem do ensino da língua. 
Nota-se, através do estudo, a necessidade de o educador ser capaz de modificar 
seu posicionamento metodológico de ensino de análise de textos, para auxiliar os 
alunos em suas dificuldades de compreensão, pensamento crítico e perceptividade 
dos elementos referenciais e coesivos que os auxiliam na exposição de ideias que-
compõemtextos coerentes.

Entende-se que o poema aqui analisado permite observar que os referentes 
são objetos-de-discurso que vão sendo construídos e reconstruídos durante a in-
teração verbal e que esses são altamente dinâmicos, ou seja, quando introduzidos 
na memória discursiva, vão sendo constantemente transformados, reconstruídos, 
recategorizados no curso da progressão textual, como afirma Koch (2004, p.12).

Por se tratar de um poema crítico - reflexivo da segunda fase drummoniana, 
percebe-se, por fim, que, através de uma linguagem simples e de usos constantes 
de repetições, pode provocar no leitor uma reflexão profunda, pois o medo torna-se 
tão poderoso que chega a ser agressivo. Assim, pode-se também inferir que o autor 
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provoque sérias transformações sociais e políticas, para evitar que o negativo con-
texto vivido, principalmente, na Segunda Guerra Mundial, não se torne uma conti-
nuação para os anos seguintes a ponto de deixar a humanidade amarela e insegura 
de medo, como o poema aborda.
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Considerações iniciais

Esse trabalho concentra-se em analisar a ocorrência e relevância dos textos 
orais em sala de aula, explorando, sobretudo, o texto oral no gênero entrevista com 
enfoque na análise dos processos textuais,acima de tudo, a referenciação aplicada 
ao texto argumentativo oral, partindo do postulado fundamental de que a língua e 
o seu uso são fundamentalmente argumentativos.

A motivação para abordagem desta temática, relacionada à organização argu-
mentativa do texto oral,sob a ótica da referenciação,surge a partir da constatação 
de haver muitos trabalhos na literatura escrita que na oral. É o gênero entrevis-
ta oral, que exibe a argumentação, enquanto característica intrínseca da língua do 
texto falado, proporcionando de acordo com Espíndola (2004, p. 33): “evidenciara 
estrutura desses textos, as funções textual-interativas dos elementos que os com-
põem, bem como outras particularidades específicas”.

Marcuschi(1988),na Análise da Conversação, faz distinção entre duas catego-
rias de  interação verbal:as causais e as institucionalizadas.Na primeira classe, estão

(...) todos os tipos de eventos interacionais para os quais não há uma 
preparação prévia nem tema definido; os parceiros emgeral se co-
nhecem;as interações são geralmente privadas e as possibilidades 
de intervenção por parte dos falantes são em princípio igualitárias. 
(MARCUSCHI, 1988, p.52).
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De acordo com o mesmo autor, integram o segundo grupo

(...) os eventos interacionais que usualmente têm um objetivo definido, 
as situações são geralmente públicas e os contextos caracterizados por 
normas convencionalizadas; os participantes nem sempre se conhecem 
e um deles apresenta, em princípio, um papel específico e predominan-
te derivado de sua posição institucional. (MARCUSCHI, 1988, p.52).

Espíndola (2004, p. 83) complementa a análise de Marcuschi, ao considerar: 
“rotular uma interação de casual ou institucionalizada é, em outras palavras, eviden-
ciar as relações de poder que as permeiam” e, de acordo com o tipo de poder que 
cada participante exerce um sobre o outro, essa interação pode ainda ser classifica-
da como simétrica ou assimétrica, e ainda como casual ou institucionalizada.

Ainda de acordo com Espíndula (2004), nas interações assimétricas, o direito 
de conduzir a interação cabe a um dos participantes, enquanto que, nas interações 
simétricas, pelo menos em teoria, todos os participantes teriam direitos iguais na 
condução da interação (escolha do tema, tempo de uso da palavra etc.).

Assim, as conversações diárias, naturais e espontâneas são classificadas como 
interações verbais casuais e simétricas. Já as entrevistas, foco deste trabalho, corres-
pondem a interações verbais institucionalizadas e assimétricas, uma vez que se de-
senvolvem com um objetivo predefinido, inseridas em situações públicas, tendendo 
a contemplar um público específico e são dirigidas por normas convencionalizadas 
em um contexto no qual um dos participantes, devido a sua posição institucional, 
deve conduzir a interação.

Características metodológicas

Este trabalho objetivou estudar as marcas próprias da oralidade, as quais 
acontecem numa entrevista, durante uma conversação radiofônica, a partir de 
uma visão textual-discursiva, interativa e sociocognitiva, pois são eventos recor-
rentes quanto à referenciação. Busca-se explicar como os referentes são introdu-
zidos, conduzidos e retomados, apontados e identificados no texto oral, gênero 
entrevista oral. Dessa forma, entender as principais características sobre referen-
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ciação, oralidade e sua aplicação na sala de aula, constitui o desafio no exercício 
da docência de qualquer professor.

A metodologia adotada foi a qualitativa, de caráter bibliográfico, ancorada em 
referenciais teóricos como Koch e Marcuschi (1998; 2002), Cavalcante (2015), Espín-
dola (2004), Neves (2004), Fávero (2003), Antunes (2003),dentre outros. A pesquisa 
segue uma linha descritivo-interpretativa, através de uma análise sob a ótica da 
referenciação, do texto oral, gênero entrevista oral, a fim de identificar o papel da 
organização, interação e produção de sentidos dentro do gênero textual estudado, 
transcrito de acordo com as normas específicas de transcrição. 

Leitura da realidade encontrada na entrevista oral

Aspectos sobre a oralidade

Explorar o aspecto oral da língua em sala de aula, por sua vez, vem somar nes-
se trabalho no sentido já atestado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 
ao referir-se a essa modalidade no ensino de língua materna

Ensinar língua oral deve significar para a escola possibilitar acessos 
a usos de linguagem mais formalizados e convencionais, que exijam 
controle mais consciente e voluntário da enunciação, tendo em vista 
a importância que o domínio da palavra pública tem no exercício da 
cidadania. (PCN, 1999, p.67)

 
A partir dessas orientações feitas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

ficam evidentes a necessidade e relevância de se abordar a oralidade na escola, 
sobretudo em uma sociedade em que a fala vem ocupando importante lugar de 
destaque, visto que ela está presente na maior parte das relações comunicativas, 
não cabendo mais à escola apenas ensinar ao aluno ler e escrever, mas, sobretudo, 
instruir o aluno a relacionar a língua as suas práticas sociais.

Dentro desse cenário que vai além dos muros escolares e pauta-se na realida-
de, torna-se necessário abordar a questão da língua oral, cujo objetivo de acordo 
com os PCNs é propiciar ao aluno um conjunto de competências que o torne capaz 
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de conviver na sociedade na qual está inserido, sendo capaz de utilizar a língua de 
acordo com os diferentes usos sociais. Ao apropriar-se dessa oralidade, para comu-
nicar-se, o aluno a partir de algumas orientações passadas pela escola sobre o fun-
cionamento da língua oral, começa a apropriar-se também das estruturas e funções 
dos gêneros orais que fazem parte da sociedade, como o gênero entrevista.

A modalidade oral, através dos textos orais, como conteúdo a ser explorado 
na escola, já vem sendo defendida por importantes estudiosos da linguagem, como 
Marcuschi (2001) e Neves (2004), além dos próprios PCN que colocam essa modali-
dadeem igualdade de importância com a modalidade escrita, ressaltando a relevân-
cia desse estudo no desenvolvimento da competência discursiva dos alunos.

Para Fávero (2003, p.10), “historicamente a escrita, sobretudo a literária sempre 
foi considerada a verdadeira forma de linguagem e a fala, instável, não podendo 
constituir objeto de estudo”. Partindo dessa reflexão, justifica-se historicamente o 
fato de a língua escrita ser socialmente sinônimo de detenção de conhecimento, 
primeiramente literário, depois clássico e finalmente, também, científico.

Por consequência, isso delegou à modalidade oral menor valorização pela so-
ciedade, no entanto a língua falada é parte da cultura, sendo esta moldada pela 
fala,por meio da língua é possível perceber as características linguísticas e também 
socioculturais de um falante ou de um grupo de falantes, refletindo a visão de mun-
do destes, assim como suas crenças, atitudes e ideologias.

Certamente, pode-se afirmar que esta supervalorização da língua escrita afe-
tou profundamente a língua oral, atribuindo à fala o lugar do erro, do informal, 
segundo Fávero (2003). Essa situação passada à escola pode ter desencadeado a 
visão dicotômica entre escrita e fala sobre a qual Marcuschi (2001) considera que 
não se deveanalisar as relações entre língua oral e escrita em uma perspectiva 
dicotômica, o que acaba por atribuir à modalidade escrita um caráter explícito, pla-
nejado e elaborado, ao passo que à modalidade oral caberia a implicitude, o não 
planejamento e a falta de elaboração.Essa visão prejudica o trabalho do professor 
que acaba não discutindo com os alunos as informações provindas de textos for-
mais em língua falada.

Neves (2003) corrobora com a ideia deste trabalho,afirmando que na escola o 
mais importante é a língua em funcionamento, o que significa avaliar as relações en-
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tre fala e escrita e leitura como práticas discursivas, todas elas como uso da língua, 
sem hierarquia entre si, servindo cada qual a um objeto de reflexão.

Antunes (2003) também faz referência à oralidade em sala de aula, alertando 
que muitos professores não conseguem desenvolver em seus alunos uma compe-
tência comunicativo-interativa, por acreditarem que os usos da língua oral são tão 
presentes no cotidiano que dispensam ser abordados como matéria das aulas.

Contribuições fornecidas pela referenciação

Nesta parte do trabalho, estudamos as principais características no que diz 
respeito à Referenciação. De acordo com Cavalcante; Filho & Brito (2014, p. 29), a 
referenciação é uma (re)elaboração da realidade, no sentido de que “a primeira ideia 
sobre o processo da referenciação se apoia na constatação de que a função primor-
dial da linguagem é prover uma forma de acesso a uma dada realidade”. Em outras 
palavras, para entender de forma clara os processos referenciais, é necessário com-
preender que os objetivos e características expressas em um texto não são perma-
nentes ou imutáveis, estão em constante processo de evolução e transformação. 

Os textos lidos ao longo do dia podem possuir propósitos argumentativos dife-
rentes, como a constatação de elementos referenciais que são retomados durante 
a leitura e evidenciados através do propósito argumentativo que o autor do texto 
propõe. É o caso da recategorização referencial, onde expressões podem estabele-
cer novos pontos de representação, contribuindo para a recategorização. 

Sobre a referenciação aplicada na sala de aula, Cavalcante; Filho & Brito (2014, 
p. 35) ainda afirmam: “o aluno deve saber que a linguagem traz poder, mas, ao mes-
mo tempo, ele deve ser estimulado a exercer esse poder com responsabilidade, o 
que exige uma preocupação com a coletividade”. Dessa forma, percebe-se a impor-
tância de entender os processos referenciais de forma ampla, já que é um desafio 
trabalhar linguagem de maneira clara, afinal, todo estudante nasce com a lingua-
gem, mas é preciso compreensão de que a linguagem possibilita a comunicação na 
vida de qualquer indivíduo. 

Além de uma (re)elaboração da realidade, a referenciação se destaca por meio 
do processo de negociação. Observa-se que a maioria das pessoas entendem por 
negociação os integrantes de um processo empreendedor. No entanto, esses inte-



302

XXVI Jornada do Gelne

grantes interagem, proporcionando o entendimento mútuo através da linguagem. 
Assim, entende-se que quando indivíduos “[...] produzem e compreendem textos, 
os sujeitos participam ativamente da interação, de modo que estão sempre nego-
ciando os sentidos construídos”. Em outras palavras, Cavalcante; Filho & Brito (2014, 
p. 35) defendem que a negociação é fundamental para a referenciação, pois faz 
parte do trabalho de construção de referentes, que é uma atividade intersubjetiva. 

Entende-se por referenciação, também, o processo sociocognitivo, que busca 
estabelecer uma espécie de relação entre a cognição e as experiências culturais, os 
conhecimentos prévios do locutor. Além disso, o processo sociocognitivo será uma 
adição da cognição + os conhecimentos sociais e/ou de mundo do indivíduo. Assim, 
o evento textual-discursivo se mostra através da referenciação, ou seja, a função da 
referenciação caminha sob o viés da realidade. Na verdade, o processo de referen-
ciação só é possível porque a construção dos referentes está atrelada ao funciona-
mento da linguagem, que é de ordem sociocognitiva. 

A presença dos elementos orais e referenciais no gênero entrevista oral

O texto a seguir foi escolhido como amostragem para a análise proposta nes-
te trabalho. É uma entrevista radiofônica transcrita a partir de normas específicas 
de transcrição propostas por Marcuschi (2003). A entrevista aconteceu em outubro 
de 2014, em uma rádio da capital de Alagoas. De acordo com Cavalcante; Custódio 
Filho e Brito (2014), entende-se por referenciação o processo de identificação de 
referentes em um determinado texto. 
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L1: Já estamos de volta ao vivo... a partir de agora a gente conversa com a... 
coordenadora da Semana de Arquitetura e Urbanismo... eu queria que ini-
cialmente você definisse que pauta vai ser discutida durante essa semana...
L2: Bom dia... a décima semana de arquitetura e urbanismo tem como tema 
central dinâmicas do espaço habitado... tem como objetivo principal atrair 
diversos profissionais de áreas distintas que vai tratar esse tema em co-
mum... a nossa intenção é... trazer uma reflexão de como se dá a apropria-
ção desse espaço urbano...

L1: ...como é que se dá (a apropriação do espaço urbano)... você como futura 
profissional da área de arquitetura...
L2: Eu acho que a forma como a gente tem projetado o espaço tem sido de 
forma um pouco equivocada... tá faltando... a discussão mesmo de como se 
dá essa apropriação do espaço... talvez a faculdade por meio dessa sema-
na de arquitetura e urbanismo ela tem a intenção de exatamente levantar 
essas questões...

L1: Eu sempre enxerguei a academiané como uma coisa ainda muito prag-
mática... você tem como principal ponto coisas que possam ser usadas de 
forma prática... eu sempre escuto muito a questão do modelo educacional 
brasileiro né... estuda muito pouco né para a vida e isso pra mim ainda é um 
erro muito grande...

Corpus da pesquisa

O trecho selecionado para análise fala sobre uma entrevista entre o locu-
tor da rádio (representado por L1) e a coordenadora da Semana de Arquitetura 
e Urbanismo de uma faculdade do Estado de Alagoas (representada por L2). Ini-
cialmente, a conversação tem foco na Semana de Arquitetura e Urbanismo, obje-
tivando divulgar e esclarecer dúvidas sobre o evento. Os participantes também 
conversam sobre o tema do evento e opinam acerca das dinâmicas do espaço 
urbano habitado e mobilidade urbana. 

Para Cavalcante; Custódio Filho e Brito (2014), uma introdução referencial 
ocorre quando o referente “estreia” no texto de alguma maneira. É exatamente 
o que acontece na primeira fala de L1, ao utilizar o referente “Semana de Arquite-
tura e Urbanismo”, já que se trata de uma entrevista radiofônica, a informação é 
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considerada nova, sendo retomada no final de sua fala com o referente“semana”, 
deixando uma pergunta indireta na frase: “...que pauta vai ser discutida durante 
essa semana...”, que é respondida por L2 na fala seguinte. 

Na segunda fala, vê-se que o referente “dinâmicas do espaço habitado” é 
retomado com “esse tema em comum”, que também é retomado no referente se-
guinte com “apropriação desse espaço urbano”. Os três referentes falam do que 
será abordado na “Semana de Arquitetura e Urbanismo”, mostrando as diversas 
formas utilizadas por L2 para evitar a repetição de um referente de mesmo nome. 
Na fala seguinte de L1, percebe-se a retomada do assunto através do referente 
“arquitetura” e o jogo de palavras utilizado pelo locutor “você como futura profis-
sional da área [...]” para que L2 continue sua fala. 

Espíndola (2004) afirma que os marcadores “né” e (eu) “acho” (que) possuem 
funções semântico-discursivas e são responsáveis pelo encadeamento discursivo
-argumentativo do texto falado. O marcador “né” possui diversas funções; a prin-
cipal é de reforçar o argumento apresentado e/ou deixar um questionamento. O 
(eu) “acho” (que) tem duas principais e únicas funções: a) expressar uma opinião; e 
b) demonstrar incerteza acerca do que se fala. 

No começo da fala de L2, vê-se o uso do marcador discursivo “eu acho que”, 
usado, neste momento, para mostrar a opinião do locutor acerca do referente 
retomado em seguida, a “apropriação do espaço urbano”. Ainda em sua fala, o re-
ferente “semana de arquitetura e urbanismo” é resgatado; logo após o referente 
“essas questões” recupera o tema do evento, “a apropriação do espaço urbano”. 

Em sua última fala, L1 apresenta sua opinião acerca do referente trabalhado 
na entrevista radiofônica através do marcador discursivo “né”, que,segundo Espín-
dola (2004), reforça sua argumentação. Em outras palavras, L1 repete o “né” três 
vezes para garantir que sua opinião sobre “a coisa”, referente de “academia” seja 
entendido, já que “coisa” não tem uma definição exata no referencial linguístico, 
ou seja, é como o locutor define a “academia”, referente, também, de “faculdade”, 
apresentado no começo da entrevista. 

Dessa forma, percebe-se que, em uma simples conversa radiofônica, a inte-
ração acontece de forma natural. Os participantes assinaram um “negócio”, re-
sultando na interação sobre a realidade apresentada pelos integrantes, já que a 
referenciação também está ligada à realidade. 
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Considerações finais

Os resultados apontam para o entendimento de que usar e compreender a 
referenciação, no texto oral, significa uma atividade discursiva de relevante papel 
na organização, interação e produção de sentidos, que são viabilizados por meio 
do estudo da oralidade e da referenciação no gênero entrevista oral. Os elemen-
tos encontrados também mostram a função semântico-discursiva de marcadores 
conversacionais, como o “né” e o (eu) “acho” (que) e seus respectivos papeis dentro 
do gênero estudado. 

De acordo com Cavalcante; Custódio Filho e Brito (2014), a referenciação de-
fende que a função primordial da linguagem é conduzir o caminho para uma de-
terminada realidade. Dessa forma, acredita-se que as características e objetivos 
expressos em um texto nunca são inalteráveis, estão em processo de evolução e 
transformação. 

Entende-se, portanto, que a referenciação aplicada ao texto oral é um desafio 
para a sala de aula, mas não é impossível, pois existem diversas formas de traba-
lhar a referenciação em sala de aula,  uma vez que os elementos referenciais estão 
presentes nas manifestações orais de qualquer indivíduo.
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Introdução

O presente trabalho tem por finalidade amparar uma pesquisa de maior es-
copo, na qual investigamos de que maneira alunos do ensino médio de uma escola 
pública do Ceará (co)constroem, no âmbito das questões do Enem, as relações refe-
renciais anafóricas estabelecidas nas cadeias textuais constituídas entre três partes 
do gênero textual ao qual denominamos questão do Enem.

Para tanto, trazemos alguns conceitos que julgamos basilares para o enten-
dimento da proposta de pesquisa presente neste artigo. São eles os conceitos de 
gênero do discurso, acerca do qual trazemos os postulados de Bakhtin (2000) e Mar-
cuschi (2008); de referenciação, com base na proposta de Mondada e Dubois ([1995] 
2003); das categorias oriundas da referenciação, objetivando, finalmente, a análise 
das relações referenciais em textos multissemióticos a partir das contribuições de 
Bentes, Ramos e Alves Filho (2010), Custódio Filho (2011), e Oliveira (2012).

Julgamos, neste momento, adequado situar duas concepções teóricas que 
servem de base científica para todo o trabalho desenvolvido nesta pesquisa. A 
primeira delas diz respeito à concepção de língua enquanto fenômeno de caráter 
sociocognitivo, a partir da qual entendemos que “as ações verbais são ações con-

1. Aluno do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade Estadual do Ceará. 
E-mail: hyloleal@gmail.com.

2. Professora do Programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada da Universidade Estadual do Ce-
ará. E-mail: mariahelenicearaujo@gmail.com.
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juntas, ou seja, usar a linguagem é sempre se engajar em alguma ação na qual a 
linguagem é o meio e o lugar onde a ação acontece necessariamente em coorde-
nação com os outros” (KOCH; CUNHA-LIMA, 2011, p. 285). A segunda diz respeito à 
concepção de texto enquanto evento comunicativo para o qual convergem ações 
de cunho linguístico, cognitivo e social (BEAUGRANDE, 1997).

Constituído o panorama teórico da pesquisa, dedicamo-nos à análise de 
como se constituem as cadeias referenciais anafóricas em questões de base mul-
tissemiótica do Enem extraídas das edições 2012 e 2015 do exame.

Objetivamos também, a partir do presente estudo, contribuir com a expan-
são dos estudos em Linguística Textual, especialmente no campo da Referencia-
ção, que tratem de textos multissemióticos por entendermos que esta ainda é 
uma área pouco explorada neste ramo da ciência linguística, bem como buscamos 
contribuir com os estudos relativos ao Enem, de modo a incrementar as pesquisas 
que têm por base a preocupação com avaliação e ensino no âmbito da educação 
básica.

Os gêneros do discurso

Inicialmente, declaramos que a concepção de gênero aqui adotada tem suas 
bases constituídas a partir da concepção bakhtiniana de gêneros do discurso, o que 
implica o entendimento do gênero do discurso enquanto um enunciado relativa-
mente estável para o qual concorrem elementos de ordem temática, composicional 
e estilística (BAKHTIN, 2000).

É com base nesses pressupostos que trazemos as contribuições de Marcuschi 
(2008), a partir das quais

os gêneros textuais3 são os textos que encontramos em nossa vida diária 
e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos 
por composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concreta-

3. É oportuno esclarecer que, diferentemente de outros pesquisadores, não nos deteremos na discus-
são entre o conceito de gênero do discurso em oposição ao de gênero textual, uma vez que a análise 
acurada de tais nomenclaturas não constitui o objetivo da presente pesquisa. 
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mente realizados na integração de forças históricas, sociais, institucio-
nais e técnicas. (MARCUSCHI, 2008, p.155).

A partir de tais postulados, Marcuschi (2008) nos leva a conceber o conceito de 
gênero textual como uma espécie de entidade taxonômica que resguarda no seu 
interior uma ampla variedade de textos, cujas características se assemelham por 
sua forma funcional, estilística, assim como uma unidade discursiva, sempre reco-
berta por outras informações contextuais, seja de ordem social, histórica, técnica 
ou institucional.

Por se tratarem de uma espécie de veículo da comunicação humana, o número 
de gêneros registrados e analisados em pesquisas diversas tem crescido vertigino-
samente. Essa é uma característica inerente ao gênero já prevista por um de seus 
principais teóricos, na teoria dos gêneros do discurso moderna: 

A riqueza e a variedade de gêneros do discurso são infinitas, pois a va-
riedade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa 
atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que vai dife-
renciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se desen-
volve e fica mais complexa. (BAKHTIN, 2000, p. 279).

Acrescentamos ainda o nosso entendimento do gênero enquanto “fenômenos 
de reconhecimento psicossocial que são parte de processos de atividades social-
mente organizadas” (BAZERMAN, 2005, p. 31), de modo que o texto amplamente 
conhecido enquanto questão do Enem – também chamado de item – caracteriza-se 
enquanto um gênero autônomo, o que passamos a detalhar a seguir.

O gênero questão do Enem
 
Para o presente estudo, embasados no conceito de gênero acima exposto e 

analisando as questões constantes no caderno de provas do Enem, consideramos, 
como entidade de componentes indissociáveis, o texto que se constitui de três ele-
mentos distintos: texto-base – texto motivador da questão, podendo ser mais de 
um, de acordo com a questão em análise –, texto-instrução – compreendido enquan-
to enunciado da questão – e texto-opção – compreendido enquanto o conjunto de 
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cinco alternativas presentes na questão. A nosso ver, a junção desses três elemen-
tos resulta em um texto autônomo, caracterizado como um gênero singular, o qual 
admitimos nomear questão do Enem.

Para o enquadramento das questões do Enem em um gênero textual – ou dis-
cursivo – distinto, valemo-nos dos postulados de Bakhtin (2000), no tocante a con-
ceber que, sob o ponto de vista temático, composicional e estilístico, os gêneros 
textuais têm características relativamente estáveis, o que nos permite, por meio 
destes elementos, e não de forma aleatória, traçar um contínuo entre que textos 
pertencem a um mesmo gênero e que textos pertencem a gêneros distintos. Nas 
palavras do filósofo da linguagem,

Esses três elementos (conteúdo temático, estilo e construção compo-
sicional) fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos 
eles são marcados pela especificidade de uma esfera de comunicação. 
Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas 
cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente es-
táveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discur-
so. (BAKHTIN, 2000, p. 279). 

Analisando especificamente o gênero questão do Enem, percebemos que, ape-
sar de o texto-base ter certa liberdade genérica (pode se tratar de uma notícia, de 
uma charge, de um gráfico, de um texto literário etc.), a sua escolha sempre se dará 
de acordo com o fim vislumbrado pelo autor da questão, estando pautada pelas 
limitações inerentes ao suporte. Esse fim deverá enquadrar-se nos objetivos previs-
tos pela Matriz de Referência do Enem, sendo, desta forma, limitado, previsível, ou 
‘estável’. Para além do texto-base, a questão Enem, como um todo, reitera, em seus 
elementos linguísticos (conteúdo temático, estilo e construção composicional), tipos 
relativamente estáveis de enunciados e finalidade comunicacional também previ-
sível, o que, segundo nosso entendimento, caracteriza-a como um gênero textual 
distinto. 

Desta forma, a perspectiva de gênero aqui apresentada permite-nos endossar 
nossa proposta de relação triunívoca entre os elementos texto-base, texto-instru-
ção e texto-opção – que poderiam ser considerados gêneros textuais distintos – e 



311

XXVI Jornada do Gelne

a questão Enem como um todo textual, a fim de caracterizarmos esse todo como o 
gênero questão do Enem. 

É como base nessa concepção de questão do Enem enquanto gênero textual 
autônomo, composto por três movimentos retóricos relativamente estáveis, que 
analisaremos o corpus deste artigo.

A referenciação

Para este trabalho, em relação à concepção de referência, apresentamos como 
pressuposto geral a assunção do que fora postulado por Mondada e Dubois ([1995], 
2003, p. 17) no que diz respeito ao entendimento da língua enquanto “conjunto de 
práticas discursivas e cognitivas social e culturalmente situadas a partir das quais os 
sujeitos constroem versões públicas do mundo”, em oposição ao sistema de etique-
tagem que entende a referência como uma maneira de identificar os elementos que 
estão presentes no mundo.

Desta forma, trabalhamos com a concepção de referência que entende o pro-
cesso de referir a partir da construção contínua de objetos de discurso como uma 
ação que busca, por meio de processos referenciais variados, a estabilização da 
referência. “Esta abordagem implica uma visão dinâmica que leva em conta não 
somente o sujeito ‘encarnado’, mas ainda um sujeito sociocognitivo mediante uma 
relação indireta entre o discurso e o mundo.” (MONDADA; DUBOIS, [1995], 2003, p. 
20, grifo das autoras). A esta concepção processual de referência as linguistas fran-
cesas atribuíram o nome de referenciação.

Processos referenciais

Entendida, portanto, a referenciação como uma “proposta teórica que salienta 
o caráter altamente dinâmico do processo de construção dos referentes em um tex-
to” (CAVALCANTE; CUSTÓDIO FILHO; BRITO, 2014, p.27), passamos à apresentação 
das categorias basilares oriundas deste campo de investigação da língua, também 
denominadas processos referenciais.
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Admitamos, incialmente, referenciação como todo o processo de cunho refe-
rencial que abarca três elementos distintos: a introdução referencial – momento em 
que os referentes são introduzidos no discurso, seja por meio de inserção direta 
ou alusiva, ou, nas palavras de Koch & Elias (2010), “ancorada ou não ancorada” –, 
as anáforas – momento em que há a retomada dos referentes introduzidos, esta 
podendo se dar de forma direta ou indireta (CAVALCANTE, 2011) – e a dêixis – pre-
sença de elementos que orientam a retomada dos referentes em aspectos como 
pessoa, espaço, tempo, memória, ou social, podendo ser cotextuais ou contextu-
ais (CAVALCANTE, 2011) e que, quando enunciados, concorrem para a construção 
de um campo dêitico cujas coordenadas perpendiculares funcionam como cenário 
para a interpretação de enunciados (COSTA, 2010).

Ainda no que diz respeito aos processos referenciais, aderimos ao que fora 
proposto por Cavalcante (2011) e Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014), que, de 
modo geral, trazem as concepções amplamente aceitas na atualidade dos estudos 
acerca do tema.

Apresentaremos, no subtópico a seguir, as concepções teóricas acerca dos 
processos referenciais de ordem multissemiótica utilizadas como base teórica para 
nossa análise.

Processos referenciais de base multissemiótica

O trabalho com o texto de ordem multissemiótica representa algo com que 
os estudos clássicos da Linguística Textual não se preocuparam. Apesar de a lin-
guagem visual (não verbal) gozar há algum tempo do status de texto, os estudos 
empreendidos na elaboração do estado da arte do campo de pesquisa que hoje é 
denominado Linguística Textual não contemplaram a comunicação textual operada 
por esses artefatos sígnicos, conforme atestam Bentes, Ramos e Alves Filho (2010). 

Percebe-se, desta forma, “a necessidade de um alargamento do conceito de 
texto, de modo a incorporar nele elementos não verbais” (BENTES; RAMOS e ALVES 
FILHO, 2010, p. 398). A perspectiva de Bentes, Ramos e Alves Filho (2010) soma-se ao 
que advogam pesquisadores como Custódio Filho (2011), para quem
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[no âmbito da] Linguística Textual, a inclusão do caráter multimodal 
nas análises não deve se limitar à caracterização dos gêneros textuais, 
orientação que tem respondido pela esmagadora maioria das investiga-
ções sobre esse tema nessa disciplina. A multimodalidade, na verdade, é 
constitutiva de outros aspectos (além da configuração genérica) que fa-
zem parte da interação pela linguagem, como, por exemplo, as práticas 
referenciais. (p. 175).

Acreditamos, consoante Bentes, Ramos e Alves Filho (2010) e Custódio Filho 
(2011), que não mais se possa tratar os textos de ordem multissemiótica como para-
textos, cujo fim seria meramente assessorar a leitura de segmento verbal, de modo 
a ilustrá-lo ou esclarecer-lhe possíveis lacunas.

Defendemos nosso ponto de vista a partir de dois argumentos basilares: a) O 
texto que se apresenta especificamente em modo imagético é carregado de senti-
dos que não carecem, necessariamente, de segmento verbal para sua interpretação 
(vide exemplo 1); b) Mesmo o texto imagético que acompanha porções verbais apre-
senta sua significação e construção referencial próprias (vide exemplo 2).

 (1)

 

The Scream (O Grito), Edvard Munch, óleo e pastel sobre cartão, 1893.
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Grito_(pintura)#/media/File:The_Scream.jpg Acesso: 

01/02/2016.

É possível a construção, em (1), do objeto de discurso “grito de terror”, “grito 
de pavor” mesmo que não se saiba o título da obra de Edvard Munch. Se partirmos 
para o conhecimento de dados contextuais, como momento de produção da obra, 
período sociopolítico vivenciado pelos cidadãos e artistas da época, refinaremos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Grito_(pintura)#/media/File:The_Scream.jpg
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mais ainda a construção desse objeto de discurso, mesmo que não haja qualquer 
elemento verbal no entorno do texto.

(2)

Em (2), temos um exemplo trazido por Custódio Filho (2011) que ilustra com 
clareza nosso segundo argumento (b). Além disso, em (2), pode-se perceber a cons-
trução referencial sendo empreendida tanto pelo segmento imagético, quanto pelo 
segmento textual. 

Sendo assim, guardadas as distinções relacionadas aos tipos de elementos se-
mióticos, podemos concluir que “as imagens de um texto podem ter o mesmo es-
tatuto do conteúdo verbal quando se trata do papel das estruturas cotextuais na 
construção da referência”. (CUSTÓDIO FILHO, 2011, p.177). 

De forma complementar, concordamos com Oliveira (2012), quando afirma que 
“[para] qualquer signo ou processo de produção sígnica, as imagens não nascem ou 
não devem ser consideradas por si sós, mas como sendo geradas a partir de todo 
um processo cognitivo em que participam diversos elementos socioculturais e cren-
ças” (p. 34).

Tais posicionamentos permitem-nos perceber o quanto nosso pressuposto ba-
silar, a concepção sociocognitiva de língua, ampara o estudo da construção da refe-
rência a partir da existência de uma clara junção e continuidade entre os diversos 
modos semióticos de um texto na sua construção referencial, o que fora defendido 
por Custódio Filho (2011), como no exemplo (2).

Somos partidários, enfim, de que o alargamento do conceito de texto proposto 
por Bentes, Ramos e Alves Filho (2010) perpassa necessariamente o trabalho com a 
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construção da referência em textos multissemióticos4, desembocando no entendi-
mento de que “[as] imagens produzem e reproduzem relações sociais, comunicam 
fatos, divulgam eventos e interagem com seus leitores com uma força semelhante 
à de um texto formado por palavras” (ALMEIDA; FERNANDES, 2008, p.11, apud OLI-
VEIRA, 2012, p.32).

A multissemiose em questões do Enem e a constituição do seu 
processo referencial

A seguir, analisaremos como o processo referencial de ordem multissemiótica 
pode ser percebido, co-construído em duas questões extraídas do Enem de diferen-
tes edições. 

A primeira de nossas questões (3) traz, em seu texto-base, dois textos distintos, 
produtos de duas formas de produção de sentido: um poema e uma pintura. A par-
tir da leitura de ambos, o texto-instrução orienta o leitor/examinando a encontrar 
os pontos de contato entre as duas obras de arte solicitando, indiretamente, que o 
leitor/examinando identifique qual a alternativa presente no texto-opção que me-
lhor complementa a ideia de relação construída entre as duas expressões artísticas.

Entendido pelo leitor/examinando todo esse percurso bastante peculiar a 
questões de múltipla escolha, passemos a observar como se dá a construção desta 
“interseção referencial” solicitada pelo texto-instrução.

4. Embora seja considero que, dentro da perspectiva sociocognitivista, todos os textos são multisse-
mióticos, estamos aqui nos referindo àqueles cuja multissemiose se estabelece visivelmente na sua 
materialidade.
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(3) 

Questão 116 – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, caderno azul, Enem 2012.
LXXVIII (Camões, 1525?-1580)

Leda serenidade deleitosa,
Que representa em terra um paraíso;
Entre rubis e perlas doce riso;
Debaixo de ouro e neve cor-de-rosa;
Presença moderada e graciosa,
Onde ensinando estão despejo e siso
Que se pode por arte e por aviso,
Como por natureza, ser fermosa;
Fala de quem a morte e a vida pende,
Rara, suave; enfim, Senhora, vossa;
Repouso nela alegre e comedido:
Estas as armas são com que me rende
E me cativa Amor; mas não que possa
Despojar-me da glória de rendido.

CAMÕES, L. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008.

SANZIO, R. (1483-1520) A mulher com o unicórnio. Roma, 
Galleria Borghese. 
Disponível em: www.arquipelagos.pt. Acesso em: 29 fev. 
2012.

A pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, 
participaram do mesmo contexto social e cultural de produção pelo fato de ambos

1. apresentarem um retrato realista, evidenciado pelo unicórnio presente na pintura e 
pelos adjetivos usados no poema.

2. valorizarem o excesso de enfeites na apresentação pessoal e na variação de atitudes 
da mulher, evidenciadas pelos adjetivos do poema.

3. apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela sobriedade e o equilíbrio, 
evidenciados pela postura, expressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no 
poema.

4. desprezarem o conceito medieval da idealização da mulher como base da produção 
artística, evidenciado pelos adjetivos usados no poema.

5. apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela emotividade e o conflito inte-
rior, evidenciados pela expressão da moça e pelos adjetivos do poema.

Grifo nosso.

Fonte: Enem 2012, Caderno de questões azul, 2º dia. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/
web/enem/edicoes-anteriores/provas-e-gabaritos. Acesso em 01/02/2016.

http://portal.inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/provas-e-gabaritos
http://portal.inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/provas-e-gabaritos
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Percebe-se, no exemplo (3), no âmbito do texto-base verbal, o emprego de rica 
adjetivação que vai, ao decorrer do texto, construindo a imagem do referente que 
será cotextualmente delimitado apenas no décimo verso sob o referente “Senhora”. 
Neste momento, o leitor/examinando já, provavelmente, percebe como o objeto de 
discurso “Senhora” é construído ou categorizado pelo eu lírico5.

Por seu turno, ao proceder à leitura da imagem, o leitor/examinando depara-
se com uma imagem feminina do fim da idade média cujas características relativas 
à nobreza podem ser percebidas por meio de pistas, tais como a vestimenta uti-
lizada, o uso de joias e o local em que ela se encontra. Ainda em relação à figura 
feminina, pode ser evidenciada pelo leitor a postura ereta e tranquila, comumente 
associada a elementos de classe social dominante que podemos ver em pinturas 
outras ao longo da história e no próprio Renascimento, período ao qual perten-
cem a pintura e o poema. 

Ao contrapor imagem e texto, sobressaem-se os elementos de sobriedade e 
beleza natural que podem ser depreendidos tanto pelo objeto de discurso cons-
truído no texto-base verbal, quanto pelo objeto de discurso construído a partir da 
interpretação do texto-base imagético.

Podemos dizer, portanto, que o referente “Senhora” construído ao longo do 
texto de Camões se aproxima bastante da imagem da jovem senhora retratada na 
pintura de Sânzio exatamente a partir de uma representação idealizada de mulher 
que é comum a ambos os textos. A alternativa C seria, portanto, aquela que me-
lhor sintetizaria, de maneira coerente, a construção referencial empreendida por 
cada um dos autores. Por sua vez, as demais alternativas apresentam, individual-
mente, um ou mais de um elemento que rompe com a caracterização referencial 
empreendida pelos textos-base6. 

Dando continuidade às análises, podemos perceber que, no exemplo (4), a 
construção da referência ao longo desta questão do Enem também se dá de ma-

5.  O grifo que acrescentamos destaca alguns sintagmas que concorrem para a construção da dita ca-
tegorização. A saliência de tais sintagmas foi realizada com o único propósito de tornar mais evidentes 
tais construções.

6. Os trechos sublinhados em cada uma das alternativas contêm um ou mais elementos 
que rompem a caracterização referencial constituída pelos textos-base.
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neira colaborativa entre a porção imagética e a porção verbal. No entanto, diferen-
temente de (3), nesta questão, estamos diante de um texto-base elaborado ape-
nas por imagens. Ainda assim, aqui, a construção da referência também se dá ao 
longo da leitura dos demais elementos da questão: texto-instrução e texto-opção.

(4)

QUESTÃO 129, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, caderno azul, Enem, 2015, 2ª 
aplicação.

VEIGA, D. Disponível em: http://dirceuveiga.com.br. Acesso em: 3 maio 2012

Considerando que a internet influencia os modos de comunicação 
contemporânea, a charge faz uma crítica ao uso vicioso dessa tecnologia, pois

A) gera diminuição no tempo de descanso, substituído pelo contato com outras 
pessoas.
B) propicia a continuação das atividades de trabalho, ainda que em ambiente 
doméstico.
C) promove o distanciamento nos relacionamentos, mesmo entre pessoas 
próximas fisicamente.
D) tem impacto negativo no tempo disponível para o lazer do casal.
E) implica a adoção de atitudes agressivas entre os membros de uma mesma 
família.

Grifo nosso.

Fonte: Enem 2015, segunda aplicação, Caderno de questões azul, 2º dia. Disponível em: http://
portal.inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/provas-e-gabaritos. Acesso em 01/02/2016.

http://portal.inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/provas-e-gabaritos
http://portal.inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/provas-e-gabaritos
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Em (4), o texto-base nos apresenta um casal aparentemente trocando cumpri-
mentos virtuais antes de ir dormir. O que chama a atenção é que os cumprimentos 
são mútuos, de modo que, em vez de trocarem o prosaico beijo de boa noite fisica-
mente, uma vez que estão ambos na mesma cama, o fazem de forma virtual. Este 
texto, isoladamente, poderia ser comumente interpretado como uma crítica, sobre-
tudo se o leitor/examinando levar em consideração que tal texto é concebido sob 
a designação do gênero charge – sendo esta a sua apresentação original – aliado 
às implicações contextuais que estão ligadas ao referido gênero textual, tais como 
humor e crítica social.

A porção textual da questão que se segue, o texto-instrução, procede à catego-
rização do referente construído no texto-base ao caracterizá-lo como “uso vicioso 
da tecnologia”. Essa expressão aponta para o objeto de discurso em construção a 
partir da leitura da charge e apresenta orientação argumentativa bastante clara de 
modo a atualizar aquilo o que até então se havia construído referencialmente sob a 
ótica de ato vicioso, portanto reprovável.

No âmbito do texto-opção, por fim, a questão apresenta cinco continuidades 
para a construção referencial empreendida até então, podendo elas serem sumari-
zadas em: diminuição do tempo de descanso; continuação das atividades de traba-
lho em casa; distanciamento nos relacionamentos, mesmo entre pessoas próximas; 
impacto negativo no lazer do casal; atitudes negativas no seio familiar.

Tendo em mente a continuidade da construção referencial constituída até en-
tão, percebemos que o item C apresenta informações que colaboram com aquilo 
que fora referencialmente depreendido da imagem (texto-base) e atualizado pelo 
texto-instrução de modo coerente, a partir da interpretação que tem por base o 
hábito relatado na charge como algo vicioso, portanto prejudicial.
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Considerações finais

Com base no que fora proposto nesta pesquisa, acreditamos que a comunida-
de linguista poderá passar a observar as questões que compõem a avaliação anual 
do Enem sob um novo prisma, especialmente em relação a dois aspectos.

No que se refere ao estudo dos gêneros, poderemos observar a maneira como 
cada questão se constitui estruturalmente enquanto texto, passando a analisar o(s) 
modo(s) de articulação de seus elementos textuais internos e externos. 

No que se refere aos estudos da Linguística Textual, poderemos observar a 
construção referencial no interior das questões, em especial aquelas constituídas 
por textos cuja base multissemiótica se apresente visivelmente em sua materiali-
dade.

Acreditamos, ainda, que muito se tem a dizer sobre o processo global de lei-
tura de questões de múltipla escolha, e que este estudo tende a contribuir com o 
entendimento de tais processos leitores no que diz respeito aos textos compostos 
por linguagem verbal e não verbal.
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A CONSTRUÇÃO DA REFERENCIAÇÃO EM TEXTOS 
MULTIMODAIS: UMA ANÁLISE DA REPORTAgEM ESCRITA

FRANCIANE DA SILVA SANTOS (UFAL)
MARIA FRANCISCA OLIVEIRA SANTOS (UNEAL/UFAL)

Introdução

A construção da referenciação em textos multimodais, a exemplo do gênero 
reportagem escrita, é marcada pela presença forte de aspectos linguísticos que es-
truturam a progressão textual, tais como: a anáfora encapsoladora e mecanismos 
de rotulação. Os referentes textuais tornam-se objetos do discurso e estabelecem 
os nexos causais marcadores do contexto sócio-discursivo. A Referenciação, no tex-
to multimodal, é pautada por marcadores estilísticos, tais como: imagens, diagra-
mação das letras, dentre outros, que tornam o texto fluido e multi-informacional.

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a construção da Referenciação na 
Reportagem escrita, estilo Magazine, focando como objeto de análise as anáforas 
encapsoladoras e a rotlução como mecanismos que são utlizados para que se cons-
trua a coerência e a progressão textual. A Reportagem escrita é um gênero multi-
modal por natureza, tem como suporte a revista ou jornal e busca condensar a in-
formação com recursos imagéticos que ser informação veiculada mais facilmente. A 
amostragem utilizada na análise é uma reportagem da Revista Semanal Época, em 
que se estudam as anáforas, os mecanismos de rotulação e  artificios multimodais.

Referenciação e referente
 
A Referenciação, como objeto do discurso, tem sua construção pautada pelo 

uso de artefatos linguísticos, as anáforas, que desempenham o papel de resumir 
enunciados anteriores, contextualizando-os, permitindo a construção da progres-
são textual, pautada na coesão e corência textuais. Os referentes textuais marcam-
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se dentro e apontam para fora do texto. Para Melo (2011, p.64), “a referenciação se 
inscreve em relações histórico-ideológicas que determinam a produção dos efeitos 
de sentido”.

Para Cavalcante (2015, p. 06), 

Mondada inaugura a visão dinâmica de referente como objeto de discur-
so, alegando que o referente não mais corresponde nem às coisas reais 
do mundo que ele representa, nem às relações entre expressões refe-
renciais manifestadas no cotexto, do modo como se fazia nas análises 
de coesão referencial.

Os estudos sobre o referente, como objeto do discurso, pautam-se pelas ativi-
dades linguísticas em contexto de uso, a partir dos estudos textual-discursivos. O 
referente é elemento fundante da coerência textual, que se estrutura no momento 
da enunciação efetiva; tem nos aspectos linguísticos seus principais indicativos para 
textos multimodais. 

A Referência não é a representação do pensamento, mas designa um objeto 
particular (MELO 2011, p. 68). Sendo assim, é construída contextual e referenciada a 
partir dos mecanismos da própria língua. Dentre outros mecanismos de referenciar, 
destacamos a anáfora e a rotulação.

Os objetos-de-discurso em um texto não devem ser considerados como pré
-existentes, mas que se constroem e se reconstroem no próprio texto. Um elemen-
to bastante usado para retomar, construir e/ou reconstruir esses objetos é a aná-
fora. Ela é responsável por garantir, de alguma maneira, a progressão referencial 
e entende-la é buscar um conhecimento dos recursos linguísticos que contribuem 
para a construção do discurso.  Anáforas encapsuladoras ou encapsulamentos se-
rão entendidas como um tipo de expressão referencial que recupera uma parte do 
texto (ou do discurso) – e não apenas como um referente pontual – por meio de 
nominalizações, rótulos ou dêiticos. 
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gênero reportagem

As reflexões feitas hoje sobre o gênero discursivo partem primordialmente de 
seu papel essencial na linguagem por meio de ato comunicativo. Conceituar gênero 
não é tarefa fácil, pois ele concentra uma infinidade de possibilidades e significados 
perfeitamente aceitáveis à realidade em que esteja inserido. Entretanto, o gênero 
é considerado parcialmente como um enunciado de natureza histórica, ligado ao 
cotidiano e ao trabalho do homem, e que pode adequar-se a qualquer necessidade 
de quem o esteja produzindo. 

Para Marcuschi (2000, p. 5), “os gêneros são considerados como eventos comu-
nicativos e vistos como fenômenos ou entidades sociocomunicativas”, o que com-
prova seu papel comunicativo dentro da produção textual, além de ter papel social 
preponderante. Os gêneros surgiram exatamente devido à necessidade comunica-
tiva sociocultural, com a finalidade de transmitir as ações e intenções humanas para 
que haja a comunicação ou o entendimento entre os indivíduos que estejam utili-
zando o mesmo código e o mesmo gênero.

O gênero Reportagem comporta diversos olhares acerca das teorias que po-
dem estudá-lo. Como gênero textual dinâmico e multifacetado de informações, está 
estruturado sob uma gama de constituintes linguísticos que constituem adequada-
mente a mensagem trazida pelo texto, a exemplo das anáforas encapsuladoras e 
da referenciação. É primordial, para uma análise sobre a reportagem, estudarmos a 
construção dos referentes e do processo de progressão textual por meio de meca-
nismos que estabelecem a coerência e coesão textuais. 

O trabalho perseguiu respostas ṕara os seguintes questionamentos: Como 
se dá a construção da referenciação no gênero reportagem? Quais os mecanis-
mos multimodais utilizados? e De que forma a anáfora encapsuladora atua no 
processo de progressão textual no gênero em questão? Isso motivou a busca da 
Literatura específica acerca da referenciação como mecanismo coesivo do texto 
das reportagens.

A análise é baseada na recorrente presença de anáforas encapsuladoras em 
textos midiáticos e pela necessidade de percebermos o quanto elas subsidiam a 
construção das reportagens, favorecendo o processo de compreensão do texto. 
A reportagem foi vista como um gênero composto de partes que se sobrepõem e 
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desempenham funções tão importantes quanto o gênero como um todo. É o texto 
resultante de uma série de investigações e descrições de um fato, com caráter in-
vestigativo

Selecionamos os fatos veiculados, com base na visão do jornalista ou naque-
la defendida pela revista. O texto de uma reportagem tende a ter detalhamento 
de causa e efeito, soma de várias versões de um fato, às vezes conglomeração de 
informações, caráter narrativo, ramificação a partir de um ponto basilar da notí-
cia e retrato a partir de um ângulo subjetivo. A reportagem possui como partes: 
título, subtítulo, resumo ou lide, corpo e ideia-síntese. A manchete na verdade é 
um destaque de capa que é dado a uma reportagem especial, difere do título da 
reportagem que lhe deu origem, pois sofre uma organização diferenciada para ser 
publicada na capa. 

A revista semanal Época, suporte do gênero Reportagem, objeto em estudo 
neste trabalho, é uma revista estilo Magazine, pois apresenta informação em geral, 
tratamento diferenciado do texto, imagens e tratamento estético, que são dados à 
informação. Além de propaganda e assuntos de interesse midiático, é na verdade 
um jornalismo diversificado e profundo. O estilo magazine em revista pode classifi-
car as revistas quanto à estilística como: ilustradas, especializadas e de informação-
geral. A forma de conduzir a construção do texto talvez seja o maior diferencial da 
revista estilo Magazine, pois, desde a abertura do texto até o fim, há um trabalho 
minucioso de raciocínio e é por meio deste trabalho que o caráter persuasivo surge 
como pano de fundo do relato da informação, uma vez que se escreve para um pú-
blico fiel que precisa se interessar pelo texto até o fim, mas que há ainda a necessi-
dade de se atrair mais leitores para revista. 

A Reportagem é definida como texto multimodal por apresentar a combinação 
de diferentes modos semióticos utilizados na construção do artefato ou evento co-
municativo. Agrupa a linguagem imagética e verbal em um mesmo campo, com a 
finalidade de permitir que a informação tenha relevância e veracidade para o leitor 
que terá maior campo de sentidos a serem explorados.

As reportagens são gêneros multimodais, ou seja, são fortes na utilização de 
diferentes formas de interação textual, possibilitando o desenvolvimento de habi-
lidades de leitura de outras linguagens, além da linguagem verbal tradicionalmen-
te considerada na escola. Com as inovações tecnológicas, apresentam a escrita de 
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uma forma ousada. Sua forte presença na vida cotidiana alterou a forma de leitura 
e de apreensão do conhecimento, pois as informações são apresentadas de forma 
sucinta, concisa, associando recursos visuais a textos explicativos. 

Multimodalidade

O processo de compreensão textual pelo qual procuramos nortear nossas prá-
ticas discursivas se orienta pela perspectiva da multimodalidade que é um traço 
constitutivo dos gêneros. É, no texto, na materialidade dos gêneros, onde os modos 
(imagem, escrita, som, música, linhas, cores, tamanho, ângulos, entonação, ritmos, 
efeitos visuais, melodia etc.) são realizados. Para Dionisio (2014, p.43):

O que faz com que um modo seja multimodal são as combinações com 
outros modos para criar sentidos. Ou seja, o que faz com que um signo 
seja multimodal são as escolhas e as possibilidades de arranjos estabe-
lecidas com outros signos que fazemos para criar sentidos, com os mes-
mos, quais as articulações criadas por eles em suas produções textuais. 

Os textos multimodais são compostos por diversas linguagens como a verbal, 
a oral, a não verbal, a imagética, a sonora, entre outras, como registra Melo et al 
(2012), sendo difícil deixar de perceber a presença desses textos que circulam na 
sociedade atual. Sobre os textos multimodais ou a multimodalidade, Kress e van 
Leeuwen (2001: 20, apud MELO et al, 2012, p. 151) se posicionam da seguinte forma:

Definimos multimodalidade como o uso de diversos modos semióticos 
na concepção de um produto ou evento semiótico, juntamente com o 
modo particular segundo o qual esses modos são combinados – podem, 
por exemplo, reforçar-se mutuamente [...] desempenhar papéis com-
plementares [...], ser hierarquicamente ordenados, como nos filmes de 
ação, onde a ação é dominante, com a música acrescentando um toque 
de cor emotiva e sincronizar o som de um toque realista “presença”.

Um olhar sobre a multimodalidade, ou seja, um estudo que ultrapasse os limi-
tes do código linguístico e passe a considerar as diferentes modalidades semióticas 
como produtoras de sentido do texto a partir do estudo da Reportagem escrita 
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precisa levar em consideração a construção dos elementos referenciais que fazem 
a ponte entre o que é linguístico e o que é imagem, símbolo, permitindo que os sen-
tidos se construam na superfície textual.

Metodologia e análise

Para a realização da pesquisa no sentido de interpretar as reportagens, à 
luz da teoria adotada, elegemos a Abordagem Qualitativa, por ser a que melhor 
se aplica nesse quadro, uma vez que elucida os questionamentos e possibilita a 
interpretação dos fenômenos estudados. Esse estudo além de qualitativo, tem 
um viés de análise textual-descritiva, dentro do universo da pesquisa em Ciências 
Sociais, não apenas porque emprega métodos e técnicas inscritas no modelo qua-
litativo, mas, principalmente, porque compartilha dos pressupostos teóricos que 
fundamentam a pesquisa.

Gamboa (2002 apud OLIVEIRA, 2006) diz: “o dualismo quantidade/qualidade 
deve ser entendido como uma dimensão da técnica que, por sua vez, deve estar 
inserida num enfoque mais amplo que é a concepção epistemológica”. Oliveira 
(2006) ressalta: “esses posicionamentos garantem metodologicamente a possibi-
lidade de fazer uso de um procedimento quantitativo se necessário for”. Dessa 
forma, para a mesma autora e ratificado por nós, é importante ressaltar que a 
quantificação de alguns resultados pode também contribuir para a sua interpreta-
ção, desde que não seja tomada como uma prática excludente.

A coleta dos dados, para formar o corpus a ser analisado na pesquisa qualita-
tiva, requer do pesquisador consistência e perspicácia para que saiba realmente 
identificar o que é passível de análise e constitui um fenômeno a ser evidenciado. 

No universo da abordagem metodológica de cunho qualitativo, para Gamboa 
(2002), Triviños (1987), dentre outros, é possível dizer que a pesquisa qualitativa 
fundamenta-se nos pressupostos fenomenológicos, que não têm a preocupação 
de buscar a transformação ou emancipação do fenômeno social investigado. A 
pesquisa qualitativa pode ser válida quando produz uma descrição coerente de 
um fenômeno baseado no estudo consistente e detalhado. Isso nos permite re-
fletir acerca das posições que o pesquisador deve tomar em relação aos dados 
coletados, assim como frente ao pesquisados, se assim houver.
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Assim, analisamos uma reportagem da revista semanal Época, de circula-
ção nacional, que possui em constituinte linguístico anáfora encapsuladora e 
processos de rotulação. O exemplar foi adquirido em um período de três meses 
sucessivos (março a maio de 2014). Tem-se como universo para constituição do 
corpus as revistas estilo Magazine, em que, de um universo das revistas nacio-
nais destas foi selecionada a revista semanal Época; e dos gêneros constitutivos 
da revista optou-se por analisar as reportagens. A seguir, analisamos a reporta-
gem “A Redenção do plágio”.

Análise  – Reportagem: “A Redenção do plágio” 

A Redenção do plágio

A originalidade está fora de moda. Na era do excesso de infor-
mação, o futuro pertence àqueles que sabem identificar as boas 
ideias dos outros, combiná-las e aprimorá-las.
Felipe Pontes e Danilo Venticinque- 10 de março de 2014

Corpus da pesquisa

A reportagem “A redenção do plágio”, publicada na revista Época, em 10 de 
março de 2014, na seção “Debates e provocações”, é inicialmente esclarecida pelo 
subtítulo – “a originalidade está fora de moda. Na era do excesso de informação, o 
futuro pertence àqueles que sabem identificar as boas ideias dos outros, combiná
-las e aprimorá-las”– assim como também, já apresenta argumentos a favor da tese, 
em defesa do plágio, que serão reafirmados ao longo do texto.

A reportagem traz a imagem do quadro de Leonardo da Vinci “Mona Lisa”,  em 
montagem com o rosto da atriz Angelina Jolie, denominada como Remix. A imagem 
ilustra o teor da reportagem, pois o texto discute a questão de considerar o plágio 
não mais como uma atitude errada, libertando-o da imagem negativa. Cita vários 
exemplos de plágios a partir de diversos pontos de vista, a exemplo de Austin Kleon, 
de Michel Houellebecq e do poeta T.S. Eliot que ilustram e justificam as cópias de 
textos ou artes.  O texto pauta-se pela publicação do livro de Austin Kleon, “Roube 
como um artista – 10 dicas sobre criatividade”. 
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Nesta reportagem, identificam-se trechos com anáforas encapsuladoras que 
desempenham duas funções dentro do texto: “rotulam uma parte do co-texto que 
as precede e estabelecem um novo referente que poderá constituir um tema es-
pecífico para os enunciados subsequentes” (KOCH, 2006, p. 70). Destacam-se os 
fragmentos: a) “Eles não dialogam com os alunos, e isso atrasa a busca...”; b) “O pro-
blema ganha proporções enormes em decorrência da comunicação...”; c) “Diante 
desse conflito, estudiosos”; d) “... esse tipo de colagem literária...”; e) “...esse tipo 
de plágio não deveria...”, f) “Kleon chama essa prática de...”, g) “E isso raramente 
desecoraja...” e h) “Nada se cria, tudo se copia...”

Os termos em destaque, retirados do corpo do texto, desempenham função 
de anáfora encapsuladora, funcionando como um termo que engloba parte dos 
termos mencionados anteriormente no período. Eles resumem ou apontam para 
um outro referente no período seguinte, permitindo que a continuação do sentido 
textual tenha progressão.

Nos termos que seguem, observam-se mecanismos de rotulação para o termo 
“Plágio”, artifício que permite que texto se torne fluido e menos repetitivo. Desta-
cam-se no texto os termos: a) “repetição como uma transgressão ética...”, b) “...o 
compartilhamento de ideias...”, c) “...cópia acidental”, d) “...o uso de elementos 
de trabalhos anteriores como ponto de partida para criar algo novo...”, e) “... cola-
gem literária...” e f) “...poetas bons transformam em algo melhor, ou pelo menos 
diferente...”

As anáforas são usadas, quando introduzidas por um demonstrativo, como 
mecanismos de rotulação, pois estabelecem um novo referente, nomeado de outra 
forma, que poderá constituir um tema específico para os enunciados subsequentes, 
funcionando, ora como novo referente, ora como retomada do referente anterior. 



331

XXVI Jornada do Gelne

“Eles não dialogam com os alunos, e isso atrasa a busca por alguma solução”. 
O problema ganha proporções enormes em decorrência da comunicação 
ruidosa entre os professores e seus alunos... Enquanto os professores clas-
sificam toda repetição como uma transgressão ética. Diante desse conflito, 
estudiosos discutem como fomentar a originalidade dentro de uma cultura 
digital onipresente... Há quem argumente que o compartilhamento de ideias 
estimula a criatividade. Entre a má-fé e a cópia acidental, há uma terceira ca-
tegoria, muito difundida na arte: o uso de elementos de trabalhos anteriores 
como ponto de partida para criar algo novo.   Em sua defesa, Houellebecq 
afirmou que esse tipo de colagem literária é parte de seu método. Kleon 
chama essa prática de “roubo criativo”. O poeta T.S. Eliot escreveu: “poetas 
imaturos imitam; poetas maduros roubam; poetas ruins desfiguram o que 
pegam, e poetas bons transformam em algo melhor; ou pelo menos dife-
rente”. E isso raramente desencoraja os grandes técnicos a inovar, escrevem. 
”Nada se cria, tudo se copia”. 

Corpus da pesquisa

A Reportagem é um texto multimodal, por elencar múltiplos sentidos, abor-
dando não só elemento verbais, mas também imagéticos como definidores de sen-
tidos. O texto é marcado pela presença de múltiplas semioses em sua composição. 
O uso da imagem e da diagramação diferenciada no texto reconfigura a linguagem, 
agregando-lhe múltiplas formas multimodais para a representação do significado 
no discurso.

No fragmento a seguir, observa-se a presença dos aspectos multimodais dis-
postos no texto, abordando a tese que é discutida na reportagem, ao mostrar “o 
outro lado do plágio”, o título está disposto ao centro, pois facilita a leitura e fixação 
do título que é a parte importante, a ser discutida.
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A disposição das letras evocam sentidos e permitem que o leitor estabeleça 
sentabeleça sentidos que complementam o texto. O texto é um construto multimo-
dal, sendo que a escrita é tão somente uma das modalidades de sua representação.

O texto da reportagem, ancora-se no relevo que é dado á figura disposta na 
página para chamar a atenção e causar impacto no leitor. Este artifício, mobiliza 
mecanismos de efeito argumentativo e persuasivo, pois enquanto a informação é 
transmitida de forma horizontal a imagem está posta na página de forma diversa 
com termos em tamanho maior e efeito ao fundo e cor na fonte diferenciada.  

Dionísio (2005) também defende a idéia que os meios de comunicação de mas-
sa escritos e a literatura são espaços sociais muito produtivos para a experimenta-
ção de arranjos visuais. A autora reforça que até mesmo a disposição gráfica dos 
textos no papel ou na tela do computador igualmente se constitui como fenômeno 
multimodal.

Considerações finais

Este trabalho teve o propósito de focalizar um corpus composto por reporta-
gens que apresentassem anáforas encapsuladoras que são utilizadas como meca-
nismos coesivos, permitindo a progressão textual, assim como processos de rotula-
ção para que o texto em tela se torne coerente do ponto de vista textual e discursivo. 
Propomo-nos detectar essas características como sendo um artifício fundamental 
à elaboração e à estruturação textual do gênero comunicativo em estudo: reporta-
gem escrita.
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O estudo sobre o gênero Reportagem nos permitiu observar que as anáforas 
são elementos constitutivos da progressão textual, além da construção da coerên-
cia. A Referenciação é pautada pelo uso constante deste artifício. Os Referentes são 
retomados dentro do texto, a partir da anáfora encapsuladora que resume parte do 
período ou nominaliza por meio da Rotulação.

Ainda sobre o gênero Reportagem, texto multimodal por natureza, enfatiza-
mos que a dinâmica do domínio discursivo se concretiza primordialmente na sua 
leitura e interpretação, pois ela será o ambiente de interação entre o produtor do 
texto (jornalista) e o leitor. O gênero Reportagem comporta a aplicação da teoria 
elencada, destacando-se dentro do propósito comunicativo explicado pela intenção 
de informar o leitor acerca das notícias.

O trabalho teve como relevância um olhar detalhado sobre o uso da anáfora 
encapsuladora e dos mecanismos de Rotulação, utilizados para construção da Re-
ferenciação e manutenção da progressão textual. A coerência, do ponto de vista 
linguístico, é fruto da progressão do texto e da Referenciação como objeto do dis-
curso.
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simPósio temátiCo

A RECATEgORIZAÇÃO NOS PROCESSOS DE 
REFERENCIAÇÃO COMO ESTRATÉgIA DE LEgITIMAÇÃO 
TEXTUAL/DISCURSIVA

VALNEy VERAS DA SILVA (UFC)

Introdução

Pretende-se com este estudo investigar o fenômeno da recategorização em 
sua função argumentativa, expressa na estratégia textual-discursiva de legitimação. 
Para tal, situaremos os estudos sobre referenciação ao elencar os pressupostos que 
embasam nossa proposta analítica de texto, bem como o processo de introdução 
referencial. A seguir, em um segundo momento, definir-se-á o fenômeno da recate-
gorização e sua função argumentativa na introdução referencial, de modo a ressal-
tar o caráter legitimador da recategorização quando observada numa perspectiva 
textual-discursiva. 

Neste sentido, o texto, orientado pelo contexto, segundo uma abordagem so-
ciocognitiva, legitima posições e posturas apontadas pelo sentido construído. Deste 
modo, um dado referente quando recategorizado na introdução referencial, levan-
do em conta seu contexto, a partir de sua função argumentativa, pode vir a legiti-
mar um discurso pretendido. No caso deste estudo, observaremos textos do gêne-
ro notícia sobre o processo de impedimento de Dilma Vanda Rousseff à presidência 
da República Federativa do Brasil.       

Pressupostos e processo da referenciação 

O fenômeno da referenciação, entendido como um processo que envolve o texto 
e a sua coerência, trata dos referentes como entidades mentalmente construídas no 
ato de enunciação de um texto (CAVALCANTE, 2011).  Tal concepção de referenciação 
se embasa nos postulados de Mondada e Dubois (2003), que rompem com o entendi-
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mento de que o “real” se expressa diretamente no linguístico, de modo a reconhecer 
a dicotomia de elementos extralinguísticos e linguísticos. 

Por isso, segundo Mondada e Dubois (2003), o entendimento de referência é tido 
como relativista e não como essencialista da linguagem e da verdade. Os referentes 
são construtos sociais que representam os segmentos da realidade, mas não são a 
própria realidade, visto ser esta intangível ao ser humano, senão quando mediada 
pela linguagem. 

Também entendidos como objetos de discurso (MONDADA; DUBOIS, 2003), os 
referentes são entidades do discurso, “representações alimentadas pela atividade lin-
guística” (APOTHÉLOZ; REICHLER-BÉGUELIN, 1995, p. 239). De modo que, os referen-
tes não são formas fixas e universais da linguagem, mas, ao contrário, são flexíveis 
e socialmente construídas segundo as crenças de dado grupo social, podendo variar 
em seu significado. São realidades abstratas, imateriais, que não se confundem com 
os significados, e que estão materializados, inúmeras vezes, nas expressões referen-
ciais, ajudando a compor os processos referenciais (CAVALCANTE, 2011). 

Desse modo, os referentes estão na dimensão cognitiva, devido a sua imateria-
lidade e por existirem em um processamento mental, mas também na dimensão so-
cial visto que são socialmente construídos, como bem coloca Cavalcante (2011, p. 47): 
“Em consonância com Apothéloz (2001), diremos que construir um referente envolve 
um processo cognitivo e social de interação e de atenção”.  

Cavalcante (2011, p. 26), ao retomar Mondada e Dubois (2003), define os refe-
rentes como “categorias cognitivo-discursivas” que “apresentam uma instabilidade 
inerente a elas”. Tal instabilidade aponta para o aspecto de contínua construção dos 
referentes, que envolve a ação de categorizar dado elemento linguístico em um dado 
momento, e/ou recategorizá-lo em outro momento, a partir dos interesses do locutor. 

Como exposto, a referenciação é um processo em que o referente é construído, 
categorizado e recategorizado, em uma dada situação social. O interesse analítico 
deste trabalho está na recategorização do referente em introduções referenciais. En-
tendendo que o referente é construído circunscrito a um dado contexto sociocogniti-
vo e recategorizado em expressões referenciais mediante os interesses de um locutor, 
que expressa a postura de um grupo social, o fenômeno de recategorização possui 
função argumentativa ao visar persuadir seus interlocutores, que pode vir a ocorrer 
através da estratégia textual-discursiva de legitimação.
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O referente pode realizar-se linguisticamente em expressões referenciais, que se 
configuram em três categorias: introdução referencial, anáfora e dêixis. A introdução 
referencial, como a designação já diz, introduz o referente pela primeira vez no texto. 
Segundo Cavalcante (et. al.) (2014, p. 54), a “introdução referencial ocorre quando um 
referente, ou objeto de discurso, ‘estreia’ no texto de alguma maneira. Isso pode se 
dar pelo modo mais evidente: por meio do emprego de uma expressão referencial 
ainda não mencionada anteriormente”.  

Ainda sobre a introdução referencial, Cavalcante (et. al.) (2014, p. 58) destaca 
o aspecto cognitivo na introdução de um referente no texto: “Ao introduzirmos um 
referente no texto, devemos contar com o fato de o coenunciador se valer simulta-
neamente de muitos indícios (mesmo aqueles nem cogitados pelo enunciador) para 
representar essa entidade em sua mente”. 

O enunciador (locutor) somente introduzirá um referente no texto para que 
seja recuperado pelo coenunciador (interlocutor), e, desta forma, recorrerá a mode-
los mentais recuperáveis no processo de interpretação textual e discursiva. Enten-
de-se que o contexto sociocognitivo colabora na recuperação do significado de um 
referente. 

Dos três processos de referenciação, observaremos em nossa investigação e 
análise somente as introduções referenciais em virtude da natureza deste estudo, 
embora recorramos ao conceito de anáfora em Custódio Filho (2012) e da função 
“dêitica” de certas pistas textuais em Cavalcante (2011). Então, por questões de de-
limitação, na análise somente investigaremos o processo de introdução referencial 
recategorizada, como examinaremos mais detidamente na próxima seção.  

A recategorização e sua função argumentativa

O processo de recategorizar uma expressão referencial remete a orientação 
argumentativa de um texto. Cavalcante (et. al.) (2014, p. 97) comenta o caráter ava-
liativo da recategorização na pessoa do enunciador (locutor) como um guia à argu-
mentatividade do texto: 

Como se trata de um fenômeno difuso e não linear, a recategorização 
ocorre sempre que é possível perceber a perspectiva avaliativa imprimi-
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da pelos locutores, não importando o processo referencial que a mani-
festa. Isso quer dizer que a recategorização é um processo fundamental 
a guiar a argumentação no texto.

O caráter difuso e não linear da recategorização pode ser observado no exemplo 
a seguir que faz parte da análise: “O golpe contra Dilma Rousseff” (El País, 31/10/2016). 
Esta é a chamada da notícia do jornal El País sobre o impeachment da presidente 
Dilma Rousseff. O aspecto difuso e não linear da recategorização está marcado pelo 
vocábulo “golpe”, que mesmo sem seu cotexto como apoio para conferir significado, 
visto ser a manchete no início da página do site do jornal El País, remete ao referente 
“impeachment”, exaustivamente explorado no mês de agosto de 2016 por veículos 
midiáticos de toda ordem (impressos, televisivos, online). Tal procedimento legal, já 
executado no Brasil na administração do ex-presidente Fernando Collor de Melo, é 
recategorizado como “golpe” nesta manchete. Ao ser recategorizado como “golpe”, 
evoca-se uma gama de sentidos opositivos a execução do impeachment da presiden-
te Dilma.

Em sua função argumentativa, a recategorização anafórica não necessita recor-
rer ao cotexto para remeter a um dado referente. Pelo contexto, no entendimento 
sociocognitivo (VAN DIJK, 2012), observamos que o coenunciador (interlocutor) recu-
pera o sentido, em virtude da natureza de tais expressões referenciais, por serem 
construtos mentais negociados nas trocas linguageiras de dado grupo social.

Segundo Cavalcante (et. al.) (2014, p. 98), a recategorização é um processo que 
se dá cognitivamente e que “ajuda a construir as tomadas diretas, retomadas diretas, 
encapsuladoras e indiretas” em um texto.

Para nossas considerações sobre o referente e sua menção referencial como 
estratégia argumentativa de legitimação, entendemos que as anáforas e introduções 
referenciais podem vir a recuperar o sentido do texto sem a menção referencial pré-
via no cotexto. Custódio Filho (2012) ao referir-se à anáfora indireta considera que 
a retomada não ocorre somente no âmbito do cotexto, visto que certos referentes 
introduzidos no texto não são mencionados previamente, pelos sintagmas nominais, 
e que ainda assim colaboram para o sentido do texto. Neste caso, a anáfora indireta 
pode vir a remeter a um referente não explícito no cotexto, que está no âmbito cog-
nitivo, participante da construção do sentido do texto pela evocação de um contexto 
sociocognitivo que se afirma no texto.
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O texto compreendido em seu caráter multifacetado, sob os postulados do pa-
radigma sociocognitivo, concebe tal entendimento de um referente apresentado em 
uma expressão referencial sem menção referencial prévia no cotexto. Tal caráter mul-
tifacetado do texto envolve o aspecto verbal e não-verbal, o aparato cognitivo, os 
aspectos sócio-históricos e circunstâncias, que se fundamenta no paradigma prag-
mático-cognitivo-discursivo.

Segundo Custódio Filho (2012, p. 843), “as estratégias referenciais são mais com-
plexas que o universo das expressões nominais”; o que nos leva a conceber que o 
exame de expressões referenciais pode ir além do exame do cotexto, de modo a 
serem exploradas a partir de outras dimensões da composição do texto. Sua funda-
mentação para tais conclusões está em Cavalcante (2011, p. 122): 

O referente, ou objeto de discurso, é uma entidade que emerge da pró-
pria interação e nem sempre se explicita por uma expressão referencial, 
quer se introduzindo no discurso, quer apenas se mantendo nele sem 
muitas alterações, ou quer se mantendo, mas se recategorizando.

Visto que a construção referencial pode vir a ocorrer sem menção, Custódio Filho 
(2012) propõe que a recategorização também se realiza em expressões referenciais 
sem menção explícita do referente. Nos estudos iniciais sobre recategorização, so-
mente as anáforas diretas e indiretas destacavam tal fenômeno textual (APOTHÉLOZ, 
2003), no entanto com a proposta da não menção referencial, a partir de sintagmas 
nominais, ou mesmo sem muitas pistas textuais, constatou-se que a recuperação do 
sentido do texto ocorre a partir de múltiplos fatores, dos quais entendo que o contex-
to, numa abordagem sociocognitiva, destaca-se como fundamental (VAN DIJK, 2012).     

Enquanto Custódio Filho (2012) observa a recategorização sem menção referen-
cial a partir das anáforas indiretas, Silva (2013) observa que a introdução referencial 
recategoriza um referente mesmo sem menção referencial prévia. Embora seu ob-
jetivo predominante seja a introdução referencial encapsuladora (intertextual), Silva 
apresenta um outro olhar sobre a introdução referencial ao propor que tal processo 
de referenciação remete ao sentido de um dado referente presente em outro texto. 
Para nossas considerações, entendemos como Silva (2013) que a introdução referen-
cial pode não somente remeter a um referente expresso no cotexto posterior, como 
a um referente em outro texto (introdução referencial intertextual), como também 
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a um referente proposto pelo contexto sociocognitivo, evocado a partir da memória 
social evocada do interlocutor (coenunciador) a partir de pistas textuais presentes na 
própria introdução referencial. 

Retomando o exemplo anteriormente apresentado, acerca do impeachment 
da presidente Dilma Rousseff, no jornal El País: “O golpe contra Dilma Rousseff” 
(31/10/2016), observamos uma introdução referencial que remete ao tópico do im-
peachment. Mesmo que no cotexto haja pistas do sentido desta chamada da notícia, 
e que o movimento de idas e vindas ao cotexto que a precede esclareceriam ainda 
mais o sentido do vocábulo “golpe” no título da manchete, uma simples leitura desta 
introdução referencial dispensa o cotexto no que se refere a recuperação do signifi-
cado. Ou seja, pode-se dizer que o sentido do sintagma nominal “golpe” retomando o 
referente impeachment é recuperado sem menção referencial, na leitura da própria 
manchete, quando se recorre a outro cotexto que já abordou a temática, como asse-
vera Costa (2007) acerca da possibilidade de uma expressão referencial retomar um 
referente a partir de outro cotexto, de modo semelhante a anáfora intertextual.

Entendemos como Silva (2013, p. 75), que a recategorização não se dá somente 
em nível cognitivo, como bem coloca:  

Ainda que pertinente esta afirmação, não nos parece apropriado dizer 
que a recategorização “acontece completamente em nível cognitivo” às 
vezes. O processo é sempre cognitivo e textual ao mesmo tempo, pois 
as âncoras para a recategorização são deixadas no cotexto de alguma 
maneira.

Tal colocação de Silva (2013) assevera que uma introdução referencial é reca-
tegorizada ao longo do texto que a sucede, de modo que não há uma recategoriza-
ção de expressões referenciais introdutórias sem as pistas textuais. Sua defesa em 
favor do suporte do cotexto para a recuperação dos sentidos de uma introdução 
referencial recategorizada repousa em Cavalcante (2011, p. 72):    

(...) diremos que a recategorização se dá somente ao longo da leitura, 
em movimentos e idas e vindas. Este posicionamento é de extrema rele-
vância para a compreensão de nossa proposta de introdução referencial 
encapsuladora, a partir da qual costuma se desencadear um processo 
de recategorização, a se desenvolver ao longo do texto.
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A título de reflexão, pode-se perguntar: à luz do exemplo dado, “Golpe contra Dil-
ma Rousseff”, o que mais seria necessário para recuperar o sentido desta introdução 
referencial? Talvez a ativação da memória discursiva dos vários grupos sociais ligados 
ao tema “impeachment” a partir do contexto sócio-político no entorno da notícia, ou 
mesmo outros cotextos evocados sobre o mesmo tópico discursivo. No entanto, não 
se pode negar que o sintagma nominal “Dilma Rousseff”, presente na própria introdu-
ção referencial, funciona como elemento dêitico, uma pista, que remete a um cotexto 
ou contexto que situa a manchete no tempo e espaço sócio-político do cenário nacio-
nal. Como assevera Cavalcante (2011, p. 53), ao retomar Lyons (1977):  

todo processo referencial envolve um componente “dêitico”, já que 
aponta para pistas vindas do espaço e do tempo real em que se situam 
os enunciadores, do contexto, da memória compartilhada, das supostas 
intenções enunciativas de cada um e do contexto sócio-histórico do mo-
mento, todas colaborando, ao mesmo tempo, para que os referentes se 
configurem na mente dos participantes da enunciação.

   

Entendemos como Silva (2013) que a introdução referencial serve mais do que 
apenas para marcar o surgimento de um novo referente no texto, de modo a funcio-
nar para reforçar dado posicionamento discursivo recorrente durante o texto, mas 
que remete a referentes presentes em outros cotextos também, por intertextuali-
dade e encapsulados. No exemplo exposto sobre o “golpe”, a introdução referencial 
recategorizada mais interfere no sentido do cotexto que a sucede, do que o inverso. 
Ou seja, o mecanismo de idas e vindas entre introdução referencial e cotexto, neste 
exemplo, não vai conferir mais significado a introdução referencial, do que esta ao 
próprio cotexto, visto que a leitura da notícia já começa influenciada pelo ponto de 
vista expresso na manchete: “Golpe contra Dilma Rousseff”. Tal é a função argumen-
tativa de uma introdução referencial recategorizada; a orientação do ponto de vista 
do tema tratado com a finalidade de persuadir o interlocutor. 

A partir das considerações sobre a introdução referencial recategorizada e a 
recuperação dos sentidos no contexto, inquirimos qual a relevância da legitimida-
de na função argumentativa no processo de recategorização de uma introdução 
referencial? 
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A legitimação como categoria discursiva que orienta a 
argumentação.

Uma introdução referencial recategorizada que se expressa em uma função 
argumentativa no texto, necessita em sua estrutura composicional de uma “autori-
zação” prévia, ou seja, uma categoria que suporte os elementos necessários a uma 
argumentação, no caso: um 1. argumento que deve levar uma 2. conclusão, que visa 
a persuasão do interlocutor. Tal categoria é a legitimidade que possui a função de au-
torizar o desenvolvimento da orientação argumentativa na estrutura do texto. 

Van Dijk (1983, p. 159) ao investigar as superestruturas composicionais do texto 
explicita sobre a legitimidade: 

se se deseja explicar a estrutura argumentativa, deve existir uma base 
para a relação das conclusões e para a relação semântica condicional en-
tre as circunstâncias nas quais se baseiam as conclusões. Uma categoria 
deste tipo poderia denominar-se ‘garantia’ ou ‘legitimidade’, que ‘autoriza’ 
alguém a chegar a uma conclusão determinada.        

A legitimidade aponta a regra que orienta a estrutura argumentativa de um tex-
to, estabelecendo a “relação semântica condicional” para que haja coerência no texto 
que visa argumentar. Tal categoria reflete a cultura em que está inserida a superes-
trutura argumentativa, de modo que, mesmo numa abordagem formal de sintaxe do 
texto o contexto torna-se determinante do movimento argumentativo. 

Em sua exposição sobre legitimidade, van Dijk (1983) apresenta o seguinte exem-
plo: “Pedro tirou um quatro. Logo não será aprovado no exame”. O fato de que Pedro 
tirou um quatro no exame o coloca numa situação de não aprovado, porque há uma 
regra sociocultural que prescreve uma média para aprovação acima de quatro. Ou 
seja, tal regra legitima a reprovação de Pedro. Se em outro contexto quatro fosse a 
média para aprovação, Pedro teria sido aprovado, ou a oração estaria sem sentido.

Van Dijk (1983) considera a legitimidade ao tratar sobre as superestruturas do 
texto, especificamente a argumentativa. Por isso, observemos alguns aspectos das 
superestruturas. São estruturas globais que caracterizam o tipo de um texto, visto se-
rem um tipo de forma do texto, enquanto a macroestrutura é o conteúdo do texto. As 
superestruturas não somente permitem reconhecer outra estrutura, como também 
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determinam a ordem (coordenação) global das partes de um texto. Em um sentido 
a superestrutura se plasma na estrutura do texto; é o mesmo que dizer que uma 
superestrutura é uma espécie de esquema ao qual o texto se adapta. Existem inde-
pendentemente do conteúdo, e, por regra geral, estas estruturas não se definem com 
a ajuda de uma gramática linguística (VAN DIJK, 1983). “Uma superestrutura fornece 
a sintaxe completa para o significado global, isto é, para a macroestrutura do texto” 
(VAN DIJK, 2010, p. 30).

Deste modo, pode-se inferir que uma superestrutura argumentativa, indepen-
dentemente do conteúdo, fornece ao texto um esquema que dá suporte a sua signifi-
cação. O esquema proposto por van Dijk (1983) para um texto argumentativo remete 
às categorias básicas da argumentação: argumento (hipótese/justificação) que leva a 
uma conclusão, com vistas a persuasão. Não vamos observar todas as outras catego-
rias, pois a que nos interessa é a da legitimidade.

Entendemos que para van Dijk (1983) a legitimidade está no âmbito do contex-
to, numa abordagem sociocognitiva, com a tarefa de orientar os sentidos do texto 
ao direcionar sua argumentativamente, no que se refere ao movimento argumento 
- conclusão. Desta forma, a legitimidade se assemelha com o exposto acerca da fun-
ção “dêitica” de certas pistas cotextuais que explicitam o sentido de uma introdução 
referencial recategorizada ao reconectá-la com seu contexto sociodiscursivo.      

Entende-se por “legitimidade” a categoria fundante que autoriza dado argumen-
to a chegar a uma conclusão, com vistas a persuasão. Já que a legitimidade somente 
autoriza um movimento argumentativo (argumento-conclusão) via contexto socio-
cognitivo, entendemos por “legitimação” uma tentativa textual-discursiva de imprimir 
uma dada legitimidade como pertinente ao contexto, que pode vir a ocorrer através 
da recategorização de um dado referente.

Observamos a legitimação na recategorização da introdução referencial no títu-
lo da notícia do jornal El País: “Golpe contra Dilma Rousseff”. O contexto deste evento 
enunciativo remonta ao processo político e judicial de impedimento do presidente 
da república para o exercício do seu mandato, bem como dos seus direitos políticos. 
Utilizar nesta expressão referencial o sintagma “impeachment” seria reconhecer que 
realmente a ré do processo é passível de tais investigações, mesmo que ainda não 
tenha sido condenada. O sintagma “golpe” recategoriza o referente e atribui à presi-
dente a posição de inocente, isentando-a de algum crime.
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O sentido da manchete “Golpe contra Dilma Rousseff” somente é interpretado, 
como um texto argumentativo, porque o interlocutor recupera que “o impeachment 
é um golpe de estado da oposição contra a presidente Dilma Rousseff”. Entendemos 
que tal sentidos foi legitimado, com base no contexto sociocognitivo, através da reca-
tegorização do referente “impeachment” para “golpe”.

A notícia sobre o “impeachment” na Folha de São Paulo, em sua versão onli-
ne, também destaca o mesmo fenômeno de recategorização: “Países bolivarianos 
reagem a cassação de Dilma Rousseff e condenam ‘golpe’” (31 de agosto de 2016). 
Novamente, o referente “impeachment” é recategorizado como “golpe”, de modo 
a legitimar a orientação argumentativa de que “o impeachment é um golpe de es-
tado da oposição contra a presidente Dilma Rousseff” e que, consequentemente, 
a presidente é inocente de qualquer acusação levantada contra ela sobre as ditas 
“pedaladas fiscais”.

No portal de notícias Terra, a chamada da notícia sobre o impeachment é: “Cuba 
condena ‘energicamente’ ‘golpe de Estado’ contra Dilma” (31 de agosto de 2016). Na 
recategorização do referente “impeachment”, é acrescentada a introdução referencial 
o qualificador “de Estado”, implícito nos outros textos apresentados em nossa inves-
tigação, de modo a reforçar o caráter de ilegalidade convocado pelo sintagma “golpe”. 

Com a finalidade de explicitar o que intentamos apresentar como legitimação, 
convém observar um outro exemplo de notícia sobre o impeachment, desta vez nas 
páginas da Revista Veja (2016, p. 52): “Impeachment: capítulo final” (31 de agosto de 
2016). Na manchete desta notícia não há o interesse na recategorização do referente 
“impeachment”, visto que a intencionalidade é considerá-lo legítimo perante a lei do 
país, como também é legítima a posição de ré da então presidente Dilma. A expressão 
“capítulo final” remete a uma história que está para terminar, cujo desfecho é óbvio: 
a condenação. 

Entendemos que também há legitimidade neste enunciado, visto que autoriza 
o sentido do texto, de modo a viabilizar uma estrutura argumentativa em que um 
dado argumento flui para uma conclusão. Uma recategorização do referente em uma 
introdução referencial, orientado por pistas e pelo contexto sociodiscursivo, é legiti-
mada pelo contexto em que se insere, como também legitima o sentido atribuído ao 
referente via processo de recategorização. 



345

XXVI Jornada do Gelne

Considerações finais

Depreendemos algumas considerações de nossa investigação sobre a recatego-
rização nos processos de referenciação (introdução referencial) como estratégia de 
legitimação textual. Primeiro que, segundo Cavalcante (2011) os referentes são cate-
gorias cognitivo-discursivas que se apresentam nas expressões referenciais, poden-
do ser recategorizado a partir das intenções de construção de sentido do enunciador 
(locutor). Segundo que, para Custódio Filho (2012) a recategorização sem menção re-
ferencial nas anáforas indiretas considera múltiplos fatores na recuperação do senti-
do, inclusive o contexto sociocognitivo. 

Em terceiro lugar, segundo Silva (2013), consideramos a recategorização na intro-
dução referencial, a partir da não menção referencial, de modo que o sentido é recu-
perado por pistas textuais e pelo contexto. Em quarto, mesmo que realmente as idas 
e vindas entre uma introdução referencial recategorizada e o cotexto, para o processo 
de produção de sentidos, elucide a recategorização deste referente, entendemos que 
na própria introdução referencial recategorizada há pistas textuais, que em uma fun-
ção “dêitica” apontam para o contexto sociocognitivo, de modo que o enunciatário 
pode vir a recuperar o sentido do texto.

Uma quinta consideração, segundo van Dijk (1983) repousa na legitimidade como 
autoritativa e garantia, no âmbito do contexto sociocognitivo, para a orientação argu-
mentativa entre argumento e conclusão. Em sexto, consideramos a legitimação como 
a estratégia textual-discursiva de conferir legitimidade a um movimento argumenta-
tivo (argumento - conclusão), inscrito num dado contexto sociocognitivo, de modo a 
influenciá-lo, e que pode ser processada por meio da recategorização em introduções 
referenciais típicas das manchetes de notícias. 
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A REFERENCIAÇÃO DO DEBATE POLíTICO 
TELEVISIONADO: PRODUÇÃO DE SENTIDOS E 
ARgUMENTATIVIDADE

JANyELLEN MARTINS SANTOS (UFAL)

Introdução

A referenciação é um dos processos coesivos que atua na amarração de ele-
mentos textuais à promoção da textualidade. Dessa forma, como os textos são con-
siderados unidades que veiculam sentido, segundo Marcuschi (2008), esse tipo de 
coesão tem papel fundamental na constituição da tessitura textual. Além disso, a 
coesão referencial também pode ter outra função, como a argumentativa, sobretu-
do em gêneros da ordem do argumentar, como é o caso do debate político.

Desse modo, esta pesquisa traz reflexões sobre a referenciação no gênero tex-
tual debate político televisionado, no que tange a formação e a continuidade do 
sentido, além de se observar como os processos remissivos dão uma orientação 
argumentativa ao referido gênero.

Diante disso, analisaram-se as reiterações anafóricas em fragmentos de um 
debate político televisionado do segundo turno das eleições presidenciais de 2014, 
que compõem o corpus do estudo, além de mostrar os seus aspectos discursivos e 
estruturais, no que se refere à sua classificação e caracterização enquanto gênero 
textual.

Coesão textual

Na interação verbal, os sujeitos se comunicam, pela fala ou pela escrita, a par-
tir de unidades veiculadoras de sentido denominadas textos, pois eles são “[...] um 
ato de comunicação unificado num complexo universo de ações humanas.” (MAR-
CUSCHI, 2012, p. 33). Desse modo, ninguém interage por meio de sentenças e/ou 
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palavras soltas e desarticuladas. Como afirma Antunes (2005, p. 46): “Tudo vem em 
cadeia, encadeado, umas partes ligadas às outras, de maneira que nada fique solto 
e um segmento dá continuidade a outro.”.

Assim, segundo a autora, cada segmento de um texto está interligado ao que 
é dito anteriormente e posteriormente, constituindo, dessa forma, uma trama coe-
siva, na qual vão se tecendo fios ligados entre si, “[...] com os quais o texto vai sendo 
tecido, numa unidade possível de ser interpretada.” (ANTUNES, 2005, p. 46, grifo da 
autora). Essa propriedade que tem por função sinalizar, formar e estabelecer articu-
lações que promovem amarração semântica no texto, instaurando uma continuida-
de de sentido é a chamada coesão textual.

Esse fenômeno estabelece a tessitura textual por meio de recursos linguísticos 
que ligam segmentos textuais presentes na superfície do texto, mas não se limita 
nela, uma vez que essas ligações acontecem concomitantemente ao encadeamento 
que ocorre no nível semântico, portanto subjacente a ela, segundo Antunes (2005). 
Assim, nas palavras de Marcuschi (2012, p. 33):

Por um lado deve preservar a organização linear que é o tratamento es-
tritamente linguístico abordado no aspecto da coesão e, por outro, deve 
considerar a organização reticulada ou tentacular, não linear, portanto 
dos níveis de sentido que realizam a coerência no aspecto semântico e 
funções pragmáticas.

Dessa maneira, a coesão cria uma rede de relações de sentido que opera na 
continuidade semântica em dois processos: a referenciação e a sequenciação. Nessa 
pesquisa, por sua vez, dar-se-á ênfase ao primeiro modo coesivo.

Referenciação: conceituação e tipos

A coesão referencial ou referenciação é um processo de amarração textual 
que se estabelece pela remissão de elementos presentes no texto ou inferíveis pelo 
contexto, conforme Koch (2014). Seria a criação de “[...] um movimento constante 
de volta aos segmentos prévios [...], como se um fio o perpassasse do início ao fim.” 
(ANTUNES, 2005, p. 52, grifo da autora).
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Dessa forma, tem-se um elo coesivo que liga palavras ou expressões àquilo 
que foi enunciado anteriormente, numa relação de dependência que demonstra 
que tudo que vai sendo colocado textualmente será de alguma forma, retomado, 
segundo Antunes (2005). O que permite a manutenção do fluxo textual, gerando 
uma continuidade de sentido.

Assim, um “elemento vai dando acesso a outros. Na verdade, cada segmento 
do texto está sempre ligado a outro, para trás e para frente.” (ANTUNES, 2005, p. 
53). A partir disso, vê-se que a remissão ou reativação de referentes no texto pode 
ocorrer por meio de um movimento retrospectivo, pela anáfora, ou prospectivo, 
pela catáfora.

Tais processos ocorrem em nível de substituição de um termo por outro que 
seja textual ou semanticamente equivalente, segundo Antunes (2005), e que pode 
ser de ordem gramatical ou lexical. No grupo de recursos gramaticais, destacam-se 
os pronomes (pessoais, demonstrativos, possessivos, indefinidos e relativos), uma 
vez que eles têm por natureza a função de substituir elementos textuais, assegu-
rando assim, a cadeia coesiva do texto, justamente por funcionarem como nós que 
interligam vários segmentos e promovem a referência a pessoas e a coisas, parafra-
seando Antunes (2005). 

Há, também, os artigos (definidos e indefinidos), advérbios pronominais (aí, ali, 
aqui, lá, onde) e expressões adverbiais (assim, desse modo, acima, abaixo, a seguir, 
adiante, etc.) e numerais, conforme Koch (2013) e Xavier (2014). 

Koch (2013, p. 48) salienta, ainda, para outra função que tais recursos têm: a 
sinalização textual, que:

[...] tem a função básica de organizar o texto, fornecendo ao interlocu-
tor “apoios” para o processamento textual, através de orientações ou 
indicações para cima, para baixo, para frente e para trás, estabelecendo 
uma ordenação entre segmentos textuais ou partes do texto.

Os recursos de natureza lexical são os sinônimos, hiperônimos e nomes ge-
néricos. Têm-se ainda as nominalizações e as expressões descritivas ou nominais. 
Além de efetuarem reiterações, esses processos fornecem informações sobre o 
referente, indicam as opiniões dos locutores pela maneira como dizem o dito, 
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numa perspectiva depreciativa ou apreciativa, segundo afirmam Antunes (2005) e 
Xavier (2014).

Outra característica observada é a função de resumir informações anteriores 
que os hiperônimos têm, pois eles sinalizam o fechamento de um tópico numa tran-
sição para outro seguinte, de acordo com Antunes (2005). Alguns verbos também 
têm essa funcionalidade, como o verbo fazer, por exemplo, e são acompanhados 
por um pronome ou um termo pronominal (o, o mesmo, isto, assim, etc.), conforme 
Antunes (2005). Além disso, esses mesmos mecanismos podem (re)definir um obje-
to ou uma atividade referida anteriormente.

Desse modo, a substituição de “uma palavra por outra supõe um ato de inter-
pretação, de análise, com o objetivo de se avaliar a adequação do termo substitui-
dor quanto ao que se pretende conseguir.” (ANTUNES, 2005, p. 97).

Há, ainda, a reiteração por meio da elipse, na qual acontece a omissão de um 
item, “[...] uma expressão ou até mesmo uma sequência maior [...] já introduzidos 
anteriormente em outro segmento do texto, mas recuperável por marcas do pró-
prio contexto verbal em que ocorre [...]” (ANTUNES, 2005, p. 118-119).

Vê-se, então, que ela se constitui um recurso coesivo e não meramente um 
recurso de estilo como consta nas gramáticas, onde é reduzida às suas funções sin-
táticas, como também afirma a autora. Assim, Antunes (2005) ressalta que a elipse 
amplifica as possibilidades de retomada na continuidade do texto por justamente 
sinalizar a remissão de um termo pela ausência que, por sua vez, é compensada por 
outros elementos presentes na superfície textual, que recuperam o que fora omiti-
do pelo contexto.

A partir de tais conceituações, observa-se que a referenciação por meio de di-
versos processos reiterativos promove a unidade de sentido no texto. Os nós remis-
sivos garantem a ligação entre segmentos textuais, mas também podem modificar 
o referente, estabelecendo, assim, a continuidade semântica, num jogo de relações 
de sentido, em que há um entrelaçamento coesivo entre o nível superficial e o sub-
jacente a ele, formado por uma rede de conhecimentos linguísticos e de mundo.
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A anáfora indireta e a anáfora associativa

Em se tratando da anáfora, ela pode se apresentar de duas outras formas 
além das convencionais já citadas anteriormente. São elas: a anáfora indireta e a 
associativa. A primeira seria aquela em que se emprega uma expressão anafórica 
definida que não se relaciona a um referente explícito textualmente, porém inferí-
vel pelo contexto, conforme Koch (2011). Assim, “[...] trata-se de uma configuração 
discursiva em que se tem um anafórico sem antecedente literal explícito, [...] que 
pode ser reconstruído, por inferência, a partir do co-texto precedente.” (KOCH, 
2011, p. 107).

Desse modo, esse processo remissivo estabelece uma retomada a partir dos 
conhecimentos prévios do interlocutor para efetivar o processo inferencial, mas 
também pode introduzir novos referentes, em que “[...] um objeto-de-discurso 
totalmente novo é introduzido no texto, passando a ter um endereço cognitivo 
na memória do interlocutor.” (KOCH, 2004, p. 64). Então, existe uma dependência 
interpretativa de formas nominais com um cotexto precedente ou com o contexto 
sociocognitivo.

A anáfora associativa, por sua vez, estabelece uma relação metonímica ou 
mesmo de “ingrediência”1 com o referente. Assim, elementos que são “ingredien-
tes” ou são partes do termo reiterado promovem uma ancoragem textual, que 
estabelecem a interpretação e, sobretudo a coesão no texto, como afirma Koch 
(2004). Nesse caso também é imprescindível se valer dos conhecimentos de mun-
do para efetivar o processo interpretativo.

Como se observa, esses dois tipos de anáfora estabelecem a reiteração no 
texto num processo associativo ou de inferenciação a partir de elementos do con-
texto e/ou do contexto, que mobilizam conhecimentos prévios ou semânticos dos 
interlocutores, promovendo a interpretação e o encadeamento do texto, portan-
to, a construção do sentido.

1. Termo descrito por Lesniewski (1989) e citado em Koch (2004).
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A argumentação e os processos remissivos

A referenciação além de promover o encadeamento textual à promoção do 
sentido, também atua argumentativamente no texto. Koch (2011) afirma que as vá-
rias expressões referenciais são multifuncionais, pois exercem funções cognitivas, 
semânticas, pragmáticas e interativas, portanto não servem somente para referir.

Desse modo, “[...] elas contribuem para elaborar o sentido, indicando pontos 
de vistas, assinalando direções argumentativas, sinalizando dificuldades de aces-
so ao referente e recategorizando os objetos presentes na memória discursiva.” 
(KOCH, 2011, p. 106).

Assim, o uso de termos e expressões nominais não só reiteram, mas também 
dão força persuasiva ao texto por aumentarem o nível de interesse do interlocutor 
ao que é veiculado textualmente pela maneira como as coisas são ditas, segundo 
Antunes (2005). Por isso, tem-se o estabelecimento de uma orientação argumenta-
tiva ao texto, principalmente, pelo caráter avaliativo que apresentam. 

Os gêneros do discurso e as tipologias textuais

Os gêneros textuais ou do discurso são os diversos textos que circulam am-
plamente pela sociedade, os quais os indivíduos se utilizam para interagirem entre 
si, que os permitem se entenderem e se fazerem entender, conforme Marcuschi 
(2008). Sendo assim, por exemplo, nenhum indivíduo “[...] se porá a ler um dicioná-
rio ou um catálogo telefônico como se lê um romance, um artigo de jornal ou uma 
carta dum amigo.” (MARCUSCHI, 2012, p. 21-22).

O autor os caracteriza como eventos comunicativos por convergirem ações 
cognitivas, linguísticas e sociais, podendo ser escritos ou orais. Sua produção se dá 
por meio das funções que exercem no meio social (relatar, argumentar, narrar, etc.), 
o que determina meios específicos de circulação, como afirma Marcuschi (2008). 
Assim, os gêneros materializam as várias formas de interlocução.

Eles são selecionados a partir da intencionalidade dos sujeitos e da situação 
comunicativa em que estão inclusos. Dessa forma, diz-se que “[...] existem tantos 
gêneros orais ou escritos quantas são as situações sociais em que o indivíduo está 
inserido.” (KÖCHE; BOFF; MARINELLO, 2010, p.12).



353

XXVI Jornada do Gelne

Além disso, conforme as autoras, os gêneros textuais são agrupados em cinco 
categorias: narrar, relatar, expor, argumentar e descrever ou prescrever ações. Esses 
agrupamentos se encontram, por sua vez, incluídos nas tipologias textuais narra-
tiva, descritiva, dissertativa, injuntiva, explicativa, preditiva e dialogal, que permitem a 
concretização dos gêneros, já que esses são os modos de interlocução imbricados 
neles. Ambas são formas complementares e constitutivas da interação verbal, por-
tanto, não podem ser vistos de maneira dicotômica, ressalta Marcuschi (2008).

Vê-se, então, que os gêneros textuais além de serem importantes para a in-
teração verbal, são uma forma de atuação e inserção social que permitem que os 
sujeitos se apresentem como atores sociais e não meramente usuários da língua.

O debate político televisionado e suas características

O debate, em geral, é um tipo de discussão que permite uma tomada de posi-
ção e uma exposição de razões a favor ou contra a um determinado tema ou ques-
tão abordada, seja para a compreensão de um assunto, resolução de problemas ou 
simplesmente para a expressão de opiniões a respeito de um tema.

Em relação ao debate político televisionado, de acordo com as classificações de 
Costa (2008), pode ser caracterizado como um debate público regrado, pois é um 
modelo de discussão muito usado no período eleitoral pelos meios de comunicação 
de massa (redes de televisão), é direcionado aos telespectadores em geral, que po-
dem não somente assistir, mas, em alguns casos, podem participar com o envio de 
perguntas aos participantes, não se configurando, assim, em algo restrito.

Além disso, ele funciona por meio de regras estabelecidas e acordadas entre 
os debatedores, como tempo de fala, ordem de apresentação, quem inicia cada blo-
co de discussões, entre outras. Assim, elas permitem uma discussão organizada e 
centrada em torno de diferentes temas a serem debatidos, contando para isso “[...] 
com a presença de um moderador que assegura o papel de síntese, de reenfoque, 
de reproposição, não permitindo uma dispersão desnecessária.” (COSTA, 2008, p. 
76). Desse modo, o moderador que é um jornalista da emissora de televisão na qual 
o debate é transmitido, promove a mediação das discussões entre os candidatos.

Dessa maneira, no debate político televisionado, que pertence “[...] mais co-
mumente à comunicação oral, [...] predomina a linguagem argumentativa e/ou ex-
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positiva.” (COSTA, 2008, p. 76), pois, nesse gênero, os candidatos expõem pontos 
de vista a cerca das temáticas discutidas, de interesse da população, que são de-
fendidos ou refutados por meio de argumentos, configurando-o como um gênero 
argumentativo.

Assim, os participantes procuram mostrar não só o que pensam, mas, sobre-
tudo de que maneira pensam, salientam Köche, Boff e Marinello (2010). Para isso, 
eles se valem de recursos linguísticos que a própria língua oferta, visando construir 
um discurso coerente e consistente, a fim de convencer o público do quanto as suas 
propostas são válidas. Portanto, objetivam fazê-lo crer do quanto estão aptos a ocu-
par um determinado cargo político. 

Quanto ao contínuo tipológico, vê-se a predominância da tipologia dissertativa, 
pois há a construção de uma opinião de forma progressiva, justamente pelas dis-
cussões dos candidatos a respeito de problemáticas controversas.

Diante de suas características, nota-se que o debate político televisionado é 
um gênero textual que possui uma grande função social: permite que o eleitor veja 
as propostas e os posicionamentos de candidatos, num embate de opiniões e ideo-
logias, no qual não se procura um vencedor, mas sim evidenciar quem e como são 
os candidatos que almejam se eleger e ocupar cargos políticos.

Metodologia

O estudo segue uma perspectiva qualitativa, estabelecendo uma análise de 
cunho interpretativo dos dados da pesquisa. Assim, o seu desenvolvimento se deu 
de forma flexível e dinâmica, com foco na subjetividade das análises, de acordo com 
Moreira (2002) e Cajueiro (2013).

O universo da pesquisa se constitui de nove debates políticos televisionados 
do primeiro e segundo turnos das eleições presidenciais de 2014 ocorridos em di-
versas emissoras. Dentre eles foi selecionado aleatoriamente um, o primeiro debate 
político do segundo turno transmitido pela rede Band de televisão. Após a escolha, 
fez-se a sua transcrição para uma melhor apreensão dos aspectos a serem analisa-
dos. Esse processo foi realizado por meio das normas de transcrição de Marcuschi 
(2003) e Preti (2000).
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A partir disso, foram selecionados fragmentos de cerca de um quarto do deba-
te transcrito, que correspondem ao corpus do trabalho. Os participantes do debate 
são denominados retor A e retor B. Em relação às análises ocorreram seguindo 
um caráter textual, observando como os processos de referenciação estabelecem o 
sentido e, também, a argumentação no gênero debate político televisionado. Adian-
te, estão colocadas as amostragens com suas respectivas análises.

Amostragens e análises
 
Neste trabalho são apresentadas quatro amostragens que contemplam as pro-

postas de análises. Os fragmentos se inserem nas considerações iniciais do debate, 
na qual os debatedores expõem suas razões para estar ali na qualidade de candi-
datos à presidência da república, e no primeiro bloco de discussões, cujo assunto 
abordado é a economia.

Amostragem 1

Retor B - /.../ esse debate da band inaugura... a fase final de uma campanha... 
onde os brasileiros terão oportunidade de dizer de forma muito clara... o que 
querem pro seu futuro... a continuidade disso que aí está... ou uma mudan-
ça profunda... /.../

   Fonte: corpus da pesquisa

Nessa amostragem, tem-se a apresentação do retor B, na qual há diferentes 
casos de reiteração. Vê-se que o pronome “seu” faz referência a “os brasileiros”, 
promovendo a reiteração por anáfora desse referente. Há, também, uma elipse em 
que se omite essa mesma expressão que é recuperada pela forma verbal “querem”.

Adiante, em “a continuidade disso que aí está” não há uma relação com um re-
ferente explícito textualmente, porém inferível pelo contexto, condicionando a uma 
anáfora indireta. Desse modo, o retor B ao utilizar essa expressão se refere ao en-
tão atual governo do retor A, ao qual fazia oposição no segundo turno, um referente 
não ancorado no texto, mas contextualmente. Além disso, essa construção ainda 
possui uma carga argumentativa, na qual esse retor emite um valor depreciativo em 
relação ao governo da oposição, desqualificando-o, para mostrar ao telespectador 
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que ele pode optar por continuar com o mesmo governo ruim. 
Ao usar “ou uma mudança profunda...”, o retor B faz referência ao seu governo 

se fosse eleito, algo que não é destacado no texto, mas recuperável pela situação 
comunicativa. Assim, ele argumenta a seu favor, mostrando que ele seria a escolha 
benéfica no pleito, pois seria o candidato que promoveria grandes mudanças, esta-
belecendo uma oposição clara ao retor A.

Amostragem 2

Retor B - /.../infelizmente qualquer que seja o próximo presidente da república... 
terá como herança... uma inflação saindo de conTROle ahn uma uma recessão 
na economi::a  uma perda crescente de credibilidade do país... e uma piora 
de todos os nossos indicadores sociais... eu venho aqui hoje a esse debate da 
band representar não a um partido político ou coligação de partidos... mas um 
sentimento um sentimento  cresCENte na sociedade brasileira.../.../

Fonte: corpus da pesquisa

Essa passagem também se insere nas considerações iniciais do retor B. Vê-se 
que há mais uma ocorrência de elipse. As expressões “uma recessão na economi::a”, 
“uma perda crescente de credibilidade do país...” e “uma piora de todos os nossos 
indicadores sociais...” têm o mesmo referente, o termo “herança”, que é suprimido 
pelo retor B, num movimento elíptico, para evitar uma repetição desnecessária do 
elemento e, assim, realizar o encadeamento textual.

Amostragem 3

Retor A- Quem vê agora... as suas propostas pensa que o senhor é um candi-
dato da situação... porque as únicas propostas sociais que o senhor apresen-
ta... é a continuidade dos meus projetos... no que se refere a saúde... pode-se 
entrar no site... do tribunal de contas do estado de Minas gerais e lá vai 
estar claro... que o governo de Minas foi obrigado a assiNAR um TERmo... de 
ajustamento de gestão e QUE... considerou-se que vocês desviaram... em torno 
de sete vírgula seis... milhões -- biLHÕES de reais da saúde... aliás em Minas Ge-
rais vocês... não cumprem os principais programas que existem... o SAMU por 
exemplo vocês tem o piOR -- um dos piores disim/ desempenhos... o terCEIro 
pior desempenho... /.../

   Fonte: corpus da pesquisa
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Nesse fragmento, referente à réplica do retor A a um questionamento do retor 
B, tem-se uma anáfora expressa por um advérbio e outra por um pronome relativo. 
O termo “lá” remete à expressão “site... do tribunal de contas do estado de Minas 
Gerais”, assim, o retor A indica onde se encontram os dados mencionados em sua 
fala; o pronome QUE reitera a mesma construção que, por sua vez, auxilia na tessi-
tura do enunciado seguinte.

Ao utilizar a expressão “o terCEIro pior desempenho...”, o retor se refere ao 
SAMU do estado de Minas Gerais e o caracteriza como um dos piores do país, clas-
sificando-o numa escala negativa destacada pelo numeral ordinal. Dessa forma, o 
retor A não só reitera, mas argumenta que seu oponente não fez uma boa gestão 
quando fora governador e que, portanto, não se sente seguro quanto à continuida-
de e/ou implantação de projetos que viabilizem a saúde da população.

Amostragem 4

Retor B - Candidata... ((ri)) eu não sei quem tem lhe dado esses números... não 
repita... aquela oposição tão desqualificada que o PT fez ao nosso governo a 
senhora repete os mesmos números... não são verdadeiros candidata... aliás 
não falar a verdade se tornou uma tônica da sua campanha /.../ o ministério da 
saúde do seu governo... é quem diz que Minas Gerais... governada por mim... 
tem a melhor qualidade de atendimento de saúde de toda região Sudeste... nós 
vamos aumentar por exemplo o programa saúde da família que o seu governo 
a-ban-do-nou um programa extraordinário criado no governo... do presidente 
F.H. /.../

  Fonte: corpus da pesquisa

Nessa última amostragem, tem-se uma tréplica do retor B às colocações ante-
riores de seu oponente. Nela, ocorre no início uma anáfora por meio do pronome 
oblíquo lhe que remete o termo “candidata”. Esse mesmo termo é remetido pelos 
pronomes possessivos “seu” e “sua” que aparecem ao longo do fragmento.

Adiante, a expressão “programa saúde da família” é retomada anaforicamente 
pela expressão nominal “um programa extraordinário” que não só a caracteriza po-
sitivamente, como também traz uma força argumentativa ao que enuncia. Assim, o 
retor B ao destacar que um bom programa como esse foi desenvolvido no governo 
anterior pertencente ao seu partido, mostra que ele realizou coisas benéficas para 
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área da saúde, em contrapartida ao governo do retor A, quando afirma que ele des-
cartou esse programa.

A partir das análises, nota-se o estabelecimento de vários processos remissi-
vos anafóricos, de ordem gramatical ou lexical, que promoveram a construção e a 
continuação do sentido e que funcionaram também como estratégia argumentativa 
no gênero debate. As amostragens trazem fragmentos com várias expressões refe-
rencias que são utilizadas de forma argumentativa e, ainda, auxiliam no sentido do 
texto, já que atua no processo coesivo.

Desse modo, viu-se a ocorrência da anáfora por meio de pronomes (possesivos, 
oblíquo e relativo), advérbio, numeral e da elipse, que estabeleceram elos coesivos 
no plano textual, além da expressão nominal que, não só promoveu uma reiteração, 
a partir da caracterização do referente, como também atuou argumentativamente 
no debate político. Observou-se, ainda, o uso de anáforas indiretas através de ex-
pressões nominais, que exigem do interlocutor uma análise contextual à promoção 
da textualidade, mas que também traziam uma carga argumentativa condicionada 
pela situação comunicativa.

Percebe-se, então, que os retores A e B procuraram dotar seus enunciados de 
sentido e de argumentatividade, a fim gerarem credibilidade perante o telespecta-
dor com o intuito de trazê-lo para os seus discursos e orientá-lo para a compreen-
são efetiva. Vê-se, assim, como a referenciação é um fenômeno coesivo importante 
para o processamento textual do gênero debate político televisionado, seja para 
amarração semântica ou para a argumentação.



359

XXVI Jornada do Gelne

Conclusão

A partir da pesquisa realizada, notou-se o quanto a referenciação é um proces-
so essencial à formação e manutenção da textualidade no debate político televisio-
nado, assim como para a orientação argumentativa nesse gênero argumentativo. 

Dessa forma, as reiterações anafóricas observadas nas falas dos retores, es-
tabeleceram amarrações semânticas entre os segmentos da superfície textual no 
gênero estudado, demonstrando que os retores A e B procuraram se mostrar claros 
e coerentes diante do público.

Vê-se, também, que os candidatos utilizaram o processo referencial para orien-
tarem argumentativamente seus enunciados, com o propósito de convencerem o 
telespectador de que poderiam ocupar o cargo da presidência da república, por 
meio do caráter avaliativo presente nas expressões nominais e, até mesmo nas 
anáforas indiretas que, no contexto do debate, operaram de forma argumentativa, 
além de promoverem reiterações.

Diante disso, o estudo da referenciação nesse gênero é tarefa relevante, uma 
vez que ela se manifesta de forma proveitosa tanto para o encadeamento textual, 
quanto para a argumentação.
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ANÁFORA INDIRETA: UMA ANÁLISE DE NOTíCIAS 
DO JORNAL EL UNIVERSAL

MARIA EMURIELLy NUNES ALMEIDA1 (UERN) 
LIDIANE DE MORAIS DIógENES BEZERRA2 (UERN)

Introdução 

Este trabalho resulta de nosso interesse em pesquisar e discutir os processos 
referencias em textos escritos. Diante disso, temos como objetivo, para este traba-
lho3, analisar o processo referencial anafórico, mais especificamente, o emprego de 
anáforas indiretas em notícias veiculadas pelo jornal mexicano El Universal. 

Para isso, selecionamos nossa fundamentação teórica a partir de trabalhos 
de Koch (2004), Silva (2008), Cavalcante (2011, 2012), Marcuschi (2005, 2007), entre 
outros autores que estudam a Linguística de Texto e o fenômeno da referenciação.   

O corpus da pesquisa constitui-se de seis notícias divulgadas no jornal mexi-
cano El Universal, que foram coletadas no período de 12 de fevereiro a 18 de março 
de 2014. Em um primeiro momento, realizamos o levantamento de todas as ocor-
rências de processos referenciais. Contudo, nesta pesquisa, trabalharemos com os 
casos de anáforas indiretas, como as que mais se destacaram nos textos. 

1. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), do Campus Avançado “Profa. Maria 
Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 

2. Professora Doutora do Departamento de Letras Estrangeiras (DLE), do Campus Avançado “Profa. Ma-
ria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 

3. Os exemplos que constituem nossas análises partem das tabelas de ocorrências de anáforas diretas 
e indiretas construídas para compor a monografia intitulada “Referenciação anafórica: uma análise de 
anáforas diretas e indiretas em notícias do jornal El Universal”, apresentada ao Departamento de Letras 
Estrangeiras (DLE), do Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM), da Uni-
versidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), sob a orientação da Profa. Dra. Lidiane de Morais 
Diógenes Bezerra.
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Este trabalho encontra-se organizado em três partes. De início, temos a fun-
damentação teórica, na qual, com base nos autores estudados, apresentamos os 
conceitos da Linguística de Texto, bem como algumas questões sobre o fenômeno 
da referenciação, focando, assim, nossa discussão no estudo das anáforas indire-
tas. Após isto, temos a discussão dos dados, na qual descrevemos e interpretamos 
as ocorrências de anáforas indiretas nas notícias analisadas. Por último, temos as 
considerações finais, nas quais sintetizamos os resultados obtidos e mencionamos 
algumas contribuições deste estudo.

Da  linguística de texto ao fenômeno da referenciação: 
discutindo conceitos  

Antes de iniciarmos a discussão sobre o processo da referenciação, faz-se ne-
cessário um breve comentário sobre a Linguística de Texto (LT). A LT surge na déca-
da de 60, na Europa, a partir dos estudos de Weinrich, Isenberg, Thümmed, Petöfi, 
Van Dijk Schmidt, entre outros autores. Segundo Koch (2004a, p. XI), a Linguística 
Textual “é o ramo da Linguística que toma o texto como objeto de estudo”, ou seja, 
a LT trata do texto sob múltiplos vieses, analisando fatores como a coesão, a coerên-
cia, a informatividade, a intertextualidade, a intencionalidade, entre outros fatores. 
Nesse sentido, a partir da LT, o texto passa a ser visto como uma macro estrutura 
que deve ser estudada e entendida.

Assim, a LT surge quando os linguistas percebem que, ao estudar o texto, eles 
não poderiam aplicar os mesmos elementos que utilizavam no estudo das frases. 
Desse modo, ao longo desses anos, a Linguística de Texto passou por três grandes 
momentos, sendo que, em um primeiro instante, temos a análise transfrástica, na 
qual os linguistas estudavam o texto por meio da divisão das frases (FÁVERO & 
KOCH, 2008).

Diante disso, com a evolução dos estudos linguísticos, surge a necessidade da 
construção de gramáticas textuais, o que constitui a segunda fase da LT, quando os 
linguistas identificaram que o texto deriva de uma competência específica do fa-
lante, a competência textual, e que por esse motivo, o escritor/falante é capaz de 
elaborar um texto a partir de outro, parafraseá-lo etc. (FÁVERO & KOCH, 2008).
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Com isto, chegamos ao terceiro momento da LT, o da elaboração de uma teoria 
do texto, na qual os estudiosos do texto perceberam que não poderiam desvincular 
o texto do seu contexto (FÁVERO & KOCH, 2008), sendo o texto construído por meio 
da interação entre o escritor e o leitor que, ao realizar a leitura, vai construindo os 
sentidos do texto em um processo de cooperação com o autor.

Desse modo, identificamos que, desde o início de seus estudos, a Linguísti-
ca de Texto vem tentando estabelecer um conceito para o que é texto. Assim, ini-
cialmente, temos a seguinte definição para o conceito de texto, “texto como frase 
complexa ou signo lingüístico mais alto na hierarquia do sistema lingüístico” (KOCH, 
2004a, p. XII), ou seja, o texto seria a estrutura superior à frase que, para o seu en-
tendimento, necessita de interpretação do todo, e não apenas do entendimento de 
frases isoladas. 

Dessa maneira, no decorrer dos estudos da Linguística de Texto, o conceito de 
texto vem sofrendo alterações e, hoje, diante das análises textuais voltadas para 
o processo de interação, temos a seguinte abordagem: “o texto, então, é tomado 
como um evento no qual os sujeitos são vistos como agentes sociais que levam em 
consideração o contexto sociocomunicativo, histórico e cultural para a construção 
dos sentidos e das referências dos textos” (CAVALCANTE, 2012, p. 19), ou seja, no 
processo de escritura de um texto, o leitor ganha um papel muito importante, pois 
é para ele que o texto está sendo escrito. Deste modo, o escritor e o interlocutor 
constroem, em um processo de interação, o sentido do texto.

Posto isto, iniciamos nosso estudo sobre a referenciação. Assim, constatamos 
que, desde o início dos estudos da linguagem, os linguistas procuram relacionar os 
nomes e as “coisas” por eles nomeadas. Entretanto, foi a partir de meados da déca-
da de 90, que surgiram os estudos referenciais como conhecemos atualmente. Os 
primeiros investigadores deste novo processo foram Mondada, Dubois, Apothéloz, 
entre outros autores, que procuravam estudar a forma como os objetos de discur-
sos são mobilizados durante a escrita, como eles nomeiam e mantêm referência 
com as “coisas” no decorrer do texto (MONDADA & DUBOIS, 2003).

Sendo assim, de acordo com Mondada e Dubois (2003, p. 20), “o problema não 
é mais, então, de se perguntar como a informação é transmitida ou como os esta-
dos do mundo são representados de modo adequado, mas de se buscar como as 
atividades humanas, cognitivas e lingüísticas, estruturam e dão sentido ao mundo”, 
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ou seja, os estudos referenciais se propõem a investigar como os objetos de discur-
so vão sendo introduzidos, recuperados e mantidos no decorrer do texto. Dessa 
maneira, a questão central não é mais a forma como os referentes são colocados no 
texto, e sim, como eles vão sendo interligados para construir o sentido textual. As-
sim, nas palavras de Cavalcante (2012), a referenciação estuda a construção e manu-
tenção dos referentes no texto, por meio disso, estuda o modo como as expressões 
referenciais são postas e como elas se interligam no decorrer do texto.

Dessa maneira, os referentes ou objetos de discurso funcionam como o centro 
dos estudos referenciais, sendo, portanto, de acordo com Cavalcante (2012), entida-
des que mentalizamos quando falamos ou escrevemos. Deste modo, os objetos de 
discurso ganham forma e significados em um texto e, assim, os sentidos que damos 
a um referente varia de um texto para outro. 

Com isto, passaremos para a discussão sobre os processos referenciais. De 
acordo com Cavalcante (2011), os processos referenciais se dividem em dois gran-
des grupos: o momento em que as entidades são introduzidas pela primeira vez no 
texto, ou seja, quando ainda não haviam sido nomeadas, o que caracteriza a intro-
dução referencial e pode ser observada no exemplo a seguir, retirado de Cavalcante 
(2012, p. 96):

Mafalda estava sentada num jardim, com seu amigo Manolito. 

Nesta frase, o termo Mafalda inaugura o referente no texto, configurando, 
assim, a introdução referencial, pois nenhum vocábulo na sentença remete-se a ela 
antes de seu surgimento no texto. 

Por outro lado, sabemos que os referentes, após serem introduzidos no tex-
to, devem ser recuperados e mantidos, configurando, desta forma, a continuidade 
referencial (CAVALCANTE, 2011), isto é, as anáforas. Nesse sentido, para Milner 
(2003, p. 94), “há a relação de anáfora entre duas unidades A e B quando a in-
terpretação de B depende crucialmente da existência de A, a ponto de se poder 
dizer que a unidade B só é interpretável na medida em que ela retoma – inteira 
ou parcialmente – A”, ou seja, a relação anafórica ocorre quando uma expressão 
depende de outra para existir dentro do texto, uma não pode ser desvinculada da 
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outra, constroem juntas os seus sentidos. É o que podemos observar no seguinte 
exemplo (CAVALCANTE, 2012, p. 96-97):

Mafalda estava sentada num jardim, com seu amigo Manolito. Ao ver que 
Manolito sentiu um cheiro diferente, ela fica intrigada. 

Na frase acima, o pronome ela refere-se a Mafalda, funcionando, assim, como 
uma expressão anafórica, pois, de acordo com o que Milner nos diz, Mafalda seria 
a unidade A e ela a unidade B, uma depende da outra para a construção do sentido 
do texto, a interpretação de B depende crucialmente da existência de A. 

Diante disso, há dois grandes grupos de anáforas, as diretas, quando as ex-
pressões referenciais são construídas no cotexto, estabelecendo entre si uma liga-
ção direta, como ocorreu no exemplo acima, e as indiretas, quando as ocorrências 
são construídas no contexto sociocognitivo-discursivo, isto é, estabelecem uma re-
lação indireta com o termo a que se remetem (CAVALCANTE, 2011). 

Sobre isto, Silva (2008, p. 48) nos diz que “[...] os casos de anáforas não se limi-
tam aos de retomada, isto é, aos casos de anáfora correferencial, as anáforas po-
dem também fazer uma remissão a um elemento-fonte que aparece no texto, para, 
a partir dele, instituir um novo referente ao discurso”, ou seja, a retomada anafórica 
pode ocorrer de dois modos, um por meio da remissão direta, e o outro quando a 
retomada acontece por meio da não-correferencialidade, isto é, os referentes inter-
ligam-se de modo indireto, fazendo com que o leitor pense que se trata de um novo 
objeto de discurso, contudo, ele já foi introduzindo anteriormente no texto.   

Dessa maneira, de acordo com Koch (2004b), podemos dizer que as anáforas 
indiretas ocorrem quando o referente é introduzido sob o modo do novo. Contu-
do, este objeto de discurso mantem uma relação com uma expressão apresentada, 
anteriormente, no texto. Assim, esta relação pode ser estabelecida por meio do 
cotexto, realizada pela associação de referentes, ou por meio do contexto sociocog-
nitivo, no qual a relação pode ser estabelecida por meio da inferência. De acordo 
com Marcuschi (2005), quando um elemento é retomado no texto de modo indireto, 
ele funcionará como a âncora para o novo referente. Vejamos o exemplo a seguir: 
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Essa história começa com uma família que vai a uma ilha passar suas 
férias. [..] Quando amanheceu eles foram ver como estava o barco, para 
ir embora e perceberam que o barco não estava lá. (MARCUSCHI, 2005, 
p. 53).    

No exemplo acima, a expressão o barco está ancorado em vai a uma ilha. 
Assim, observamos que, quando a expressão o barco é introduzida, funciona como 
um novo referente, mas estabelece uma ligação indireta com a expressão vai a uma 
ilha, pois o termo barco é utilizado como um dos modos de se chegar a uma ilha. 
Diante disso, analisando o exemplo acima, vemos que a relação entre as expressões 
o barco e vai a uma ilha é estabelecida por meio da inferência, pois temos que as-
sociar o barco ao modo como se chegou à ilha.

Dessa forma, faz-se necessário discutir um conceito importante para o estudo 
das anáforas indiretas, qual seja a noção de inferência. Segundo Marcuschi (2007, p. 
88), a inferência se constitui “[...] como um ato de inserção num conjunto de relações 
(proposicional expressáveis) com a finalidade de produzir sentidos. Inferir torna-se, 
pois, uma atividade discursiva de inserção contextual e não um processo de encai-
xes lógicos”, ou seja, a inferência está ligada ao modo como associamos conceitos, 
isto é, o autor, ao escrever um texto, vai deixando pistas no decorrer da escrita. Des-
sa maneira, cabe ao interlocutor mobilizar seus conhecimentos para associar estas 
pistas ao referente ao qual elas se remetem e, assim, inferir pode significar deduzir, 
ou seja, a partir de conceitos já existentes, construir novos significados. 

Com isso, finalizamos a discussão sobre os processos referenciais, ressaltando 
que existem outros, tais como, a catáfora, as anáforas encapsuladoras e a recate-
gorização referencial. Contudo, nesta pesquisa, tratamos, somente, das ocorrências 
de anáforas indiretas, e apresentamos os conceitos de introdução referencial e de 
anáforas diretas porque consideramos importante o seu entendimento.      

Diante disso, na próxima seção, trataremos da análise de nosso corpus. 
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Análise dos dados

O corpus deste trabalho é composto por seis notícias retiradas do jornal mexi-
cano El Universal. Iniciemos nossa análise com um breve comentário sobre o jornal. 
Assim, de acordo com o Portal Eletrônico do jornal El Universal (2001), este surge em 
outubro de 1916, a partir da iniciativa do engenheiro Félix Fulgencio Palavicini. Na 
época, o jornal tinha como objetivo dar a palavra aos membros da Revolução Me-
xicana. Diante disso, em janeiro de 1921, já adotava o lema “O grande diário do Mé-
xico”. Desde então, seu poder de informação vem crescendo cada vez mais e, hoje, 
é um dos maiores jornais mexicanos e possui um reconhecimento mundial. Desse 
modo, em março de 2001, nasce El Universal.com.mx, o site do jornal na internet, que 
hoje é um dos sites em espanhol mais acessados do mundo.

Após a escolha do jornal, selecionamos as notícias para compor nosso corpus4 e, 
embora não houvesse interferência em nossas análises, procuramos selecionar notí-
cias que apresentassem relevância informativa e chamassem a atenção do leitor. Por 
esse motivo, selecionamos notícias relacionadas à renúncia de Bento XVI, às críticas 
que foram tecidas ao carnaval do Rio de Janeiro em 2014 etc. Em um primeiro mo-
mento, coletamos dezesseis notícias e, após uma pré-análise, selecionamos seis para 
compor este trabalho. Sendo assim, iniciemos a discussão sobre os nossos dados. 

Diante disso, a primeira notícia analisada tem por título Ratzinger: nadie me pre-
sionó, e discorre sobre a renúncia do Papa Bento XVI, partindo de uma entrevista que 
o Papa emérito concedeu a uma revista em fevereiro de 2014. Deste modo, analise-
mos o primeiro exemplo:

(01) “Rechazó que la existencia de ‘dos Papas’, uno reinante y el otro 
emérito, signifique que exista una ‘diarquía’, un gobierno de dos Pontífi-
ces. [...] la incertidumbre que creó en un primer momento esta situación 
anómala.”5

4. As notícias que compõem nosso corpus estão disponíveis em http://www.eluniversal.com.mx/noti-
cias. html.

5. Tradução livre nossa de: “Rejeitou que a existência de ‘dois Papas’, um em exercício e outro emérito, 
signifique que exista uma ‘diarquia’, um governo de dois Pontífices. [...] a incerteza que criou, em um 
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No fragmento acima, destacamos a expressão situación anómala que funcio-
na como uma anáfora indireta, isto é, se relaciona de modo indireto à expressão ‘dos 
Papas’, uno reinante y el otro emérito. Quando a expressão situación anómala 
é introduzida no texto, é como se ele inaugurasse um novo referente, contudo, ele 
está ancorado na sentença ‘dos Papas’, uno reinante y el otro emérito. 

A expressão situación anómala é utilizada porque nunca antes na história 
ocorreu o que vemos hoje, o Pontificado de dois Papas, um em exercício e outro 
emérito, assim, essa situação é vista como algo fora do normal. Dessa forma, perce-
bemos que as âncoras das anáforas indiretas podem estar presentes no texto, as-
sim, cabe ao leitor, por meio de seu conhecimento de mundo, estabelecer a ligação 
entre a expressão e sua âncora. 

Desse modo, passamos para a análise da segunda notícia intitulada Capriles 
llama a formar “comandos” de difusión, que noticia um movimento ocorrido na Ve-
nezuela durante as manifestações contra o governo em 2014. Dito isto, vamos ao 
exemplo 2:

(02) “En un mensaje leído en un video por su colaborador Carlos Vecchio, 
el encarcelado líder opositor Leopoldo López advirtió: ‘Vienen nuevas eta-
pas de esta lucha. Esto apenas comienza (...) y todos los días se anunciarán 
acciones contundentes que irán de menos a más’.”6 

No exemplo, destacamos a expressão el encarcelado líder opositor Leopoldo 
López, que funciona como uma anáfora indireta, pois devemos inferir, a partir dela, 
que Leopoldo Lopéz é o líder da oposição venezuelana ao governo de Nicolás Madu-
ro. Leopoldo Lopéz foi preso por instigar as manifestações ocorridas em fevereiro 
de 2014, na Venezuela, contra o governo de Maduro. Desde o início do atual gover-
no, a oposição vem realizando várias manifestações, pois acredita que houve fraude 
na eleição de Maduro. 

primeiro momento, esta situação anormal.” 

6. Tradução livre nossa de: “Em uma mensagem lida em vídeo por seu colaborador, Carlos Vecchio, o en-
carcerado líder da oposição, Leopoldo Lopéz, advertiu: ‘Vem novas etapas desta luta. Isso estar apenas 
começando (...) e todos os dias se anunciaram ações cada vez mais fortes’.”  
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Dessa maneira, podemos perceber que o autor, ao introduzir o referente el 
encarcelado líder opositor Leopoldo López que, ao mesmo tempo em que é inau-
gurado, também é dado como algo que já é de conhecimento do leitor, pressupõe 
que o interlocutor detenha das informações discutidas acima, uma vez que o jornal 
não apresenta tais informações, visto que elas devem ser inferidas no momento da 
leitura.

Com isto, partimos para a análise da terceira notícia que tem por título Crítica 
social, presente en el carnaval de Río, e discute as manifestações que ocorreram no 
Rio de Janeiro durante o carnaval de 2014, relatando as críticas realizadas pelos 
manifestantes, a má qualidade da educação e da saúde pública no Brasil. Dessa 
maneira, temos o seguinte exemplo:

 

(03) “Los rolezinhos (paseítos) y las protestas contra la Copa del Mundo lle-
garon también al carnaval de Brasil. La fiesta más grande de este país no 
ha escapado a los temas más candentes que hay ahora en la sociedad 
brasileña.”7

No exemplo acima, destacamos a expressão temas más candentes, que fun-
ciona como uma anáfora indireta, pois é construída pelo contexto sociocognitivo-
discursivo (CAVALCANTE, 2011), ou seja, cabe ao leitor, por meio de seu conhecimen-
to de mundo, relacionar temas más candentes à situação do Brasil em 2014. Esta 
expressão está relacionada aos protestos realizados pelos brasileiros contra a Copa 
do Mundo no Brasil, pois a maior parte da população brasileira não concordava com 
o gasto exorbitante na construção dos estádios, tendo em vista que o Brasil possuía 
muitos problemas a serem resolvidos, e não tinha condições econômicas para estes 
investimentos. Diante disso, a expressão temas más candentes se relaciona ao 
contexto político e social vivenciado pelos brasileiros em 2014, aos protestos realiza-
dos pelos brasileiros contra a má qualidade da educação e da saúde no país, contra 
a situação política do Brasil etc.    

7. Tradução livre nossa de: “Os rolezinhos e os protestos contra a copa do mundo chegaram, também, 
ao carnaval do Brasil. A maior festa deste país não escapou dos temas mais quentes que, agora, circu-
lam na sociedade brasileira.”   
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A próxima notícia analisada tem por título Buscan sobrevivientes tras derrumbe 
de NY, e trata do desabamento de um prédio no bairro residencial de East Harlem 
em Manhattan (Nova Iorque – EUA). Assim, temos a análise da seguinte ocorrência:

(04) “Los equipos de emergencia buscaban sobrevivientes entre los es-
combros de dos edificios que se derrumbaron […] […] el incidente es tra-
tado como una fuga de gas. Los edificios eran abastecidos por una 
tubería que tenía 127 años de antigüedad (Con información de Silvia 
Otero).”8

No fragmento acima, a expressão destacada, los edificios eran abastecidos 
por una tubería que tenía 127 años de antigüedad, funciona como uma anáfora 
indireta, pois é como se ela inaugurasse um novo referente, contudo, o trecho man-
tém uma relação com outra expressão que o antecede, fuga de gas, e o leitor deve 
buscar em seu cognitivo a relação entre os dois trechos. Assim, o interlocutor, ao 
associar as duas expressões, pode inferir que o desabamento foi causado por um 
vazamento de gás, isso, devido à má qualidade da tubulação, visto que esta possuía 
mais de 127 anos de existência.  

Dessa forma, essas informações podem ser inferidas a partir da leitura, visto 
que, ao presumir que seus leitores já conheçam esses dados, o autor vai deixando 
apenas pistas no transcurso do texto como, por exemplo, fuga de gas, que funciona 
como uma âncora para abastecidos por una tubería, cabendo ao leitor ir associan-
do estas informações. 

Dessa forma, passamos para a análise de mais uma notícia, que tem por título 
Talibanes niegan que avión malasio esté en su poder, e descreve o desaparecimento 
do avião da companhia aérea Malaysia Airlines, em pleno voo no dia 8 de março de 
2014, com 239 passageiros a bordo. Diante disso, passamos para a análise da oco-
rrência:

8. Tradução livre nossa de: “As equipes de emergência buscam sobreviventes, entre os escombros de 
dois edifícios que desmoronaram [...] [...] o incidente é tratado como um vazamento de gás. Os edifícios 
eram abastecidos por uma tubulação que tem 127 anos de antiguidade (Com informação de Silvia Ote-
ro).”  
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(05) “Los investigadores animan la hipótesis de que el Boeing 777 fue 
secuestrado y voló miles de kilómetros evitando el radar para no ser 
localizado, dirigiéndose a una zona entre Afganistán y Pakistán, donde 
operan las guerrillas islámicas. […] Un comandante de los talibanes en 
Pakistán, citado por el Daily Telegraph, dijo que sus combatientes sólo 
pueden ‘soñar’ con un ‘golpe por el estilo’.” 9

No exemplo acima, destacamos o trecho sus combatientes sólo pueden ‘so-
ñar’ con un ‘golpe por el estilo que está ancorado em el Boeing 777 fue secues-
trado y voló miles de kilómetros evitando el radar para no ser localizado. Des-
se modo, cabe ao leitor mobilizar seus conhecimentos e estabelecer essa ligação 
por meio do contexto sociocognitivo-discursivo. Dessa maneira, a expressão sólo 
pueden ‘soñar’ con un ‘golpe por el estilo’ também comprova, segundo o coman-
dante dos talibãs, que os guerrilheiros talibãs não tinham condição de realizar este 
feito, o sequestro de um avião do porte do Boeing 777, que eles só poderiam sonhar 
com o feito.       

Posto isto, chegamos à análise da última notícia intitulada Arizona va contra trá-
fico humano, que trata da entrada clandestina de pessoas nos Estados Unidos por 
meio de sua fronteira com o México. Sendo assim, analisemos uma das ocorrências: 

(06) “[...] con la aprobación de una iniciativa que, en caso de convertirse 
en ley [...] Con una votación de 35 votos a favor y 24 en contra, la inicia-
tiva HB2313 […].”10

9. Tradução livre nossa de: “Os investigadores acreditam na hipótese de que o Boeing 777 foi seques-
trado e voo milhares de quilômetros evitando o radar para não ser localizado, se dirigindo a uma zona 
entre Afeganistão e Paquistão, onde estão as guerrilhas islâmicas. [...] Um comandante dos talibãs no 
Paquistão, citado pelo Daily Telegraph, disse que seus guerrilheiros só podiam sonhar com um golpe 
neste estilo.”   

10. Tradução livre nossa de: “[...] com a aprovação da iniciativa que, em caso de se converter em lei [...] 
Com uma votação de 35 votos a favor e 24 contra, a iniciativa HB2313 [...].” 
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No fragmento acima, temos o trecho votación de 35 votos a favor y 24 en 
contra que se liga, de modo indireto, à expressão la aprobación de una iniciati-
va. Por sua vez, o leitor pode estabelecer esta ligação porque é de conhecimento 
geral que, antes de se converter em projeto de lei, é necessário que a iniciativa seja 
aprovada na Câmara dos Deputados. Dessa forma, foi isso que ocorreu nos EUA, 
os deputados aprovaram a iniciativa e esta irá para o Senado. Contudo, na notícia, 
esses dados são omitidos, pois sabe-se que o leitor, por meio de seu conhecimento 
de mundo, poderá estabelecer esta ligação. Assim, o trecho la aprobación de una 
iniciativa liga-se a votación de 35 votos a favor y 24 en contra por meio do con-
texto sociocognitivo-discursivo.         

A partir das notícias analisadas, constatamos que a anáfora indireta é formada 
por uma teia de informações que vão sendo construídas no decorrer do texto e que 
o leitor deverá ir associando. Desta forma, as pistas vão sendo deixadas no contexto 
discursivo, cabendo ao interlocutor agrupar cada uma delas e dar sentido ao texto.

Desse modo, observamos que, em alguns dos exemplos analisados, a refe-
rência podia ser estabelecida apenas pelo contexto discursivo, ligando o referente 
indireto à sua âncora, em outros casos, fazia-se necessária a mobilização do conhe-
cimento de mundo do leitor, para a associação do referente e sua âncora textual.



373

XXVI Jornada do Gelne

Considerações finais

De início, retomamos nosso objetivo que é analisar o processo referencial ana-
fórico, mais especificamente, o emprego de anáforas indiretas em notícias veicula-
das pelo jornal mexicano El Universal. Diante disso, após a análise, encontramos um 
total de oitenta e uma ocorrências de anáforas indiretas. 

Por meio da análise, concluímos que a utilização de anáforas indiretas parte 
do princípio de que uma das marcas da notícia é a transmissão da informação com 
poucas palavras. Assim, ela é constituída por um texto, relativamente breve e, dessa 
maneira, muitas informações são deixadas implícitas, cabendo ao leitor ir associan-
do as pistas deixadas pelo autor da notícia. Isso é o que configura o emprego das 
anáforas indiretas, pois uma de suas marcas é a construção de sentido por meio do 
contexto sociocognitivo.

Desse modo, constatamos que as anáforas indiretas ocorrem, principalmente, 
pela retomada do contexto histórico e social nos quais as notícias estão inseridas, 
implicando dizer que, para uma interpretação adequada do texto da notícia, faz-se 
necessário que o leitor esteja informado sobre o assunto, para que possa estabele-
cer a relação entre o explícito e o implícito. 

Como perspectiva de aplicação para este estudo, temos o fato de sua rele-
vância para futuras pesquisas, pois realizamos o estudo da referenciação anafórica 
indireta em língua espanhola, uma área ainda pouco estudada no Brasil.
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AS METAFUNÇÕES DA gDV COMO PARÂMETRO PARA 
IDENTIFICAÇÃO  DE PROCESSOS REFERENCIAIS EM 
TEXTOS MULTISSEMIóTICOS

ThAIS yULI NOgUEIRA SALES (UFC)

Introdução

As informações às quais temos acesso, principalmente no mundo virtual, exigem 
cada vez mais uma complementação feita por meio de recursos visuais. Tal estratégia 
colocou em foco a parte visual como mais uma forma de representação da lingua-
gem. Dessa forma, os estudos que envolvem a utilização de linguagem não verbal 
tornaram-se mais recorrentes atualmente.

Neste trabalho, apresentamos o recorte de uma pesquisa de mestrado que alia 
os pressupostos da Linguística Textual, mais especificamente os processos referenciais, 
às metafunções estabelecidas pela Gramática do Design Visual, de Kress e van Leeuwen 
(1996, 2006), destinada a uma análise de imagens para a construção de sentidos.

Em textos multissemióticos, que aliam a linguagem verbal à linguagem não ver-
bal, faz-se necessário seguir um parâmetro de análise da imagem para usá-lo como 
modelo para a construção de sentidos que os recursos visuais permitem no texto. É 
a partir daí que entendemos e reconhecemos a importância de encontrar nas me-
tafunções composicional, representacional e interativa pelo menos indícios de que 
processos referenciais são apontados por meio de imagens e aliados aos sentidos 
realizáveis no texto.

Nesse sentido, veremos que os processos de introdução e de retomada de re-
ferentes, anáforas diretas e indiretas, serão apontados por recursos imagéticos, se-
gundo Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014), que enfatizam o fato de um referente 
se construir não apenas por linguagem verbal. Os referentes, entidades construídas 
e reconstruídas mentalmente pelos interlocutores no momento da interação, podem 
ser identificados por diversos recursos multimodais que vão além da escrita.
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Kress e van Leeuwen (1996, 2006) iniciam a Gramática do Design Visual justamen-
te com a discussão de como as imagens modificaram a soberania que era dada ao 
texto escrito. A necessidade de atingir o leitor por meio do apelo visual reforça e nos 
mostra como cada vez mais o quanto as imagens se fazem presentes nos textos vei-
culados socialmente. Por isso, trazemos uma análise da construção de sentidos de 
um texto a partir de processos referenciais apontados pelos recursos visuais presen-
tes em charges. Nossa proposta é demonstrar como tais recursos servem para a (re)
construção dos referentes, seja por introdução, seja por retomadas anafóricas.

Considerações acerca da referenciação e das metafunções 
da gdv

Nesta sessão, trataremos brevemente sobre os processos referenciais e sobre 
as metafunções da Gramática do Design Visual (KRESS e VAN LEEUWEN, 1996, 2006) 
para a compreensão de nossa proposta para este trabalho.

Os referentes são identificados e atualizados no momento de interação a partir 
de diversos recursos multimodais. Por se tratarem de elementos que sofrem modifi-
cações no decorrer da comunicação, segundo Mondada(1994), os objetos de discurso 
são ancorados pela introdução referencial e retomados e atualizados pelas anáforas. 
Em charges, constatamos que há um diferencial nesse processo de ancoragem e de 
retomadas, pois o texto chárgico apresenta uma dinâmica de leitura diferente em 
relação a textos de natureza apenas verbal. Ao se deparar com uma charge, cada lei-
tor terá uma experiência diferente, pois poderá identificar a introdução do referente 
pela imagem, assim como essa identificação pode ocorrer por meio da linguagem 
verbal. Não podemos assegurar que tipo de identificação ocorrerá primeiro, apenas 
sugerimos como, a partir de cada uma, os elementos que compõem a charge farão as 
retomadas e a recategorizações do referente.

Para nosso trabalho, estabeleceremos uma análise que contemple a leitura pos-
sível, por meio do verbal e do não verbal, com a intenção de  interligar os elementos 
que compuseram as charges escolhidas para tal fim. Assim, as metafunções com-
posicional, representacional e interativa propostas pela GDV serão peças-chave para 
a análise das construções de sentido nas imagens. Em relação a tais metafunções, 
faremos uma breve descrição de cada uma e enfatizaremos as subclasses que mais 
acreditamos terem relação com os processos referenciais.
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A metafunção composicional trata da disposição dos elementos na superfície 
textual (tomada aqui como a forma de estrutura textual, relacionada à composição e 
à organização dos elementos). É nessa metafunção que se estabelecem as relações 
de Dado/Novo, Centro/Margem, Ideal/Real, sempre aliadas à noção do que é informa-
ção nova ou informação já conhecida pelo leitor, a depender da disposição à esquerda 
ou à direita, no centro ou nas margens, no topo ou na base. Também se estabelecem 
nessa metafunção os valores de saliência e de enquadramento. Este diz respeito ao 
destaque dado aos elementos do texto, enquanto aquela determina o elemento mais 
visível a partir de cores, formas, tamanho e contraste.

A metafunção representacional contempla os modos de apresentação dos ele-
mentos de duas formas: narrativa, quando se trata de personagens que apresentem 
função de Ator na representação – se ligado a ações narrativas com outro persona-
gem, teremos uma ação transacional, caso haja a representação de apenas um per-
sonagem, teremos ação não-transacional; conceitual, quando há uma representação 
da “essência”, da “coisa” em si – é classificacional quando os elementos se relacionam 
como classes taxionômicas, é analítico quando os elementos se estabelecem por uma 
relação de parte e todo, é simbólico quando a representação de um elemento envolve 
seu significado literal ou um significado atribuído a ele.

Por fim, a metafunção interativa dá conta da interação entre o texto e o inter-
locutor. Os elementos visuais denotam características em relação ao contato – de 
demanda quando um personagem não convoca o leitor diretamente ao texto e de 
oferta quando ocorre uma invocação do leitor para uma interação com o texto, à 
distância social – dependendo do enquadramento (plano aberto – representação do 
corpo todo, plano médio – representação da cintura para cima - e plano fechado – re-
presentação do ombro para cima) do personagem. Essas relações podem inferir que 
há um alheamento ou uma aproximação ao estabelecer uma relação de poder entre 
interlocutor e personagem representado.

A partir desse detalhamento sobre as metafunções que faremos a análise, a se-
guir, de três charges que circulam em jornais no meio virtual, para demonstrar algu-
mas constatações sobre a relação entre as metafunções e os processos referenciais 
na construção de sentidos de um texto.



378

XXVI Jornada do Gelne

Processos referenciais e metafunções: uma construção de 
sentidos

Veremos agora de que forma as metafunções podem ser inter-relacionadas de 
modo a contribuir para o estabelecimento das relações de sentido e para a identifi-
cação de processos referenciais.

Charge 1 – Extinção do Ministério da Cultura

Folha de São Paulo – 21/05/2016 

Na imagem acima, vemos retratada a situação de extinção do Ministério da Cul-
tura, em maio de 2016, fato de grande repercussão nacional. Em um primeiro olhar, 
apenas concentrado nas imagens, teríamos a metafunção representacional marca-
da pelo traço narrativo, visto que há interação dos personagens mulher e criança 
(talvez mãe e filho) a partir de um vetor imaginário estabelecido pelo olhar deles. 
A ação do garoto em apagar pichações na parede talvez não fizesse tanto sentido 
se não existisse a expressão “Sem o Ministério da Cultura, não tem mais sentido...”. 
Poderíamos dizer, então, que a imagem da limpeza das pichações é uma retomada 
anafórica do que está expresso verbalmente. O contrário também seria possível, 
pois é a imagem que dá sentido ao que é dito na expressão verbal, já que “apagar as 
pichações” não seria o comum, e sim fazê-las. Por isso, veríamos na expressão ver-
bal uma retomada do que ocorre na imagem. Além disso, teríamos o ato de apagar 
as pichações como uma representação conceitual simbólica de todo ato discursivo 
em torno de “pichações são expressões culturais sobre a realidade social”. 

Dessa forma, há aí uma simbologia acerca da não existência do Ministério da 
Cultura, o que leva justamente ao desaparecimento de manifestações culturais, 
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como é o caso de pichações, arte urbana. Nesse sentido, reafirmamos a constata-
ção de Cavalcante e Brito (a sair) ao dizerem que:

Se pensarmos no caráter eminentemente “conceitual” das imagens, não 
precisamos, necessariamente, contrastar Narrativo a Conceitual, de vez 
que os participantes conceituais também poderiam estar presentes em 
imagens Narrativas.

Ainda sobre a charge 1, temos que a representação interativa requer do leitor 
um contato de olhar de oferta e uma distância social com plano aberto. Ao relacio-
narmos essas duas categorias, vemos que é pertinente notar o grau de alheamento 
do leitor para com a imagem, já que ele não é convocado a interagir diretamente 
com os participantes representados. Em representações em plano aberto, parece 
que a ocorrência desse alheamento é predominante, visto que o personagem se 
distancia do leitor, principalmente se houver outro personagem que desencadeie 
uma relação narrativa transacional. Tais relações parecem seguir certos padrões 
que muito influenciam na construção de sentido textual.

Charge 2 - Reformas

Jornal O Povo – 27/06/16 

Na charge 2,  de junho de 2006,  há Michel Temer, quando já havia assumido 
como presidente interino, tentando montar um cubo mágico. Quanto à metafunção 
representacional, vemos o participante representado em uma ação narrativa não-
transacional, pois ele realiza a ação de “brincar com o cubo”, além de seu olhar par-
tir um vetor (sempre imaginário) em direção ao objeto. Temos aí, então, uma intro-
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dução referencial do personagem Michel Temer sendo indiciada pela metafunção 
representacional. Outro indício dessa introdução referencial se revela no foco dado 
ao personagem, visto que, de acordo com a metafunção composicional, ele está 
no centro da imagem, com uma saliência alta por ser representado em tamanho 
maior se comparado aos outros elementos da charge. Em relação ao cubo, há uma 
relação representacional conceitual simbólica, visto que o objeto é recategorizado 
pela expressão “Reformas” como uma forma de expressar que ele precisa de ajus-
tes, assim como o país quando presidente assumiu. Assim, temos o personagem 
Temer e o objeto cubo referindo-se ao mesmo propósito de “reformas no país”, seja 
por introdução, seja por recategorização, com um conceito de que há dificuldades 
nesse processo de “reforma”.  Até mesmo os pontos de interrogação ao redor de 
Temer, numa relação composicional Centro/Margem, reforçam essa alusão ao difícil 
processo de “conserto do país”, o que se apresenta conceitualmente ligado a uma 
situação de desordem da nação.

Nesse sentido, podemos observar que as subclasses Narrativa e Conceitual 
aparecem atreladas em um mesmo contexto. Isso reforça o que dizem Cavalcante 
e Brito (a sair) “Se pensarmos no caráter eminentemente “conceitual” das imagens, 
não precisamos, necessariamente, contrastar Narrativo a Conceitual, de vez que 
os participantes conceituais também poderiam estar presentes em imagens Narra-
tivas.”. Essa colocação das autoras contrasta justamente a posição de Kress e van 
Leeuwen (1996, 2006) de que Narrativo e Conceitual são subclasses da metafunção 
representacional que ocorrem em posição de exclusão, uma só existiria em função 
da ausência da outra.  

Charge 3 – Situação do governo Dilma
 

Jornal O Povo – 08/08/15
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A charge 3 foi criada quando uma parte da população brasileira iniciou um mo-
vimento a favor do impeachment de Dilma Rousseff, por isso a expressão “...calma 
minha gente, logo vamos virar esta situação!” deve ser tomada como uma resposta 
da personagem acerca da situação vivenciada. 

No caso dessa charge, podemos tomar a personagem Dilma com uma relação 
de Centro/Margem no que diz respeito à metafunção representacional. Isso implica 
um foco muito enfático para a personagem, visto que há uma saliência forte para 
o posicionamento ao centro. Assim, temos metafunção representacional e compo-
sicional aliadas para convocar e enfatizar o referente Dilma Rousseff. Se tratarmos 
essa posição da imagem como uma introdução referencial, veremos que a expres-
são “virar esta situação” configura-se como anáfora direta, pois o leitor deve inferir 
que a situação de que trata a charge é algo “negativo”. Esse lado negativo, por sua 
vez, é retomado e até recategorizado pela imagem invertida de Dilma, que remete a 
uma expressão bem popular, “tudo virado de cabeça pra baixo”, ou seja, a situação 
não é boa. 

Também percebemos que está relacionado à metafunção interativa um olhar 
de demanda, visto que o leitor é convocado diretamente pelo olhar da personagem 
para participar da interação. Esse contato é reforçado pela metafunção composicio-
nal devido à posição da imagem em Centro e devido ao alto grau de saliência dado à 
personagem. Assim, teremos aí outras duas metafunções que são convocadas para 
indiciar e aliar o referente às retomadas que ocorrem no texto.

Esses são alguns indícios de como os referentes podem se construir em tex-
tos multissemióticos a partir de alguns parâmetros de análise propostos pela GDV. 
Ainda é preciso seguir com outras análises para testar outras combinações entre as 
metafunções de modo a relacioná-las aos processos referenciais.

Considerações finais

Neste trabalho, buscamos demonstrar como as metafunções da Gramática 
do Design Visual, de Kress e van Leeuwen (1996, 2006), servem de parâmetro para 
a análise dos processos referenciais em textos multissemióticos. Além disso, rela-
cionamos as metafunções representacional, composicional e interativa de forma 
a integrá-las nas análises para elencar que traços apresentam-se frequentemente 
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atrelados para apontar introduções referenciais e/ou anáforas. Cremos que tais 
metafunções colaboram para o processo de inferência feito por cada leitor diante 
de um texto multissemiótico, a fim de compreender a representação dada para 
cada elemento que compõe o texto. Em trabalhos posteriores, poderemos trazer à 
tona ainda mais essas relações possíveis entre os modos de representação verbal 
e não verbal. 
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Considerações iniciais

O processo da referenciação consiste na atividade de introduzir referentes ou 
objetos discursivos no texto, percebidos através de expressões linguísticas próprias 
para isso, chamadas de expressões referenciais. Apesar disso, os processos refe-
renciais estão muito além das expressões referenciais presentes no cotexto, pois 
os objetos de discurso passam por transformações de acordo com a situação de 
interação, na qual os sujeitos encontram-se inseridos.

Dessa forma, dentre os principais processos referenciais, temos a anáfora, 
como a retomada do que fora dito anteriormente através de um referente introduzi-
do no texto, sendo que, para este trabalho, destacamos a anáfora encapsuladora, a 
qual se refere a um tipo de anáfora que pretende encapsular um conteúdo inserido 
anteriormente no texto.

É a partir dessa perspectiva de compreender a anáfora como um processo re-
ferencial que retoma referentes introduzidos anteriormente no texto e, assim, con-
tribui para a atividade discursiva, que desenvolvemos esse trabalho, tendo como 
objetivo analisar os processos de anáforas encapsuladoras empregadas em mono-
grafias produzidas por alunos do curso de Licenciatura em Letras, da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus de Pau dos Ferros, observando, 
especificamente, a forma de realização desses processos na seção de “Introdução” 
das monografias.
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Para atender aos objetivos propostos nesta pesquisa, procedemos com a cole-
ta dos dados para a composição do nosso corpus e, após uma pré-análise, seleciona-
mos 03 (três) textos. Desse modo, em um primeiro momento, procuramos identifi-
car quais os processos referenciais que mais se destacavam nos textos. Em seguida, 
procedemos com a codificação e a tabulação dos dados, verificando os tipos de pro-
cessos referenciais encontrados, com destaque para as anáforas encapsuladoras. 
Nesse sentido, destacamos 5 (cinco) ocorrências para ilustrar a análise dos dados, 
como aquelas que melhor representam o encapsulamento anafórico.

Para contribuir com a nossa discussão, temos autores como: Koch (2001, 2004, 
2005), que aborda o processo da referenciação; Marcuschi (1998, 2008) e Sautchuk 
(2003), que discutem sobre produção de textos escritos; Cavalcante (2011, 2012), 
que expõe os processos referencias anafóricos; Conte (2003), que apresenta as aná-
foras encapsuladoras, as quais são tratadas como encapsulamento anafórico, entre 
outros.

Diante disso, esse trabalho constitui-se de quatro seções. Na fundamentação 
teórica, discutimos, em um primeiro momento, o fenômeno da referenciação, como 
um processo que interfere na construção dos textos; em seguida, destacamos a 
anáfora, em que discutimos os conceitos e definições desse processo; e, por fim, 
apresentamos o encapsulamento anafórico. Na análise e discussão dos dados, 
descrevemos as ocorrências de anáforas encapsuladoras encontradas nos textos, 
observando a manifestação desse tipo de anáfora nos textos. Nas considerações 
finais, sintetizamos os resultados obtidos e mencionamos algumas contribuições 
e perspectivas de aplicação do estudo. Por fim, listamos as referências das obras 
utilizadas na consecução da pesquisa.

O fenômeno da referenciação

A referenciação consiste em um importante processo para a produção e a com-
preensão de um texto, visto que interfere no seu sentido, através da construção e 
reconstrução de objetos discursivos, os quais se adequam de acordo com o contex-
to em que estão inseridos. Sendo assim, conforme Mondada e Dubois (2003, p. 17), 
“[...] as categorias e os objetos de discursos pelos quais os sujeitos compreendem 
o mundo não são nem preexistentes, nem dados, mas se elaboram no curso de 
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suas atividades, transformando-se a partir dos contextos”. Dessa maneira, os obje-
tos são categorizados de diferentes maneiras em um texto, dependendo da forma 
como o locutor queira se referir aos seus interlocutores.

Nessa mesma perspectiva, Koch (2002, p. 79) diz que “a referenciação constitui 
uma atividade discursiva”. Sendo assim, podemos notar que o processo de referen-
ciação é realizado da maneira como os sujeitos organizam e apresentam os seus 
discursos. Mas isso não significa ter uma visão da língua e da linguagem fora do pro-
cesso referencial, pois é essencial que se saiba a relação existente entre o mundo e 
a língua, de maneira que esse mundo é formado a partir da interação do contexto 
físico, social e cultural em que se está inserido. 

Dessa maneira, no processo de referenciação, as escolhas que os sujeitos da 
enunciação fazem são designadas em função do modo de um querer dizer, e os 
referentes são tidos como objetos-de-discurso, construídos e reconstruídos no pro-
cesso de interação, modificando, assim, frequentemente, o sentido do texto, no cur-
so da progressão textual. Para tanto, ao se falar em texto escrito, temos Marcuschi 
(2008) que discute sobre uma visão sociointeracionista, afirmando que é importante 
a relação entre os indivíduos. Sautchuk (2003) compartilha do mesmo pensamento, 
considerando a produção de texto como uma “atividade verbal”, que necessita de 
dois indivíduos, um primeiro, para produzir o texto, tentando alcançar determina-
dos resultados, e um segundo, que receberá essa produção, o que configura como 
fundamental a interação entre o locutor e o interlocutor.

Dessa forma, ao discutirmos referenciação, temos a anáfora, como um dos 
principais processos referenciais, a qual se utiliza de termos que fazem menção a 
elementos que já foram introduzidos no (co)texto, e que podem ser modificados à 
medida que o discurso se desenvolve.

Assim, notamos que o fenômeno da referenciação mostra-se muito importan-
te para a produção dos textos, uma vez que lida com referentes que são modifica-
dos e/ou (re)ativados ao longo do texto, tendo como um dos principais processos 
a anáfora, sobre a qual trataremos no tópico seguinte, centrando nossa discussão, 
mais especificamente, nas anáforas encapsuladoras.
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Processos referenciais: o caso da anáfora

Os objetos discursivos são estabelecidos no texto a partir dos processos refe-
renciais, quando temos a introdução referencial e a anáfora, considerados termos 
integrantes que dividem esse processo. Desse modo, a introdução referencial trata 
do modo como os objetos discursivos são introduzidos pela primeira vez no texto. 
Já a anáfora ocorre quando um referente é retomado no texto, a partir de uma in-
trodução efetuada anteriormente.

No que se refere ao caso das anáforas, Cavalcante (2011, p. 60) expõe que: 
“[...] as que a literatura tem sempre consagrado como anafóricas, são responsáveis 
pela continuidade referencial e exigem a consideração de um termo-âncora formal-
mente dito no contexto”. Por esse motivo, é de suma importância que o cotexto 
apresente pistas que apontem a relação existente entre o referente introduzido e a 
retomada, isto é, a anáfora.

Dentre os tipos dos processos referenciais anafóricos, abordamos especi-
ficamente dois: as anáforas diretas, designadas como correferenciais, as quais 
retomam o mesmo referente dentro do contexto; e as anáforas indiretas que, 
segundo Cavalcante (2011, p. 61), são tipos de ocorrências que: “quando acontece 
de não haver correferencialidade, a continuidade se estabelece por uma espécie 
de associação que os participantes da enunciação elaboram por inferência”. Nessa 
perspectiva, notamos que as anáforas indiretas não são correferenciais e a sua 
retomada não está explícita, sendo necessário fazer inferência para obter o enten-
dimento do texto. 

No próximo tópico, abordaremos as anáforas encapsuladoras, discorrendo 
sobre suas principais características.

Encapsulamento anafórico 

No fenômeno da referenciação, temos os casos das anáforas encapsuladoras, 
que correspondem ao processo que retoma uma determinada porção do texto, in-
serida em um momento anterior. Nesse sentido, Conte (2003, p. 177) afirma que:
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O encapsulamento anafórico é um recurso coesivo pelo qual um sintag-
ma nominal funciona como uma paráfrase resumitiva de uma porção 
precedente do texto. O sintagma nominal anafórico é construído com 
um nome geral como núcleo lexical e tem uma clara preferência pela 
determinação demonstrativa. Pelo encapsulamento anafórico, um novo 
referente discursivo é criado sob a base de uma informação velha; ele 
se torna o argumento de predicações posteriores. Como um recurso de 
integração semântica, os sintagmas nominais encapsuladores rotulam 
porções textuais precedentes; aparecem como pontos nodais no texto.  

Desse modo, notamos que as anáforas encapsuladoras consistem em um pro-
cesso referencial, que tem como função resumir/retomar informações presentes 
tanto no cotexto como no contexto. Esse tipo de anáfora é constituído por uma 
palavra que tanto pode ser um nome geral como específico, e que é acompanhada 
por um determinante, geralmente sob a forma de um pronome demonstrativo. As-
sim, no encapsulamento anafórico, um novo referente é criado no texto, para fazer 
retomada, e é constituído com base nas informações apresentadas anteriormente 
no texto. 

Conte (2003, p. 184) ainda explica um aspecto importante do encapsulamento 
anafórico: “Como ponto início de um novo parágrafo, o encapsulamento anafórico é 
a sumarização imaginável mais curta de uma porção discursiva precedente”. Nota-
mos, também, que a anáfora encapsuladora pode ser encontrada no ponto de início 
de um parágrafo, tendo como função organizar a estrutura discursiva do parágrafo 
anterior.

Ainda sobre esse caso, Cavalcante (2011, p. 71) expõe que a anáfora encapsula-
dora pode ser considerada um tipo de anáfora indireta:

Existe um processo referencial que, dentro da perspectiva que dá pri-
mazia a menções no cotexto, tem sido tratado como um tipo peculiar de 
anáfora indireta, porque não retoma nenhum objeto de discurso pontu-
almente, mas se prende a conteúdos espalhados pelo contexto.  
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Desse modo, trata-se de um tipo específico de anáfora indireta pelo motivo de 
não retomar um objeto formalmente marcado no texto, mas sim informações que 
se encontram ao longo do contexto, pois, como o próprio nome sugere, encapsu-
lam algo que fora dito anteriormente, contido tanto no cotexto quanto no contexto. 
Isso porque uma dada expressão encapsuladora possui a capacidade de resumir as 
informações que estão contidas no texto e, além disso, requer por parte do leitor 
conhecimentos de mundo para uma interpretação dos fatos que se encontram es-
palhados pelo (con)texto.

Após a discussão teórica, partiremos para a análise dos dados, apresentando 
05 (cinco) ocorrências de anáforas encapsuladoras, presentes nos textos de “Intro-
dução” das monografias.

Análise dos dados

Para ilustrar a análise dos dados, foram selecionadas 05 (cinco) ocorrências de 
anáforas encapsuladoras, presentes em 03 (três) textos das seções de “Introdução” 
de monografias produzidas pelos alunos do curso de Letras, com habilitação em 
Língua Inglesa, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus 
de Pau dos Ferros. Desse modo, após uma pré-análise, selecionamos as anáforas 
que melhor representavam o encapsulamento anafórico.

Sendo assim, no texto 01, que se propõe analisar a transposição da persona-
gem Elizabeth Bennet do romance “Orgulho e preconceito” para o filme, levando 
em conta a sua caracterização, tanto física quanto psicológica, selecionamos uma 
ocorrência que, além de retomar uma informação posta anteriormente, serve como 
pretexto para uma informação nova que virá na sequência. Vejamos a ocorrência:

Exemplo 01

Dentre as muitas adaptações fílmicas existentes, as advindas de obras 
literárias são cada vez mais comuns, ganhando o gosto dos produtores 
e, principalmente do público. Sendo assim, a literatura torna-se uma das 
principais fontes consultadas e requeridas pelo cinema, dessa forma 
obras que vão dos maiores clássicos até os best-sellers mais modernos, 
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são transpostos de uma mídia a outra. Essas releituras trazem em si um 
diferencial que encanta a todos, com suas particularidades que as tornam 
uma opção para aqueles que conhecem e gostam de literatura e também 
para os que não gostam [...] (p. 10).

Nesse exemplo, o leitor poderá notar que a anáfora “essas releituras” retoma e 
sumariza o parágrafo precedente que se refere ao processo de transformação pelo 
qual passam as obras literárias para a adaptação fílmica, visto que, quando falamos 
em releitura, estamos nos referindo à elaboração de uma obra, tendo outra como 
base. Logo, temos a adaptação fílmica como uma obra advinda da literatura. Dessa 
forma, podemos perceber que o encapsulamento anafórico ocorreu como ponto 
de início para um novo parágrafo, contribuindo para a progressão textual, visto que 
assume o pretexto para uma nova informação. 

Já com relação ao texto 02, que trata sobre o ensino de Língua Inglesa, expon-
do que a música funcionaria como uma inovação para essas aulas, encontramos 
duas anáforas que estão interligadas numa relação de dependência, apesar de se 
encontrarem situadas em parágrafos diferentes, sendo que o exemplo 02 retoma 
apenas um segmento anterior à anáfora, enquanto a ocorrência 03 remete a todo 
o parágrafo antecedente. 

Com isso, constatamos que se trata de um caso de encapsulamento anafórico 
que, segundo Conte (2003, p. 184): “como ponto de início de um novo parágrafo, o 
encapsulamento anafórico é a sumarização imaginável mais curta de uma porção 
discursiva precedente”. Desse modo, notamos que, quando a ocorrência é posta no 
início do parágrafo, serve como uma retomada da porção do texto que a antecedeu, 
ou seja, das informações contidas no parágrafo anterior. Como podemos observar 
na sequência:
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Exemplo 02

Sabemos que um dos maiores desafios no ensino de língua inglesa é des-
pertar nos alunos o interesse por esse aprendizado, tendo em vista que 
essa prática de ensino, muitas vezes se distância cada vez mais da reali-
dade. Em muitos casos nossos alunos não se sentem motivados a apren-
der uma língua que não esteja inserida no seu contexto social devido às 
crenças relacionadas a essa língua estrangeira (p. 09). 

Exemplo 03

É com esse pensamento que acreditamos que a música pode auxiliar no 
processo de aprendizagem do aluno, trazendo muitos benefícios durante 
a sua trajetória formativa, no que diz respeito à língua inglesa (p. 09).

Com relação ao exemplo 02, o leitor pode perceber que a expressão “essa prá-
tica de ensino” serviu para rotular o que se diz sobre como trabalhar a questão da 
Língua Inglesa, bem como as dificuldades encontradas para o ensino dessa disci-
plina. Esse tipo de anáfora também serve para categorizar de outra maneira o que 
foi primeiramente dito sobre os desafios de como trabalhar essa língua com os alu-
nos. Sendo assim, a anáfora se constitui de um determinante demonstrativo “essa”, 
o qual funciona no discurso como elemento anafórico, em que o autor reforça o 
modo como se ensina e a dificuldade de ensinar língua inglesa. Dessa forma, tem-
se também o substantivo “prática” que, de um modo mais geral, trata da “realização 
de ideias ou projetos”, estabelecendo, assim, uma relação com a colocação feita no 
texto, pois, nesse caso, trata-se também de como se realizar o trabalho com a Lín-
gua Inglesa.

Já no exemplo 03 analisado, a expressão “esse pensamento” serve como forma 
de reforçar tudo que o autor citou no parágrafo anterior sobre o problema, envol-
vendo o ensino de Língua Inglesa e a falta de empenho por parte dos alunos para 
se estudar uma língua estrangeira. Com isso, a palavra “pensamento”, em seu senti-
do literal, significa pensar sobre uma determinada opinião, o que mostra a relação 
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entre o sentido dessa palavra e a sugestão encontrada pelo autor para lidar com as 
complicações tidas com o inglês trabalhado em sala de aula, expondo que trabalhar 
com a música será um método de relevância para a aprendizagem dos alunos, tor-
nando-se, assim, uma forma tanto de incentivo para os alunos, quanto como um 
meio de “orientar” o professor para o ensino.  

Nesse texto, também foi selecionada uma ocorrência de anáfora encapsula-
dora que tem como função modificar e qualificar o determinante e o núcleo lexical. 
Observemos o exemplo:

Exemplo 04

 “Acreditamos que a música assume um papel de grande importância em 
nossas vidas. Ela está presente no nosso dia a dia, nos principais momen-
tos de nossa experiência, sejam eles de alegria ou até mesmo tristeza. 
Portanto, é necessário destacamos a importância desse instrumento va-
liosíssimo¹ na educação, visto que ele colabora de forma gratuita para o 
aprendizado do aluno, não só em seu ambiente escolar, mas também em 
todos os lugares que os cercam. [...]”.

Nesse exemplo, podemos perceber que a anáfora encapsuladora é composta 
por um núcleo lexical, o qual está precedido por um determinante, e ainda é acom-
panhado por um modificador que funciona como qualificador do núcleo lexical, uti-
lizando, assim, o adjetivo “valiosíssimo”. Desse modo, o adjetivo, além de modifi-
car o sentido do substantivo “instrumento”, está qualificando-o e caracterizando-o, 
como forma de expressar sua relevância na educação.

Chegamos, então, ao último texto a ser analisado, texto 03, o qual traz uma 
discussão acerca da adaptação cinematográfica, destacando a sua importância e 
também expondo a existência de vários problemas com o trabalho de adaptação, 
pois existem pressupostos de que a mesma seja algo não relevante. 

Desse modo, no exemplo 05, o autor do texto, ao empregar a anáfora, utiliza 
o determinante demonstrativo para saber ao que está sendo referido, e o núcleo 
lexical como uma forma de “categorizar” de outra maneira o que foi mencionado 
anteriormente. Vejamos a ocorrência: 
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Exemplo 05

Nesse sentido, o presente trabalho faz considerações acerca da adapta-
ção como um todo, e se afunila até a adaptação cinematográfica. Buscan-
do entender o processo, assim como romper com preconceito, a partir de 
uma situação real de uso dessa arte que é a adaptação (p. 08).

Nessa ocorrência, o determinante “desta” e o substantivo “arte” estão relacio-
nados às adaptações. Com isso, pudemos notar, nesse exemplo, que o antecedente 
da anáfora é marcado, ficando especificamente delimitado ao que se refere: todas 
as adaptações até chegar ao caso das adaptações cinematográficas. Dessa maneira, 
quando o autor expõe a palavra “arte” em seu texto, a adaptação fica considerada 
como um trabalho artístico. Sendo assim, podemos compreender que essa compo-
sição de anáfora encapsuladora, embora com destaque para o sintagma nominal, 
tem o determinante demonstrativo como indispensável para que a referência fosse 
estabelecida de forma correta.

Portanto, com a análise dos dados, constatamos a relevância das anáforas en-
capsuladoras nos textos que, além de retomar/resumir informações precedentes, 
ainda funcionam como um recurso coesivo, no momento em que conectam uma 
informação dada a uma nova informação. 
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Considerações finais

A partir da análise dos dados, podemos perceber, pela forma de manifesta-
ção das anáforas encapsuladoras, que se trata de um processo capaz de sumarizar, 
encapsular ou rotular uma porção do discurso antecedente, seja uma sentença ou 
mesmo um parágrafo inteiro. 

Nesse sentido, pudemos constatar a importância das anáforas encapsuladoras 
como um processo que se constitui de um determinante, geralmente, em forma de 
pronome demonstrativo, e um núcleo lexical, que são capazes de resumir e retomar 
uma informação antecedente e, assim, interligar a uma nova informação. 

Dessa forma, nos casos analisados, o encapsulamento anafórico, quando colo-
cado no início do parágrafo, serve como retomada da porção antecedente do texto, 
contribuindo, assim, para a progressão textual, visto que assume o pretexto para o 
que será dito posteriormente. 

Há ainda casos em que, além do núcleo lexical e do determinante, observa-se 
também a presença de um modificador, o qual especifica, qualifica e diferencia o 
seu núcleo. 

Como perspectiva de aplicação dos resultados da pesquisa, esperamos con-
tribuir para a discussão sobre a produção escrita no contexto acadêmico, uma vez 
que analisamos textos produzidos no âmbito da universidade, com o objetivo de 
refletir sobre os processos envolvidos na produção e compreensão do texto escri-
to, especificamente, as anáforas encapsuladoras, as quais desempenham um papel 
fundamental na organização de textos, entendido como uma atividade discursiva 
que não se dá alheia à situação de comunicação.

Destacamos, ainda, a relevância desse estudo para futuras pesquisas, já que 
analisamos apenas uma parte dos processos referenciais, no que se refere às aná-
foras encapsuladoras, e acreditamos que ainda há muito a ser pesquisado com re-
lação aos processos anafóricos, como por exemplo, anáforas diretas, anáforas indi-
retas, entre outros fenômenos.
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O PROCESSO DE (RE)CATEgORIZAÇÃO DE REFERENTES 
EM EXPRESSÕES REFERENCIAIS ANTROPONíMICAS

MAIARA SOUSA SOARES (UFC)
MAyARA ARRUDA MARTINS (UFC)

Considerações iniciais

A recategorização consiste em uma modificação e uma reconstrução dos refer-
entes num processo plenamente sociocognitivo constituído por pistas co(n)textuais 
que remontam diversos sentidos aos textos. Isso é possível em virtude da dinam-
icidade do referente e da contínua negociação dos interlocutores. Para a Linguísti-
ca Textual, esse fenômeno impulsiona mudanças do referentes, desde Apothéloz 
e Reichler-Béguelin (1995), os quais se referiam a referentes evolutivos, a outros teó-
ricos como Cavalcante e Brito (2016, no prelo) as quais consideraram as diferentes 
configurações do referente a cada vez que são construídos pelos interlocutores, 
além das próprias pistas contextuais no processo de reconfiguração dos referentes.  

Partindo desde princípio, este artigo propõe analisar o fenômeno da recatego-
rização em expressões referenciais antroponímicas por introduções referenciais e 
anáforas diretas (correferenciais) e indiretas, demonstrando que esse fenômeno, ao 
ser associado aos nomes próprios de pessoa como recurso linguístico, contribui para 
reconstruir os referentes e para evidenciar propósitos argumentativos em diversos 
contextos de uso da língua. Assim, analisamos a (re) construção de referentes em 
alguns textos como cartum, charge e poema nos quais a temática central é o quadro 
político do Brasil. A análise se deterá em expressões referenciais antroponímicas 
como introdução referencial e anáforas diretas e indiretas, considerando sua rele-
vância para a (re) construção dos referentes. Nossa intenção é aprofundar a relação 
entre nomes próprios de pessoa e referenciação, fomentando uma discussão que 
relacione antropônimos à recategorização, visto que essas formas lexicais, além de 
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funcionarem como pistas contextuais, possibilitam a (re) construção de pontos de 
vistas e direcionam posicionamentos argumentativos dos interlocutores.

A referenciação, os objetos de discurso e os processos 
referenciais

No âmbito da Linguística Textual, a Referenciação é concebida como um pro-
cesso de construção de referentes numa perspectiva discursiva e sociocogntiva que 
possibilita estruturar sentidos ao texto de forma dinâmica e multifacetada consti-
tuído uma versão da realidade de forma negociada entre os interlocutores. Segun-
do Mondada e Dubois (2015, p. 20), pensar a referenciação significa “uma visão di-
nâmica que leva em conta não somente o sujeito ‘encarnado’, mas ainda um sujeito 
sociocognitivo mediante uma relação indireta entre os discursos e o mundo”, o que 
nos leva a compreender que a referenciação não se interessa pelo sujeito empíri-
co e nem pela natureza real do objeto, visto que são construídos abstratamente 
num processo dinâmico e sociocognitivo, movido por certas estabilidades e instab-
ilidades de uma visão do real. 

A construção de objetos de discurso é realizada cognitivamente aliada ao meio 
social em que o indivíduo está inserido e à forma como interage com o mundo que 
o cerca. Esse processamento de construção dos referentes considera a intenciona-
lidade da interação, o que nos permite afimar que o referente não é uma entidade 
plenamente estável e sim passível de modificações, já que se considera as intenções 
comunicativas e as particularidades dos interlocutores no momento da interação. 

Como afirmam Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014, p. 29), os referentes

[...] são construídos de acordo com as especificidades de cada situação 
de interação (o que implica, entre outras coisas, as características dos 
interlocutores e as suas intenções). Dessa forma, toda construção refe-
rencial é um trabalho em constante evolução e transformação. (CAVAL-
CANTE; CUSTÓDIO FILHO; BRITO, 2014, p. 29).

Esse caráter cognitivo e social do referente permite ao texto uma identidade 
estruturalmente organizada e coerente cujo status é sociocognitivo e discursivo, o 
que nos permite defender que o texto é um ato comunicativo que emerge de um 
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evento no qual os sujeitos são vistos como agentes sociais que levam em conside-
ração o contexto sociocomunicativo, histórico e cultural para a construção de senti-
dos. (CAVALCANTE; CUSTÓDIO FILHO, 2010). 

Pensar o texto como um evento vem desde Beaugrande, para quem “é essen-
cial ver o texto como um evento comunicativo para o qual convergem ações lin-
guísticas, cognitivas e sociais, e não apenas como uma sequência de palavras que 
foram proferidas ou escritas” (BEAUGRANDE, 1997, p. 10). Marcuschi reitera essa 
visão afirmando ser o texto um evento que surge da relação interativa entre os in-
terlocutores.

Em Koch (2014), o texto assume papel de atividade criativa, consciente, inte-
racional e intencional que busca dar a entender seus propósitos comunicativos 
ao seu destinatário por meio da manifestação verbal. De acordo com a autora, o 
texto “pode ser concebido como resultado parcial de nossa atividade comunicati-
va, que compreende processos, operações e estratégias que têm lugar na mente 
humana, e que são postos em ação em situações concretas de interação social”. 
(2014, p. 26). Desse modo, vê- se que o interlocutor opera estratégias textual-
discursivas no momento da interação, o que possibilita chegar ao seu propósito 
comunicativo e argumentativo. O texto, como acentua Koch, é um processo que 
envolve aspectos sociais. 

Para as recentes concepções sobre texto, há um posicionamento sobre uma 
visão menos restritiva acerca do conceito de texto, ou seja, não mais limitadando-se 
à sua natureza formal e verbal, visto que os interlocutores recorrem a recursos ex-
pressivos que não competem somente a estruturas linguísticas, sendo possível 
recorrer a imagens, marcas tipográficas, dentre outros recursos multimodais.  

Considerando esses aspectos, pode-se afirmar que, a cada vez que o texto é re-
elaborado e reconstruído pelos participantes da atividade comunicativa, a atividade 
comunicativa pode passar por modificações e adaptações que se fazem necessárias 
aos propósitos comunicativos. Nesse sentido, o texto é uma unidade de sentido, 
interação e comunicação passível de reestruturações e ressignificações a partir da 
finalidade comunicativa dos interlocutores. 

Essa característica instável, quanto ao modo abstrato que é percebido, e está-
vel, quanto à possibilidade de se estabilizar num dado texto, é própria do referente 
na visão da Linguística Textual. Segundo Mondada e Dubois (2015, p. 22), “estas ins-
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tabilidades como sendo inerentes aos objetos de discurso e às práticas, e como es-
tando ligadas às propriedades intersubjetivamente negociadas das denominações 
e categorizações no processo de referenciação.”. 

O referente é percebido nos textos por meios dos processos referenciais, clas-
sificados por Cavalcante (2003, 2012), estes são evidenciados cotextualmente por 
meio das expressões referenciais. De acordo com Cavalcante (2003, 2012), os pro-
cessos referenciais são:  introduções referenciais, que apresentam os referentes 
no texto, as anáforas diretas (correferenciais), que retomam o mesmo objeto de 
discurso, anáforas indiretas, que não retomam um mesmo referente já introduzido, 
mas uma entidade associada a alguma pista deixada no contexto, e anáforas encap-
suladoras, que resumem porções textuais. 

 Autores como Cavalcante (2003, 2012), Silva (2013), Cavalcante, Custódio Filho 
e Brito (2014), fazem referência ao fato de que nem toda introdução referencial cor-
responde a uma expressão referencial, sendo possível ocorrer introduções referen-
ciais por outros recursos da língua por ocasião de textos verbo-imagéticos, apesar 
de não haver possibilidade de mensurar como e quais referentes são acessados em 
primeira instância pelos interlocutores.

Os processos anafóricos são mecanismos de retomadas dos objetos do discur-
so e como responsáveis por possibilitar uma progressão textual, acrescentando in-
formações que visem a modificar, transformar os referentes. Como veremos ainda 
neste trabalho, compete ao processo de recategorização a evolução e a transforma-
ção dos referentes nos textos. 

O lugar do fenômeno da recategorização nos estudos em 
referenciação

Entende-se como recategorização toda transformação que o referente sofre 
nas sucessivas retomadas anafóricas e nas relações dos referentes em rede. Para 
Apothéloz e Reichler-Béguelin (1995), o processo de apresentação dos referentes 
é considerado categorizador. Esse processo de designação permite constituir, no 
espaço do discurso argumentativo, uma intersubjetividade, que dispõe uma livre 
escolha do leque lexical e das estratégias referenciais dos sujeitos nas situações 
comunicativas.
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Os autores consideram que a recategorização está atrelada ao léxico, ou seja, 
é estritamente lexical, visto que os autores enfatizam que as reformulações e as 
mudanças dos referentes se dão somente por expressões referenciais, estruturas 
linguísticas cotextuais, e isso possibilitaria a progressão textual, limitando-se a for-
mas e a funções referentes a estruturas linguísticas.

Não apenas este locutor tem o direito de selecionar aquilo que acha 
mais apto a permitir a identificação do referente, mas ele pode, por re-
categorizações, para acrescentar ou suprimir, modular a expressão re-
ferencial em função das intenções do momento; estas podem ser de 
natureza argumentativa, social, estético-conotativa etc. (APOTHÉLOZ & 
REICHLER-BÉGUELIN, 1995).  

Isso vai ao encontro da recente discussão de Cavalcante e Brito (2016, a sair), 
as quais afirmam ser característico das anáforas o fenômeno da recategorização, 
todavia esse processo não se limita à recategorização lexical, uma vez que esse 
procedimento de (re) construção dos referentes no texto vai além das expressões 
referenciais, ou sejas, das estruturas formais, é preciso considerar esse processo de 
idas e vindas orientados pelas pistas contextuais no espaço das interações discur-
sivas. Além disso, a busca por uma compreensão conduz o interlocutor a revisitar 
o texto a fim de alcançar sua totalidade de sentido, ou seja, a cada vez que o inter-
locutor é exposto ao texto, esse processo de recategorização se reinicia de forma 
diversificada. 

Esse posicionamento foi crucial para os novos passos teóricos dentro da Lin-
guística Textual, pois possibilitou definir o lugar do fenômeno da recategorização, 
antes disperso, impalpável e, por vezes, limitado a estruturas linguísticas, ao cotexto. 
Isso comprova a importância de destinar atenção aos diversos recursos semióticos 
trazidos à atividade discursiva, bem como é essencial considerar os conhecimentos 
compartilhados, históricos e socioculturais dos interlocutores para a promoção de 
uma construção sociocognitiva e discursiva dos sentidos dos textos.
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Referenciação e antropônimos

Os antropônimos frequentemente são utilizados pelos locutores no momento 
da interação, o que nos fez refletir sobre as particularidades que esse recurso lin-
guístico possibilita à construção dos referentes, e, consequentemente, aos sentidos 
do texto. Os textos analisados apresentam nomes próprios de pessoa pertecentes 
a figuras públicas do atual cenário da política brasileira. Sendo esse assunto a pauta 
das principais manchetes de jornais, vê-se que esses referentes são frequentemen-
te apresentados em gêneros verbo-visuais como cartum e charge, dentre outros 
como o poema e até o twitter/ post de twitter. Essas observações nos levaram a 
considerar a relevância do uso de antropônimos para a construção referencial, prin-
cipalmente porque suas formas, quando utilizadas como recurso linguístico, reme-
tem-se a diversos conhecimentos compartilhados que cooperam para a promoção 
de sentidos nos textos e, principalmente, para cumprir uma função argumentativa 
de provocar efeitos de humor. 

O estudo dos nomes próprios foi e é caro de áreas de pesquisa fora da Lin-
guística, sendo comum a estudos da teoria clássica e descritiva da  referência, bem 
como os estudos onomásticas da filosofia da linguagem. Na linguística, as pesquisas 
se concentram em trabalhos voltados para a semântica, a lexicologia e a termino-
logia, o que torna válido o viés dessa investigação que aproxima os nomes própri-
os, em específico de pessoas, aos estudos do texto, sob o eixo da Referenciação. 
Como pressuposto teórico, adotamos o único trabalho que faz esse caminho, a tese 
de Basseto (2015), estudo percursor quanto à relação entre referenciação e nomes 
próprios, que refletiu sobre os modos de funcionamento dos nomes próprios con-
siderando-os estratégias para a construção referencial em diversas situações de 
uso da língua. Compreendemos que os nomes próprios possibilitam a introdução 
do referente e estão ligados a atributos particularizados, que são evidenciados pe-
los processos anáforicos, anáforas diretas e indiretas. Nesse artigo, ainda não inclu-
iremos o processo de encapsulamento por antropônimos, pois não consideramos 
que nosso universo de amostra possa sustentar que há processos encapsuladores 
por nome próprio. 
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Com vistas a descrever os modos de funcionamento dos nomes próprios, Bas-
seto (2015) se pautou numa análise que organizou os nomes próprios num conti-
nuum, propondo numa configuração que demonstrasse seu pensamento acerca do 
papel funcional destes no discurso. 

A partir desses modos de funcionamento do nome próprio expostos na 
sequência, passar-se-á a se considerar o nome próprio como num conti-
nuum, que parte, como numa gradação, do (a) nome próprio prototípico 
ao (d) nome comum, estando o caso (b) e o (c) entre eles. Assim, consi-
derar-se-á o caso (b) ainda mais próximo ao nome próprio designativo e 
o caso (c) já mais próximo ao nome comum [...] (BASSETO, 2015, p. 100)

Essa gradação direcionou as funções propostas por Basseto (2015) que, ao seu 
ver, representam o papel funcional dos nomes próprios para a construção dos re-
ferentes. Estas são três grandes funções: função designativa, função atributiva com 
atributos cristalizados e função atributiva com características construídas discursiv-
amente. 

A função designativa é considerada um protótipo dos nomes próprios, cumpre 
seu papel de identificar e apresentar os objetos de discurso. Nesse caso, os nomes 
próprios não contribuem para a produção de sentidos, ou seja, não atribuem, de 
fato, características aos referentes. Essa função resume o ponto de vista das gramá-
ticas tradicionais a respeito do nome próprio e sua função unicamente de nomear 
os seres. Como no exemplo, em destaque, na notícia abaixo, os nomes próprios 
exercem o papel de designar figuras políticas. Para a autora, os nomes são utiliza-
dos em sua forma prototípica:
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hEITOR ACUSA CAMILO DE AgIR COMO “BABÃO” DE CID E CIRO

Candidato à Prefeitura de Fortaleza, o deputado heitor Férrer (PSB) cri-
ticou nesta terça-feira, 9, fala de Camilo Santana (PT) destacando impor-
tância da eleição de Sobral neste ano. [...]
[..]
Fonte: Site Jornal OPovo1 

A função atributiva com atributo construído discursivamente (BASSETO, 2015) 
estaria relacionada à sequência de atributos direcionados ao nome próprio, ou seja, 
tal função seria perceptível por uma sequência de descrições definidas que se as-
sociam ao referente introduzido. No exemplo a seguir, nota-se que as descrições 
definidas “uma jovem talentosa” e “moradora da Cidade de Deus” são anafóricos 
do referente Rafaela Silva e funcionam como atributos desta, colaborando para a 
construção do referente. 

NEgRA, POBRE E SILVA: O PRIMEIRO OURO DA RIO 2016 É A CARA DO 
BRASIL
A judoca Rafaela Silva é a primeira, pelo Brasil, a subir ao lugar mais alto 
do pódio na Rio 2016

Na Olimpíada de Londres 2012, a judoca Rafaela Silva já era esperança 
de medalha para o Brasil. Mas o que era para ser a consagração de uma 
jovem talentosa, moradora da Cidade de Deus, uma das mais emblemáti-
cas favelas do Rio de Janeiro, virou um episódio desagradável em questão 
de segundos. [...]
Fonte: Site El país2

1. Disponível em: < http://blog.opovo.com.br/politica/heitor-acusa%20camilo-de-agir-como-babao-de-
cid-e-ciro/>. Acesso em: 09 ago 2016

2. Disponível em: http://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/09/deportes/1470695638_790195.html. Aces-
so  em: 09 ago 2016

http://www.opovo.com.br/app/opovo/politica/2016/08/06/noticiasjornalpolitica,3644232/podemos-perder-em-todas-as-cidades-so-nao-em-sobral-diz-camilo.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/politica/2016/08/06/noticiasjornalpolitica,3644232/podemos-perder-em-todas-as-cidades-so-nao-em-sobral-diz-camilo.shtml
https://www.google.com.br/search?q=rafaela+silva&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=MxCpV-2BG_HM8AeWw7bwBA#gfe_rd=cr&mie=oly%2C%5B%22%2Fm%2F0h3njl7%22%2C2%2C%22o%22%2C1%2Cnull%2Cnull%2Cnull%2Cnull%2Cnull%2Cnull%2Cnull%2Cnull%2Cnull%2Cnull%2Cnull%2Cnull%2Cnull%2Cnull%2Cnull%2C0%5D
http://blog.opovo.com.br/politica/heitor-acusa camilo-de-agir-como-babao-de-cid-e-ciro/
http://blog.opovo.com.br/politica/heitor-acusa camilo-de-agir-como-babao-de-cid-e-ciro/
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/09/deportes/1470695638_790195.html
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A função atributiva com atributo cristalizado (BASSETO, 2015) diz respeito a 
nomes próprios que passam à categoria de epônimos, isto é, de nome comuns. Isso 
pode ocorrer com qualquer antropônimo ou topônimo, basta a comunidade linguís-
tica transpor o nome próprio ao uso de modo a agregar características semânticas 
a este nome. Esse uso daria um estatuto de estabilidade ao nome próprio, que pas-
saria a ser associado a predicativos convencionados pela comunidade linguística. O 
trecho da notícia ilustra, em parte, essa função, uma vez que o interlocutor utiliza a 
expressão “Pelé de saias” ao se referir à jogadora Marta para atribuir características 
já cristalizadas em relação ao hipocorístico do jogador de futebol Edson Arantes do 
Nascimento. 

MARTA, CRISTIANE E BIA: O TRIO APAIXONANTE QUE OFUSCA NEyMAR
Os flashes que amavam Neymar antigamente agora só querem saber do 
trio fantástico formado por Marta, a ‘Pelé de saias’, Cristiane e Bia, que 
seduzem os torcedores com seu futebol e desafiam o protagonismo do 
astro do Barcelona.
[...]

Fonte: Site da revista Exame.com3

Vemos este segundo tipo de função atributiva como decorrente do primeiro, 
o de atributo construído socialmente. Na verdade, qualquer referente, para nós, é 
“construído socialmente”. Assim sendo, o que poderia diferenciar os dois casos se-
ria o fato de, na maioria das vezes, o segundo passar a epônimo após se construir 
como valor atributivo abstraído dos predicados que os usos sociais lhe imputam.

A recategorização por antropônimos

Basseto (2015) dedica atenção ao potencial recategorizador dos nomes própri-
os ao funcionarem como estratégia referencial para a construção de objetos de 
discurso. A autora afirma que os estudos em referenciação destinam discussões a 

3. Disponível em: http://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/09/deportes/1470695638_790195.html. Aces-
so  em: 18 ago 2016. 

http://www.exame.com.br/topicos/neymar
http://www.exame.com.br/topicos/barcelona
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/09/deportes/1470695638_790195.html
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estratégias de referenciação e funções discursivas, todavia não há referência sobre 
o emprego de nomes próprios em situações comunicativas. Partindo desse pres-
suposto e considerando as funções propostas por Basseto (2015), analisamos al-
guns gêneros discursivos como poema, cartum e charge a fim descrever como os 
referentes são reconstruídos pelas expressões referenciais, introdução referencial 
e anáfora direta e indireta, demonstrando o potencial argumentativo desse recurso 
linguístico. 

Para a autora, é oportuno refletir sobre o potencial recategorizador dos nomes 
próprio, já que “destaca-se a importância da inferência nesse processo de recate-
gorização a partir de nomes próprios, uma vez que as características nem sempre 
estão explicitamente apresentadas, mas podem ser subentendidas a partir do con-
texto.” (BASSETO, 2015, p. 44) 

Os critérios para seleção do nosso corpus foram principalmente a temática dos 
textos selecionados, cujo assunto é atual conjuntura política brasileira. Veremos que 
os principais nomes próprios de pessoa em evidência são de figuras políticas con-
hecidas e citadas continuamente pelas mídias e pelas redes sociais, por exemplo, 
Eduardo Cunha, Michel Temer, Marcela Temer e Lula. O cartum abaixo foi veiculado 
por diversas páginas da rede social facebook. 

Figura 1- XingoCunha

FONTE: Site de Robson Pires
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O texto acima apresenta um processo de amálgama na expressão xingoCunha, 
observe que a expressão é formada por um verbo na primeira pessoa xingo e um 
nome próprio, sobrenome do político Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara e 
deputado federal.  Nota-se que o referente introduzido é complexo e duplo, pois, ao 
ser apresentado, já indica um posicionamento do locutor sobre um representante 
político, Eduardo Cunha, visto que xingo é do verbo xingar que significa ofender, des-
tratar. Além disso, a expressão referencial alude a uma doença viral transmitida pelo 
Aedes aegypti, Chikungunya. Em seguida, a expressão referencial esta praga funciona 
como anáfora direta e recategoriza o referente XingoCunha, confirmando um direciona-
mento argumentativo, uma vez que o texto indica uma postura, a de ter que acabar com 
esta praga. O locutor se vale dos conhecimentos compartilhados pelos interlocutores 
que não simpatizam com a figura pública do político, considerando que essa praga se 
remete à doença viral e ao próprio deputado Eduardo Cunha. Vale ressaltar que essa 
expressão é bastante comum no Nordeste do país e, quando utilizada pelos falantes em 
determinados contexto de uso, traz um teor negativo sobre um dado referente. Supomos 
que outra retomada desse referente é a própria imagem do mosquito com a cabeça do 
político, recategorizando-o. 

Figura 2- “Quem tem medo do Moro mau [...]”

FONTE: Página do Yahoo Brasil facebook

Na charge acima, dois referentes são introduzidos, Lula, ex-presidente do Bra-
sil, e Moro, Sérgio Fernando Moro, juiz federal responsável pela investigação lava 
jato. O antropônimo Moro introduz o referente e funciona como um gatilho para 
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provocar humor, pois, ao ser recategorizado no texto “quem tem medo do Moro 
mau, Moro mau...”, alude ao personagem lobo mau do conto Três porquinhos. Isso 
leva a construir possivelmente uma imagem perversa e má de Moro, semelhante ao 
lobo mau do conto infantil. Também é possível pensar que o “Moro mau” seria uma 
espécie de héroi, visto que foi o juiz responsável pela operação Lava Jato. Outros as-
pectos verbo-visuais do texto chamam atenção como a expressão de pavor e medo 
do referente Lula e o olhar à espreita semelhante aos personagens do conto Três 
porquinhos; a cor vermelha remete às cores do Partido dos Trabalhadores- PT ao 
qual Lula é veiculado; e a nota musical que indica ser uma paródia da música “Quem 
tem medo do Lobo mau”. 

Figura 3 - Marcela Temer

FONTE: Páginas do facebook

A expressão referencial antroponímica Marcela é recategorizada, visto que evi-
dencia e retoma dois referentes, como anáfora direta retoma Marcela Temer, espo-
sa do presidente interino Michel Temer, e anáfora direta retoma a personagem do 
livro Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), de Machado de Assis, Marcela, uma 
prostituta. O locutor, ao reconstruir o referente Marcela e Temer, traz um ponto de 
vista e reconstrói os referentes, comparando Marcela Temer à personagem Marcela 
do romance, e Michel Temer ao personagem Brás Cubas, o que indica posiciona-
mentos como um possível interesse financeiro de Marcela Temer. O trecho da obra 
que faz menção à durabilidade do amor de Marcela, quinze meses e onze contos de 
réis possibilita essa visão.
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Como vimos, a recategorização se dá por meio do constante processo de re-
tomada e mudança dos referentes. Em se tratando de nomes próprios de pessoa, 
vimos que expressões referenciais antroponímicas figuram principalmente como 
introduções referenciais, podendo aparecer como anáforas diretas e indiretas. A re-
petição desses nomes próprios contribui para firmar pontos de vistas dos locutores 
e para induzir posicionamentos argumentativos dos interlocutores. 

 
Considerações finais

Este artigo investigou como o ato de (re) categorizar os referentes é realiza-
do por meio de expressões referenciais antroponímicas para a (re) construção 
dos referentes, ou seja, propôs uma relação entre nomes próprios de pessoa e o 
fenômeno da recategorização analisando alguns textos como gênero poema e gê-
neros multimodais como cartum, charge cuja temática central era cenário político 
brasileiro. Os referentes reconstruídos em se resumiram a figuras políticas públi-
cas como Lula, Eduardo Cunha, Michel Temer e Marcela Temer.  Após as análises, 
constatamos que a recategorização, ao modificar os referentes por expressões 
referenciais antroponímicas, colabora para a condução de pontos de vista e para o 
direcionamento de posicionamentos argumentativos pelos sentidos que são aces-
sados por meio dos conhecimentos compartilhados dos interlocutores acerca dos 
nomes próprios de pessoa em questão, o que evidencia o potencial expressivo 
e a argumentatividade desse recurso linguístico, funcionando como gatilho para 
provocar diversos sentidos.
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simPósio temátiCo

PROCESSOS REFERENCIAIS NO TEXTO POÉTICO 
VOLTADOS À ARgUMENTAÇÃO E NEgOCIAÇÃO DO 
SENTIDO

MARIA FRANCISCA OLIVEIRA SANTOS (UFAL/UNEAL)

Considerações iniciais

Entre as diversas capacidades de uso da linguagem, como a de relatar, a de 
argumentar, a de expor (SCHNEUWLY, DOLZ, 2004), além de outras, utilizadas por 
cada sujeito, nas múltiplas situações sociais, representadas por gêneros textuais 
específicos, deu-se ênfase, neste trabalho, a de narrar, considerando que o pro-
dutor do texto (poeta) utilizou o poema para narrar, estilisticamente, o fio de água 
por que discorre, procurando evocar um discurso. Entende-se que esse texto é um 
gênero textual que apresenta uma “composição poética em versos, de tamanho 
muito variado”. (COSTA, 2008, p.150). A escolha desse gênero se deu para despertar 
ainda mais o gosto pela sensibilidade poética por aqueles voltados à docência, con-
siderando que as escolhas textuais acontecem mais para outros tipos de produção 
escrita, a exemplo de artigos de opinião, conto, fábula, dissertação, dentre outros.

Enfatiza-se que a configuração poética tem representação de contexto, o que 
vai lhe conferir a coerência necessária para o entendimento e a validade das ideias 
transmitidas por essa produção poética, pois o “contexto de produção é essencial 
para o reconhecimento do estatuto do texto e, consequentemente, de sua coerên-
cia” (CAVALCANTE, CUSTÓDIO FILHO, BRITO, 2014, p.20). Insere-se, obviamente, na 
literatura, como expressão artística, que se baseia na representação da realidade, a 
partir da utilização de palavras, de maneira estrutural e estilística: no primeiro caso, 
aparece a possibilidade de criação das obras literárias, em gêneros literários, com 
ambientes, personagens, espaços e enredos; no segundo caso, o estilístico, com a 
inserção de recursos de estilo, por meio das figuras de linguagem. Assim, o gênero 
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textual poema exibe a possibilidade de evocar a transmissão do sentido veiculado 
por meio de elementos estilístico-textuais, os quais procuram constituir a comple-
tude do sentido desejado.

Diferentemente, mas de maneira constitutiva, fez-se um percurso pelos ele-
mentos referenciais que circulam no texto e contribuem para que imagens, senti-
mentos e ideias sejam negociados entre o produtor do texto (poeta) e os leitores, 
contribuindo, muitas vezes, para o aparecimento da coerência textual. Nesse con-
texto, insere-se também um olhar nas categorias que constituem os processos refe-
renciais, a exemplo da introdução referencial e da anáfora. 

Dessa forma, o poema Rios sem discurso de João Cabral de Melo Neto foi anali-
sado com um duplo olhar, vigorado pela presença de elementos literários e textuais, 
evidenciando-se que nele são trabalhados objetos do discurso (processos de refe-
renciação), os quais “são escolhas do sujeito em função de um querer dizer. [...] não 
se confundem com a realidade extralinguística, mas (re) constroem no próprio pro-
cesso de interação” (KOCH, 2004, p.61). O texto analisado é um misto de categorias 
literário-textuais, o qual se volta, sobretudo, à finalidade de veicular as ideias que 
circulam entre os parceiros da comunicação.

Os aspectos literários 

O texto literário se sobressai em relação a outros textos, não inseridos na li-
teratura. Isso significa que, para o escritor literário, o texto apresenta uma consti-
tuição de obra de arte, com significações que abrangem o universo subjetivo, que 
é proveniente da estilização peculiar a cada obra, escapando do domínio da lingua-
gem denotativa. A situação do estilo transpõe o universo real para o de tipo lúdico, 
pela conotação dos sentidos, que se fazem presentes, estando essa transposição de 
sentidos com referências sociais, o que garante à obra ser uma situação de repre-
sentação da realidade humana. Isso tudo também apresenta uma categoria tem-
poral por trazer as especificidades do momento histórico em que fora produzida a 
obra de arte literária. Acerca desse assunto, assim diz Cândido (1972):
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A arte e, portanto, a literatura, é uma transposição do real para o ilusório 
por meio de uma estilização formal da linguagem, que propõe um tipo 
arbitrário de ordem para as coisas, os seres, os sentimentos. Nela se 
combinam um elemento de vinculação à realidade natural ou social, e 
um elemento de manipulação técnica, indispensável à sua configuração, 
e implicando em uma atitude de gratuidade (CÂNDIDO, 1972, p.53).

A ligação entre o ambiente literário (subjetivo) e o contexto de vida socialmente 
situado (real) permite que a arte literária tenha seu espaço nos conhecimentos de 
mundo do leitor, uma vez que este se apropria da experiência proveniente da leitu-
ra de um texto por encontrar semelhanças entre a ficção e o mundo real, tornando 
possível o reconhecimento de aspectos sociais, históricos, ideológicos, os quais per-
tencem ao contexto de vida cotidiana do escritor e leitor.

O poema escolhido para análise, por inserir-se numa representação literária, 
significa uma leitura dos anseios e das tendências da época quando fora produzido, 
uma vez que uns procuram, na literatura, um divertimento; outros, transformação 
e aperfeiçoamento. Ainda, nesse sentido, existem aqueles que veem a obra literária 
como artefato estético; há outros ainda, como veículo de análise e de crítica. Dessa 
maneira, Rios sem discurso, enquanto produção artística, tem uma função sintoni-
zadora, por permitir estabelecer ligação entre homens de diferentes épocas e uma 
função paradigmática por ter como objetivo convencer, denunciar, estando vincula-
da à sociedade em que certamente se originara.

Os aspectos referenciais

A referenciação em Rios sem discurso requer inicialmente que sejam comen-
tadas noções acerca do contexto de produção do poema, o qual se explica pelo 
conhecimento de mundo, linguístico e interacional, durante o processo da leitura 
do poema, em um interagir entre o autor do texto e o seu leitor. O linguístico carac-
terizar-se-ia pelo conhecimento do vocabulário e da organização sintática, além dos 
aspectos formais e funcionais; o de mundo, pelo núcleo informacional de que cada 
par interacional dispõe; e, enfim, o interacional “que diz respeito às expectativas 
que os sujeitos têm sobre o desenrolar de cada interação” (CAVALCANTE, CUSTÓ-
DIO FILHO, BRITO, 2014, p.22).
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Neste trabalho, a referenciação não está limitada à remissão de um elemento 
referencial ao que lhe corresponda na cadeia textual, fazendo-se apenas uma re-
missão semântica correspondente de um vocábulo a outro, mas significa a busca 
de inferências e informações na memória discursiva do leitor para que aconteça o 
processo de construção textual. 

As operações básicas para constituição da memória discursiva são represen-
tadas pela construção/ativação, reconstrução/reativação e desfocalização/desativa-
ção: a primeira introduz um objeto textual, ainda não mencionado, por meio de um 
nódulo, no mundo textual; a segunda exibe uma forma referencial reintroduzida; a 
terceira permite a entrada de um novo objeto de discurso. As formas de ativação 
dos referentes no mundo textual têm duas manifestações diferentes: a não-anco-
rada (objeto do discurso novo com endereço cognitivo na memória discursiva) e a 
ancorada (associação com elementos do cotexto), podendo ser representada pelas 
anáforas associativas (têm por base relações lexicais e estereotípicas) e pelas indi-
retas de um modo geral (requerem que o grau de inferência seja mais complexo), 
aparecendo também as nominalizações (KOCH, 2004).

Para a análise do poema, tem-se a referenciação como uma categoria funda-
mental para a coerência do fazer poético, desde que os parceiros comunicativos não 
somente negociem o sentido pretendido pelo autor do texto, estando os referentes 
“sujeitos às ‘artimanhas’ das negociações intersubjetivas” (CAVALCANTE, CUSTÓDIO 
FILHO, BRITO, 2014, p.39), mas também procurem entendê-la como uma forma de 
acesso a uma dada realidade. Além disso, tem-se a referenciação como uma ativida-
de processual de linha sociocognitiva, o que significa dizer que os conhecimentos de 
cada indivíduo são adquiridos após sua imersão nas ações e atividades do mundo.

Diálogos em rios sem discurso de joão cabral de melo neto

A análise faz parte de uma pesquisa, que se desenvolve na Universidade Esta-
dual de Alagoas (UNEAL-AL), no núcleo Linguagem e Retórica, aprovado pelo projeto 
de Bolsas de Iniciação Científica dessa instituição PIBIC/FAPEAL, com a inserção de 
alunos, tendo como proposta de trabalho trazer para a sala de aula a memória do 
gênero poema, pelo fato de, muitas vezes, ser lembrado apenas como recurso de 
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sonoridade, sem alusões às especificidades estruturais, sociais e culturais, como 
constituinte de uma modalidade específica de comunicação. 

Para a constituição do universo da pesquisa, foram retirados 2 autores de cada 
fase modernista da Literatura Brasileira (1.ª, 2.ª e 3.ª) e mais 2 da pós-moderna, per-
fazendo um total de 8 autores, num total de 16 poemas, abrangendo as temáticas 
de regionalismo, intimismo e problemas sociais. O trabalho acontece, numa linha 
descritivo-interpretativa, com as ações desenvolvidas pela pesquisadora, numa li-
nha essencialmente processual. Para este artigo, foi tomado apenas o poema Rios 
sem discurso; nele, o poeta (retor) utiliza-se de vários elementos referenciais no uso 
da linguagem, para a produção de efeitos de sentido, para narrar o percurso de um 
rio. O poema apresenta 2 estrofes, com 24 versos, o que se apresenta a seguir:

Rios sem Discurso 
( João Cabral de Melo Neto)

Rios sem Discurso 
( João Cabral de Melo Neto)

1. Quando um rio corta, corta-se de vez 
2. O discurso-rio de água que ele fazia, 
3. Cortado, a água se quebra em pedaços, 
4. em poços de água, em água paralítica. 
5. Em situação de poço, a água equivale 
6. a uma palavra em situação dicionária: 
7. isolada, estanque no poço dela mesma, 
8. e porque assim estanque, estancada; 
9. e mais: porque assim estancada, muda, 
10. e muda porque com nenhuma comunica, 
11. porque cortou-se a sintaxe desse rio, 
12. o fio de água por que ele discorria.

13. O curso de um rio, seu discurso rio, 
14. chega raramente a se reatar de vez; 
15. um rio precisa de muito fio de água 
16. para refazer o fio antigo que o fez. 
17. Salva a grandiloqüência de uma cheia 
18. lhe impondo interina outra linguagem, 
19. um rio precisa de muita água em fios 
20. para que todos os poços se enfrasem: 
21. se reatando, de um para outro poço, 
22. em frases curtas, então frase e frase 
23. até que a sentença-rio do discurso único 
24. em que se tem voz à seca ele combate.

Fonte: http://leiovejoeescuto.blogspot.com.br/2012/02/joao-cabral-de-melo-neto-rios-sem 
discurso

O autor narra acerca do corte “discurso-rio” e suas implicações, até quando essa 
“sentença-rio” se torna discurso único por “muita água em fios”, pelo fato de o autor 
deixar transparecer textualmente sua experiência nordestina. Esse poema, a come-
çar pelo título, já evidencia uma qualificação negativa a rios (sem discurso), gerando 
uma ambiguidade, com dupla significação: o que existe nesses rios é estanque e 
morto; ou que a maneira como o poema apreende o discurso é sem atrativo retórico.

http://leiovejoeescuto.blogspot.com.br/2012/02/joao-cabral-de-melo-neto-rios-sem
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A construção dos sentidos no texto toma por base não apenas o título do poe-
ma, mas a mensagem ao longo dele, para ratificar o propósito do eu-lírico. É possí-
vel observar o referido texto poético sob duas óticas. Quando se fala em Rios sem 
discurso, pode-se remeter à quebra do percurso do rio, a partir do qual a água se 
renova, à medida que encontra outras águas. Ao ser cortada, a água se quebra em 
pedaços, fazendo com que o rio empoce e perca seu curso. A perda do curso acar-
reta água estanque, paralítica, impossibilitando o rio de reatar o curso perdido; sem 
voz, a seca não pode ser combatida, mas é gerada, por a água evaporar. Os poços 
enfrasados, com a sintaxe mantida, torna o rio grandiloquente, como uma cheia 
que, simplesmente impõe seu curso, a partir dos muitos fios de água, os quais se 
enfrasam e dos quais ele – o rio – dispõe.

Do mesmo modo, acontece com a palavra. Essa relação feita pelo eu-lírico é 
pertinente, porque estabelece uma condição que pode ser atribuída ao próprio rio 
e à palavra em si. A palavra em situação dicionária é muda, paralítica, já que, por 
não estar inserida numa situação comunicativa, não comunica. O discurso, por sua 
vez, torna-se vazio, impotente, pois, assim como o rio tem sua sintaxe cortada, a 
palavra isolada não significa. A fim de que ocorra o contrário, a palavra deve ser 
inserida numa situação contextual e o discurso precisa ser “a linguagem posta em 
ação” (DUBOIS et alii, 1993, p.192) e precisa se tornar polivalente de sentido (MOISÉS, 
1995). A construção desses sentidos interpretáveis pelo leitor é alcançada por inter-
médio dos elementos referenciais.

Quanto à visibilidade das concepções da linguagem, aparecem nitidamente 
duas que se opõem, mas que também se constituem. Num primeiro momento, apa-
rece a concepção de língua enquanto forma ou estrutura, entendida como a que 
se relaciona “a um código que pode ser organizado e reorganizado conforme seus 
padrões estruturais” (SILVEIRA, 1999, p.46), comprovada nos versos a seguir: 

5. Em situação de poço, a água equivale 
6. a uma palavra em situação dicionária: 
7. isolada, estanque no poço dela mesma, 
8. e porque assim estanque, estancada; 
9. e mais: porque assim estancada, muda, 
10. e muda porque com nenhuma comunica.
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De maneira distinta, mas não dela se opondo, enfatizou-se a concepção de lin-
guagem sociointerativa, relacionando-se a aspectos históricos e discursivos, o que 
pode ser verificado nos versos:

19. um rio precisa de muita água em fios 
20. para que todos os poços se enfrasem: 
21. se reatando, de um para outro poço, 
22. em frases curtas, então frase e frase 
23. até que a sentença-rio do discurso único

Quanto aos elementos referenciais que aparecem no texto, enfatiza-se, em pri-
meiro lugar, a repetição da palavra rio nos versos 2 (O discurso-rio de água que ele 
fazia) e 11(porque cortou-se a sintaxe desse rio), estando no primeiro exemplo mo-
dificando a palavra discurso; no segundo, além da repetição da palavra, aparece o 
uso mais enfático da forma demonstrativa “desse”. O elemento referencial demons-
trado pela repetição também acontece com os seguintes núcleos nominais: água 
e poços; a primeira no verso 3 (Cortado, a água se quebra em pedaços); no 4 (em 
poços de água, em água paralítica) e no 5 (Em situação de poço, a água equivale). 
Ainda no quadro da repetição, no primeiro parágrafo, aparece o elemento referen-
cial poços em “em poços de água, em água paralítica” que se repete no verso 5 (Em 
situação de poço, a água equivale).

A repetição, como elemento referencial, também acontece no segundo pará-
grafo, com palavras como rio, no verso 13 (O curso de um rio, seu discurso rio), em 
15 (um rio precisa de muito fio de água), em 19 (um rio precisa de muita água em 
fios) e em 23 (até que a sentença-rio do discurso único), em que o objeto do discurso
-rio remete à memória discursiva todo o trajeto do rio quando cheio e depois à con-
dição de rio seco. A repetição também aparece em fio, caracterizado como “de água” 
no verso 15 (um rio precisa de muito fio de água) e “antigo” em 16 (para refazer o fio 
antigo que o fez). Como a palavra poços remete à cheia, há sua repetição nos versos 
20 (para que todos os poços se enfrasem) e 21 (se reatando, de um para outro poço).

A progressão referencial acontece, no poema em análise, em situações quando 
o autor se refere a rio, nos versos 2 (O discurso-rio de água que ele fazia), 16 (para 
refazer o fio antigo que o fez) e 24 (em que se tem voz à seca ele combate), em cujos 
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versos o autor faz remissão ao elemento central rio, substituindo-o pelas formas 
pronominas ele, o e ele. Essa progressão somente foi possível, porque houve pelo 
autor do texto “uma operação responsável pela manutenção em foco, no modelo 
de discurso, de objetos previamente introduzidos, dando origem às cadeias referen-
ciais ou coesivas [...]”. (KOCH, 2004, p.67).

Como elemento referencial, surge a nominalização que “designa um fenômeno 
geral de transformação de proposições em entidades”. (KOCH, 2004, p.66). No tex-
to, nos versos 1 (Quando um rio corta, corta-se de vez) e 2 (O discurso-rio de água 
que ele fazia), o tópico discursivo rio faz ações, a de cortar o discurso-rio de água, 
aparecendo ele próprio caracterizado como cortado, sinalizando na frase a presen-
ça de um rio assim caracterizado. Santos (2004, p.102), em análise de momentos 
interativos orais, reconhece quanto à nominalização: “[...] embora seja um rótulo re-
trospectivo, desempenha principalmente uma função pragmática para os usuários 
da língua”.

Outro artifício linguístico entre os fatores de conexão sequencial do poema é a 
definitivização, que se explica, pelo fato de, numa sequência de frases, uma referên-
cia indefinida requerer uma definida, e uma definida apenas solicitar outra definida 
(MARCUSCHI, 2009, p.61). Para se ter a certeza de que se trata do mesmo rio, isto é, 
do mesmo referencial, o autor indefine o objeto de discurso rio, ao dizer no verso 
1 (Quando um rio corta, corta-se de vez) e no verso 13 (O curso de um rio, seu dis-
curso rio), para, depois, defini-lo já no verso 23 (até que a sentença-rio do discurso 
único), quando esse rio em palavra composta vislumbra a ideia de cheia também 
captada na expressão “discurso único”.

A referenciação, no gênero analisado, destacada pela anáfora feita por prono-
mes e pela nominalização, bem como pela repetição e ainda pela definitivização, 
todos em posição anafórica, dispõe o autor do texto em sintonia com os seus leito-
res, permitindo haver a negociação dos sentidos, quanto às ideias relacionadas ao 
rio, ora (água paralítica), ora (sentença-rio do discurso único), bem como acender o 
acesso a novas realidades (o conhecimento das caatingas do sertão), além de permi-
tir uma ação sociocognitiva pelo conhecimento das ações do mundo.
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Considerações gerais

O gênero poema tem suas especificidades relacionadas à metrificação, ao rit-
mo, bem como ao fio metafórico que consegue impregnar toda a sua extensão tex-
tual e poética. Desse modo, é que a metáfora Rios sem discurso tem um caráter 
argumentativo, por fazer circular ideias e conceitos entre autor e leitor. Essa grande 
metáfora consegue viajar na memória discursiva dos seus leitores para negociar o 
sentido, narrar sobre as realidades pretendidas, admitindo estar seu leitor imbuído 
de maneira sociocognitiva nas artimanhas do tecido textual.

Os elementos referenciais como a anáfora, representada por pronomes, a no-
minalização e a definitivização, bem como a repetição, são representações conside-
radas elementos do discurso, necessitando conhecer o contexto de produção que 
envolve cada um dos referentes na cadeia textual. Não se concebe mais a anáfora, 
a remissão de um elemento remissível a outro na sentença, mas que essa remissão 
toma por perspectiva a intenção argumentativa do autor, a coparticipação do par-
ceiro comunicativo, bem como as indicações assinaladas no âmbito da superfície 
do texto, acrescentando-se a isso, o conhecimento partilhado. Em Rios sem discurso, 
esses elementos referenciais permitem o conhecimento do que seja uma realidade 
mediada por um contraste entre um rio de “água paralítica” e um rio “sentença-rio 
do discurso rio”.
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REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS DE SI NA FALA DE 
REMANESCENTES QUILOMBOLAS
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Introdução 

Os estudos da Linguística textual (LT) apresentam o texto como entidade su-
perior e complexa, que só se realiza na sua totalidade através da interação, uma vez 
que nela os sentidos são (re) construídos em um processo dialógico entre o texto e 
seus interlocutores. As pesquisas atuais em LT também discutem uma necessidade 
de delimitar os limites e as convergências entre o texto e o discurso. Desse modo, 
para este trabalho tomamos como base os estudos da Análise Textual dos discur-
sos (ATD) de Adam (2011) com as contribuições de Rodrigues, Passeggi e Silva Neto 
(2010), Passeggi et al. (2010), Rodrigues et al. (2012) que trouxeram, para o cenário da 
LT, uma nova perspectiva teórica e metodológica, que foram os estudos da Análise 
Textual dos discursos (ATD) relacionando o texto e o discurso. Nesse sentido, Adam 
(2011) faz uma articulação entre a LT e a AD, compreendendo a relação semântico-
gramatical por meio dos elementos linguístico-discursivos que viabilizam a constru-
ção de sentido do texto.

Nesta perspectiva, este artigo tem como objetivo analisar a representação dis-
cursiva de si dos remanescentes quilombolas. A categoria textual de análise com a 
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2. Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Professora Doutora do Departamento de 
Língua estrangeira (DLE) e do Programa de Pós-graduação em Letras (PPGL). Pau dos Ferros, Brasil. 
E-mail: eliete_queiroz@yahoo.com.br
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qual trabalhamos está localizada no Nível Semântico (N6) com a noção de Repre-
sentação discursiva (Rd), proposta por Adam (2011) no seu esquema 4. Para o autor 
todo locutor em um determinado discurso, oral ou escrito, constrói uma Rd, ou seja, 
imagens si do alocutário e do tema tratado.

Usamos como corpus o e-book A fala dos remanescentes quilombolas de Portale-
gre do Brasil, organizado por Souza, Mendes e Fonseca (2011), em que são transcritos 
seis (06) inquéritos de fala em eventos reais de comunicação entre um entrevistador 
e moradores das comunidades remanescentes quilombolas do Pêga, Engenho novo 
e Arrojado da cidade de Portalegre RN. Como recorte desse Corpus, selecionamos 
um (01) enxerto de cada inquérito para nossas análises da representação discursiva 
de si dos remanescentes quilombolas.

Nosso artigo está dividido em quatro partes. Na introdução apresentamos uma 
discussão inicial acerca do conteúdo teórico do trabalho, indicamos os objetivos e 
os aspectos metodológicos com os quais alcançaremos estes objetivos. No referen-
cial teórico, abordamos alguns conceitos sobre a análise textual dos discursos e as 
representações discursivas. Na análise dos dados, interpretamos as Rd de si dos re-
manescentes quilombolas por meio de excertos do corpus. Por fim, a conclusão em 
que retomamos o objetivo e apresentamos nossos resultados e conclusões.

Análise Textual dos Discursos (ATD) e representações 
discursivas (Rd)

A ATD é um campo teórico-metodológico que articula a Linguística textual (LT) 
e a Análise do discurso (AD). Os estudos começaram no Brasil com a obra de Jean-
Michael Adam A linguística textual: Introdução à análise textual dos discursos. Diante 
dessa nova abordagem de interpretar o texto e o discurso, Adam (2011, p. 43) afirma 
que “é sobre novas bases que propomos, hoje, articular uma linguística textual des-
vencilhada da gramática de texto e uma análise de discurso emancipada da Análise 
de Discurso Francesa (ADF)”. Adam (2011, p. 63) afirma que a ATD tem como objetivo 
“teorizar e descrever os encadeamentos de enunciados elementares no âmbito da 
unidade de grande complexidade que constitui um texto”. Com o autor, entende-
mos que a ATD, através da descrição das unidades e o encadeamento dos enuncia-
dos formam um determinado discurso em um determinado contexto sociocultural, 
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buscando um objetivo específico na interação entre os sujeitos. O autor anuncia 
que as relações textuais discursivas são formadas co(n)textualmente e explica:

escrevemos “co(n)texto” para dizer que a interpretação de enunciados 
isolados apoia-se tanto na (re)construção de enunciados à esquerda e/
ou à direita (cotexto) como na operação de contextualização, que consis-
te em imaginar uma situação de enunciação que torne possível o enun-
ciado considerado. (ADAM, 2011, p. 52).

Como exposto pelo autor, as escolhas linguísticas co-textualizadas determinam 
sentidos diversos, dependendo da ordem do léxico colocado pelo autor do texto 
com a intenção específica em uma situação discursiva. Já a contextualização é o lu-
gar, o tempo e as pessoas envolvidas no discurso, pois os sentidos não dependem 
apenas da materialidade linguística do texto, mas de todos esses fatores envolvidos 
que tornam possível a situação discursiva e a interação. É possível observamos no 
esquema 4 de Adam (2011, p.61) esta relação entre os níveis de análise de discurso 
e do texto.

Esquema4

Níveis da análise de discurso e níveis da análise textual               
Fonte: Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2011, p. 61).
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No esquema 4, visualizamos um quadro maior que está relacionado aos pla-
nos de análise de discurso e dentro deste outro que se refere aos níveis de análise 
textual. Assim, entendemos que os níveis textuais direcionam o locutor para um 
nível maior: o discurso. Observamos também, um jogo de setas com pontas du-
plas que nos levam a entender que a relação entre o texto e o discurso ocorre de 
forma circular.

Dessa forma, no esquema, o autor coloca em níveis os planos da análise do 
discurso e do texto. No (N1) e (N2) estão inseridos a ação de linguagem (visada, ob-
jetivos), ou seja, o momento que o locutor usa a linguagem para formar um discur-
so, oral, escrito, verbal ou não verbal; a interação social, uma vez que o discurso, 
para alcançar seu objetivo, precisa está em interação com o outro e a formação 
discursiva, que “determina o que pode ser dito (articulado sob a forma de uma ha-
renga, um sermão, um panfleto, uma exposição um programa etc.) a partir de uma 
posição dada numa conjuntura”. (PÊCHEUX; FUCHS, 1997 apud MAZZOLA, 2009, 
p.13), pois é respeitando a formação discursiva de cada espaço que os discursos 
são construídos, com determinados fins em contextos específicos. Em seguida, no 
nível três (N3) o autor coloca o interdiscurso, os socioletos e o intertexto, visto que 
o interdiscurso atravessa todos os discursos por meio do texto que se materializa 
nos gêneros textuais, nas múltiplas esferas sociais de comunicação em diversas 
variações linguísticas. Os gêneros textuais estão no plano discursivo, pois são eles 
que direcionam para os níveis de análises da LT. 

Ainda no esquema 4, chegamos nos planos de análise textual em que Adam 
(2011) os colocam em cinco níveis de análises. Nosso foco neste trabalho está no 
nível semântico (N6), especificamente com a noção de representação discursiva. 
O conceito de representação discursiva está relacionado com a noção de propo-
sição-enunciado que é a base para os estudos da ATD. Adam (2011, p.111) propõe 
um esquema em que apresenta a proposição-enunciado em três dimensões com-
plementares.

Vejamos o esquema.
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As três dimensões da proposição-enunciado                           

Fonte: Adam (2011).

O formato triangular no esquema 10 tem no centro a proposição-enunciado 
com relação direta aos níveis N4 e N5 que é a textura, ou seja, as próprias propo-
sições, os períodos e a composição das sequências e planos de textos. As setas 
ao lado se referem a construção dos cotextos, sendo eles anteriores, ou seja, que 
respondem a outro enunciado ou posteriores que chamam os alocutários para res-
ponderem ou reconstruí-los e, assim, formar o discurso. 

Nas pontas do triângulo, encontramos três níveis: a responsabilidade enun-
ciativa ou Ponto de Vista (PdV), localizada em [B] (N7) que para Adam (2011, p.117) 
esse “o grau de responsabilidade enunciativa de uma proposição é suscetível de ser 
marcado por um grande número de unidades da língua”. Em seguida, observamos 
a referência com a Representação discursiva (Rd) em [A], construída pelo conteúdo 
proposicional, ou seja, as análises das Rd são feitas a partir das proposições-enun-
ciados. Por fim, [C] com o valor ilocucionário resultante das potencialidades argu-
mentativas dos enunciados, uma vez que para Adam (2011, p. 122), “todo enunciado 
possui um valor argumentativo, mesmo uma simples descrição desprovida de co-
nectores argumentativos [...]”. Adam (2011) afirma que esse triângulo não hierarqui-
za os três níveis, mas sim que existe uma relação em que a representação discursiva 
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[C] e a orientação argumentativa [A] estão na mesma linha sendo mediada pela 
reponsabilidade enunciativa [B].

Em relação a Rd, Adam (2011, p. 114) afirma que “é o interpretante que constrói 
a Rd a partir dos enunciados (esquematização), em função de suas próprias finali-
dades (objetivos, intenções)” Ainda com o autor, entendemos que no momento que 
alguém começa a redigir um discurso, seja ele oral ou escrito, ele tem uma inten-
ção a ser posta e pretende que o seu interlocutor seja convencido dessa intenção 
visada do texto. O conceito de representação discursiva apontado por Adam (2011) 
está baseado na teoria da lógica natural de Grize (1996), na qual temos o conceito 
de esquematização e das operações lógico-discursivas. A esquematização para Gri-
ze (1996 Apud PASSEGGI, 2001, p. 249), está situada em três imagens: “imagem do 
locutor: im (A). Imagem do alocutário im (B). Imagem do tema tratado im (T)”. Para 
Passeggi (2001) toda esquematização tem essas imagens em menor ou maior inten-
sidade e chama do seu interlocutor para uma reconstrução. 

Nesse sentido, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010) apresentam a noção de 
Representação discursiva com suas respectivas categorias para os estudos da ATD.

Propomos, então, aqui, alguns procedimentos de construção semântica 
da proposição, com base nas operações que a ATD define para o pe-
ríodo/sequência descritiva (ADAM, 2008b p. 215-224): tematização (que 
reinterpretamos como um caso específico de referência / referenciação), 
aspectualização e relação. Das operações lógico-discursivas de Grize 
(1990, 1996), focalizaremos as operações de predicação e Localização 
espacial e temporal. A conexão, também apresentada por Grize, poderá 
ser incluída na noção de “relação” de Adam.

Assim, de acordo com Rodrigues; Passeggi e Silva Neto (2010) temos as cate-
gorias da referenciação, a predicação, a modificação, a relação e a localização espacial 
e temporal. Nesse trabalho, as análises serão por meio da categoria da referência/
referenciação que para Rodrigues; Passeggi e Silva neto (2010, p.) “diz respeito a 
toda entidade ou a todo objeto que é nomeado, designado quando se usa um deter-
minado termo ou se cria qualquer situação discursiva”. Assim, entendemos referen-
ciação como atividade discursiva (KOCH 2004). Portanto, temos à disposição toda 
forma de nomeação, renomeação, categorização e recategorização dos referentes, 
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levando em conta o conteúdo contextual e cotextual, tendo em vista as interpreta-
ções das representações discursivas. 

Após essa discussão teórica, a seguir nossas análises das Rd de si dos rema-
nescentes quilombolas.

Análise das representações discursivas de si 

Nesse capítulo, analisamos as representações discursivas de si dos remanes-
centes quilombolas da cidade de Portalegre/RN usando seis excertos, sendo um de 
cada inquérito de fala.

Inquérito 01

E:   Você é católica... é... Joana? 
M50: graças a Deus sô...
M50: Pade Ciçu...
M50: Tu já foi no Canindé fazeno romaria... fazeno romaria no Ca-
nindé... ói... o Canindé/ lá no Canindé... a gente reza im todo canto... 
todos os ano nóis vamo... todos os anos...
M50: Aí aduici... daí mamãe/ fizero uma reza pra São Francisco... 

560ª
561a
687a
691a
692a
692a
715a

No início do excerto acima, na linha 560a o entrevistador pergunta para M50 
se ela é católica. A partir desse momento é que a Rd da religião começa a ser cons-
truída no corpus. A resposta de M50, na linha 561a é de forma enfática: “Graças a 
Deus”, pois ela atribui a Deus a graça de pertencer a religião católica. Nesse sentido, 
as construções textuais iniciais mostram a Rd de sujeitos cristãos católicos.

A forma como M50 constrói a Rd de cristã católica pode ser interpretada tam-
bém pelas referências que ela faz a outros dois santos do catolicismo. As referências 
na linha 687a pelo socioleto “Pade Ciçu” se trata a Padre Cícero que ganhou fama 
no meio católico na cidade de Juazeiro no estado do Ceará (CE). Esta cidade, hoje, 
se tornou um lugar sagrado onde ocorrem romarias. Na linha 715a, M50 faz outra 
referência a um santo católico, agora a “São Francisco” que também tem a cidade 
do Canindé CE onde muitos devotos também fazem romarias, penitências, pagam 
promessas.
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Ao se referir a estes santos, podemos entender que existe uma religiosidade 
forte, pois as cidades sedes destes santos são distantes de Portalegre RN e, mesmo 
assim, esses sujeitos se locomovem a estes lugares todos os anos fazendo suas ro-
marias. Outra forma que M50 constrói a Rd de católicos pode ser verificada no uso 
do pronome pessoal da primeira pessoa do plural “nós” e “a gente reza”, sugerindo 
uma interpretação do seu discurso que, não só ela, mas toda a comunidade é cató-
lica. O fato de afirmar que rezam em todos os lugares, nos faz entender o quanto 
essas cidades são sagradas para sua religião, pois, para M50, não é suficiente com-
prar a réplica desses santos e fazerem suas orações em casa, uma vez que sentem 
a necessidade de irem para essas cidades com a convicção que suas preces podem 
ser atendidas com mais rapidez.

No inquérito dois, continuamos interpretando a Rd de si dos remanescentes 
quilombolas.

Inquérito 2

H39: Rita olhano pru chão e o cachorro olhano pra cima nos pau ... ele 
olhou assim e disse... “valha mĩa nossa Sĩóra...” 
você pode acreditá na honra dessa sua neta... eu tô dizeno daqui pra 
Deus... home... pelo amô de Deus... eu num tô dizeno que pegô...
H55: Pélo amór de Déus... a lua clara... a lua clara quera mermo que 
o dia...

410b
411b
431b
432b
429b

No inquérito em análise, H39 está prometendo para H55 que pegará um filho-
te de papagaio para ele. Por meio do vocativo H39 usam nas linhas 411b e 431b as 
expressões referenciais “valha mĩa nossa Sĩóra...”, “daqui pra Deus”, e “Pélo amór de 
Déus...” e na linha 429b H55 usa também a expressão “Pélo amór de Déus...”. Todas 
essas expressões referenciais são usadas pelos praticantes do catolicismo, expres-
sando a Rd de católicos. A seguir a intepretação da Rd de si dos Remanescentes 
quilombolas no inquérito três.
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Inquérito 3

H61:  Purque o povo farrêa muito ... é direto ... né? Agora nesse... nesse São 
João e nesse São Pedo... fais ũa festa só...

151c
152c

Neste inquérito três, H61 ao afirmar nas linhas 151c e 152c que os remanes-
centes quilombolas gostam de festas, afirma que as formas de entendimento deles 
estão ligados a “São João” e “São Pedro” mostrando o quanto a religião influencia 
a vida desses sujeitos, pois as festas realizadas na comunidade são direcionadas 
como adoração a esses dois santos católicos.  Desse modo, este inquérito, continua 
expondo pistas textuais que constroem a Rd de católicos. 

Inquérito 4

H:84 cunversá logo cum o vigaro... cum o pade... vê se tẽi jeito... muntos 
dizia nam... num tẽi jeito não... que você já tá véio... tẽi jeito... mais o quê? ... 
quano eu cheguei lá no pade Daro só num tĩa jeito era se fosse se juntá... 
mais o casamento tẽi jeito sim... rapidamente...
(...)
M81: Eu saia... tirava a novena quano acabava a novena eu cansei de vim 
daculá da capelĩa de São Gonçalo... de lá daquela capela lá pra casa 
(...)
E: E a história do São gonçalo... dona Alaíde... a senhora sabe dizer alguma 
coisa? 
M81: O queu sei dizê dessa dança de São gonçalo... é que os negro ins-
cravo... os mais véi... a festejá a libeidade

142d
143d
144d
145d

461d
462d

796d
797d
798d

Nesse excerto, duas Rd da religião podem ser interpretadas por meios dos 
referentes: “vigaro” e “pade Daro”, que constroem a imagem de católicos, passando 
para o leitor o temor a religião, pois mesmo com oitenta e quatro anos H84 não 
teve um relacionamento com uma mulher antes de procurar o padre para realizar 
o casamento.

Nos dois trechos seguintes, nas linhas 461c, 462c, 796d, 797d e 798d, por meio 
do sincretismo religioso, que os remanescentes quilombolas praticam uma dança 
afrodescendente chamada, por eles, dança de São Gonçalo. Na construção textual, 
M81 na linha 797d faz a seguinte afirmação: “os negros inscravo”. Nesta expressão 
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referencial ela usa o referente “os negros” e os categoriza como “escravos”, para, 
assim, afirmar que o objetivo da dança de São Gonçalo era festejar a liberdade. Por 
meio dessa construção referencial, com o objetivo de interpretarmos a Rd, recorre-
mos a Adam (2011) quando apresenta que a construção dos sentidos ocorre a partir 
dos conteúdos co(n)textuais uma vez que, especificamente, nesta Rd precisamos 
compreender o texto e o contexto, pois a construção textual mostra uma dança ca-
tólica a um santo católico, mas que começou pelos negros e escravos para festejar 
a liberdade. 

Dessa forma, o conteúdo cotextual direciona para uma manifestação da re-
ligião católica. No entanto, ao nos direcionarmos ao contexto, sabemos que o ca-
tolicismo é uma religião rica em sincretismo religioso, que são a adaptação de vá-
rias crenças na mesma religião. Assim, o fato dos negros escravos terem fundado e 
adaptado essa dança, nos faz interpretar que, na verdade, a dança de São Gonçalo, 
é uma manifestação da religião afrodescendente do candomblé inserida no catoli-
cismo com o intuito de não ser hostilizada ou perseguida pela religião católica no 
período da colonização.

Segundo Sanches e Martins (1999, on-line), “as características atribuídas a esse 
santo popular aproximam-se bastante das exercidas pelos exús do candomblé”. 
Com os autores, compreendemos que a dança atribuída a São Gonçalo pelos re-
manescentes quilombolas teve sua origem nas danças trazidas pelos negros escra-
vos africanos. Provavelmente, os remanescentes quilombolas que hoje dançam não 
tenham mais o objetivo original vindo do candomblé, fazendo louvores apenas ao 
santo católico e deixando a verdadeira origem na história. A seguir, continuamos 
nossas análises a partir do quinto excerto.

Inquérito 5

M63: Teve um tempo que andava um lubisome aqui (...)
 inche Maria... nóis vivia munto assombrada...
(...)
M63: passá ũa seca aqui no Ingẽi Novo aqui antigamente... Armaria do Céu 
((incomp.)) ... aqui num ficava um home ... se ficava era os véi...

32e
40e

177e
178e
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Para a interpretação da Rd de católicos, no inquérito cinco, recorremos ao so-
cioleto, uma vez que, a partir dessa compreensão, observamos o vocativo para se 
referir a Santa católica Maria. Assim, M63 usa, na linha 40e, a expressão “inche 
Maria...”, falando do quanto ficava assombrada com a presença do lobisomem e, 
na linha 177e, “Armaria do Céu” para afirmar a dificuldade que era passar as secas 
na comunidade, tendo que os homens saírem para buscarem recursos em outros 
lugares.

No inquérito seis a Rd de cristãos católicos continua sendo construída por um 
remanescente quilombola. Vejamos o excerto.

Inquérito 6

H58: De PÉIS... rapais... meu fie dos ôto... era pa saí daqui im pinitença... im 
missão lá pa Frei Damião...
(...)
H58: Assim... as históra queu vô contá aqui é que o vèio meu avô contava 
munto que andava Nosso Pai no mundo né? ... mais a mãe né? ... aí chegô 
nũa casa... aí cumo diz o ditado... pregrutô a mulé quantos fio ... aqueles mi-
nino tudo era dela?... aí ela teve cirimõia de amostrá aquelas criança tudim 
a Nossa Sĩóra... ela teve cirimõia... tá bom? ... aí que quela fêis guaidô um 
bucado lá no quartim inscuro ... aí butô só uns seis na sala ... aí Nossa Sĩóra 
disse ... “mia fia... só tẽi esses?” ... só... só tẽi esses daqui...

293f
294f

602f
603f
604f
605f
606f
607f

Neste inquérito, nas linhas 293f e 294f a Rd de católicos fica marcada pela 
referência “Frei Damião” considerado como uma autoridade espiritual pelo catoli-
cismo. Nesta referência, H58 afirma ter saído em penitência de Portalegre RN para 
encontrar com Frei católico em busca do perdão dos seus pecados. No outro trecho 
na linha 603f, os referentes “Nosso Pai” e “a mãe” são compreendidos de forma in-
ferencial como “Deus” e “Maria”. Em seguida, na linha 605f o referente “Nossa Siõra” 
é citado mais duas vezes. Assim, os referentes “Frei Damião”, “Nosso Pai”, “a mãe” e 
“Nossa Siõra” são usados para construir a Rd de católico, uma vez que os remanes-
centes afirmam que todos são irmãos, pois a diversidade racial surgiu com uma vi-
sita de “Deus” e “Maria” a uma casa de negros, e que todos os seres humanos eram, 
na verdade, negros, mas, em um determinado momento, alguns foram banhados 
pela santa católica “Maria” e, assim, ficaram brancos.
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Assim, percebemos como estes sujeitos demonstram suas crenças na religião 
católica, apresentando em todos os inquéritos pistas textuais que nos faz interpre-
tar a Rd de cristãos católicos dos remanescentes quilombolas.

O quadro abaixo contém dados de todo o corpus com a quantidade de referen-
tes relacionados ao catolicismo e as suas localizações nas linhas dos seus referidos 
inquéritos.

Referentes e expressões 
referenciais no corpus relacio-
nados à Rd da religião cristã 
católica

Quantidade
Localização nas respectivas linhas 
do corpus

Religião 01 184d

Jesus 01 363d

Armaria 08 739a, 444b, 439d, 178e, 477f, 487f, 525f, 655f

Vige Maria 01 309d

Ave Maria 07 149a, 545a, 546a, 36f, 193f, 230f, 260f

Vimaria 01 236f

Inche Maria 01 548f

Nossa Siõra 25
251a, 252a, 257a, 383a, 411b, 27d, 315d, 39d, 
17f, 28f, 199f, 365f, 365f, 599f, 604f, 606f, 609f, 
612f, 614f

Deus do céu 14
51f, 62f, 151f, 151f, 163f, 182f, 182f, 199f, 240f, 
309f, 370f, 387f, 632f

Céu 06 25b, 178b, 629f, 629f, 631f, 632f

Deus 59

141a, 484a, 856a, 271b, 429b, 432b, 433b, 442b, 
636b, 648b, 118c, 248c, 336c, 27d, 27d, 28d, 
40d, 80d, 87d, 232d, 590d, 593d, 641d, 645d, 
647d, 647d, 670d, 43e, 238e, 276e, 287e, 332e, 
338e, 339e, 364e, 403e, 51f, 62f, 151f, 151f, 
156f,163f, 168f, 173f, 182f, 183f, 199f, 240f, 309f, 
363f, 370f, 387f, 397f, 418f, 439f, 597f, 628f, 
628f, 632f

Graças a Deus 26
6d, 8d, 35d, 102d, 231d, 522d, 644d, 647d, 917d, 
919d, 2e, 211e, 212e, 338e, 339e, 12f, 17f, 23f, 
28f, 30f, 49f, 317f, 480f, 436f, 561f

Dados: fonte da pesquisa 2016
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Estes dados quantitativos contribuem para a interpretação da Rd de cristãos 
católicos construída pelos remanescentes quilombolas. Durante toda a entrevista 
o termo “Religião” e “Jesus” são apresentados apenas uma vez, no entanto expres-
sões da religião católica são utilizadas como manifestação da fé desses sujeitos em 
diversos temas durante todo o corpus. Podemos nos direcionar, por exemplo, ao 
termo “graças a Deus”, que por 26 vezes os quilombolas usam para dar graças a 
Deus por suas conquistas e de terem vencido às diversas dificuldades, dentre elas, 
as secas, as doenças, a fome etc.

Além dos referentes citados, podemos nos direcionar ao Nível 3 (N3) do esque-
ma 4 de Adam (2011) que trata do socioleto e verificarmos que, em todo corpus, os 
remanescentes quilombolas usam seis formas diferentes de se referirem a “Maria” 
uma santa venerada pelos cristãos católicos. É possível também observamos que, 
cinquenta e nove vezes, eles usam o referente “Deus” separadamente.

Conclusão

Este trabalho teve como objetivo analisar a representação discursiva de si na 
fala dos remanescentes quilombolas. Nossas análises foram realizadas por meio 
dos estudos da Análise Textual dos Discursos (ATD) em Adam (2011) a partir do 
conteúdo semântico, especificamente, a noção de representação discursiva. Nesse 
sentido, realizamos as análises por meio da operação semântica da referência/refe-
renciação desenvolvida por Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010).

Nas nossas análises, observamos que uma Rd de si predominante no decorrer 
do corpus é a de sujeitos religiosos praticantes da religião católica, fazendo romarias 
aos lugares sagrados para sua religião. Nas intepretações, também observarmos o 
temor à religião, uma vez que o relacionamento entre dois remanescentes só ocor-
reu após a benção do padre.

Percebemos por meio do sincretismo religiosos presente no cristianismo cató-
lico, a Rd da religião do candomblé, que eles atribuem a São Gonçalo, mas afirmam 
que sua origem, na comunidade, foi através dos negros escravos que dançavam 
para festejar a liberdade. 
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