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SINOPSE 

 

Estudo de formas de expressão da referência estendida como mecanismo 

coesivo, na língua portuguesa, sob a perspectiva da Sociolingüística 

Variacionista, em gêneros do domínio jornalísticos, predominantemente, 

de natureza argumentativa – o editorial, o artigo de opinião e a crônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
 

RESUMO 

 
A REFERÊNCIA ESTENDIDA EM DIFERENTES GÊNEROS JORNALÍSTICOS 

 

Amanda Beatriz Araujo de Oliveira 
 

Orientadora: Profª Doutora Vera Lúcia Paredes Pereira da Silva 
 

Resumo da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-graduação 

em Lingüística, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - 

UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em 

Lingüística. 

 
Este trabalho analisa um mecanismo especial de coesão, chamado referência 

estendida, ou seja, alguns itens da língua precisam remeter a outros que 

apresentam uma extensão maior do que um nome para serem entendidos (Halliday 

e Hasan, 1984), contribuindo para a coesão do texto e também para a progressão 

tópica. O estudo em questão é uma análise empírica, feita com base em textos da 

modalidade escrita, em três gêneros jornalísticos de natureza, predominantemente, 

argumentativa – o editorial, o artigo de opinião e a crônica –, encontrados em dois 

jornais da imprensa carioca – O Globo e Jornal do Brasil. Como este fenômeno, em 

português, pode ser expresso de três formas distintas, a saber: pronome 

demonstrativo neutro isso, sintagma nominal e anáfora zero, o estudo seguiu a 

abordagem da Sociolingüística Variacionista Laboviana. Os resultados apontaram 

um aumento significativo do uso de nomes em relação à língua falada (Oliveira, 

2000, 2001, 2002). Em relação ao uso da anáfora zero, os fatores que mostraram 

maior relevância foram a ambigüidade contextual, a semântica do verbo, o número 

de orações englobadas, o direcionamento fórico, a função sintática e a relação 

sintática da oração. Na oposição entre o pronome neutro e o SN, os fatores que 

favorecem são a ambigüidade de referência e o gênero textual. 

 
Palavras-chave: coesão, referência, referência estendida, Sociolingüística 

Variacionista, gênero textual, tipo de texto. 
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ABSTRACT 

 

EXTENDED REFERENCE IN DIFFERENT NEWSPAPER GENRES 

 
Amanda Beatriz Araujo de Oliveira 

 
Orientadora: Profª Doutora Vera Lúcia Paredes Pereira da Silva 

 

Abstract da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-graduação 

em Lingüística, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - 

UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em 

Lingüística. 

 

The aim of this dissertation is to analyze extended reference, a special 

mechanism of cohesion.  Extended reference occurs whenever some items of the 

language point an extension greater than a name in order to be understood (Halliday 

and Hasan, 1984).  Besides helping with the cohesion of the text, these items also 

contribute to the continuity of topic.  The study in question is based on written texts, 

extracted from two well-known newspapers published in Rio de Janeiro. Three 

argumentative genres were investigated – the editorial, the article of opinion and the 

chronicle.  This phenomenon, in Portuguese, can be expressed by three different 

forms: a neuter demonstrative pronoun (isso), a noun phrase, and/or a zero 

anaphora.  Therefore, the study developed an approach based on Variationist 

Sociolinguistic. Variables of different levels were analyzed in order to investigate their 

correlation with the choice of one of these alternative forms. 

 
 
Kew-words: cohesion, reference, extended reference, Variationist Sociolinguistic, 

textual genres, text type. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho trata de um mecanismo coesivo chamado de referência 

estendida (doravante RE), que consiste na utilização de itens da língua que retomam 

ou encapsulam uma porção maior do texto, e não uma pessoa ou coisa específicas. 

Esta porção textual englobada pode ser um processo, um fenômeno complexo – 

uma estrutura com orações subordinadas – ou uma seqüência de processos, i.e., 

construção com orações coordenadas, (Halliday e Hasan, 1984)1. Os exemplos (1) e 

(2) abaixo exemplificam o mecanismo da RE. 

 

(1) Concordo. Com tudo o que está acontecendo, seria precipitado dizer que 
não sobra nada do PT. Ali, como em qualquer partido, o joio e o trigo andam 
misturados; e é bom que o próprio PT, agora descubra isso 2, destroçada a 
sua imagem de vestal. (Artigo de Opinião – O Globo, Fantasmas no 
Armário, Luiz Paulo Horta, 08/07/2005) 
[isso ⇒ é bom que o próprio PT agora descubra que o trigo e o joio andam 
misturados] 
 
(2) Com o assassinato de Vlado, as coisas começaram a mudar no Brasil. 
Lentamente, doloridamente, mas mudaram. Lembro uma conversa com 
Augusto Boal em Madri, dois anos depois daquele sábado. “Falta muito até 
chegarmos de volta ao ponto zero”, dizia ele, se referindo ao que havia 
antes do golpe de 1964. “Mas nada terá sido em vão.” 
Na sala ainda escura do cinema lembrei-me de tudo  isso . De como 
éramos. De como foi longo o caminho. De como o corpo morto de Vlado e a 
luta de Clarice e seus amigos foram uma cicatriz decisiva na vida de todos 
nós, mas também na couraça da ditadura. (Crônica – Jornal do Brasil, Vlado 
Herzog e a vida de todos nós, Eric Nepomuceno, 01/11/2005) 
[tudo isso ⇒ na sala ainda escura do cinema lembrei-me de nossa conversa 
sobre as mudanças ocorridas com a morte de Vlado e a luta de outros] 

 

Nos exemplos (1) e (2), os itens destacados precisam de informações do 

cotexto para poder ser compreendidos, além de ajudar na ligação do discurso 

precedente ao que está por vir e contribuir para a continuidade tópica. Em (1), o 

objeto pronominal isso  está retomando a oração anteriormente destacada. O 

                                                 
1 A primeira publicação deste texto foi feita em 1976. 
2 Nos exemplos retirados do corpus desta pesquisa, encontra-se em negrito e sublinhado o item da 
referência estendida e em itálico o cotexto retomado.  
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pronome demonstrativo neutro isso, neste contexto, funciona como expressão do 

mecanismo coesivo da RE. Em (2), a estrutura tudo isso remete tanto ao cotexto 

anterior quanto ao posterior, além de podermos substituí-lo pelo sintagma nominal 

nossa conversa. 

Este fenômeno foi identificado, primeiramente, por Halliday e Hasan (1984) ao 

estudarem os mecanismos de coesão na língua inglesa. Durante o estudo, notaram 

que existiam itens referenciais (this, that e it) que retomavam uma porção maior do 

texto e não um elemento específico, tendo um papel na coesão do texto, além de 

desempenhar uma função sintática. 

Na língua portuguesa, este fenômeno igualmente pode ser expresso por um 

pronome demonstrativo neutro, sendo aqui mais comum o pronome isso, mas 

também por um sintagma nominal (doravante SN), que rotula uma porção do cotexto 

(Francis, 2003)3, ou pela omissão do termo nas línguas que admitem sujeito nulo (cf. 

2.1.2), a que vamos nos referir como anáfora zero neste trabalho (cf. Paredes Silva, 

1985). 

Assim, conforme pudemos conferir, há uma variação entre as formas de 

expressão do fenômeno em questão.  

Entendemos que a língua apresenta um dinamismo inerente, incluindo 

estruturas heterogêneas, algo característico da atividade humana da linguagem, seja 

no indivíduo, seja na comunidade de fala. No entanto, consideramos que essa 

heterogeneidade pode ser sistematizada e analisada, não existindo um “caos 

lingüístico” (Tarallo, 2004). É, inclusive, o acompanhamento dessa variação, que 

pode se dar de  forma gradativa e em períodos distintos, que oferece a possibilidade 

                                                 
3 FRANCIS, Gill. Labelling Discourse: an aspect of nominal-group lexical cohesion. In: COULTHARD, 
M. Advances in written analysis. London and New York: Ed. Routledge, 1994. p. 83-101. / Tradução 
de Mônica Magalhães Cavalcante, Valéria Sampaio Cassan de Deus e Thatiane Paiva de Miranda; 
revisão de Alena Ciulla. 
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de apreender e sistematizar os movimentos de transformação que ocorrem na 

língua, não só quando esta mudança já está implementada, mas também quando  

em andamento. Essa visão de que se pode estudar a mudança no seu curso é 

apresentada pela Teoria da Sociolingüística Variacionista, por isso também 

chamada Teoria da Variação e Mudança Lingüística. 

 A constatação de que nosso fenômeno é variável, podendo expressar-se 

através das formas alternantes acima ilustradas, e a possibilidade de estudos 

comparativos com outros já realizados, no sentido de captar algum tipo de mudança 

é que nos fazem adotar os princípios e métodos da Teoria da Variação em nosso 

estudo. 

Este trabalho dá continuidade a estudos anteriores feitos, na modalidade oral, 

em entrevistas sociolingüísticas (Oliveira, 2000, 2001, 2002) e na modalidade escrita 

em editoriais e artigos de opinião, gêneros do domínio jornalístico (Oliveira, 2005a). 

Nosso objetivo é aprofundar e detalhar algumas características do comportamento 

da RE nos gêneros editorial, artigo de opinião e crônica, todos do domínio 

jornalístico, e buscar caracterizá-los para estabelecer uma relação entre eles. 

Embora todos três sejam tidos como textos opinativos (cf. 2.2), cada um desses 

gêneros apresenta características próprias que podem favorecer o uso de uma das 

formas alternantes. Assim, neste trabalho, lidamos com um fenômeno sintático-

discursivo na sua interface com o cotexto e o contexto em que ocorre. Por essa 

razão, recorremos a alguns conceitos da Lingüística Textual (cf. 2.1).  

Neste trabalho, formulamos duas hipóteses centrais que conduziram nossa 

análise. A primeira é que a escolha entre as formas alternantes pode ajudar na 

identificação e caracterização de um gênero jornalístico. 
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A outra hipótese é em relação à questão do preenchimento do sujeito4 em 

contextos em que a omissão é possível pelo fato de a língua portuguesa ser 

considerada uma língua pro-drop (cf. 2.1.2). Estudos recentes (Duarte, 1993, 2003) 

mostram que há uma tendência ao aumento do preenchimento na posição de 

sujeito. Por este motivo, buscamos contrapor os contextos preenchidos aos não-

preenchidos. Examinamos se o contexto da RE é um dos contextos de resistência 

ao preenchimento, ou seja, se encontraríamos mais a forma não-preenchida (a 

anáfora zero) em relação às formas preenchidas (SN e pronome neutro isso). 

Para investigarmos nossas hipóteses, levantamos alguns questionamentos 

que podem nos ajudar na análise do fenômeno (não apenas na escolha de uma das 

expressões variantes) nos gêneros escritos em questão. Por esta razão, 

perguntamo-nos: 

i) Haveria diferenças no uso das variantes em relação ao gênero 

jornalístico analisado? 

ii) De que forma esse mecanismo ajudaria na progressão/continuidade 

tópica? 

iii) Haveria um tipo de texto (ou seqüência textual) que favorece o uso do 

mecanismo coesivo da RE e/ou de uma das suas expressões? 

iv) Em qual função haverá maior uso da anáfora zero? 

v) Haveria contextos em que, por outro lado, a anáfora zero seria 

impossível? 

Esta tese está dividida em sete capítulos. O primeiro é destinado à 

introdução. 

                                                 
4 Também analisamos a questão do preenchimento na função de objeto. 
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O capítulo 2 é dedicado às concepções teóricas que fundamentam este 

estudo. Começamos fazendo um breve resumo sobre a coesão, que é um dos 

aspectos presentes na construção da textualidade. Este aspecto é construído 

através de alguns elos coesivos, dentre eles a referência, ponto de partida deste 

trabalho. 

Ainda nesse capítulo, apresentamos uma discussão sobre a questão da RE, 

que pode ser abordada de vários ângulos, sendo necessário tomarmos uma decisão 

diante das diferentes questões conceituais e terminológicas. Depois, fazemos 

algumas considerações sobre as noções de tipo de texto e gênero textual e sobre as 

características dos gêneros jornalísticos utilizados na pesquisa – editorial, artigo de 

opinião e crônica. 

Para finalizar o capítulo 2, há uma breve caracterização da Teoria da 

Variação, que inicialmente estudava aspectos fonético-fonológicos e que 

posteriormente passou também a ser aplicada ao estudo de aspectos sintático-

discursivos como o nosso, embora para isso tenha sido necessário flexibilizar alguns 

conceitos. 

No capítulo 3, apresentamos resultados de estudos anteriores sobre a RE na 

língua portuguesa. Esses estudos foram feitos tanto na língua falada (Oliveira, 2000, 

2001 e 2002) quanto na modalidade escrita, em diferentes gêneros textuais 

(Paredes Silva, 1985; Paredes Silva e Sagres, 1992; Oliveira, 2005a; Duarte, 2010), 

buscando caracterizar e identificar os fatores lingüísticos e/ou extralingüísticos que 

condicionam não só a RE, mas sua forma de expressão escolhida. 

Em seguida, no capítulo 4, apresentamos a metodologia utilizada: 

delimitamos o corpus desta pesquisa, apresentamos as variantes encontradas neste 
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fenômeno, os casos excluídos da análise. Também discriminamos os grupos de 

fatores que analisamos e apresentamos as hipóteses que os motivaram. 

Já no capítulo 5, apresentaremos nossa análise dos dados levantados no 

corpus, acompanhados de resultados estatísticos e suas interpretações. 

No capítulo 6, teremos as conclusões a que chegamos com esta pesquisa e 

os caminhos que nos apontam. Por último, seguem as referências bibliográficas e os 

anexos. 



2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Nesta parte do trabalho, apresentamos os principais pressupostos teóricos 

que norteiam e influenciam a análise e interpretação dos contextos da RE feitas na 

presente pesquisa. 

 

 

2.1 – A COESÃO 

 

A teoria lingüística que estuda o texto e os elementos que o constituem 

como tal é chamada de Lingüística Textual. Esta teoria é seguida por diferentes 

teóricos, levando a um leque de abordagens e, por isso, tem princípios teóricos e 

visões divergentes em algumas situações (cf. Koch, 2004; Marcuschi, 2008). Então, 

antes de começarmos a fazer qualquer estudo precisamos identificar como 

determinadas estruturas, contextos e noções são compreendidos. 

Uma dessas noções é em relação ao que pode ser considerado como um 

texto. O motivo é que sempre nos deparamos com uma passagem em qualquer 

língua, precisando, assim, decidir se determinada porção pode ser considerada, ou 

não, um texto. Com este intuito, é necessário defini-lo. 

De acordo com Halliday e Hasan (1984), um texto é qualquer passagem, 

falada ou escrita, independente de tamanho, que forma um todo unificado. Contudo, 

em alguns momentos, existe uma dificuldade na identificação de um determinado 

material como um texto ou só como um conjunto de frases sem relação entre si. Por 

esta razão, algumas propriedades presentes no segmento ajudam na caracterização 

de um texto, sendo uma delas chamada textura. 
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Assim, os autores, precursores na proposta de critérios de identificação de 

um texto, passam a entendê-lo como uma unidade semântica da língua em uso, 

provida de significado e codificada em orações, com características próprias para 

ser um texto. 

Após definir o que é texto, Halliday e Hasan (1984) investigam as 

propriedades que fazem uma seqüência ser um texto. Uma dessas ferramentas é o 

mecanismo da coesão, que se refere às relações de significado que existem dentro 

de um texto e que o definem como tal. Este mecanismo ocorre a partir do momento 

em que algum elemento presente no enunciado é dependente de um outro, ou seja, 

um pressupõe o outro, não podendo um ser compreendido sem recorrer ao outro. 

Somando-se a este fato, temos a particularidade de a coesão poder ser 

expressa tanto no nível da gramática como no âmbito do léxico, sendo esta função 

realizada por um número pequeno de categorias distintas que podem ser agrupadas 

nos seguintes “elos coesivos”: 

→ referência – formada pelos itens da língua que remetem a outro elemento 

para serem compreendidos. A referência pode ser pessoal (os pronomes pessoais e 

possessivos), demonstrativa (os pronomes demonstrativos e os advérbios de lugar) 

e comparativa (feita de maneira indireta, por meio de identidades e similaridades). 

→ substituição – utilização de um item no lugar de outro do texto. Diferencia-

se da referência, por haver alguma redefinição no elemento substituído. 

 → elipse – omissão de um item lexical, de uma oração, de um sintagma ou 

de todo um enunciado. 

→ conjunção – estabelecimento de relações entre elementos ou orações; 

fazem parte desta noção os conectores e partículas de ligação. 
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→ coesão lexical – realizada através de reiteração (repetição do item, uso de 

sinônimo ou um nome genérico) e colocação de itens lexicais (utilização de itens do 

mesmo campo semântico). 

Além disso, o item coesivo pode recuperar informações na própria situação 

de comunicação (referência exofórica) ou no próprio texto (referência endofórica). 

Quando aponta para uma informação de dentro do texto, esta sinalização pode ser 

para o cotexto anterior ou para o posterior. A forma mais habitual de coesão é 

aquela em que o item pressuposto é verbalmente explícito e encontrado, 

geralmente, na oração imediatamente precedente, sendo este sentido fórico 

denominado de anáfora. Quando o item coesivo vem antes da informação referida, 

temos, então, a catáfora. Porém, em alguns poucos casos, mas existentes, o item 

pode ter uma função dupla: apontar para algo já mencionado e ao mesmo tempo 

indicar algo que ainda virá. 

Koch, em um trabalho hoje clássico (1989), não concorda com a divisão feita 

por Halliday e Hasan em relação às noções coesivas. De acordo com a autora, a 

forma mais enriquecedora de se subdividir a coesão seria em coesão referencial 

(realizada por aspectos mais semânticos – aspectos ligados à significação ou à 

referência) e em coesão seqüencial (realizada por conectivos – preocupação com a 

organização seqüencial). 

Com uma visão sociointerativa da língua, Marcuschi (2008) também define o 

que é um texto em sua perspectiva. O autor considera como um texto, toda unidade 

processual, semântica e comunicativa (um evento) a qual se realiza tanto no nível do 

uso como no nível do sistema. Segundo ele, 

 

o texto pode ser tido como um tecido estruturado, uma entidade 
significativa, uma entidade de comunicação e um artefato sociohistórico. De 
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certo modo, pode-se afirmar que o texto é uma (re)construção do mundo e 
não uma simples refração ou reflexo (p. 72). 

 

Em uma abordagem mais recente, a coesão continua sendo um dos critérios 

constitutivos da textualidade, mas não com a exclusividade atribuída por Halliday e 

Hasan. Marcuschi (2008) discorda dos autores, pois para um segmento ser 

considerado texto não precisa de elementos coesivos. O autor afirma que “a coesão 

não é nem necessária nem suficiente, ou seja, sua presença não garante a 

textualidade e sua ausência não impede a textualidade” (op. cit. p. 104), pois 

havendo coerência entre as informações passadas em um texto, o leitor/ouvinte 

consegue depreender o sentido do texto. 

O mais significante no estudo de um fenômeno coesivo é saber e entender 

como ele ajuda na construção e no acesso do sentido textual. Por este motivo, 

atualmente, a preocupação maior é em relação aos processos de referenciação, que 

ajudam na construção da textualidade. 

 

 

2.1.1 – Referência(ção) 

 

A referência foi vista durante muito tempo como uma simples relação de 

correspondência entre as palavras e as coisas, seguindo uma perspectiva baseada 

na metáfora do espelho e do reflexo da realidade. Atualmente, essa abordagem 

continua em teorias cognitivas que seguem o modelo do mapeamento, “que avalia 

as performances discursivas medindo seu grau de correspondência com o mundo 

exterior” (Mondada e Dubois, 2003: 19). Assim, essa teoria parte do pressuposto de 

que os objetos ou as entidades pré-existem aprioristicamente e que as palavras são 

representações perfeitas do mundo. 
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Seguindo esta perspectiva, acredita-se que os objetos são estáveis e dados, 

e que possuem características “essenciais”, “intrínsecas” e “inerentes”, independente 

de sua evolução após sofrer mudanças materiais (op. cit: 21). Todavia, esta visão de 

referência é marcada por problemas e dificuldades como negligências, falta de 

precisão e dificuldade de nomear. Por essas dificuldades, teorias atuais (Marcuschi, 

2001; Mondada e Dubois, 2003) buscam entender como as atividades cognitivas e 

lingüísticas estruturam-se e passam a dar significado ao mundo. Passa-se a ter um 

olhar mais dinâmico ao objeto real que é construído no mundo e pelo mundo nas 

atividades sociais. Passa-se a falar de referenciação  e não mais de referência. 

A participação do produtor e a colaboração do receptor do texto passaram a 

ser vistas como um fator relevante na produção de um texto. Esta produção passa a 

ser considerada uma atividade colaborativa, que constrói e infere significados. 

Assim, à medida que o discurso se desenvolve, os objetos são construídos 

negociadamente, notando-se uma evolução referencial. Dessa forma, fala-se em 

objetos-de-discurso (Marcuschi, 2001). Não é mais só um ato de etiquetar o mundo 

existente, mas de discursivamente criar referentes identificados e determinados 

negociadamente em atividades comunicativas. Segundo Koch (2003: 80) os objetos-

de-discurso “podem ser modificados, desativados, reativados, transformados, 

recategorizados, construindo-se, assim, o sentido no curso da progressão textual”. 

Com esta visão, mesmo uma retomada pronominal não é a retomada de um 

mesmo referente, pois na progressão do discurso há a negociação e construção dos 

objetos discursivos, que são alimentados e reproduzidos pela atividade discursiva. 

Além disso, todo referente é evolutivo porque sempre há uma mudança no referente, 

mesmo que ele seja referido através da mesma forma na trajetória discursiva. 
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2.1.2 – Referência Estendida, Encapsulamento Anafórico, Rotulação ou Nomeação? 

 

Como já exposto na introdução deste trabalho, analisamos um mecanismo 

coesivo chamado referência estendida por Halliday e Hasan (1984), precursores no 

estudo deste mecanismo. 

Depois deles, outros pesquisadores também estudaram este fenômeno. 

Paredes Silva (1985) examina-o, no português, em cartas pessoais, por exemplo. 

Outros usaram diferentes expressões para designá-lo, como: rotulação (Francis, 

2003), encapsulamento anafórico (Conte, 2003)5, nomeação (Cavalcante, 2001) e 

anáfora encapsuladora (Cavalcante, 2003). Todavia, estes outros estudos não 

apresentam somente uma distinção de nomenclatura, mas também uma diferença 

conceitual. 

Halliday e Hasan (1984), ao estudarem os mecanismos coesivos da língua 

inglesa, encontraram contextos em que havia um uso do pronome pessoal neutro it 

e dos pronomes demonstrativos this e that em que uma porção identificável do texto 

era retomada por estas pro-formas. Esta porção do texto referida não é um 

“participante” no sentido mais usual do termo, uma pessoa ou objeto específicos, 

mas todo um processo ou fenômeno complexo. 

Os autores fazem, inicialmente, uma distinção entre referência estendida e 

referência textual. O primeiro conceito diz respeito ao fato de o “participante” referido 

continuar sendo uma coisa, embora não seja um participante em seu sentido 

prototípico (uma pessoa ou um objeto); enquanto que no segundo caso o 

“participante” recuperado é um fato, não mais uma coisa, como podemos conferir no 

exemplo a seguir, usado pelos autores. 

                                                 
5 CONTE, Maria-Elisabeth. Anaphoric encapsulation. Belgian Journal of linguistics,10, 1996. p. 1-10. / 
Tradução de Mônica Magalhães Cavalcante; revisão de Alena Ciulla. 
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[2:18] [The Queen said:] ‘Curtsey while you’re thinking what to say. It 
saves time.’ Alice wondered a little at this, but she was too much in awe of 
the Queen to disbelieve it. 

In the first instance, It saves time, it refers to curtsey[ing] while you’re 
thinking what to say; the reference is still to a “thing”, but not in the narrow 
sense of a participant (person or object) – it is a whole process or complex 
phenomenon which is in question. Only it has the property of EXTENDED 
REFERENCE of this kind (…) 

In the second instance, … to disbelieve it, the it refers not to a THING but 
to a FACT: [that] curtsey[ing] while you’re thinking what to say… saves time. 
This is an instance of TEXT REFERENCE. (op.cit. p. 52)6 

 

Os autores esclarecem que a referência estendida difere da referência 

prototípica basicamente pela extensão do referente, ou seja, não é só uma pessoa 

ou objeto, mas todo um processo ou uma seqüência de processos. Por outro lado, a 

referência textual já apresenta uma transformação do referente, pois ele passa a ser 

tomado como um fato ou um relato. Contudo, na continuação do trabalho, os autores 

passam a falar de referência textual estendida, não fazendo mais a distinção inicial. 

Já Paredes Silva (1985) e Paredes Silva e Sagres (1992) fizeram estudos 

sobre a RE na língua portuguesa. As autoras encontraram contextos que, além de 

terem o uso dos pronomes demonstrativos neutros, também permitiam a omissão do 

termo, já que o português é uma língua que permite a anáfora zero na função de 

sujeito pelo fato de o português ser uma língua pro-drop, por apresentar uma 

morfologia verbal rica7, que funciona como um regente apropriado da posição de 

sujeito. 

                                                 
6 [A Rainha diz:] “Reverencie enquanto você está pensando no que dizer. Isso poupa tempo.” Alice 
espantou-se um pouco, mas ela estava com muito medo da Rainha para não acreditar nisso. 

No primeiro caso, Isso poupa tempo, o isso refere-se a reverenciar enquanto está pensando no 
que dizer; a referência é ainda a uma “coisa”, mas não no sentido estrito de um participante (pessoa 
ou objeto) – é todo um processo ou um fenômeno complexo que está em questão. Somente o isso 
tem a propriedade da REFERÊNCIA ESTENDIDA deste tipo... 

No segundo caso,...não acreditar nisso, o nisso não se refere a uma COISA mas a um FATO: 
reverenciar enquanto você está pensando no que dizer... poupa tempo. Este é um exemplo de 
REFERÊNCIA TEXTUAL. 
7 Atualmente, a morfologia verbal do PB não é tão rica, pois o paradigma verbal restrigiu-se de seis 
desinências para quatro (eu, você/ele(a), nós, vocês/eles(as)), aspecto que propicia o preenchimento 
do sujeito (Paredes Silva, 2003; Duarte, 2003). 
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Segundo a Gramática Gerativa, uma língua pro-drop possui algumas 

propriedades identificadoras, por terem construções que permitem a omissão do 

sujeito, tais como: 

a) Construções com pronome sujeito oculto 

Ex: Falaram de você. 

b) Construções com sujeito posposto livremente 

Ex: Telefonou o seu namorado para você. 

c) Construções com aparente violação do filtro *[complementador + 

vestígio] 

Ex: Quemi Maria pensou [que [vi tinha chegado?]] 

d) Construções com extração do sujeito de dentro da ilha QU 

Ex: O rapazi [que me perguntou [quando vi chegou.]] 

e) Construções com pronome lembrete nulo 

Ex: A moça [quei não sei [quem disse [que CVi chegou.]]]8 

 

Trabalhos subseqüentes aos de Halliday e Hasan (1984), aos de Paredes 

Silva (1985) e aos de Paredes Silva e Sagres (1992) sobre coesão passam a 

interessar-se também por contextos em que o sintagma nominal (SN) vem neste 

papel coesivo. 

Em Francis (2003), por exemplo, a autora usa o termo rotulação para falar 

dos sintagmas nominais que exigem realização lexical em seu cotexto e cujo 

significado no discurso precisa ser decifrado. Estes grupos nominais recebem o 

nome de rótulos e a função deles é “conectar e organizar o discurso escrito” (p.191). 

Ela afirma também que “um rótulo particular, então, não é selecionado 

                                                 
8 Os exemplos foram retirados de LOBATO (1986), p. 433. 
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independentemente, mas é um elemento numa configuração de escolhas lexicais e 

sintáticas compatíveis” (op. cit. p. 194). 

A autora divide os rótulos em prospectivos (rótulos catafóricos) e 

retrospectivos (rótulos anafóricos) em relação a sua lexicalização. Embora apresente 

uma divisão dos rótulos em prospectivos e retrospectivos, analisa somente a 

segunda categoria, trazendo informações relevantes sobre eles, pois constata que é 

muito mais comum o uso de rótulos retrospectivos. 

Segundo a autora, um rótulo retrospectivo encapsula ou “empacota” uma 

determinada extensão do discurso, não havendo nenhum sintagma nominal 

específico a que ele se refira. O rótulo nomeia pela primeira vez a oração ou as 

orações que ele apresenta como equivalente e indica como ela(s) deve(m) ser 

interpretada(s), fornecendo, assim, um esquema de referência, fato este que ajuda 

no desenvolvimento do argumento subseqüente. 

Com este comportamento, os rótulos retrospectivos mostram que o autor 

move-se para a fase seguinte de seu argumento, apontando, freqüentemente, para 

uma mudança de tópico e ao mesmo tempo para uma ligação dele. 

Além disso, esta função pode ajudar a marcar também a divisão estrutural 

do texto em parágrafos, pois estes rótulos, geralmente, costumam vir na introdução 

dos parágrafos. 

Outra característica dos rótulos retrospectivos, que é percebida em todos os 

trabalhos de RE mencionados nesta seção, é a dificuldade em delimitar ou identificar 

exatamente sua extensão (início ou fim de sua base de referência). Todavia, o mais 

importante é notar “a mudança de direção assinalada pelo rótulo e seu ambiente 

imediato que é de crucial importância para o desenvolvimento do discurso” (op. cit., 

p. 200). 
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Conte (2003) fala sobre os sintagmas nominais que funcionam “como uma 

paráfrase resumitiva de uma porção precedente do texto” (p. 177), de extensão e 

complexidade variada. A este fenômeno, a autora chama de encapsulamento 

anafórico. Estes sintagmas nominais constroem-se com um determinante 

demonstrativo, preferencialmente, e com um nome geral ou avaliativo (chamado 

pela autora de nome axiológico) como núcleo do sintagma. 

Ela ainda aponta quais traços diferenciam estas formas anafóricas das 

anáforas prototípicas, como listado abaixo: 

 

(i) Os referentes dos sintagmas nominais anafóricos não são indivíduos, 
mas referentes com um status ontológico diferente: são entidades de uma 
ordem superior como estados de coisa, eventos, situações, processos (que 
Lyons, 1977, chamou de entidades de “segunda ordem”) ou fatos, 
proposições, atos de enunciação (que Lyons chamou de “entidades de 
terceira ordem”). 
(ii) O antecedente (se é legítimo falar de um antecedente) não é 
claramente delimitado no texto, mas deve ser reconstruído (ou mesmo 
construído) pelo ouvinte/leitor. (p.179) 

 

A autora também defende a importância de um estudo mais detalhado do 

assunto, pois, na sua opinião, este fenômeno “é um recurso coesivo muito 

importante (especialmente em textos argumentativos escritos) e não tem recebido 

consideração tão suficiente quanto mereceria na discussão dos processos 

anafóricos” (p. 179). 

Conte também chama a atenção para o fato de que não são apenas os 

nomes que são intrinsecamente anafóricos, mas sim todo o sintagma nominal 

(doravante SN) do qual eles fazem parte como nome-núcleo, pois o sintagma como 

um todo tem o papel de sumarizar, reformular ou condensar a informação (Francis, 

1986 apud Conte, 2003). 
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Para dar continuidade a sua pesquisa, a autora formula quatro questões 

sobre o assunto que ainda não tinham sido respondidas até o momento, as quais 

são: 

(i) Como o encapsulamento pode ser visto em termos de eixo ‘velho-
novo’? 
(ii) Por que os nomes anafóricos encapsuladores preferem os 
determinantes demonstrativos ao artigo definido? 
(iii) Em que sentido os encapsuladores não são apenas recursos 
coesivos, mas também um princípio de organização no discurso? 
(iv) Que tipos de encapsulamento anafórico podem ser distinguidos? (p. 
182) 

 

e busca responder algumas delas. 

Para responder a primeira questão sobre o eixo ‘velho-novo’, a autora 

argumenta que o núcleo do SN é novo, visto que até determinado momento não 

apareceu no cotexto precedente; e a partir daquele momento é que passa a ser um 

referente. Com esta visão, afirma-se que “um novo referente discursivo é criado, e 

se torna o argumento de predicações futuras” (p. 183). Este procedimento passa a 

ter um papel relevante na introdução de novos referentes no texto, além do mais, 

eles são criados na dinâmica do texto. Por essa razão, hoje em dia, prefere-se o 

termo referenciação (cf. 2.1.1). 

Segundo a autora, a natureza deste recurso de criação de um referente novo 

é que favorece o uso de determinantes demonstrativos no lugar de artigos definidos. 

Outro fator é que o demonstrativo apresenta um objeto textual novo ao leitor ou o 

põe em foco, como também ajuda ao leitor, instruindo-o, na descoberta do 

antecedente da expressão anafórica. Desta forma, Conte consegue dar conta da 

segunda hipótese levantada (cf. Castilho, 1993)9. 

Em relação à terceira questão, o novo item referencial funciona 

anaforicamente como um recurso de integração semântica. Segundo Conte, o SN 

                                                 
9 Segundo o autor, os demonstrativos, além de retomar conteúdos, indicam a posição espacial, 
temporal ou textual do referente. 
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produz um nível mais alto na hierarquia semântica do texto. Ela percebeu que os 

itens freqüentemente ocorrem no ponto inicial de um parágrafo, funcionando como 

um “princípio organizador na estrutura discursiva” (p.184), pois estes SNs são a 

forma mais curta de sumarização de uma porção discursiva precedente. 

Além de ajudarem na organização discursiva, eles também oferecem uma 

avaliação do fato apresentado no texto, quando o SN é formado por um nome 

axiológico ou até mesmo por um nome geral acompanhado de um modificador 

adjetivo. 

Outro trabalho sobre este fenômeno coesivo é o de Cavalcante (2001), que 

levanta alguns contextos propícios para os processos de nomeações na língua 

portuguesa em diferentes gêneros textuais de diferentes domínios discursivos. A 

autora usa o termo nomeação10 para lidar com as expressões encapsuladoras de 

porções textuais de diferente extensão, que desempenham um papel na 

organização textual e podem veicular um valor axiológico. Essa nomeação pode 

encapsular uma porção do cotexto anterior ou posterior a ela.   

A autora esclarece quais estruturas podem ser consideradas nomeações: os 

pronomes substantivos demonstrativos, os sintagmas nominais introduzidos por 

artigo definido e os sintagmas nominais acompanhados por determinantes distintos 

do artigo definido. 

Embora as nomeações possam ser expressas por demonstrativos ou por 

SNs, a autora verificou que a escolha por uma das formas apresenta um aspecto 

diferente. A opção por um demonstrativo permite 

 
ao falante despender pouco esforço cognitivo, uma vez que não precisará 
escolher o nome que designe mais aproximadamente suas intenções 
comunicativas. Assim, quando em interações de processamento on line, por 

                                                 
10 A autora evita o termo nominalização, que é um termo muito comprometido com outras posturas 
teóricas. 



 
 

32

exemplo, ou quando simplesmente não se pretende acrescentar nenhum 
conteúdo argumentativo (...) parece ser mais cômodo, dado o alto grau de 
genericidade, empregar apenas uma pro-forma resumidora. (p. 128) 

 

Já as expressões com SN podem ser divididas em dois grupos: as que 

apresentam um elemento dêitico (demonstrativos ou advérbios), assumindo 

características de dêiticos discursivos; e as que são iniciadas por artigos definidos, 

sendo considerados anafóricos de remissão não-pontual. Segundo a autora, a 

maioria dos casos das nomeações realizadas por SNs são de dêiticos discursivos. 

Como o intuito da autora era o de analisar o comportamento das nomeações 

em diferentes gêneros textuais, ela realiza um estudo com base em cartas pessoais, 

bilhetes e cartas oficiais (gêneros epistolares); em cartas ao leitor e editorais 

(gêneros jornalísticos); e em artigos científicos e resumos acadêmicos (gêneros 

acadêmicos). 

A partir da análise dos resultados, constata-se que, em alguns dos gêneros 

pesquisados por ela, há um uso maior de nomeações do que em outros, como nos 

artigos científicos e nos editoriais, por exemplo. Além desse fato, discute-se o valor 

axiológico das nomeações em SNs, provando que nem sempre os itens lexicais 

carregam um valor avaliativo, sendo nos editoriais o maior uso dos itens com um 

propósito argumentativo. 

Em Cavalcante (2003), há uma tentativa de se traçar um quadro 

classificatório das expressões referenciais, distribuindo-as em dois grupos: o grupo 

das expressões que introduzem um novo referente no discurso sem existir uma 

continuidade referencial, e o bloco das expressões que promovem a continuidade 

referencial de objetos presentes no discurso, por serem evocados ou inferíveis do 

contexto. 
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Do primeiro grupo, fazem parte os dêiticos pessoais, temporais, espaciais e 

memoriais (ou seja, referente de fácil acesso na memória comum dos interlocutores), 

pois apenas introduzem referentes no discurso. Em relação às expressões que 

realizam a continuidade, existem as anáforas com retomada total (correferencial) ou 

parcial, e do outro lado há as anáforas indiretas e os encapsulamentos, os quais não 

retomam um referente, mas fazem remissão ao cotexto. 

Então, de acordo com esta análise da autora, o fenômeno analisado por nós 

entraria no grupo dos encapsulamentos, fenômeno chamado no artigo citado de 

anáfora encapsuladora, podendo ser expresso por um SN genérico ou por um 

pronome, geralmente, demonstrativo. 

Neste estudo, Cavalcante (2003) muda de posição em relação a sua análise 

sobre os dêiticos discursivos (cf. Cavalcante, 2001), pois opta por inseri-los no grupo 

das anáforas encapsuladoras por ser a presença de um elemento dêitico o único 

fator de distinção entre as anáforas encapsuladoras e os dêiticos discursivos. 

Diante da diversidade de tratamento para o fenômeno em causa, conforme 

exposto, constatamos que era necessário assumir uma posição sobre a 

nomenclatura que usaríamos. 

Em Conte (2003), só há um estudo sobre os grupos nominais anafóricos. 

Embora tenhamos poucas ocorrências catafóricas, utilizarmos o conceito 

encapsulamento anafórico não daria conta de todos os nossos casos. 

Francis (2003) até considera em sua análise os rótulos prospectivos, mas se 

falarmos de rotulação em contextos que incluem a possibilidade de omissão do 

termo, também não pareceria uma nomenclatura adequada. Também não seria ideal 

usar o termo rótulo para os casos com o pronome demonstrativo neutro, pois o 

pronome não rotula o cotexto a que faz remissão. 
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Este também é o problema com a terminologia utilizada por Cavalcante 

(2001), ao chamar os casos com SN e com pronome substantivo demonstrativo de 

nomeação, pelo fato de o pronome não nomear o cotexto anterior ou posterior. 

Já em seu trabalho seguinte, Cavalcante (2003), usa o termo anáfora 

encapsuladora, que só dá conta mais uma vez dos contextos em que a expressão 

referencial funciona anaforicamente. Mas e os casos catafóricos? Ficam de fora 

mais uma vez de uma análise. 

Halliday e Hasan (1984) utilizam o termo referência estendida para explicar 

os casos em que pronomes neutros encapsulam uma porção textual. Os autores não 

fazem uma análise das outras formas encontradas por nós em nosso corpus, mas 

esta nomenclatura parece a mais apropriada para dar conta dos nossos casos, pois 

é uma expressão mais abrangente. 

Então, continuamos a chamar de referência estendida toda expressão 

referencial (SN, pronome demonstrativo neutro ou anáfora zero) que encapsula uma 

porção identificável do texto de extensão e complexidade variada e cujo significado 

precisa ser decifrado a partir do cotexto ou do contexto (Halliday e Hasan, 1984; 

Conte, 2003, Cavalcanti, 2001, 2003; Francis, 2003). A porção encapsulada pode vir 

antes (função anafórica) ou depois (função catafórica) da expressão referencial. 

Esta porção do texto referida não é um “participante” no sentido mais usual 

do termo, uma pessoa ou objeto específicos, mas todo um processo, seqüências de 

processos ou fenômeno complexo, que passa a ser um fato ou um relato na maioria 

dos casos (cf. Halliday e Hasan, 1984).  

Outro ponto a destacar é que a função dessas expressões é a de conectar, 

organizar o discurso (Francis, 2003), promover a continuidade de referentes 
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evocados ou inferíveis do contexto ou introduzir novos referentes, pois se passa a 

ter um novo referente que é criado na dinâmica do texto (Conte, 2003). 

 

 

2.2 – GÊNERO DISCURSIVO E TIPO DE TEXTO 

 

Nosso estudo analisa a RE a partir de um corpus composto de três gêneros 

textuais. Embora o estudo dos gêneros textuais seja um tema bastante abordado 

nos dias de hoje, ele já vem despertando interesse desde a Antigüidade. Platão 

iniciou os estudos sobre o assunto em torno de vinte e cinco séculos atrás (cf. 

Marcuschi, 2008). Contudo, nesta época, os gêneros eram estudados e analisados 

no âmbito da literatura e da retórica. Com o passar do tempo, o tema foi sendo 

reelaborado e aprofundado com a extensão dos estudos também para a área da 

lingüística. Por este motivo, é necessário apresentarmos a abordagem que 

adotamos seguir para a compreensão dos gêneros e tipos de texto em nosso 

trabalho. 

De acordo com Bakhtin (2003), o uso expressivo da língua se realiza no 

formato de enunciados – orais ou escritos –, produzidos por participantes de alguma 

“esfera da atividade humana” e em alguma situação social. O enunciado é incapaz 

de ser repetido, pois constitui um novo acontecimento, além disso, “é uma unidade 

real de comunicação discursiva, pois o discurso só pode existir na forma de 

enunciados” (Rodrigues, 2005: 155) e “o estudo do enunciado como unidade real da 

comunicação discursiva permite compreender de uma maneira mais correta a 

natureza das unidades da língua” (op.cit. p. 155). 
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Esses enunciados quando são relativamente estáveis são chamados, por 

Bakhtin, de gêneros do discurso11. Bakhtin estabelece uma relação dialética entre os 

gêneros e os enunciados, ele analisa os gêneros a partir da sua historicidade e lhes 

atribui a mesma natureza dos enunciados (natureza social, discursiva e dialógica), 

ao tomá-los como seus tipos históricos. 

Todavia, como lembra Rodrigues (op. cit.), algumas noções propostas pela 

abordagem bakhtiniana precisam ser analisadas minuciosamente para não correrem 

o risco de ser mal-interpretadas. Um exemplo é em relação ao uso do termo tipo, 

que aparece em sua definição dos gêneros como “tipos relativamente estáveis de 

enunciados”. Ao usá-lo, Bakhtin não se refere aos tipos de texto, pois o autor afirma 

que um romance, uma carta ou outro texto são enunciados. Ele menciona ainda a 

relevância de uma “tipificação social dos enunciados” a partir de traços comuns. 

Contudo, para o autor o mais importante na constituição de um gênero é a sua 

ligação com uma situação social de interação, e não seus aspectos formais. 

Apesar de sugerir a necessidade de uma classificação dos gêneros, Bakhtin 

só faz uma divisão com base na concepção socioideológica da linguagem (cf. 

Rodrigues). Segundo ele, os gêneros podem ser classificados em gêneros primários 

(simples) ou em gêneros secundários (complexos). Os primeiros aparecem nas 

situações de comunicação imediata, como, por exemplo, a carta, uma conversa de 

salão, um bilhete. Por outro lado, os gêneros secundários são exemplificados como 

um romance, um editorial, uma palestra, pois estes surgem em situações de 

comunicação mais complexas e relativamente mais desenvolvidas e organizadas. 

Eles também representam, geralmente, diferentes formas da interação cotidiana, 

                                                 
11 Embora Rojo (2005) faça uma distinção entre gêneros textuais e gêneros do discurso, usamos os 
termos neste trabalho como equivalentes. 
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pela incorporação de gêneros primários, que “se transformam e adquirem um caráter 

especial” (Bakhtin, 2003: 263). 

Ainda segundo a visão do autor, a relação entre 

 
o estudo da natureza do enunciado e da diversidade de formas de gênero 
dos enunciados nos diversos campos da atividade humana é de enorme 
importância para quase todos os campos da lingüística e da filologia. 
Porque todo trabalho de investigação de um material lingüístico concreto – 
seja de história da língua, de gramática normativa, de confecção de toda 
espécie de dicionários ou de estilística da língua, etc. – opera 
inevitavelmente com enunciados concretos (escritos e orais) relacionados a 
diferentes campos da atividade humana e da comunicação (...) de onde os 
pesquisadores haurem os fatos lingüísticos de que necessitam. (op.cit., 
264), 

 

como é o caso de nosso estudo sobre a RE, que busca compreender o mecanismo 

em enunciados reais da língua, produzidos para serem veiculados no domínio 

jornalístico. 

Bakhtin defende que a ligação com uma situação social ajuda na 

identificação e no emprego de um determinado gênero. Este gênero gera um estilo, 

tendo, assim, uma função específica (científica, técnica, publicística, etc.). Então, 

uma condição de comunicação discursiva, específica de cada campo, gera 

determinados gêneros, ou seja, tipos de enunciados estilísticos, temáticos e 

composicionais relativamente estáveis. Desta forma, o autor associa os gêneros às 

esferas da atividade e comunicação humanas, expondo que essas esferas 

desencadeiam gêneros discursivos próprios para o processo de interação. 

Na visão de Marcuschi (2008), essas esferas são nomeadas de domínios 

discursivos. Estes domínios indicam instâncias discursivas (discurso jornalístico, 

discurso jurídico), que são capazes de gerar vários gêneros institucionalmente 

marcados.  
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Na visão de Swales (1990), a noção de gênero está associada à noção de 

comunidade discursiva, com convenções específicas e nas quais o discurso faz 

parte de seu comportamento social. 

Contudo, Swales revela a dificuldade de reconhecer e definir uma 

comunidade discursiva. Para isso, elenca seis critérios, enumerados abaixo (op.cit.): 

i) Necessidade de um conjunto de objetivos públicos comum; 

ii) Compartilhamento de mecanismos de comunicação entre os 

participantes da comunidade; 

iii) Ocorrência de troca de informações entre os membros; 

iv) Capacidade de desenvolver seu “próprio elenco de gêneros”; 

v) Criação de um léxico próprio com idéias relevantes; 

vi) Presença de alguns membros com um alto conhecimento do discurso e 

do conteúdo usados pela comunidade. 

Swales preocupa-se em definir e identificar uma comunidade discursiva, pois 

essa noção é parte integrante de sua conceituação de gênero. Outro aspecto 

priorizado nesta definição de gênero é o propósito comunicativo. Para Swales, 

 

um gênero compreende uma classe de eventos comunicativos, cujos 
exemplares compartilham os mesmos propósitos comunicativos. Esses 
propósitos são reconhecidos pelos membros mais experientes da 
comunidade discursiva original e constituem a razão primeira do gênero. A 
razão subjacente dá o contorno da estrutura esquemática do discurso e 
influencia e restringe as escolhas de conteúdo e estilo. O propósito 
comunicativo é o critério que é privilegiado e que faz com que o escopo do 
gênero se mantenha enfocado estreitamente em determinada ação retórica 
compatível com o gênero. (Swales, 1990: 58) 

 

A noção de propósito comunicativo é um aspecto relevante para outros 

autores também. Segundo Marcuschi (2008), o fato de se dominar um gênero não 

quer dizer que se domina uma forma lingüística, mas “sim uma forma de realizar 

linguisticamente objetivos específicos em situações sociais particulares” (p. 154). 
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O autor apresenta uma definição didática de gênero textual e tipo de texto. 

Segundo ele, 

gênero textual refere os textos materializados em situações comunicativas 
recorrentes. Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa 
vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos 
definidos por composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos 
concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais, 
institucionais e técnicas. (...) Alguns exemplos de gêneros textuais seriam: 
telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, romance, bilhete (...). 
(op.cit. p. 155) 

 

Enquanto os gêneros textuais são uma categoria ilimitada, a dos tipos 

textuais é limitada, pois há, segundo Paredes Silva (1997), “um conjunto de traços 

lingüísticos característicos, que, sob risco de simplificação, apontaria como 

referentes a: tempo/aspecto/modo verbal, tipo de predicado, unidade semântica 

básica, pessoa do discurso referida, unidade sintática básica” (op. cit., p. 90), que 

abrangem, por exemplo, cerca de cinco tipos de estruturas (narração, 

argumentação, exposição, descrição, injunção)12. Sendo assim, o fato de 

chamarmos um texto de narrativo ou argumentativo, por exemplo, é porque ele 

apresenta uma predominância de uma determinada seqüência. 

Segundo Adam (1992), os gêneros são os componentes da interação social 

e dentro deles temos as seqüências, que são os esquemas de interação. Com esta 

visão, Adam estuda estes esquemas de interação que são formas mais estáveis 

presentes na atividade discursiva. Para o autor, as seqüências são caracterizadas 

por dois traços: “um conjunto hierarquicamente organizado de macroposições” 

(Bonini, 2005: 217) e uma atualização “no texto mediante as exigências pragmáticas 

de enunciado” (op.cit. p. 218). Afirma também que um texto pode apresentar várias 

seqüências, porém uma deve ser dominante. 

                                                 
12 A classificação das seqüências não é algo consensual. Seguimos aqui a visão de Adam (1992). 
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Adam (op. cit.) delimita as seqüências em um conjunto de cinco tipos: 

seqüência narrativa, seqüência argumentativa, seqüência descritiva, seqüência 

explicativa e seqüência dialogal. 

A seqüência narrativa13 caracteriza-se pela sucessão de eventos, pela 

unidade temática, os predicados transformados, o processo, a intriga e a moral. 

A seqüência argumentativa tem o papel de convencer o outro através de um 

discurso que visa a modificar a visão dele. Para isso, é esquematizada a partir de 

uma tese anterior junto aos dados (premissas), o escoramento de inferências, uma 

restrição e a conclusão. 

A seqüência descritiva é a menos autônoma em relação às outras, ela 

ocorre dentro de outra seqüência. Ela é formada por uma ancoragem, uma 

dispersão de propriedades e uma reformulação. 

A seqüência explicativa responde a pergunta Por quê? ou Como? e busca 

transformar um estado de conhecimento. A estrutura desta seqüência é a formação 

de um questionamento, a formulação de uma resposta a ele ou uma resolução para 

ele e, por último, a sumarização da resposta, com uma avaliação do problema. 

Por último, temos a seqüência dialogal que é composta por enunciados 

produzidos por interlocutores, com alternância de turnos. 

Embora o autor faça uma descrição das seqüências, delimitá-las e 

segmentá-las não é algo simples. Paredes Silva (2005: 5) levanta algumas questões 

referentes a essa dificuldade: 

 

i) Até que ponto posso dizer que um segmento é de determinada 
natureza, por exemplo, narrativo ou descritivo? 

ii) Qual a extensão desejável para a segmentação? A oração ou o 
período são unidades sintáticas. Outra alternativa seria trabalhar, na escrita, 
com o parágrafo que, no entanto, não é uma unidade confiável. 

                                                 
13 O esquema de narrativa de Adam não é muito diferente do de Labov (1972). 
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iii) Será o tópico discursivo que ajuda a definir (delimitar) uma 
seqüência? Ou serão antes os movimentos (cf. Swales 1990) que compõem 
aquele tipo de texto. 

 

Assim, podemos compreender que atualmente as noções de gênero 

discursivo e tipo de texto são distintas e complementares, pois um determinado 

gênero é composto por uma ou mais seqüências ou tipos textuais. 

Em nosso estudo, o corpus é formado por textos pertencentes ao domínio 

jornalístico, com um caráter predominantemente argumentativo. Estamos 

analisando o fenômeno da referência estendida nos gêneros editorial, artigo de 

opinião e crônica14. Embora estes gêneros sejam caracterizados como textos 

argumentativos, estamos seguindo a tipologia de seqüências proposta por Adam 

(op. cit.) para tentar correlacionar o uso do fenômeno com outras seqüências que 

porventura ocorram no texto, como veremos adiante.  

 

 

2.2.1 – Gêneros do Domínio Jornalístico: Editorial, Artigo de Opinião e Crônica 

 

Como já mencionado, estamos estudando a RE em três gêneros do domínio 

jornalístico, domínio este que busca informar, noticiar ou divulgar algum assunto ao 

público-leitor. 

Escolhemos trabalhar com estes gêneros pelo fato de serem, geralmente, 

considerados, predominantemente, de natureza opinativa, porque comentam fatos 

de repercussão no momento – aspecto que garante o papel informativo dos gêneros, 

pois o leitor já ouviu falar sobre o assunto –, e que buscam orientar o leitor para a 

ação, mesmo que a origem da opinião expressa seja diferente (cf. Beltrão, 1980). 

                                                 
14 No jornalismo atual, a crônica é considerada como um texto mais opinativo, mas ela não deixa de 
ter um caráter narrativo. 
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Além disso, a opinião é sempre de um fato questionável e quem a expressa é um 

membro ou um grupo (re)conhecido pela sociedade. 

A informação passada por estes textos não é neutra porque há um controle 

inserido nela, com o intuito de persuadir o leitor a crer que a posição tomada pelo 

autor seja a mais adequada e que o leitor venha aderir a ela. 

Somando-se às características já mencionadas, sempre há um planejamento 

prévio antes de se escrever um texto. Por mais que possa parecer algo sem 

planejamento, como, por exemplo, a crônica, o texto escrito tem uma distância do 

período de produção até o da publicação. 

Tendo em mente esses aspectos, apresentamos, a seguir, a caracterização 

dos gêneros que compõem nosso corpus, separadamente. 

 

 

2.2.1.1 – O Editorial 

 

Um dos gêneros estudados nesta pesquisa é o gênero editorial. Este gênero 

textual tem sua origem, no século XIX, com a carta do redator/editor (cf. Silva, 2010), 

que tinha como primeiro objetivo estabelecer um contato imediato entre o editor e o 

leitor do jornal, a fim de divulgar a opinião do jornal sobre determinado assunto, com 

uma estrutura composicional típica de uma carta – destinatário explícito e assinatura 

do escritor da carta. 

Segundo Silva (2010), com o passar do tempo, nasceu o editorial, que 

perdeu algumas características como as apresentadas anteriormente, mas que 

ganhou outras, como a presença de título no início dos textos. O gênero também 

passou a ter como função formar e moldar opiniões, contribuindo na criação e 
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consolidação da consciência crítica do leitor, através da orientação do leitor para o 

ponto de vista do grupo ou da pessoa responsável pelo jornal com a apresentação 

de julgamentos, engajamentos, contradições e reflexões. 

Além dessa mudança, o editorial passou a ter uma seção fixa no jornal, 

sendo sua classificação feita de acordo com a parte determinada para o texto no 

jornal (cf. Swales, 1990, que diz que temos que levar em conta a categorização feita 

pela própria comunidade). No jornal O Globo, por exemplo, o editorial vem na parte 

denominada “Opinião”, o que favorece a identificação do gênero, além de ter um 

espaço limitado para sua publicação, de no máximo meia página. 

Ao analisar um editorial, podemos constatar que o posicionamento expresso 

sobre fatos do cotidiano de certa repercussão social pelo editor é o do “grupo de 

elite que mantém” (Beltrão, 1980: 19) e que publica o jornal, ou seja, a posição 

assumida pelo editorialista reflete a do jornal, pois  

 

o jornal é um catalisador de opiniões, um agente da consciência pública. 
Não é o que eu penso o que exprimo no editorial, mas o somatório do que 
pensa uma expressiva parcela da opinião pública, representada pelo grupo 
que fundou, orienta e mantém o jornal. (op. cit. p. 52) 

 

Por este motivo, segundo Beltrão (1980), o gênero editorial possui algumas 

características específicas, tais como: a impessoalidade, que é marcada pelo fato de 

o texto não vir assinado e usar os verbos na 3ª pessoa do singular ou na 1ª do 

plural; a topicalidade15, que é o estabelecimento ou esclarecimento de um tema, 

podendo exprimir uma opinião sedimentada ou uma que ainda está sendo formada; 

a condensibilidade, que deve buscar o desenvolvimento de uma única idéia central; 

e a plasticidade, ou seja, a flexibilidade durante a passagem de uma informação 

para persuadir o leitor e a comunidade em geral.  

                                                 
15 O uso do termo não segue um rigor lingüístico. 
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Segundo Ikeda (2005), outras marcas salientes em um editorial são o uso de 

um vocabulário “emotivo, dramatizando o falante com sentimentos e opiniões fortes” 

(p. 59), com o uso de advérbios e adjetivos avaliadores; de modalidade, indicando 

que o autor sabe o que vai acontecer e o fato faz com que o leitor aceite a atitude 

tomada sem avaliar a mensagem passada; e o uso de afirmações generalizadas, 

“que são inevitavelmente autoritárias, reivindicando conhecimento total ou definitivo 

de algum tópico; oferecem o conforto da coisa decidida em vez da abertura de um 

questionamento” (op.cit. p. 60), que são características do texto argumentativo. 

Além dessas características, o gênero também apresenta uma estrutura 

rígida e simples. Ele apresenta um título, que busca captar a atenção do leitor. 

Depois tem a introdução, que precisa despertar o interesse para que o leitor deseje 

prosseguir com a leitura. “A discussão expõe argumentos com vistas à interpretação 

de fatos, enquanto a conclusão pretende levar o leitor a aceitar a idéia exposta e 

enquadrar seu procedimento nas diretrizes traçadas” (Beltrão, 1980: 59). 

Embora a característica mais usual do gênero seja a de expressar uma 

opinião (uso predominante de seqüências argumentativas), o editorial moderno pode 

ter também um papel expositivo, interpretativo ou de esclarecimento de algum 

assunto, fazendo o uso das demais seqüências já comentadas (cf. 2.2), a narrativa, 

por exemplo. 

Algumas das características mencionadas podem ser vistas no exemplo (3) 

abaixo, extraído de nosso corpus. 

 

(3)                                                  Resistir às trevas 
Depois de Nova York, Madri; depois de Madri, Londres. Os próximos alvos podem ser Roma, Paris, 

Berlim, qualquer metrópole multiétnica, de formação cosmopolita e portas escancaradas para 
pessoas bem e mal-intencionadas de todas as nacionalidades. Pois todos os caminhos levam às 
grandes capitais do mundo, inclusive os do terror. 

Não deve ser por acaso que os aglomerados humanos mais democráticos e abertos do planeta 
estão na mira de militantes de todos os naipes do fanatismo – agentes ressentidos do obscurantismo 
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mais troglodita, algozes da vida civilizada onde quer que ela se manifeste, seja no Ocidente ou no 
Oriente, nas bordas do Atlântico ou do Pacífico, ao norte ou ao sul da linha do Equador. 

Há outra coincidência reveladora. Horas antes de ser atacada em suas entranhas pelo verme do 
terror, Londres fora escolhida para sediar as Olimpíadas de 2012 – outra manifestação milenar de 
amor à vida, fair play, respeito às virtudes humanas. Para os terroristas que executaram sua ação 
abjeta no primeiro dia da reunião do G-8 na Escócia – aparentemente um detalhe importante de sua 
mensagem estúpida – interromper a euforia dos londrinos deve ter sido um motivo extra de 
contentamento sádico. 

Pela fúria iconoclasta dos seus saques, pelo zelo religioso de sua intransigência, pela amplitude do 
seu raio de ação, esses apóstolos da barbárie deixaram de lado qualquer bandeira de qualquer causa 
que um dia fingiram empunhar, e hoje são apenas, nua e escancaradamente, inimigos mortais de 
tudo que o ser humano tem de manso, de livre e de espontâneo. 

A pior reação do lado bom da Humanidade à investida desalmada dos novos bárbaros seria ceder 
ao impulso de levantar barreiras, trancar portas, cercear direitos. 

Nos EUA, o estupor provocado pelos atentados levou à aprovação de leis absurdamente 
restritivas. Foi uma resposta compreensível, mas impensada – e derrotista. Ninguém sabe como 
reagir a esse desafio de inéditas dimensões planetárias. Mas ∅∅∅∅ não pode ser com histeria, auto-
reclusão ou qualquer atitude que ponha em risco o que cidades livres como Nova York, Madri e 
Londres representam para a civilização. (Editorial – O Globo, 08/06/2005) 
[∅ ⇒ mas a reação não pode ser com histeria...]  

 

Analisando o texto Resistir às trevas, conseguimos encontrar as marcas 

apontadas por Beltrão (1980). Podemos constatar que o texto é anônimo, sendo 

esse um traço do editorial contemporâneo. Ele também apresenta a marca inerente 

da impessoalidade, própria desse gênero. 

O outro aspecto é em relação à topicalidade. Neste texto, há o 

estabelecimento do tema (como (re)agir diante do terrorismo presente no mundo) 

que traz uma crítica à decisão norte-americana de tomar medidas restritivas após o 

ataque terrorista, crítica esta que está presente no último parágrafo do texto. 

Além disso, é um texto curto (ocupa um quarto da página do jornal) e enxuto, 

com poucas divagações e sem prolongamentos; que flui com as informações, pois 

se baseia em um único tema (os ataques terroristas e suas conseqüências). 

Continuando nossa análise, se prestarmos atenção ao tema, vemos que 

apresenta uma temática de interesse coletivo, um ataque que atingiu diferentes 

lugares do mundo, os quais são de grande importância histórica, política e/ou 

econômica. Vemos que o texto é expositivo/argumentativo. 
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Há também a característica de uso de um vocabulário denso e formal, como 

os termos multiétnica, obscurantismo, algozes, ação abjeta, iconoclasta, que foram 

encontrados no exemplo (3). 

 

 

2.2.1.2 – O Artigo de Opinião 

 

Outro gênero que compõe nosso corpus é o artigo de opinião. Ele se 

fundamenta em posições e idéias pessoais de um jornalista com colunas fixas e 

regulares ou de um colaborador convidado pelo jornal sobre determinado assunto da 

atualidade ou de sua competência. Estes autores já possuem um tempo maior para 

produção de seus textos, ao contrário do editor, pois enquanto o editorial é publicado 

em toda edição do jornal, diariamente, o artigo de opinião de um mesmo autor sai 

em dias ou situações específicas de publicação. 

O autor de um artigo de opinião é alguém reconhecido em alguma esfera da 

sociedade, que pode ser da política, da indústria, do comércio, da prestação de 

serviços, da área científica, religiosa, jornalística, artística ou jurídica.  Por ser uma 

pessoa com reconhecimento em sua área, sua opinião tem credibilidade (Rodrigues, 

2005) e envolve os diversos leitores. 

Um aspecto observado por Paredes Silva (2007) em relação ao autor do 

texto, é que quando o autor é um jornalista de profissão parece 

 

contar com a maior familiaridade de seus leitores (e, nesse ponto, sua 
postura os aproximaria da dos cronistas) e acabam por apresentar um texto 
mais informal, menos denso. Os demais articulistas acabam por trazer para 
o artigo de jornal traços da escrita de sua profissão, seja no vocabulário 
mais especializado, seja na construção sintática, o que muitas vezes torna o 
texto mais formal e a leitura mais difícil. (p. 164), 
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como podemos ver nos exemplos (4) e (5) abaixo, escritos por um jornalista e uma 

médica que é a presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia, 

respectivamente16. 

 

(4)                                                     Ser direito dá cadeia 
Aconteceu entre Brasília e Cuiabá um episódio que deve levar os procuradores do Ministério 

Público e a imprensa a refletirem sobre seus papéis na defesa da lei dos direitos dos cidadãos. 
Deu-se o seguinte: 
No dia 2 de junho os esforços do procurador Mário Lúcio Avelar e da Polícia Federal resultaram no 

desencadeamento da Operação Curupira, destinada a capturar larápios que se haviam associado a 
quadrilhas de desmatadores de terras indígenas. Em poucos dias encarceraram-se 93 pessoas. O 
maior peixe da rede, preso a pedido do procurador, chamou-se Antônio Carlos Hummel, diretor de 
Florestas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o Ibama. Depois de ser tratado como foragido, 
Hummel se apresentou à Polícia Federal, em Brasília. Viajou algemado para Cuiabá. Aos 50 anos, 
esse engenheiro florestal com 23 de anos serviço público, dois filhos, um apartamento de três quartos 
e dois carros Gol, foi transformado no seguinte: 

Segundo o procurador, “ele autorizou operações ilegais que levaram à comercialização de dez 
milhões de metros cúbicos de madeira”. (Feitas as contas, noticiou-se que a quadrilha desmatou área 
equivalente a 52 mil campos de futebol, tirando madeira suficiente para encher 66 mil caminhões, ao 
valor de quase R$ 900 milhões.) Faz bem à saúde pública que o Ministério Público corra atrás da 
ladroeira florestal, mas havia uma questão pendente na cadeia de Cuiabá: e o que é que Hummel 
teve a ver com isto ? A esta altura, guardado numa cela, o engenheiro chorava. (...) (Artigo de 
Opinião – O Globo, Ser direito dá cadeia, Elio Gaspari, 22/06/2005) 
[isto ⇒ e o que é que Hummel teve a ver com a autorização de operações ilegais?] 
 

(5)                                              Falta consciência sobre os riscos 
A saúde pública no mundo enfrenta hoje uma situação muito séria em relação às doenças 

sexualmente transmissíveis (DSTs) e suas conseqüências. A Aids, por exemplo, transformou-se num 
verdadeiro flagelo na África, estimulada pela ignorância, a crendice e a falta de recursos. No Brasil, 
apesar dos avanços registrados no controle e no tratamento da Aids, outras DSTs não recebem a 
mesma atenção por parte da mídia e das autoridades. É o caso das hepatites virais, especificamente 
o da hepatite B, uma doença altamente contagiosa, silenciosa em seus efeitos e potencialmente 
mortal. 

Para que todos tenham uma idéia de sua gravidade, basta dizer que a hepatite B é dez vezes 
mais contagiosa do que a Aids e afeta hoje cerca de 400 milhões de pessoas no mundo, alcançando 
a posição de nona principal causa de mortalidade do planeta. Só no Brasil, 6 mil pessoas a cada ano 
descobrem que foram contaminadas pelo vírus. 

Por conta dessa  progressão , a estimativa do Ministério da Saúde é de que existam atualmente 
dois milhões de brasileiros portadores crônicos do vírus da hepatite B. Desses, pelo menos 300 mil 
precisariam de tratamento contínuo. Mas apenas 9 mil deles – isso mesmo, somente 3% – recebem 
assistência pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

A maior causa da falta de tratamento para esses pacientes é a desinformação. A hepatite B pode 
ser extremamente silenciosa e somente apresentar sintomas em seu estágio mais avançado. Isso  
significa que qualquer um de nós pode estar contaminado. Até porque o contágio pode ocorrer nas 
situações mais prosaicas possíveis: relações sexuais sem camisinha, manicures, dentistas, cirurgias, 
tatuagens, piercings etc. (...) (Artigo de Opinião – O Globo, Edna Strauss, 23/06/2005) 
 

                                                 
16 Como os artigos de opinião são textos mais longos, transcrevo apenas uma parte em que ocorre a 
RE para não interromper a leitura e o texto é posto na íntegra no anexo 1. 
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A estrutura organizacional do gênero varia muito, entretanto, sempre 

desenvolve uma opinião, explícita ou implícita, sobre um tema, com um fecho 

conclusivo, a partir de uma questão polêmica. O articulista busca o convencimento, 

pois ele pretende apresentar seu ponto de vista sobre o assunto, usando o poder da 

argumentação, defendendo, exemplificando, justificando ou desqualificando 

posições. 

Segundo Cunha (2002), em relação às estratégias de estrutura do gênero, o 

artigo de opinião é formado, geralmente, de verbo no presente do indicativo, faz uso 

de dêiticos, comenta sempre algo já dito e tem um caráter claramente 

argumentativo, embora possa fazer uso de outras seqüências para compor a 

argumentação, como podemos conferir no exemplo17 abaixo. 

 

(6)                               De MarioCovas@edu para FHC@psdb.org 
Caro Fernando, 
Você deve saber ∅∅∅∅. Só se fala na necessidade de um encontro seu com o Lula, prenúncio de uma 

aliança do PSDB com o PT. A iniciativa  garantiria a governabilidade, ∅ isolaria o atraso e ∅ 
permitiria ao país ir adiante. É coisa do Tinhoso. ∅ Resultará no desrespeito aos nossos eleitores e ∅ 
transferirá para nossas costas a paralisia administrativa do governo. Tome distância do aparelho 
petista. Se arruinaram o Lula, imagine o que farão aos outros. 

Lembra-se da última vez que nos pediram para socorrer um governo moralmente danificado? O 
Fernando Collor te chamou ao palácio e ofereceu o Itamaraty. Foi em abril de 1992. Felizmente 
recusamos a aliança. Eu tive um papel nessa  história , mas a esta altura da eternidade não disputo 
rodapé de biografia. Nunca precisei de aliança para exercer e impor meu padrão de moralidade. 

(...) 
Recomende-me a D. Ruth e fique com um abraço do 
Mário. 

(Artigo de Opinião – O Globo, Elio Gaspari, 06/07/2005)18 
[∅ ⇒ Você deve saber do que estão falando sobre a necessidade de um encontro com o Lula.] 
[a iniciativa ⇒ um encontro do Fernando com Lula, prenúncio de uma aliança entre os partidos, 
garantiria a governabilidade] 

 

Neste exemplo, a seqüência usada no segundo parágrafo é a narrativa, além 

disso, o autor faz uso de outro gênero – carta –, a serviço do gênero artigo de 

                                                 
17 O texto completo encontra-se no anexo 1. 
18 No trecho a seguir, retirado do exemplo (5), há contextos com sujeito de RE, contudo eles foram 
descartados da análise, pois poderiam ser preenchidos até com um pronome pessoal – ela (cf. 4.1): 
“∅ isolaria o atraso e ∅ permitiria ao país ir adiante. É coisa do Tinhoso. ∅ Resultará no desrespeito 
aos nossos eleitores e ∅ transferirá para nossas costas a paralisia administrativa do governo”. 
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opinião, para desenvolver o seu argumento. O autor faz uma crítica ao governo 

daquele momento. Para este fim, ele produz uma carta, tendo como 

correspondentes Fernando Henrique (ex-presidente do Brasil – destinatário da carta) 

e Mario Covas (político brasileiro já falecido – autor da carta do ex-presidente). 

Ainda de acordo com Cunha (2002), outro aspecto interessante é em relação 

à disposição dos argumentos: a ordem preferencial é ir do argumento menos forte 

para o mais forte. 

Rodrigues (2005) apresenta outros elementos presentes no gênero, tais 

como: “uso de palavras e expressões avaliativas, a negação, as aspas, os 

operadores argumentativos, o chamamento indireto do discurso de um outro, a 

ironia, os pronomes demonstrativos” (p. 176). 

Os artigos de opinião acima ilustram as características aqui apresentadas. 

 

 

2.2.1.3 – A Crônica 

 

O nosso terceiro gênero analisado é a crônica, que é um texto com um 

comentário leve, rápido, concreto, incisivo sobre um assunto da atualidade, com um 

tom coloquial, o que a aproxima da língua falada. “É um texto auto-referente, em 

primeira pessoa e procura representar um momento mais descontraído para o leitor, 

em meio à turbulência do noticiário” (Paredes Silva, 2008a: 336-337). Geralmente 

trata de uma temática do cotidiano, com a participação de personagens do domínio 

público. 

Segundo Beltrão (1980), a crônica é, usualmente, expositiva/argumentativa, 

pois o seu objetivo principal é interpretar um tema de forma ordenada, com o intuito 
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de fazer com que o leitor aceite a opinião expressa pelo autor, mas, de acordo com 

Paredes Silva (2007),  também pode apresentar seqüências narrativas19, descritivas 

ou dialogais. 

Inicialmente, este gênero limitava-se a uma função histórico-narrativa, pois 

contava as histórias e as descobertas do povo português – o dia a dia da corte, as 

histórias dos reis, seus atos, etc –, em uma ordem cronológica. 

 Depois, no século XIX, passou a abordar assuntos mais ligados ao cotidiano 

a partir da visão de grandes escritores, aproximando-se mais da crônica atual – 

relato da vida social e política, dos costumes, e do cotidiano do seu tempo em 

folhetins, inicialmente, e posteriormente em jornais e livros (Hartuique, 2003). A partir 

deste momento, começou a ter um papel de entretenimento, pois vinha em um 

espaço livre do rodapé do jornal, com o intuito de “entreter o leitor e a dar-lhe uma 

pausa de descanso, em meio à enxurrada de notícias graves e pesadas que 

ocupavam – como sempre ocuparam – as páginas dos periódicos” (op. cit., 144). No 

Brasil, consolidou-se como gênero literário na década de 60 do século passado. 

Atualmente, a crônica jornalística pode vir em forma de notícias (informando 

algum assunto), comentários críticos e polêmicos, algumas vezes, com a abordagem 

de temas ligados a atividades culturais, políticas, econômicas, de divulgação 

científica, desportivas, entre outras, ou seja, a crônica jornalística é  

 

definida como “uma composição em prosa breve, que tenta (ensaia), ou 
experimenta, interpretar a realidade à custa de uma exposição das reações 
pessoais do artista em face de um ou vários assuntos de sua experiência... 
exprime uma reação franca e humana de uma personalidade ante o impacto 
da realidade. (É um) gênero elástico, flexível, livre, permite a maior 
liberdade no estilo, no assunto, no método. (Afrânio Coutinho, 1965). 

 

                                                 
19 Segundo Costa (2009), quando a crônica é predominantemente narrativa, é estruturada a partir de 
uma trama “pouco definida, sem conflitos densos, personagens de pouca densidade psicológica, o 
que a diferencia do conto” (p. 80). 
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A crônica jornalística se baseia em posições e idéias pessoais de um 

jornalista com colunas fixas e regulares sobre determinado assunto da atualidade. 

Os autores, como os articulistas, também possuem um tempo maior para produção 

de seus textos ao contrário do editor, pois a crônica de um mesmo autor sai em dias 

específicos de publicação. 

Ao analisarmos o nosso corpus de crônicas, vimos que elas apresentam 

características diferentes em relação ao seu desenvolvimento e conteúdo expresso. 

Com esta diversidade, Beltrão (1980) propõe que a crônica pode ser 

classificada de duas formas a partir do tema sugerido: quanto à natureza do tema 

(crônica geral, local ou especializada) ou quanto ao tratamento dado ao tema 

(analítica, sentimental, satírico-humorística). 

Embora este gênero produza textos mais irreverentes, exige um empenho 

por parte do autor, que precisa tratar do assunto com descompromisso, de forma 

ligeira, atraente e livre, aspecto que possibilita ao autor comportar-se como um 

poeta. Por este motivo, uma dúvida pode ser gerada: a crônica faz parte do domínio 

jornalístico ou do literário? 

Segundo Hartuique (2003), 

 

a crônica é um gênero de classificação ambígua. Escrevendo sobre fatos do 
cotidiano, o cronista não pode deixar de falar de seus sentimentos, ou de 
narrar belas, tristes ou engraçadas histórias e descrever diversas situações. 
A crônica é um gênero que mistura o épico e o lírico, focaliza façanhas de 
heróis ou mostra a felicidade e sensibilidade de pessoas bastante comuns. 
(p. 145) 

 

Este gênero é o único gênero literário produzido especificamente para ser 

veiculado na imprensa – nos jornais ou revistas. Por isso, é construído com uma 

finalidade utilitária e predeterminada: agradar o leitor dentro de um espaço sempre 
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igual e com a mesma localização, fato este que cria uma familiaridade entre o 

escritor e o leitor. 

Com essas características, Beltrão (op. cit) salienta que antes de produzir 

um texto do gênero, o autor precisa passar por algumas etapas. Além de dominar o 

tema que irá trabalhar, é necessário o cronista ter noção dos aspectos que pode 

desenvolver sobre determinado assunto. Depois, ele passa a selecionar os dados 

que irá levar ao conhecimento do público. E, por último, redige o texto. 

Abaixo, trazemos partes de um exemplo retirado de nosso corpus do gênero 

crônica20. 

 

(7)                                                          Olhar estrangeiro  
Eu sou um otário. Pelo menos três vezes ao dia o universo conspira a fim de me jogar isso  na 

cara. Não se trata de perseguição. É escolha. Nem Daniel Dantas nem vendedor de artesanato em 
Mauá. Meio-termo. Sem a fúria predatória pelo dinheiro, mas também sem o desapego completo às 
moedas que respingam na conta corrente. Nesses termos, vive-se basicamente para se pagar o 
aluguel em dia. Com as sobras compram-se os periféricos: livros, cinema, comida, bebida. Vez que 
outra acontece de adoecer. Então se elimina algum título da lista, exclui-se um filme, falta-se ao 
compromisso de ir ao bar para salvar o mundo por alguns dias até que tudo se resolva. 

(...) 
Encontraram-me dispostos a vasculhar a cidade inteira no prazo de três dias. Estou aqui há quatro 

anos e sequer sei chegar ao Corcovado sem pedir informações a algum transeunte. Tive que receber 
a visita de quatro gringos aventureiros para começar a sair de casa e prestar mais atenção na cidade 
que escolhi para viver, e isso  não deixou de ser um grande acontecimento para mim. É 
impressionante como o Rio consegue despertar as reações mais estranhas naqueles que vêm de 
muito longe para vê-lo pela primeira vez. Graças a eles fiz um agradável intensivo por quase todos os 
cantos da cidade e confesso que isso  me serviu para rever alguns ranços que eu andava 
alimentando por conta do comodismo e do medo da violência. (...) Por hora, meu pensamento mais 
sincero foi o de fazer de tudo para não desabar lá de cima, já que ainda não sei me deslocar muito 
bem pela natureza. Prometeram voltar daqui a cinco meses, a fim de levar a vista da cidade como a 
última lembrança do continente. Prometi esperá-los com uma lista de novos passeios. 

Mas para isso , preciso antes conhecer a cidade e passar a olhá-la com mais atenção. 
De preferência da mesma maneira que um dia espiei Praga, Barcelona, Londres, Paris... 
Ou seja: com o olhar de um estrangeiro. 
Acho que ainda dá tempo. (Crônica – JB, Fernando de Castro, 19/10/2005) 

[isso ⇒ ...o universo conspira a fim de me jogar o fato de eu ser um otário na cara.] 
[isso ⇒ ...e a saída de casa para conhecer mais a cidade não deixou de ser um grande 
acontecimento] 
[isso ⇒ ...e confesso que o passeio me serviu para rever alguns ranços...] 
[para isso ⇒ Mas para esperar com uma nova lista, preciso antes conhecer a cidade...] 

 

                                                 
20 O texto completo encontra-se no anexo 1. 
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O autor do texto, que é um escritor de profissão e publicava seus textos três 

vezes na semana no periódico, usa uma linguagem leve, coloquial – podemos 

conferir o fato logo na primeira frase do texto. Ele exprime suas opiniões e emoções, 

fazendo uso da 1ª pessoa do singular. No início do texto, faz uma comparação de 

sua situação com a do banqueiro Daniel Dantas (personalidade conhecida do meio 

econômico). Depois, começa a contar sobre a visita de amigos estrangeiros e suas 

aventuras no Rio de Janeiro para desenvolver o texto. 

 

 

2.2.1.4 – Correlação gêneros – tipos textuais 

 

Como já discutido em 2.2, a distinção entre gênero textual e tipo de texto 

aqui adotada baseia-se no papel funcional do primeiro, e nas características formais 

do segundo. Classificamos um texto como editorial, por exemplo, porque este tem 

como função primeira passar a visão do grupo mantenedor do jornal e levar o leitor a 

aderir a esta posição. Todavia, ao construir o texto, o autor pode fazer uso de 

diferentes estruturas que levem o leitor ao convencimento, a partir de uma narração, 

uma argumentação, uma exposição, que apresentam características próprias como 

a presença de um determinado tempo verbal (pretérito/presente/futuro), de adjetivos 

avaliativos ou descritivos, de uma pessoa gramatical específica (1ª, 2ª ou 3ª pessoa 

do singular ou plural), entre outras. 

Contudo, os autores citados que discorrem sobre os gêneros editorial e 

artigo de opinião fazem uma descrição deles confundindo as noções. Começam a 

caracterizar através da ótica do gênero, foco na função, mas acabam fazendo a 
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análise baseada em elementos ligados à estrutura interna do texto, às seqüências 

textuais. 

Na análise do editorial, a autora Ikeda (2005) apresenta como marcas 

salientes do gênero aspectos morfológicos e semânticos, características formais que 

são próprias da seqüência argumentativa. 

Também podemos encontrar, no editorial, marcas de uma seqüência 

narrativa, expositiva ou explicativa, como no trecho retirado do exemplo (3).  

 

(3) Horas antes de ser atacada em suas entranhas pelo verme do terror, Londres fora escolhida para 
sediar as Olimpíadas de 2012 – outra manifestação milenar de amor à vida, fair play, respeito às 
virtudes humanas. Para os terroristas que executaram  sua ação abjeta no primeiro dia da reunião 
do G-8 na Escócia – aparentemente um detalhe importante de sua mensagem estúpida – interromper 
a euforia dos londrinos deve ter sido um motivo extra de contentamento sádico. 

Pela fúria iconoclasta dos seus saques, pelo zelo religioso de sua intransigência, pela amplitude do 
seu raio de ação, esses apóstolos da barbárie deixaram  de lado qualquer bandeira de qualquer 
causa que um dia fingiram empunhar, e hoje são apenas, nua e escancaradamente, inimigos mortais 
de tudo que o ser humano tem de manso, de livre e de espontâneo. 

 

Neste exemplo, temos como personagem “os terroristas” que executam sua 

ação  e deixam de lado a bandeira de qualquer causa , caracterizando uma 

seqüência narrativa, que não apresenta todos os seus componentes, como, por 

exemplo, a seqüência cronológica, de acordo com Adam (cf. 2.2). 

Na análise do artigo de opinião, encontramos a mesma situação. Cunha 

(2002), ao tentar contribuir para a definição do gênero em questão, mescla 

características funcionais e formais. Ela afirma que o artigo de opinião é formado, 

geralmente, de verbo no presente do indicativo, faz uso de dêiticos, comenta sempre 

algo já dito e tem um caráter claramente argumentativo, embora possa fazer uso de 

outras seqüências para compor a argumentação.  

Rodrigues (2005) também associa outros elementos formais que estão 

presentes no gênero, tais como: “uso de palavras e expressões avaliativas, a 

negação, as aspas, os operadores argumentativos, o chamamento indireto do 
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discurso de um outro, a ironia, os pronomes demonstrativos” (p. 176), confundido 

mais uma vez a noção de gênero com a de seqüência. 

O estudo dos gêneros deve procurar enfocar mais a (in)formalidade do texto, 

visto que a crônica é um texto mais informal em comparação com o artigo de opinião 

– especialmente os que não são escritos por jornalistas – e o editorial, textos com 

maior formalidade. Esses gêneros são tidos como opinativos, mas em níveis 

diferentes. 

 

 

2.3 – A TEORIA VARIACIONISTA 

 

Neste estudo, estamos analisando a RE sob a perspectiva da Teoria da 

Variação e Mudança Lingüística ou Sociolingüística Variacionista Labovina. Esta 

abordagem lingüística pesquisa a língua em uso no seio de uma comunidade de 

fala, buscando correlacionar aspectos lingüísticos e sociais, pois a língua é uma 

característica do comportamento social humano21. Segundo Labov (1972), o estudo 

da língua em uso é necessário pelo fato de que se uma criança for criada longe da 

sociedade, esta criança não desenvolverá a linguagem porque tal forma de 

comunicação só é usada por seres humanos que se comunicam em um contexto 

social. 

Além da característica de estudar a língua em uso, esta abordagem lida com 

o processo de evolução das estruturas lingüísticas em contextos sociais da 

comunidade, ou seja, considera-se que as línguas apresentam um dinamismo 

                                                 
21 De acordo com Paredes Silva (2008b), “os membros da comunidade são falantes homens e 
mulheres de idades diferentes, pertencentes a estratos socioeconômicos distintos, desenvolvendo 
atividades variadas, e é natural que essas diferenças, identificadas como sociais ou externas, atuem 
na forma de cada um expressar-se.” (p. 67) 
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inerente. Nesse sentido, o mito de que a língua é homogênea22 (cf. Lyons, 1982) é 

destruído. Com o estudo da língua real tal como usada na comunidade de fala, 

identifica-se que na língua há estruturas heterogêneas. Assim, passa-se a olhar esta 

heterogeneidade como uma característica própria da língua, pois ela “é o resultado 

natural dos fatores lingüísticos básicos” (op.cit. p. 42) e também de fatores 

extralingüísticos (ou sociais). 

Embora haja essa heterogeneidade, não existe um “caos lingüístico” 

(Tarallo, 2004). O papel do lingüista é exatamente tentar compreender o “caos” para 

poder analisá-lo e sistematizá-lo cientificamente. A heterogeneidade presente nas 

comunidades de fala é relacionada ao fato de encontrarmos formas diferentes na 

língua que dizem a mesma coisa (chamadas nesta perspectiva lingüística de 

variantes lingüísticas), sendo o fenômeno analisado chamado de variável 

dependente, que pode vir expresso através de duas ou mais variantes, que podem 

ser condicionadas por fatores estruturais ou sociais (variáveis independentes, isto é, 

parâmetros lingüísticos e/ou extralingüísticos que regulam os fenômenos 

variáveis)23. 

As variantes de um fenômeno variável 

 

podem permanecer estáveis nos sistemas (as mesmas formas continuam se 
alternando) durante um período curto de tempo ou até por séculos, ou 
podem sofrer mudança, quando uma das formas desaparece. Neste caso, 
as formas substituem outras que deixam de ser usadas, momento em que 
se configura um fenômeno de mudança em progresso. 

Cabe à Sociolingüística investigar o grau de estabilidade ou de 
mutabilidade da variação, diagnosticar as variáveis que têm efeito positivo 
ou negativo sobre a emergência dos usos lingüísticos alternativos e prever 
seu comportamento regular e sistemático. Assim, compreende-se que a 
variação e a mudança são contextualizadas, constituindo o conjunto de 
parâmetros um complexo estruturado de origens e níveis diversos. Vale 

                                                 
22 Lyons (1982) fala sobre a “ficção de homogeneidade”. Segundo ele, é “a crença ou pressuposição 
de que todos os membros de uma mesma comunidade lingüística falam exatamente a mesma língua” 
(p. 35). 
23 A variável independente pode exercer pressão sobre o uso de alguma variante, aumentando ou 
diminuindo a freqüência de ocorrência. 
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dizer, os condicionamentos que concorrem para o emprego de formas 
variantes são em grande número, agem simultaneamente e emergem de 
dentro ou de fora dos sistemas lingüísticos. (Mollica, 2008: 11) 

 

Inicialmente, as pesquisas variacionistas eram feitas com dados reais de 

fala, coletados através de entrevistas sociolingüísticas elaboradas para buscar maior 

envolvimento do falante. De acordo com Labov, o dado natural de fala é a única 

forma de se conseguir o vernáculo, ou seja, o uso da língua sem monitoramento, 

pois o falante, quando está envolvido com o assunto, não tem consciência de como 

está falando. 

Como uma das preocupações iniciais desta perspectiva era a necessidade 

de se conseguir um número considerável de dados para se poder tirar conclusões 

confiáveis sobre o uso de determinada variante, com o apoio de um método de 

análise quantitativa, essas entrevistas eram usadas para a análise de aspectos 

morfofonológicos.  

Além disso, é necessário que as variantes possam funcionar em um mesmo 

contexto com o mesmo valor de verdade, ou seja, há a necessidade de uma 

equivalência semântica (Labov, 1972; Tarallo, 2004). Por estes motivos, trabalhos 

com aspectos fonéticos e/ou fonológicos eram os mais propícios para o uso desta 

abordagem teórico-metodológica. 

Com o alcance de resultados positivos nas pesquisas destes aspectos, 

outros pesquisadores começaram a utilizar a concepção da Sociolingüística para 

analisar aspectos não-fonológicos. 

Todavia, Lavandera (1978) questiona a necessidade de as variantes terem 

que apresentar essa equivalência semântica, isto é, a manutenção do significado 

das formas alternantes. Como, em uma análise de um fenômeno sintático e/ou 

discursivo, os itens em variação terão essa característica? A dificuldade é que cada 
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forma carrega um significado. Por este motivo, a autora diz que, em um estudo não-

fonológico, a preocupação passa a ser com uma mesma equivalência funcional, 

abrangendo mais o que pode ser considerado como fenômeno variável. Seguindo a 

visão de Lavandera, as frases a seguir podem ser consideradas variantes de uma 

mesma variável, pois podem passar a mesma intenção comunicativa – a de fazer um 

pedido direta ou indiretamente. 

 

a) Está frio aqui. 
b) Como você consegue ficar sem casaco? 
c) Por favor, feche a janela.24 
 

Porém, na perspectiva de Labov, o necessário na análise de um aspecto 

sintático-discursivo é a manutenção de um mesmo significado referencial, como 

acontece no exemplo abaixo, em que o que importa é o fato de que há um processo 

(chegar) relacionado à mesma entidade (trem). 

 

d.1) O trem chegou. 
d.2) Chegou o trem.25 
 

Outro questionamento feito por Paredes Silva (2008b) é em relação à  

 

dificuldade na obtenção de um número significativo de dados para a análise: 
é consenso que há menos variação na sintaxe do que na fonologia, no 
sentido não só de menos ocorrências de um mesmo fenômeno, mas 
também de menor variedade de fenômenos. Além disso, neste campo, a 
questão das diferenças de estilo se torna mais difícil de controlar. (p. 68) 

 

Outra exigência complicada para fenômenos sintático-discursivos é na 

obtenção de um mesmo contexto para a variação. Na essência desta abordagem, 

são necessárias a manutenção do significado e a identidade de contextos. Até que 

                                                 
24 Exemplos extraídos de Paredes Silva, 2008b: 69. 
25 Exemplo retirado de Paredes Silva, 2008b: 68. 
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ponto encontraremos contextos idênticos? Como demarcaremos o contexto 

variável? Essas são algumas questões levantadas, mas que são difíceis de serem 

respondidas. 

Assim, 

tem surgido entre os pesquisadores uma nova tendência: em vez de tomar 
por base para a análise um fenômeno de contornos gramaticais bem 
definidos (o plural no verbo, por exemplo), tem-se ampliado o campo de 
investigação para domínios mais abrangentes. Por exemplo, procura-se 
investigar como um mesmo processo se manifesta através de expressões 
distintas, muitas vezes pertinentes a diferentes níveis lingüísticos.(...) Desse 
modo, é como se estabelecêssemos não apenas uma escolha entre duas 
alternativas, mas uma escala de possibilidades para aquilo que poderíamos 
chamar de um domínio funcional, e aí estudar a variação. Nesse caso, o 
significado referencial seria preservado, mas a questão do contexto exigiria 
um cuidado especial, ao levar em conta a situação discursiva. (Paredes 
Silva, 2008b: 71) 

 

Além disso, ao se estudar um fenômeno sintático-discursivo, nota-se que os 

fatores sociais revelam-se menos influenciadores na escolha de uma determinada 

variante, sendo esta uma crítica ao uso da teoria no estudo destes fenômenos. 

Contudo, é relevante salientar que ao se seguir esta abordagem nestes estudos, 

tem-se um “ganho com fatores internos mais elaborados” (op. cit. p. 71). 

Bentivoglio (1987) sugere três princípios que precisam ser seguidos em um 

estudo variacionista, a saber: 

 

i) ‘Toda diferença de forma indica alguma diferença de significado, a 
menos que existam claras provas em sentido contrário’ como diz Lavandera 
1984:144; 

ii) numa dada língua existem múltiplos mecanismos sintáticos dos quais 
o falante seleciona os que melhor convenham, em cada situação de fala, 
aos seus propósitos comunicativos (que são, em última instância, aqueles 
que se fazem entender o mais claramente possível pelo ouvinte); 

iii) a utilização – funcional – desses mecanismos sintáticos só se pode 
observar dentro do contexto discursivo. Paez Urdaneta (1985:76) afirma que 
‘os atos lingüísticos não existem por si sós, senão em função de um objetivo 
comunicacional’. (p. 15) 

 

Todas essas dificuldades mencionadas são encontradas em nosso estudo, 

pois o fenômeno da RE é de natureza sintático-discursiva, que pode ser expresso de 
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três maneiras distintas: por um sintagma nominal, por um pronome demonstrativo 

neutro isso ou pela anáfora zero, e estas variantes apresentam valores semânticos 

diferentes, mas buscou-se incluir os casos em que se mantinha um significado 

referencial aproximado, o que não é encontrado facilmente no corpus utilizado (cf. 

4.1). Vejamos os exemplos a seguir. 

 

(8) “O brasileiro cansou desta crise como cansou dos corruptos. Deseja 
agora punição exemplar. No caso dos parlamentares, não basta cassar-lhes 
o mandato. ∅∅∅∅ É um bom começo, mas insuficiente para extirpar do 
Congresso delinqüentes execráveis.” (Editorial – JB, Hora de punir, 
13/05/2005) 
[∅ ⇒ cassar-lhes o mandato é um bom começo] 
 

(9) “Dizem que, em conversa com um ministro petista, o presidente mostrou-
se surpreso. ‘O que esses caras fizeram?’, teria indagado, com indignação. 
Dizem, só dizem. Porque, quando fala em público, o presidente não se 
mostra indignado com o que esses caras fizeram. Ele até acha que ainda há 
clima para fazer piada com cachaça e remédios. Que isso  seria 
característica de um presidente popular, um presidente que sabe falar a 
língua do povo.” (Crônica – O Globo, O que entristece e angustia o 
presidente?, Artur Xexéo, 13/07/2005) 
[isso ⇒ Que fazer piada seria característica de um presidente popular] 
 

(10) “Dentre os incentivos previstos pela Prefeitura, consta o estímulo à 
reciclagem desse material, como forma de ajudar a combater problemas em 
duas frentes: a exploração predatória de areia e terra, de um lado, e os 
depósitos clandestinos de entulho, do outro. A iniciativa  contribuirá também 
para prolongar a vida útil das áreas destinadas pela Comlurb para o 
recebimento de material classe A, ou seja, os resíduos de agregados como 
tijolos, concreto, argamassa e solos de terraplanagem. (Artigo de Opinião – 
JB, Pavimentar o futuro, Airton Xerez, 06/08/2005) 
[a iniciativa ⇒ a Prefeitura ajudar na implantação da reciclagem do material 
contribuirá também para prolongar a vida útil das áreas destinadas pela 
Comlurb para o recebimento do material] 

 

Apesar de nos exemplos as variantes da RE serem expressas de maneiras 

diferentes (anáfora zero, pronome demonstrativo neutro isso e SN), elas possuem 

uma equivalência funcional, ou seja, englobam uma porção maior do texto, diferente 

de um nome (pessoa ou objeto) específico.  

Além disso, há vantagens em utilizar tal abordagem na análise de um 

fenômeno sintático: recolhimento de extensos corpora, inclusão de parâmetros 
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lingüísticos e extralingüísticos, uso de recursos estatísticos apropriados, que ajudam 

na investigação do fenômeno e na comprovação empírica das hipóteses 

(Bentivoglio, 1987). 



3- ESTUDOS PRÉVIOS DA REFERÊNCIA ESTENDIDA NO PORTU GUÊS DO 

BRASIL 

 

Conforme apresentado na seção anterior (cf. 2.1.2), o estudo da RE como um 

recurso coesivo vem tendo uma atenção especial de diversos pesquisadores no 

inglês (Halliday e Hasan, 1984; Francis, 2003; Conte, 2003) e no português 

(Paredes Silva, 1985; Paredes Silva e Sagres, 1992; Oliveira, 2000, 2001, 2002, 

2005a, 2005b). Em sua maioria, eles buscaram nomear, conceituar, classificar e 

analisar o fenômeno. 

Neste momento do trabalho, apresentaremos estudos sobre a RE que 

influenciaram a presente análise, por possuírem alguns pontos em comum: são 

análises do português brasileiro e grande parte delas estuda as construções em que 

a RE aparece na função de sujeito. Apesar de utilizarem diferentes corpora, há uma 

tentativa de levantar características dessas construções, sua função ou os fatores 

que se correlacionam ao uso dos itens de RE, considerando-se sua expressão 

variável. 

O trabalho pioneiro sobre a RE no português brasileiro foi o de Paredes Silva 

(1985). Em sua pesquisa sobre a variação na expressão do sujeito de 1a, 2a e 3a 

pessoas específicas, a autora deparou-se com a ausência de sujeitos não 

convencionais de 3a pessoa. Ou seja, esses sujeitos não eram casos tradicionais de 

elipse (ou sujeito desinencial) e nem de construções impessoais (contexto em que 

não existe o sujeito). A autora notou que esses sujeitos zero faziam referência a uma 

porção maior do texto e não a um elemento específico, situando-se, assim, no 

fenômeno que Halliday e Hasan (1984) chamam de referência estendida (cf. 2.1.2). 
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A autora analisa a RE em um corpus constituído de cartas pessoais de 

cariocas, em estilo informal, o mesmo utilizado em Paredes Silva (1988). A partir de 

uma análise inicial percebeu que, em português, o fenômeno pode ser expresso 

pelos pronomes demonstrativos neutros isto, isso e aquilo, como já haviam apontado 

Halliday e Hasan (1984) no inglês, mas também pela não-expressão do sujeito (o 

que é chamado aqui de anáfora zero). Embora reconheça a existência de duas 

formas que convivem como variantes no fenômeno, a autora não chega a fazer um 

estudo variacionista e só levanta as características desse tipo especial de 

construção. 

Os aspectos observados como característicos dessa estrutura são o tipo verbal 

(verbo relacional ou outros), o tempo verbal (predominantemente presente), a 

assertividade da oração e o papel da RE na organização textual. 

Em relação ao tipo de verbo, verifica-se uma tendência maior de esses 

sujeitos aparecerem em orações com verbo ser ou outro relacional (76% dos casos), 

geralmente seguido de adjetivo. E grande parte de orações com sujeitos de RE 

apresenta o verbo no presente (52%) ou no pretérito perfeito do indicativo (25%), 

indicando com a soma desses percentuais que o uso é maior em segmentos que 

expressam constatações, não hipóteses. Acrescenta-se a isso o fato de que a 

maioria são frases afirmativas (75%), confirmando o padrão real-afirmativo/ irreal-

negativo das construções, em oposição a uma possibilidade. 

A análise do papel coesivo da RE foi feita tendo em vista a localização dessa 

construção no desenvolvimento do tópico discursivo. Nesse sentido, a autora 

caracteriza essas orações como de arremate ou de gancho. De acordo com ela, a 

oração de arremate funciona para o tópico discursivo como uma espécie de coda (cf. 

Labov, 1972) – etapa final de uma narrativa plenamente desenvolvida, ou seja, 
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indicação de que o segmento do texto está completo; essas orações de arremate, 

portanto, fecham um tópico discursivo. Já as orações de gancho dão continuidade 

ao tópico discursivo, pois prendem aquela parte do discurso em que ocorrem ao 

contexto anterior, garantindo essa continuidade. 

Seguindo a mesma linha do trabalho anterior, Paredes Silva e Sagres (1992) 

continuam o estudo sobre os sujeitos de RE em cartas pessoais, e ampliam o 

estudo, na nova pesquisa, à correspondência de escritores brasileiros 

contemporâneos. Pelo fato de o corpus apresentar poucos dados passíveis de 

variação (isso/∅), este trabalho também não apresenta uma análise variacionista. 

Assim, as autoras estabelecem, mais uma vez, um quadro descritivo desse tipo 

especial de referência, acrescentando que podem possuir tanto um valor anafórico 

quanto catafórico. 

Os aspectos que já haviam sido apontados em Paredes Silva (1985) como 

característicos dessa construção foram confirmados neste estudo, e outros foram 

acrescentados, como o tipo de oração e o número de orações abrangidas pela 

referência. A conclusão a que se chegou foi que a oração com sujeito de RE tende a 

ser sintaticamente independente (68% dos casos), com caráter afirmativo (82%), 

com um verbo de ligação (ser, principalmente) (69%), no presente do indicativo 

(61%), com a referência compreendendo freqüentemente uma ou duas orações 

(64%). 

Reformulando a idéia do trabalho anterior, na análise da função discursiva na 

construção do texto, duas categorias foram encontradas em relação à posição 

dessas orações no texto (se fecham ou sinalizam o fecho da seqüência discursiva, 

ou se estão dando continuidade à seqüência). Notaram que a maioria das orações 
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fecha ou sinaliza o fecho de uma seqüência discursiva (um tópico ou sub-tópico) 

anterior (52%). 

Observaram também os valores semântico-discursivos associados a essas 

construções. A construção pode ser considerada um comentário (avaliação subjetiva 

do emissor sobre o fato que enunciou), uma constatação (posição mais distanciada 

do emissor, não apresentando um caráter avaliativo), uma explicação (com 

conjunção porque explícita ou implícita) ou uma especificação (particularização de 

uma situação). Desse conjunto de possibilidades, a RE predomina em orações que 

são classificadas como comentário (48% do total), o que reforça sua semelhança 

com a coda. 

Enquanto os estudos anteriores se dedicaram a descrever esse tipo de 

construção, um estudo variacionista dos sujeitos de RE foi feito na língua falada, em 

entrevistas sociolingüísticas, por Oliveira (2000, 2001, 2002, 2005b), para tentar 

descobrir os fatores que condicionam a escolha de uma das variantes 

(pronome/zero) e o papel coesivo dos sujeitos de RE. 

A pesquisa utilizou o corpus que faz parte do acervo do Projeto PEUL 

(Programa de Estudos sobre o Uso da Língua) da UFRJ, que foi montado em dois 

momentos distintos – parte na década de 80, parte cerca de vinte anos depois – com 

o objetivo de investigar processos de variação e mudança na fala carioca. Essas 

entrevistas sociolingüísticas permitem o estudo da mudança em tempo real de curta 

duração, no indivíduo e na comunidade, pois, para que se verifique se está havendo 

uma mudança, estes dois tipos de estudo são considerados complementares (cf. 

Labov, 1994). 

O estudo comparativo do indivíduo, também chamado de estudo de painel (cf. 

Labov, 1994), compara os mesmos informantes em momentos diferentes de sua 
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vida e permite verificar se seu comportamento lingüístico se mantém estável ou 

não. No caso em questão, a amostra foi constituída por dezesseis informantes 

gravados em duas épocas. A partir das entrevistas feitas no início dos anos 80 

(entrevistas que constituem a Amostra Censo), os mesmos informantes foram 

recontactados26 cerca de vinte anos depois, permitindo, assim, o estudo de painel. 

Para analisar a comunidade, em outro momento, buscou-se um outro 

conjunto de falantes, diferentes dos da Amostra Censo (80C), mas com os mesmos 

traços sociais, para montar a Amostra Tendência (00C), que visa à investigação da 

mudança na comunidade (cf. Duarte e Paiva, 2003). 

Essa pesquisa amplia o escopo das anteriores: notou-se que a expressão do 

sujeito de RE podia ser feita a partir de uma de três variantes: anáfora zero, 

pronome demonstrativo neutro isso ou sintagma nominal (SN). Nesse caso, o nome 

tem como característica servir como um rótulo (cf. Francis, 2003) para o cotexto 

compreendido. Os exemplos (11) e (12) abaixo ilustram esse uso do SN. 

 

(11) “Olha! É, bota duas pessoas, se tiver três, bota duas pessoas para 
segurar, a minha irmã e minha colega segura e eu pulo, não é? E depois se 
eu errar, aí vai a segunda, aí se a segunda errar, vai a terceira. A 
brincadeira  de elástico  é assim.” (Adr57 – Censo) 
 

(12) “Agora, o cara para vender, ele tem que ser um... hoje em dia, tem que 
ser um artista. É uma ótima profissão. Ganha-se dinheiro, mas tem que ser 
um artista mesmo, porque o negócio  é sério.” (Jos26 – Censo) 

 

No exemplo (12), trata-se de um uso bastante coloquial. O sentido do nome 

negócio  é impreciso, podendo recuperar-se pelo cotexto precedente. O negócio  

pode significar o fato de se ganhar dinheiro através de vendas, dessa profissão. 

                                                 
26 Só 16 informantes foram recontactados. 
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Apesar de se encontrar as três variantes, os casos de SN foram excluídos 

daquela análise, pois, de um total de 1.798 dados passíveis de variação, somente 

vinte e dois casos foram de nomes (onze dados em cada estudo). 

Em Oliveira (2000), foram examinadas as características desse tipo de 

estrutura na entrevista sociolingüística a partir do que já tinha sido feito por Paredes 

Silva (1985) e Paredes Silva & Sagres (1992) na escrita informal. Tendo como 

corpus as entrevistas do estudo de painel, conseguiu-se confirmar o que já tinha 

sido constatado no gênero carta. Também no gênero agora focalizado na pesquisa 

(entrevista sociolingüística), e, portanto, na modalidade oral, as características 

predominantes das construções com sujeitos de RE permaneceram as mesmas: 

orações sintaticamente independentes (81% dos casos), com um caráter 

predominantemente afirmativo (84%), que têm o uso do verbo de ligação 

prevalecendo (76%). 

Em Oliveira (2001), uma segunda etapa desse estudo foi feita tanto com a 

amostra 80C (Censo), como também com a amostra 00C (Tendência), para ver se 

estava em curso uma mudança no sentido de maior preenchimento do sujeito27. As 

características já apresentadas por esse tipo de construção foram codificadas como 

fatores que poderiam estar influenciando na escolha entre a anáfora zero e o 

pronome demonstrativo neutro isso e os dados foram submetidos a tratamento 

estatístico, dentro da orientação variacionista. 

No estudo de painel, dois fatores lingüísticos haviam sido selecionados pelo 

VARBRUL como influenciadores na escolha do pronome neutro isso: o tipo de verbo 

e o número de orações que a referência abrange. Em uma oração em que o verbo 

não seja de ligação, e com uma porção maior do texto (duas ou mais orações) 
                                                 
27 Este estudo se inseria numa pesquisa maior sobre variação e mudança no âmbito do sujeito 
pronominal (cf. Paredes Silva, 2003). 
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abrangida pela referência, há uma tendência maior de o sujeito ser preenchido pelo 

pronome isso. Os exemplos (13) e (14) a seguir exemplificam a extensão de texto 

abrangida pela RE. 

 

(13) “Imagina se a gente apanhar lata d’água na cabeça. A casa dela 
mesmo tem água encanada. ∅∅∅∅ É uma beleza! (...) a gente ter de chegar lá, 
espera aquela fila toda, aí enche duas latinha, aí vem embora para casa. Aí 
vai lá espera aquela fila de novo, todinha; aí apanha mais duas lata, aí vem 
embora. Isso  atrasa à beça a gente.” (Jup06 – Censo) 
 

(14) F: (...) Eu sei que existe milhões de gente, brasileiros que sabia, só que 
o que foi entrevistado num sabia. ‘Qual é a sua idade? Cinqüenta, sessenta, 
setenta anos’, É mole isso? Pessoa que num participa, num se esclarece, 
que num vê televisão, num assiste na televisão aquilo que interessa. Vai ver 
o quê? Jogo de futebol, vai ver novela. O resto ele tá (o falante bate os 
dedos) ó. Não sabe quem foi primeiro presidente do Brasil, não sabe quem 
foi o segundo. Eu sei tudo isso. Eu num...posso não me lembra agora, mas 
tá tudo escrito lá, se eu precisá eu digo. 
   E: Mal sabem o atual, né? 
   F: Ai, ai. E a vida é essa aí. E quem é que conserta um país desse? Isso  
num é só analfabeto não, hein? (Jan03 – Recontato) 

 

No exemplo (14), o falante retoma um conjunto de orações que estão no turno 

anterior do falante, assim, dá continuidade ao tópico em questão. 

Nessa análise comparativa do indivíduo, constatou-se também o aumento 

gradativo do preenchimento com o pronome na função de sujeito. Na Amostra 

Censo, o peso relativo é de .47 para contextos de sujeitos preenchidos com 

pronome isso, enquanto que no Recontato houve um pequeno aumento no 

preenchimento (.53). 

No que diz respeito ao estudo de Tendência, um único grupo de fatores 

apresentou influência em ambos os períodos dessa amostra: o tipo de verbo 

demonstrou novamente que, sem o verbo de ligação, há uma ocorrência maior do 

sujeito pronominal. Do ponto de vista da comparação entre as duas épocas, neste 

estudo, também se notou o aumento do preenchimento do sujeito pronominal de 
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38%, nos anos oitenta, para 50%, vinte anos depois28, que pode sinalizar uma 

mudança em curso, pois, em ambos os estudos, nota-se um aumento do sujeito 

pronominal. 

A terceira e última etapa da pesquisa (Oliveira, 2002) teve como preocupação 

norteadora a investigação da função desses sujeitos na organização tópica 

discursiva, ou seja, em que pontos do desenvolvimento de um tópico discursivo eles 

tendem mais a ocorrer (início, meio e fim). Esse estudo foi feito apenas com as 

entrevistas para o estudo de painel. 

Para tanto, antes de localizar em que partes estavam tais construções na 

seqüência tópica, foi feita uma segmentação prévia da organização tópica das 

entrevistas, com identificação dos tópicos principais e sub-tópicos, baseada em 

proposta de Jubran et alii (1993), para só depois olhar para a localização do 

fenômeno em questão. Como o trabalho foi realizado na fala, acarretou uma 

dificuldade maior na delimitação de tópicos, por haver sobreposições e retomadas. 

Também se notou que, em alguns casos, um dado fechava determinado sub-tópico, 

mas não a seqüência tópica maior. Por esta razão, passou-se a considerar a 

localização dos sujeitos em relação aos sub-tópicos. 

Em relação à localização no sub-tópico discursivo, a maior parte das 

estruturas com sujeitos de RE se encontra no meio ou no fim da seqüência 

analisada. Das 638 ocorrências das orações com esse tipo de sujeito, 344 casos 

(54% dos dados) encontram-se no meio da seqüência tópica, e 238 (37%) localizam-

se no final da seqüência. Apesar de grande parte dos contextos estarem no meio-

final da seqüência, o fator que favorece o preenchimento com o pronome isso é a 

posição inicial na seqüência discursiva (.69 em relação a .49 quando se 
                                                 
28 A comparação que pode ser feita neste estudo é apenas de freqüência, porque os dados de cada 
época foram rodados separadamente. 
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encontravam no desenvolvimento do sub-tópico, e .46 ao estarem na conclusão 

dele). 

Dando continuidade ao estudo variacionista do fenômeno, Oliveira (2005a) 

passa a sua pesquisa para a língua escrita. Neste momento do estudo, utiliza como 

corpus gêneros jornalísticos de natureza argumentativa (editorial e artigo de opinião) 

dos jornais O Globo e Jornal do Brasil, publicados no ano de 2003. A amostra inicial 

contava com 72 editoriais e 80 artigos de opinião, mas, como em alguns textos não 

havia contextos passíveis de variação (contexto em que não era permitido a variação 

com, pelo menos, uma das variantes), a amostra reduziu-se para 60 editoriais e 73 

artigos de opinião. 

Nesta pesquisa que resultou na dissertação de Mestrado de Oliveira (2005a), 

a autora continua lidando com as três variantes, contudo nota-se um aumento 

relevante no uso do sintagma nominal, em relação aos dados da fala. A maioria das 

ocorrências é composta por SNs e pronome demonstrativo neutro, como pode ser 

visto na tabela (1). Somando-se a isso, tem-se o fato de haver um maior 

preenchimento dos contextos do que o apagamento, que era a maior tendência na 

língua falada. 

 

VARIANTE APL/T % 

ISSO 133/352 38 

SN 141/352 40 

ANÁFORA ZERO 78/352 22 

TOTAL 352/352 100 

Tabela 1 – Distribuição das variantes no estudo de Oliveira (2005a) 

 

Todavia, durante a análise dos dados, percebeu-se que em alguns contextos 

não era possível a variação entre as três formas (SN, pronome demonstrativo neutro 
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e anáfora zero), mas somente entre as formas preenchidas, por haver alguma 

restrição, conforme as elencadas a seguir, surgindo, assim, uma subdivisão dos 

dados em dois sub-conjuntos que foram analisados em arquivos separados, do 

ponto de vista da análise variacionista (o grupo da variação ternária e o da variação 

binária). 

a) a existência de elementos enfáticos; 

(15) “Mas a Teerã de Reza Pahlevi, com toda a brutalidade da política, tinha 
sido um lugar vivo e intelectualmente animado. 

É essa mentalidade  que volta a se manifestar no Irã, e que encontra 
defensores mais ou menos ousados como o presidente Khatami.” (G 2 – 
editorial) 

 

(16) “Não há dúvida de que as Forças Armadas americanas entregaram-se 
de corpo e alma à tarefa de derrubar Saddam Hussein. Só a dedicação  
mais  canina  explica tamanho desvelo, tamanha aplicação de recursos e 
conhecimentos técnicos.” (G 4.1 – editorial) 

 

b) a ambigüidade entre uma referência específica ou estendida; 

(17) “A maneira ortodoxa é o governo criar um orçamento específico para a 
cultura e entregá-lo a um órgão competente, tipicamente o Ministério da 
Cultura. Como não poderia deixar de ser, esse método  provoca uma 
enorme controvérsia, porque nem todos os projetos podem ser aprovados, e 
cada produtor cultural acha que seu projeto é melhor de todos.” (G 41 – 
artigo de opinião) 

 

Nesse exemplo o SN esse método  pode ser sinônimo de “a maneira ortodoxa” ou 

estar englobando as orações destacadas. Podemos substituir o SN pelo pronome 

isso, pois este pronome favorece a interpretação abrangente. Mas se omitirmos o 

sujeito, o leitor pode considerar, como sujeito de provoca, o SN a maneira 

ortodoxa  e nem notar a possibilidade de retomada das orações. 

 

 



72 
 

c) o fato de o item variável expressar uma circunstância. 

(18) “O tema dos transgênicos é extremamente polêmico, não só no Brasil 
mas em todo o mundo, e o debate sobre a liberação dos alimentos 
modificados geneticamente para consumo irrestrito encontra-se longe de 
sua conclusão. Por este motivo , tomo a liberdade de sugerir ap governo 
federal que adote prática semelhante à do projeto que apresentei no Rio, de 
modo a garantir à população brasileira um de seus direitos mais 
elementares: o de ser informado sobre o que está consumindo.” (G 19.2 – 
artigo de opinião)  

 

Outro fator analisado que ainda não havia sido considerado nos estudos 

anteriores foi se a RE também ocorria em outras funções sintáticas, não só na de 

sujeito. Porém, os resultados mostram que 65% dos casos são de referência 

estendida em sujeitos. 

Como mencionado, os dados levantados foram agrupados em dois grupos 

depois, desta forma, os dados foram analisados separadamente. Na análise da 

variação ternária (SN, anáfora zero e pronome demonstrativo), os fatores que se 

demonstraram relevantes à escolha da anáfora zero foram o verbo relacional (.62 

em relação a .48 dos outros verbos e .37 dos verbos auxiliares), a função de sujeito 

(.60 em relação a .25 nas outras funções), o gênero textual editorial (.67 em relação 

a .41 do artigo de opinião), um contexto não-ambíguo na delimitação (.57 em relação 

a .33 em contextos ambíguos) e as seqüências discursivas não-argumentativas/ 

explicativas (.73 em relação a .44 nas seqüências argumentativas/explicativas). 

Na variação binária (SN e pronome demonstrativo), a preocupação foi com os 

fatores que favorecem o preenchimento pelo pronome isso. Nesta análise, os fatores 

condicionantes são as funções distintas à de sujeito, um contexto não-ambíguo em 

relação à delimitação, a posição na conclusão do texto, o gênero artigo de opinião. 

O trabalho mais recente sobre o fenômeno em questão foi feito por Duarte 

(2010), apresentando um olhar diacrônico em sua abordagem. Como a autora 

estuda a representação dos sujeitos pronominais no PB à luz da Teoria de Princípios 
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e Parâmetros, que considera o português como uma língua pro-drop, sua pesquisa 

atual busca investigar quais contextos ainda são propícios à omissão do sujeito. 

O estudo feito por Duarte (2010) utilizou uma amostra de vinte peças 

produzidas no Rio de Janeiro por oito autores populares de sete períodos diferentes. 

Embora sejam textos escritos, aproximam-se da língua falada, pois os autores 

buscam retratá-la para dar mais autenticidade ao seu material. 

Nesta análise, a autora encontrou 717 dados, sendo que 40% deles são de 

sujeitos expressos e 60% de sujeito nulo. Essa divisão na freqüência dos dados foi 

contrária ao esperado, pois a hipótese inicial era que haveria uma tendência a 

aumentar a preferência pelo uso do pronome demonstrativo. 

O único fator lingüístico que se mostrou como ponto de resistência para a 

escolha do sujeito nulo foi o uso do verbo ser . Em um total de 717 dados, 561 

ocorrências são de orações com este verbo (70%); deste total, somente 166 são 

orações com sujeito expresso, representado 30% dos casos. Quando há o uso de 

um outro verbo (inacusativos, na maioria das ocorrências), o preenchimento passa a 

ser de 77% dos casos. Esses resultados, segundo a autora, mostram que o verbo 

ser  é o responsável pelos altos índices de sujeitos nulos. 

Com base nas análises apresentadas, pudemos partir de algumas 

características desse tipo especial de construção e testá-las na pesquisa atual, com 

o intuito de aprofundar e acrescentar os traços desse tipo de estrutura e quais os 

aspectos que influenciam na escolha de uma das variantes na relação com os 

gêneros textuais analisados no presente trabalho. 



4- DESCRIÇÃO DO CORPUS E METODOLOGIA 

 

 

4.1 CONSTITUIÇÃO E DELIMITAÇÃO DO CORPUS 

 

Conforme mencionado na Introdução do trabalho, a análise do fenômeno da 

RE, neste estudo, foi feita em textos formais e semi-formais da língua escrita que 

foram publicados em dois jornais de grande circulação do Estado do Rio de Janeiro , 

na época– O Globo e Jornal do Brasil –, durante os anos de 200329 e 200530. 

Escolhemos trabalhar com esses dois jornais por serem dirigidos a um público-leitor 

semelhante e por apresentarem uma estrutura organizacional bem próxima também 

(na extensão, no espaço dedicado às matérias, no estilo). Eles também 

apresentavam uma abordagem semelhante aos temas. 

Após essa escolha dos jornais que seriam trabalhados, passamos a 

selecionar os gêneros para constituírem o corpus da pesquisa. Esses gêneros são 

tidos como opinativos (cf. 2.2.1) e, do ponto de vista tipológico, predominantemente 

argumentativos. O estudo atual baseou-se nos gêneros editorial, artigo de opinião e 

crônica. 

No primeiro momento da pesquisa, selecionamos os textos e os dividimos 

conforme os gêneros de nosso interesse. Embora não tenhamos feito uma 

contagem de palavras ou linhas, os textos analisados apresentam, aparentemente, 

uma equivalência em extensão, pois ocupam um espaço fixo no jornal. O editorial, 

geralmente, é constituído por duas colunas, utilizando meia página, por exemplo. 

                                                 
29 Os textos desse período foram coletados por Paredes Silva para sua pesquisa com o gênero 
crônica, fazendo um total de 19 textos utilizados aqui neste trabalho. 
30 Os textos do ano de 2005 foram coletados por mim para constituição do corpus da Tese. 
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Após esta etapa, passamos ao levantamento dos dados, que foi feito em, 

aproximadamente, quarenta textos de cada um dos gêneros textuais mencionados 

anteriormente (cf. 2.2), de cada jornal, totalizando 86 artigos de opinião, 80 crônicas, 

e 81 editoriais. 

O nosso objetivo nesses textos era o de levantar contextos passíveis de 

variação, como será explicado adiante, mas em alguns textos não foi possível 

encontrar contextos possibilitadores de alternância. Por este motivo, alguns textos 

foram descartados, restando 62 editoriais, 68 artigos de opinião e 68 crônicas31. 

Na língua portuguesa, o fenômeno coesivo da RE pode vir expresso de três 

formas distintas que podem funcionar em um mesmo contexto (cf. 2.3). 

A primeira forma variante é o sintagma nominal  (SN) que encapsula o co-

texto anterior (Francis, 2003), como pode ser visto no exemplo (19), mas também 

pode rotular um co-texto subseqüente, o que não ocorre com muita freqüência (cf. 

2.1.2). 

(19) Chegou o momento, contudo, de aperfeiçoar a democracia, por meio 
de pilares sólidos, capazes de sustentá-la no longo prazo. Afinal, políticos e 
instituições pouco críveis é o melhor atalho para retrocessos indesejáveis. A 
tarefa  exige, portanto, uma reforma política ampla. (Editorial – Jornal do 
Brasil, Contra o desencanto, 11/09/2005) 
[a tarefa ⇒ O aperfeiçoamento da democracia exige, portanto, uma reforma 
política ampla. 
                  Isso exige, portanto, uma reforma política ampla. 
                 ∅ Exige, portanto, uma reforma política ampla.] 

 

O SN a tarefa , além de englobar as orações anteriores que estão destacadas, 

rotulando o co-texto anterior, ajuda na progressão textual. 

Alternando-se com o SN, também podemos encontrar o pronome 

demonstrativo neutro (isso ou isto, sendo o isso o item mais comum), forma esta 

                                                 
31 Em alguns textos do corpus, não havia nenhum caso de RE, como podemos ver no exemplo (65) 
no anexo 1. 
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que já não carrega valor semântico como o SN, mas que colabora com a 

continuidade e progressão tópica. O exemplo (20) representa este tipo de variante. 

 

(20) Pelo contrário, a percepção geral é que a roubalheira tem crescido de 
forma geométrica. 
Para alguns isso  pode até causar espanto, principalmente os que se 
deixaram engabelar pelo discurso pretérito do PT, pautado num suposto 
monopólio da ética na condução dos assuntos públicos. (Artigo de Opinião – 
O Globo, O Estado mínimo, João Luiz Mauad, 09/07/2005) 
[isso ⇒ Para alguns a roubalheira ter crescido de forma geométrica pode 
até causar espanto... 
              Para alguns ∅ pode até causar espanto...] 

 

O pronome demonstrativo neutro isso está englobando a oração “a 

roubalheira tem crescido de forma geométrica”. Contudo, há uma certa ambigüidade 

com o uso do pronome, pois o leitor pode considerar que se está recuperando 

apenas o SN a roubalheira. 

Além dessas duas variantes da RE, que aparecem expressas na oração, 

encontramos também a omissão do termo, chamada por nós de anáfora zero , pelo 

fato de a língua portuguesa admitir a omissão de itens de fácil identificação no co-

texto (cf. 2.1.2), como, por exemplo, o caso (21). 

 
(21) – Te vai bem todo esse feudo privilegiado sobre Paraty – estocou de 
volta o autor de “1958”, simulando sotaque gaúcho feito o do adversário e 
aludindo ao belo apartamento em que Peninha estava. ∅∅∅∅ Era uma pequena 
farpa, já que a ele próprio, “58”, tinha restado talvez a pior acomodação de 
escritor de todo o festival. (Crônica – O Globo, Zerando o QI, Joaquim 
Ferreira dos Santos) 
[∅ ⇒ A fala era uma pequena farpa... 
         Isso era uma pequena farpa...] 

 

Neste exemplo, o sujeito não preenchido da oração “∅∅∅∅ era uma pequena 

farpa”, é o fato de o autor de “1958” perguntar ao outro se vai bem todo o feudo 

privilegiado sobre Paraty, simulando sotaque gaúcho como o adversário, isto é, a 

fala do personagem, comentada pelo autor como uma provocação ao outro, é 

referida pela anáfora zero. 
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Após o levantamento dos dados e o reconhecimento de uma correspondência 

de função dessas formas (cf. 2.3), consideramos a relevância de quantificá-las 

seguindo a abordagem da Teoria da Sociolingüística Variacionista. Pautando-se 

nesta perspectiva teórica, o nosso estudo só leva em conta os casos que permitem 

variação, ou seja, que podem apresentar, em um mesmo contexto, as variantes 

mencionadas nos três exemplos anteriores, como podemos conferir abaixo. 

 

(22) Ele soube encarnar uma demanda da sociedade, obrigando o governo 
a recuar. O recuo  é significativo, pois o Brasil está dizendo publicamente 
não ao aumento de impostos. (Artigo de Opinião – O Globo, O efeito 
Severino, Denis Lerrer Rosenfield, 04/04/2005) 
(22.1) Ele soube encarnar uma demanda da sociedade, obrigando o 
governo a recuar. Isso  é significativo, pois o Brasil está dizendo 
publicamente não ao aumento de impostos. 
(22.2) Ele soube encarnar uma demanda da sociedade, obrigando o 
governo a recuar. ∅∅∅∅ é significativo, pois o Brasil está dizendo publicamente 
não ao aumento de impostos. 

 

Por seguirmos esta linha teórico-metodológica na análise, os casos em que a 

variação não é admitida foram desconsiderados, mesmo que no contexto haja a 

presença de uma das formas variantes.  

Um contexto excluído foi quando o pronome demonstrativo neutro isso 

apontava para um referente pontual, como a seguir. 

 

(23) Vem a estranheza: do ponto de vista puramente material, o esforço, o 
afeto e o tempo consumidos valem mais do que ela. Mas, aqui, na minha 
frente, ela (me) vale muito mais do que isso  tudo . (Crônica – O Globo, As 
revelações do plástico, Cora Rónai) 

 
 

A expressão neutra isso  tudo  tem um papel resumitivo. Ela está remetendo 

aos substantivos esforço, afeto e tempo, reunindo-os e funcionando como uma 

referência específica, e não estendida, apesar do caráter indefinido do termo. 
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Contextos em que o SN vinha seguido de orações, aposto ou complementos, 

o que não permitia a alternância com as outras variantes do estudo, também foram 

descartados da análise, como, por exemplo, em (24). 

 

(24) Por isso é crucial o plenário da Câmara restabelecer a cláusula de 
barreira original (os partidos precisam ter 5% dos votos nacionais 
distribuídos no mínimo por nove estados), derrubando os 2% aprovados na 
CCJ. A medida , articulada com o fim das coligações nas eleições estaduais 
e o endurecimento das regras para a fidelidade partidária, será importante 
avanço. (Editorial – O Globo, Correção de rumo, 30/06/2005) 

 

Tais restrições acabam por reduzir nosso universo de investigação. Então, 

após o levantamento dos dados passíveis de variação, ficamos com um total de 457 

dados variáveis deste mecanismo coesivo, que estão divididos da seguinte forma 

(cf. tabela 2). 

 

VARIANTE APL/T % 

SN 189/457 41 

ISSO 161/457 35 

ANÁFORA ZERO 107/457 24 

TOTAL 457/457 100 

Tabela 2 – Distribuição das variantes na amostra 

 

Todavia, deste total, também vimos contextos em que não havia a 

possibilidade de uso das três variantes. Por este motivo, resolvemos fazer uma 

divisão dos 457 dados em dois grupos: o grupo da variação ternária (variação entre 

SN, pronome demonstrativo neutro e anáfora zero) e o grupo da variação binária, 

em que a variação só é aceita entre o SN e o pronome demonstrativo neutro. 

O motivo para dividirmos os dados é o fato de alguns aspectos sintáticos ou 

semânticos impedirem o uso da anáfora zero. 
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No exemplo (25) abaixo, se houvesse a omissão do sintagma preposicionado 

“ao assunto”, o enunciado apresentaria outro sentido. Poderíamos substituir o SN 

pelo pronome demonstrativo neutro, mas a anáfora zero não nos pareceu possível. 

 

(25) Era uma vez um rei antigo... o resto da história vocês com certeza 
conhecem: ele só gostava de boas novas. Se alguém chegava trazendo 
uma notícia ruim, mandava executar o emissário. Mais recentemente, 
tivemos também nossos “reis” que tentaram construir, por meio da censura 
às más notícias, um Brasil Grande e cor-de-rosa. Nem sempre matavam os 
que contrariavam essa orientação, mas não raro os mandavam para a 
cadeia. 
Muita gente, hoje, gostaria de agir como esses reis. Entre os e-mails que 
recebi pela coluna de quarta-feira (“Culpa da imprensa?”), alguns, 
felizmente uma minoria, manifestaram uma incontrolável irritação contra o 
que escrevi, como se fosse uma defesa incondicional e corporativa da 
imprensa e como se esta, livre de seus defeitos, pudesse dar jeito no país. 
Impressionante também a violência que certas pessoas usam para falar 
contra a violência. 
Para não deixar dúvidas, volto ao assunto . Declaro que não considero a 
imprensa neutra e inocente, nem inatacável donzela. (Crônica – O Globo, 
Os reis e a má notícia, Zuenir Ventura) 

 

No próximo exemplo, o que inibe a omissão é o truncamento do sentido da 

frase, ficaria difícil saber de onde recuperar o sujeito, e poderia se perder na 

interpretação, já que o rótulo mal-estar tem um caráter bastante avaliativo. 

 

(26) Millôr explicou, então, que o presidente embaralha tudo quando 
confunde a posse de um diploma com o conhecimento que ele representa. 
No caso específico citado pelo humorista e dramaturgo, conhecimento da 
língua inglesa. 
Atinei, ali, que esse mal-estar  já me rondava desde a última eleição. Em 
seus discursos, Lula se gaba de ter chegado à presidência sem um diploma, 
sem títulos universitários, sem falar ‘how are you’. (Crônica – O Globo, 
Sonho em Paraty, Arthur Dapieve) 

 

Por último, temos os casos em que o item ocorre em uma expressão 

circunstancial, como em (27). Embora em alguns contextos tais expressões 

pudessem alternar com SNs (por tal motivo, razão, etc), no caso abaixo, elas já se 

tornaram praticamente expressões cristalizadas, como é o caso de com isso, nesse 

sentido. Além disso, essas expressões foram levantadas separadamente para uma 
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análise posterior, pois funcionam como conectivos (cf. 5.2.3) e excluídas deste 

trabalho. 

 

(27) E milhões de telespectadores iriam tomar conhecimento da minha 
ignorância. Vai ver que é por  isso  que nunca consegui abrir uma conta de 
US$ 18 milhões na Suíça. (Crônica – O Globo, Pingo o quê?, Zuenir 
Ventura) 

 

Mediante esses fatores, decidimos criar dois arquivos para que os contextos 

fossem analisados separadamente: um arquivo com os contextos da variação 

ternária (alternância entre SN, pronome demonstrativo neutro isso e anáfora zero) e 

o outro com os da variação binária (SN e pronome neutro isso). Assim, a distribuição 

dos dados nos dois arquivos pode ser vista nas tabelas abaixo. 

 

VARIANTE APL/T % 

ISSO 116/331 35 

SN 108/331 33 

ANÁFORA ZERO 107/331 32 

TOTAL 331/331 100 

Tabela 3 – Distribuição das variantes na variação ternária 

 

VARIANTE APL/T % 

ISSO 45/126 36 

SN 81/126 64 

TOTAL 126/126 100 

Tabela 4 – Distribuição das variantes na variação binária 

 

Embora os dados sejam poucos, pois, em um fenômeno sintático-discursivo, 

o número de contextos passíveis de variação é menos freqüente (cf. 2.3), optamos 

por lançar mão dos recursos da metodologia variacionista laboviana, pois um 
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tratamento estatístico das ocorrências permite avaliar com maior precisão as 

tendências de emprego das formas variantes. 

 

 

4.2 A TEORIA DA VARIAÇÃO E AS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

O estudo do fenômeno da RE nesta pesquisa é feito sob a perspectiva da 

Lingüística Textual, associado à abordagem teórico-metodológica da Sociolingüística 

Variacionista, que, como vimos em 2.3, tem como pressuposto a heterogeneidade 

das línguas (variação), mas ao mesmo tempo a sistematicidade dentro da variação. 

Assim, podemos encontrar, a princípio, duas ou mais formas alternativas de se dizer 

a mesma coisa. Esta variação não é aleatória, mas pode ser correlacionada a 

fatores lingüísticos e/ou extralingüísticos. (cf. 2.3). 

Nesta pesquisa, analisamos um fenômeno variável, pois estamos lidando com 

três formas variantes (cf. 4.1). No intuito de descobrir quais fatores se correlacionam 

ao uso de uma das variantes, lançamos mão de algumas características já 

investigadas em outros trabalhos (Paredes Silva, 1985, 1992; Oliveira, 2000, 2001, 

2002, 2005) e acrescentamos outras. 

Nesta análise, a maioria das categorias examinadas é de ordem lingüística, 

pois o único fator extralingüístico é o jornal que serve como fonte das ocorrências (O 

Globo ou Jornal do Brasil). 

Dos fatores lingüísticos, olhamos para aspectos de ordem morfológica, 

semântica, sintático-discursiva. 

No nível morfológico, analisamos o tempo verbal da oração. O nosso intuito 

era ver se algum tempo verbal favorecia o uso de uma das variantes, pois em 
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estudos anteriores (Paredes Silva, 1985; Paredes Silva e Sagres, 1992), notou-se o 

favorecimento do uso da anáfora zero quando a oração estava no presente do 

indicativo. Os tempos analisados foram: 

� Presente do indicativo 

� Pretérito do indicativo (perfeito, imperfeito ou mais-que-perfeito) 

� Futuro do indicativo (futuro do presente ou do pretérito) 

� Forma nominal (gerúndio, infinitivo ou particípio) 

� Presente do subjuntivo 

 

No âmbito semântico, nossa preocupação foi com o tipo de processo verbal 

(material, mental, relacional, comportamental, verbal, existencial), para o qual 

adotamos a classificação de Halliday (1994), pois consideramos que um dos fatores 

favorecedores da anáfora zero é a presença de verbo relacional, no caso da RE na 

função de sujeito. Sendo assim, trabalhamos com as seguintes categorias de 

análise: 

� Processo material 

� Processo mental 

� Processo relacional 

� Processo comportamental 

� Processo verbal 

� Processo existencial 

 

No nível sintático-discursivo, analisamos a função sintática da variante, 

ampliando o estudo inicial, que se restringia a sujeitos. Nossa hipótese era investigar 
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se a anáfora zero apareceria mais na função de sujeito. Assim, a nova subdivisão se 

apresenta como abaixo: 

� Sujeito 

� Objeto direto 

� Objeto indireto 

� Adjunto (adnominal ou adverbial) 

� Complemento nominal 

 

Ainda neste nível, olhamos para a classificação sintática da oração em que 

ocorre a RE. Levantamos a hipótese de que encontraríamos mais contextos com a 

anáfora zero em orações sintaticamente independente (traço esse que parece mais 

motivado por razões de organização discursiva, pela localização do fenômeno no 

texto – geralmente no fechamento de tópico). Inicialmente, distinguimos: 

� Oração absoluta 

� Oração coordenada inicial 

� Oração coordenada não-inicial 

� Oração principal 

� Oração subordinada 

 

Continuando a análise neste nível, propusemos fatores que nos mostrariam a 

correlação entre o grau de transitividade das orações (cf. Hopper e Thompson, 

1980) e as variantes da RE. Pelos resultados de estudos anteriores (Paredes Silva, 

1985; Paredes Silva e Sagres, 1992; Oliveira, 2000, 2001, 2002, 2005), o nosso 

intuito era confirmar se em orações com este fenômeno a transitividade é baixa (cf. 
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Hopper e Thompson, op. cit.). Por este motivo, selecionamos os seguintes 

parâmetros lingüísticos de transitividade dos autores: 

1- polaridade da oração; 

� Oração afirmativa 

� Oração negativa 

 

2- número de argumentos do verbo; 

� 1 argumento 

� 2 ou mais argumentos 

� Presença de verbo relacional 

 

3- agentividade do sujeito. 

� Sujeito [+ agente] 

� Sujeito [- agente] 

� Contexto em que não se aplica a categoria de análise 

 

Analisamos também o direcionamento e a extensão dos rótulos. Nossa 

expectativa era a de mostrar maior incidência da anáfora zero com o direcionamento 

anafórico, lidando com a seguinte divisão: 

� Direcionamento anafórico 

� Direcionamento catafórico 

� Direcionamento duplo (anafórico e catafórico) 

 

Quanto à extensão, essas expressões de RE muitas vezes criam situações de 

ambigüidade. Por isso, esse foi outro aspecto estudado. Analisamos a ambigüidade 
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na identificação do contexto que está sendo tomado como referente do item da RE, 

tendo a seguinte visão: 

� Contexto ambíguo 

� Contexto não-ambíguo 

 

O número de orações abrangidas pela referência foi estudado, pois 

consideramos que quanto menos orações fossem retomadas maior seria a 

tendência a se usar a anáfora zero, por haver uma carga informacional menor. Desta 

forma, fizemos, inicialmente, a divisão de acordo com o número de orações – 1 

oração até 7 ou mais orações. 

Conforme resultados de trabalhos anteriores (Paredes Silva, 1985 e Paredes 

Silva e Sagres, 1992), resolvemos investigar se a RE apareceria mais no 

desenvolvimento ou conclusão do tópico discursivo, por ajudarem na 

continuidade/manutenção do tópico discursivo. Sendo assim, fizemos a seguinte 

análise em relação a posição do item no tópico discursivo: 

� Introdução do tópico 

� Desenvolvimento do tópico 

� Conclusão do tópico 

 

Com este grupo de fatores lingüísticos sendo investigado, buscamos 

correlacionar também a posição do item da RE no parágrafo do texto. Para 

alcançarmos tal finalidade fizemos a subdivisão abaixo: 

� Início do parágrafo 

� Meio do parágrafo 

� Final do parágrafo 
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O tipo de texto é um dos aspectos discursivos que controlamos, pois 

queríamos confirmar se o mecanismo se encontra de preferência em seqüências 

argumentativas, pelo caráter predominantemente argumentativo dos gêneros 

analisados, ou em outras seqüências. Identificamos as seqüências textuais de 

acordo com a seguinte classificação (Adam, 1992): 

� Seqüência narrativa 

� Seqüência dissertativa/expositiva 

� Seqüência argumentativa 

� Seqüência descritiva 

  

E por último, o gênero textual foi observado, tendo como hipótese a tendência 

de encontrarmos mais o uso de pronome demonstrativo neutro em crônicas, pois é 

um texto mais leve e com características mais próximas da língua falada coloquial 

(cf. 2.2.1.3). Assim, como já se disse em 4.1, trabalhamos com três gêneros 

jornalísticos: 

� Editorial 

� Artigo de opinião 

� Crônica 

 

Os dados foram submetidos ao pacote computacional VARBRUL, para 

tratamento estatístico, a fim de ratificar estatisticamente os fatores que se 

correlacionam ou não ao uso preferencial de uma das formas. 



5 – ANÁLISE DOS DADOS DE REFERÊNCIA ESTENDIDA 

 

Neste capítulo, apresentaremos os resultados numéricos da análise do uso da 

estratégia da RE, nos gêneros selecionados, assim como faremos a interpretação 

desses resultados. Como explicado em 4.1, os dados para esta análise foram 

divididos em dois sub-conjuntos, e, desse modo, reunidos em dois arquivos distintos, 

para fins de tratamento estatístico: o grupo da variação ternária (variação entre o 

sintagma nominal, o pronome demonstrativo neutro isso e a anáfora zero – ∅), que 

foi, em primeira instância, em termos estatísticos, tratada como uma oposição entre 

os contextos preenchidos (SN e pronome) versus não-preenchidos (anáfora zero)32; 

e o grupo da variação binária (variação entre o SN e o pronome isso) – ambos 

contextos preenchidos. 

Agora passaremos à análise de cada sub-conjunto separadamente, com os 

fatores que se mostraram influenciadores na escolha das variantes. 

 

 

5.1 – ANÁLISE DOS CONTEXTOS PREENCHIDOS X NÃO-PREENCHIDOS 

 

Neste grupo, fizemos a oposição entre ocorrências preenchidas (SN e 

pronome demonstrativo neutro isso) e não-preenchidas (anáfora zero), pois 

gostaríamos de encontrar quais fatores lingüísticos (morfológicos, semânticos, ou 

sintático-discursivos) ou extralingüístico (no caso, apenas a fonte, ou seja, o jornal) 

correlacionam-se com o não-preenchimento neste tipo de fenômeno, pois, como 

vimos (cf. 3), trata-se de contexto de resistência à explicitação do sujeito. 

                                                 
32 Também fizemos rodadas ternárias, opondo as três variantes. (cf. anexo 2) 
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No jargão variacionista, a anáfora zero (∅) foi tomada como a aplicação da 

regra. 

Apresentamos a seguir os fatores selecionados pelo programa VARBRUL, em 

sua ordem de seleção. 

 

 

5.1.1 – Ambigüidade contextual 

 

O primeiro fator que se mostrou estatisticamente relevante na escolha do não-

preenchimento foi a ambigüidade na delimitação do contexto retomado, ou seja, foi o 

primeiro fator selecionado pelo VARBRUL. Ambigüidade contextual é entendida aqui 

como um contexto que gera dubiedade na identificação da referência, quando há a 

possibilidade de retirada do elemento que expressa a RE. 

 A hipótese esperada é que em um contexto sem ambigüidade, o uso da 

anáfora zero será mais comum do que em contextos com referência difusa. O 

exemplo (28) abaixo ilustra um emprego em que a não-expressão do sujeito não é 

capaz de afetar a compreensão do leitor. 

 

(28) “Nos últimos dois anos, as exportações brasileiras cresceram de US$ 
55 bilhões para US$ 110 bilhões. E podemos chegar a US$ 150 bilhões no 
final de 2005. ∅∅∅∅ É uma meta ambiciosa e o seu alcance depende muito de 
mais investimentos em infra-estrutura. (Artigo de Opinião – JB, 
Recuperação da malha viária, José Alberto Pereira Ribeiro, 14/07/2005) 
[∅ ⇒ o fato de podermos chegar a US$ 150 bilhões no final de 2005 é uma 
meta ambiciosa] 

 

Em contrapartida, no exemplo (29) a seguir, temos mais de um elemento 

concorrendo ao papel de referente do sujeito de RE. 
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(29) “Reafirma-se, pois, o fracasso do poder público de formular e executar 
uma política de segurança que ponha fim ao medo espalhado por todo o 
território nacional. O artigo 35 do Estatuto do Desarmamento proíbe o 
comércio de armas e munição, mas somente ∅∅∅∅ entraria em vigor se a 
população referendasse tal proibição. (Editorial – JB, O fracasso do Estado, 
24/10/2005) 
[∅ ⇒ o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento que proíbe o comércio de 
armas e munição somente entraria em vigor...] 

 

Neste caso, o sujeito não-preenchido pode ter duas interpretações: o leitor 

pode considerar como sujeito da oração somente o SN “o artigo 35 do Estatuto do 

Desarmamento”  (“o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento entraria em vigor...”) 

ou toda a oração “O artigo 35 do Estatuto do Desarmamento proíbe o c omércio 

de armas e munição” (o que daria a entender que a RE abrange “a proibição”), pois 

o termo está sendo construído durante o discurso, englobando mais informações. 

Não se tem mais só “o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento”, entende-se agora 

que este artigo é sobre a proibição do comércio de armas e munição. A segunda 

interpretação é reforçada pelo SN “tal proibição”, que fecha o período. 

Desta forma, em um contexto ambíguo, espera-se mais preenchimento, ou 

pelo SN ou pelo pronome demonstrativo neutro isso, que pode direcionar melhor a 

identificação do referente, como podemos ver nos exemplos (30) e (31). 

 

(30) “É implicância antiga, mas é justa. Insuportável essa onda de redes de 
botequim que vêm invadindo a Zona Sul do Rio de uns tempos pra cá. É o 
tipo de idéia que pega bem com farmácias, supermercados, mas não com 
bares. Ninguém liga muito pro ambiente na hora de comprar elixir 
paregórico ou 1 kg de pá ou acém. Isso  não descaracteriza nada.” (Crônica 
– JB, A praga dos fast-botequins, Fernando de Castro, 01/11/2005) 
[isso ⇒ o fato de ninguém ligar muito pro ambiente na hora de comprar elixir 
paregórico ou 1 kg de pá ou acém não descaracteriza nada] 
 
 
(31) “Grande estudiosa de Borges, a portenha Beatriz Sario, de 63 anos, 
esteve na terceira edição da Festa Literária Internacional de Paraty, 
dividindo, na manhã da sexta-feira passada, a mesa intitulada ‘Um lugar 
para as idéias’ com o paulista Roberto Schwarz. O encontro  foi, para mim, 
um dos três pontos altos da Flip.” (Crônica – O Globo, Beatriz: uma estrela 
argentina em Paraty, Arthur Dapieve, 15/07/2005) 
[o encontro ⇒ ter a grande estudiosa de Borges, a portenha Beatriz Sario, 
de 63 anos, estado na terceira edição da Festa Literária Internacional de 
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Paraty, dividindo, na manhã da sexta-feira passada, a mesa intitulada ‘Um 
lugar para as idéias’ com o paulista Roberto Schwarz foi, para mim, um dos 
três pontos altos da Flip.] 

 

Em (30), sem o preenchimento com o pronome neutro isso, o leitor poderia 

identificar, como sujeito da oração “não descaracteriza nada”, o SN ambiente  por se 

tratar do último nome mencionado compatível com o verbo “descaracterizar”. Ao 

usar isso , o autor sinaliza ao leitor que o referente é uma porção mais abrangente 

de texto. 

A mesma situação acontece no exemplo (31). O sujeito de RE da oração – o 

encontro – apresentava mais dois concorrentes à interpretação como sujeito da 

oração: o referente poderia ser um dos SNs, “a grande estudiosa de Borges, a 

portenha Beatriz Sario” (esta, especialmente, porque aparece iniciando o parágrafo 

e parece estabelecer o tema) ou “a mesa intitulada ‘Um lugar para as idéias’”. 

Entretanto, a presença do SN o encontro  ajuda a retirar a ambigüidade quanto à 

referência: o nome escolhido tem um caráter encapsulador, porque o SN nomeia, 

retirando a ambigüidade, indicando, assim, que o referente da oração é algo de 

maior extensão, e não um referente pontual. 

Além desses casos, também há contextos em que a ambigüidade consiste na 

dificuldade em identificar qual é a delimitação do contexto englobado. Torna-se 

problemático saber se são uma ou duas orações, ou todo o parágrafo, por exemplo, 

como podemos ver em (32). 

 

(32) “Mas como instrumento de integração econômica do Cone Sul ainda há 
um longo caminho a percorrer, até porque os países membros do Mercosul 
têm de concluir processos de ajustes internos que lhes permitam, mais 
adiantam, ter políticas articuladas. 
Por exemplo: os regimes de câmbio hoje são diferenciados, e as moedas de 
cada país membro têm trajetórias muito distintas umas das outras, 
causando desequilíbrios que afetam a competitividade das empresas. 
Dessa forma, no lugar de complementaridade do sistema produtivo, capaz 
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de proporcionar ganhos de escala para a conquista de terceiros mercados, 
a competição se acirra dentro do próprio bloco, gerando atritos. 
Como superar essa  dificuldade ? No futuro, os bancos centrais do Mercosul 
precisarão ter ação mais coordenada.” (Editorial – O Globo, Ajuste no 
Mercosul, 22/06/2005) 
[essa dificuldade ⇒ Como superar os regimes de câmbio hoje 
diferenciados, e as moedas de cada país membro com trajetórias muito 
distintas umas das outras, causando desequilíbrios que afetam a 
competitividade das empresas...] 

 

No exemplo acima, houve uma dúvida ao tentar-se delimitar a referência, pois 

levaríamos em conta todo o parágrafo anterior, imaginando que a referência 

abrangeria desde: “o fato de os regimes de câmbio hoje serem diferenciados, e as 

moedas de cada país membro terem trajetórias muito distintas umas das outras, 

causando desequilíbrios que afetam a competitividade das empresas, no lugar de 

complementaridade do sistema produtivo, capaz de proporcionar ganhos de escala 

para a conquista de terceiros mercados, acirrando a competição dentro do próprio 

bloco, gerando atritos?”; ou consideraríamos que a retomada se restringe às duas 

últimas orações, podendo o contexto ser representado assim: “Como superar o fato 

de a competição se acirrar dentro do próprio bloco, gerando atritos?”. Uma vez que o 

ato de competir representa, sem dúvida, uma dificuldade, o contexto em que se 

insere o SN essa dificuldade  foi analisado como um contexto ambíguo. 

Se examinarmos a tabela a seguir, podemos ver a influência do fator ausência 

de ambigüidade para o uso da forma não-preenchida em relação às formas 

preenchidas33. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Lembrando que a aplicação da regra é a anáfora zero. 
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AMBIGÜIDADE 

CONTEXTUAL 

APL/T % PR 

Não-ambíguo 99/235 42 .64 

Ambíguo 8/96 8 .19 

TOTAL 107/331 32  

Tabela 5 – Influência da ambigüidade contextual para 
o uso do não-preenchimento vs. o preenchimento 

 

Analisando a tabela (5), constatamos que, em contextos em que o autor opta 

pelo não-preenchimento, há um peso relativo bem mais alto associado ao contexto 

não-ambíguo (.64 em relação a .19 em contextos ambíguos). Os resultados são bem 

polarizados, pois há uma diferença de .45 entre os dois contextos, confirmando a 

tendência de usar-se a RE em sua forma não-preenchida (anáfora zero), em 

contextos que não acarretem ambigüidade contextual. 

Em um contexto com qualquer tipo de ambigüidade – seja na dificuldade de 

identificação do referente, seja na incerteza da extensão do contexto englobado –, o 

preenchimento por uma das formas variantes se dará por razões mais funcionais, ou 

seja, pela necessidade da clareza de informação (cf. Paredes Silva, 1988). 

 

 

5.1.2 Semântica do verbo 

 

Um aspecto sempre observado em todos os estudos da referência estendida 

é a influência do tipo semântico do verbo que aparece mais associado a uma das 

formas variantes da referência estendida (Paredes Silva, 1985; Paredes Silva e 

Sagres, 1992; Oliveira, 2001,2002, 2005a e 2005b; Duarte, 2010). Conforme 

explicitado no capítulo três deste trabalho, a presença do verbo relacional ser é um 

fator que tem-se mostrado favorecedor do uso da anáfora zero . Por este motivo, 
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resolvemos verificar se, em nosso corpus, ainda se apresentava tal tendência na 

escolha de uma das variantes. 

Seguindo uma visão funcionalista para o estudo da transitividade, fizemos 

inicialmente uma análise de acordo com a proposta de Halliday (1994) para 

classificação dos processos verbais. Estes corporificam na língua as formas de 

representar a realidade. Nesta perspectiva, o conjunto dos processos não é 

considerado como opositivo, mas sim contínuo, surgindo a necessidade de 

identificação de elementos na estrutura para que um sintagma verbal possa ser 

categorizado como pertencente a  um determinado processo. 

Assim, a presença de três componentes básicos é necessária para a 

caracterização: o processo propriamente dito, realizado através do sintagma verbal; 

os participantes presentes, que podem ser obrigatórios ou não e realizam-se por 

meio do sintagma nominal; e as circunstâncias associadas ao processo, realizadas 

através do sintagma adverbial. Trata-se de informações adicionais atribuídas aos 

diferentes processos, como as noções de causa, de localização (tempo ou lugar), de 

assunto, de modo, de papel, de acompanhamento e de extensão (duração espacial 

ou distância temporal).  

Desta forma, estes componentes são categorias semânticas que explicam de 

maneira geral como fenômenos do mundo real são representados em estruturas 

lingüísticas. A partir disto, os processos são divididos em seis categorias 

complementares – processo material, processo mental, processo relacional, 

processo comportamental34, processo ilocucional ou processo existencial –, 

explicadas e exemplificadas35 a seguir. 

                                                 
34 Não encontramos em nossos dados verbos do processo comportamental. 
35 Os verbos que exemplificam os processos estão em negrito-itálico. 
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a.1) Processo material ou processo do fazer – é um processo do mundo 

externo, através do que se ocasiona uma mudança externa, física e perceptível num 

objeto ou ser. É um processo que expressa a noção de que alguma entidade “faz” 

alguma coisa. Seus participantes mais comuns são um ATOR (componente 

obrigatório) e uma META. O ATOR é o sujeito lógico na terminologia tradicional, é 

aquele que faz a ação; a META implica “dirigir-se a”, alguém a quem o processo é 

estendido. Este participante também é conhecido como paciente, pois significa que 

alguém sofre, é afetado diretamente pela ação do processo. 

Outros participantes também podem ser encontrados neste tipo de 

construção, como o BENEFICIÁRIO (participante que se beneficia, de alguma forma, 

da ação verbal) e a EXTENSÃO (participante que complementa a ação, 

especificando-a), embora não sejam obrigatórios. 

Neste processo, pode-se utilizar a pergunta “o que alguém fez?” para se 

confirmar a classificação, além de existir a possibilidade de transformar a voz ativa 

em passiva, pois, geralmente, faz-se algo a outra entidade. 

Um aspecto relevante deste processo com relação ao estudo da RE é que o 

evento representado não precisa ser concreto, físico; o evento pode ser um fato ou 

um acontecimento abstrato, como podemos ver no exemplo a seguir. 

 

(33) “Se fizermos um saque ou transferência com valor elevado, essa  
movimentação  acionará  um alarme nos controles do Banco Central.” 
(Artigo de Opinião – JB, Tecnologia e transparência, Eduardo Nasajon, 
03/11/2005) 
[essa movimentação ⇒ o fato de fazermos um saque ou transferência com 
valor elevado acionará um alarme...] 

  

a.2) Processo mental ou processo de sentir – é ligado a experiências internas 

e à apreciação do mundo, sendo também conhecido como processo da consciência; 

neste caso, é possível depreender crenças, valores e desejos representados em um 
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determinado predicado. O participante é classificado como EXPERIENCIADOR, ou 

seja, é o ser consciente que sente, pensa ou vê. 

Assim, neste tipo de processo, o sintagma verbal agrupa-se em três subtipos 

principais: orações de sentir, pensar e perceber. Estes subtipos são classificados, 

em termos gerais, como de afeição (gostar, temer, amar, agradar, odiar, assustar), 

de cognição (pensar, saber, entender, compreender, imaginar) e de percepção (ver, 

ouvir, perceber).  

Além do EXPERIENCIADOR, também podemos ter o FENÔMENO que 

representa o que é sentido, pensado ou visto. Com a presença desses participantes, 

a pergunta característica para identificar o processo mental é: “o que você 

sente/pensa/sabe sobre algo?”. O exemplo abaixo ilustra este processo. 

 

(34) “O drible da foca não melhora em nada a grande tragédia nacional que 
ora se nos apresenta em alto-mar. Sei disso .” (Crônica – O Globo, O drible 
da foca: Jogadores brasileiros resolvem problemas. Políticos criam., 
Joaquim Ferreira dos Santos, 01/08/2005) 
[disso ⇒ Sei que o drible da foca não melhora em nada a grande tragédia 
nacional que ora se nos apresenta em alto-mar] 

 

Como neste processo o sujeito do verbo precisa sentir, pensar ou perceber 

algo, é necessário que ele seja um ser animado. Sendo assim, esse processo 

propicia que a RE venha em outra função que não a de sujeito. 

 

a.3) Processo relacional ou processo de ser – é aquele que classifica e 

identifica uma entidade. Neste contexto, existem duas partes, porque algo está 

sendo dito ser outra coisa, construindo-se, então, uma relação entre duas entidades 

separadas. Esta construção pode ser formada de três maneiras distintas: em uma 

estrutura intensiva (x é a), circunstancial (x está em a) ou possessiva (x tem a); e de 
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dois modos diferenciados: o modo atributivo36 (a é atributo de x) e o identificador37 (a 

é uma identidade de x). 

A propósito, vejamos o exemplo (35), que ilustra o modo atributivo: 

 

(35) “A informática da previdência nunca falou com a da Receita. O modelo 
foi assim concebido, quando não se falava em linguagem unificada dos 
sistemas. Hoje, por plataforma aberta, deveria se falar, respeitados o 
domínio dos arquivos. E ∅∅∅∅ não será  fácil, são bilhões de dados em 
memória.” (Artigo de Opinião – JB, Previdência está ferida de morte, Paulo 
César de Souza, 18/08/2005) 
[∅ ⇒ o fato de os sistemas se falarem, respeitados o domínio dos arquivos, 
não será fácil] 

 

a.4) Processo comportamental – fica na fronteira entre o processo material e 

o mental, pois é, em parte, ação, em parte, sentir. Ele representa comportamentos 

humanos, incluindo atividades psicológicas (escutar, assistir), atividades fisiológicas 

(respirar, dormir, tossir, bocejar) e verbais (fofocar, conversar)38. O participante que 

está se comportando é chamado de COMPORTANTE, que é tipicamente um ser 

consciente, semelhante ao experienciador, mas o processo é mais semelhante ao 

processo material. É compreensível que neste caso não tenhamos dados, já que, 

em nossos casos de sujeitos, os termos da RE não são referenciais. 

 

a.5) Processo ilocucional – derivado dos processos mental e relacional, é 

construído a partir de relações simbólicas da consciência humana, como dizer, 

significar, apontar. O exemplo a seguir é um dos casos analisados deste processo. 

 

                                                 
36 No modo atributivo, uma entidade tem alguma qualidade atribuída a ela. Esta qualidade é chamada 
de ATRIBUTO e a entidade que tem tal qualidade é o PORTADOR. 
37 No modo identificador, algo tem uma identidade especificada a ele, ou seja, uma entidade é usada 
para identificar outra. O elemento que é identificado é a CARACTERÍSTICA e o que serve para 
identificar é o VALOR. 
38 Esse processo não se enquadra na RE, pois é necessário ter um participante que apresente 
comportamentos humanos. 
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(36) “Não, caro Emir (e digo isso  sem hipocrisia, pois continuo tendo 
admiração por você), não aceito os teus insultos e não acredito que a 
grande maioria dos jornalistas de esquerda os aceite.” (Crônica – JB, 
Pequena Objeção, Fausto Wolff, 18/08/2005) 
[isso ⇒ digo que não aceito os teus insultos e não acredito que a grande 
maioria dos jornalistas de esquerda os aceite sem hipocrisia] 

 

Observe que neste exemplo, o pronome isso aponta para o cotexto posterior. 

 

a.6) Processo existencial – fica na fronteira entre o processo relacional e o 

material; este fenômeno é reconhecido como “existir” ou “acontecer”. Este processo 

é uma categoria fechada, com poucos verbos, sendo alguns listados em seguida: 

existir, permanecer, acontecer, ocorrer, suceder, seguir, emergir, estar situado39, 

como o exemplo (37). 

 
(37) “Havia a expectativa de que o governo Lula alterasse esse quadro, 
introduzindo no plano federal inovações que o PT implantara no nível 
municipal, como o orçamento participativo. Contudo, isso  não aconteceu .” 
(Artigo de Opinião – O Globo, De volta às ruas, contra o mensalão, Maurício 
Santoro, 24/06/2005) 
[isso ⇒ o fato de introduzir no plano federal inovações, que o PT implantara 
no nível municipal, como o orçamento participativo não aconteceu] 

 

Embora Halliday tenha categorizado e definido os processos, o autor 

menciona que uma das dificuldades ao lidar com dados reais é que a classificação e 

divisão dos sintagmas verbais nas seis categorias de processo verbal nem sempre é 

apropriada a todos os casos, pois a teoria apresenta apenas os elementos centrais, 

isto é, prototípicos. Esta dificuldade também foi encontrada em nosso trabalho, 

surgindo a necessidade de tomarmos decisões que melhor agrupassem os verbos 

de acordo com os critérios estipulados por esta abordagem. 

Assim, em nossa amostra, após levantamento e análise cuidadosa dos dados, 

passamos a ter o resultado que pode ser conferido na tabela (6) a seguir. 

 
                                                 
39 Esses verbos são classificados como verbos inacusativos segundo a Gramática Gerativa. 
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PROCESSO VERBAL APL/T % 

Relacional 161/331 49 

Material 69/331 21 

Mental 38/331 11 

Existencial 27/331 8 

Ilocucional 36/331 11 

Comportamental 0/331 0 

TOTAL 331/331 100 

Tabela 6 – Distribuição dos dados de acordo com o processo 
verbal no arquivo do preenchimento vs. não-preenchimento 

 

Como se vê, o predomínio é de verbos relacionais (49%). Por esta razão, 

optamos por contrapor o processo relacional a todos os outros, pois constatamos 

que a maior parte dos contextos com a RE enquadrava-se em tal processo. 

Contudo, esse grupo de fatores não foi selecionado pelo programa computacional 

Varbrul, não permitindo confirmar resultados de trabalhos anteriores (Paredes Silva, 

1985; Paredes Silva e Sagres, 1992; Oliveira, 2001,2002, 2005a e 2005b; Duarte, 

2010). 

Com o resultado apresentado na tabela (6) acima, detivemo-nos mais na 

análise dos verbos relacionais, em particular, e notamos que a maioria deles era de 

verbo ser (123 casos de um total de 161 verbos relacionais), ou seja, 76%. Assim, 

motivamo-nos a fazer uma rodada separando o verbo ser e amalgamando todos os 

outros verbos. A partir desta reorganização, o grupo de fatores da semântica do 

verbo passou a ser selecionado, tendo o resultado que podemos conferir na tabela 

(7). 
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VERBO APL/T % PR 

Ser 59/123 48 .59 

Outros verbos 48/208 23 .45 

TOTAL 107/331 32  

Tabela 7 – Influência do verbo para o uso 
do não-preenchimento vs. o preenchimento 

 

Com uma diferença de .14 no peso relativo, constatamos que o verbo ser 

continua atuando como um dos fatores que influencia o não-preenchimento dos 

contextos de RE. 

Como já mencionado na explicação de cada processo, a estrutura dessas 

orações com verbo ser pode ser dividida de acordo com uma relação de 

identificação ou caracterização entre as entidades (cf. a subdivisão a.3, 

especificamente, desta seção). Segundo detalhada análise prévia, nossas estruturas 

com verbo ser se comportam conforme podemos ver na tabela (8) abaixo. 

 

Papel do verbo ser APL/T % 

Identificador 69/123 56 

Atributivo 54/123 44 

TOTAL 123/123 32 

Tabela 8 – Distribuição do papel do verbo ser 
 

Como nossas estruturas estão em textos predominantemente argumentativos, 

esperava-se mais o uso de estruturas no modo atributivo. Contudo, as orações 

identificadoras aparecem com mais freqüência (56%), como é ilustrado pelo exemplo 

(38). 

 

(38) Deus é testemunha de que prefiro gastar o meu espaço e o seu tempo 
escrevendo sobre as coisas das quais gosto. À exceção dos políticos, 
naturalmente. Há artistas, porém que são relevantes demais para serem 
ignorados mesmo quando produzem algo que não (me) agrada. ∅∅∅∅ É o caso 
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do Metallica. Após 20 anos de brilhante carreira fonográfica, o quarteto 
americano de heavy metal é maior do que a música: foi pivô da crise 
grandes gravadoras versus Napster e serviu de instrumento de tortura para 
prisioneiros de guerra iraquianos. (Crônica – O Globo, Reflexões metálicas, 
Arthur Dapieve) 
[∅ ⇒ O fato de existirem artistas mais relevantes do que seu trabalho é o 
caso do Metallica] 

 

O exemplo acima exemplifica uma oração do modo identificador. A oração em 

que se encontra o item da RE é uma oração em que a primeira entidade (anáfora 

zero) é identificada com a informação seguinte (o caso do Metallica). 

Entretanto, as orações atributivas têm caráter mais avaliativo, representando 

a opinião do autor, pois elas são utilizadas para caracterizar – podem apresentar 

uma qualidade ou um defeito, por exemplo –, como podemos ver em (39) a seguir. 

 

(39) Infelizmente, boa parte das praias cariocas tornou-se há bastante 
tempo um odioso monturo – no qual a profusão de churrasquinhos, 
salgados e frituras em geral constitui um dos elementos de uma convivência 
nada edificante para pontos importantíssimos do turismo da cidade. São 
justificáveis, portanto, quaisquer tentativas de recuperar tais espaços. ∅∅∅∅ É 
necessário e urgente. (Editorial – Jornal do Brasil, Imposturas, 20/10/2005) 
[∅ ⇒ A recuperação de tais espaços é necessária e urgente] 

 

No exemplo acima, o editorialista se posiciona atribuindo necessidade e 

urgência à recuperação dos espaços (aqui representada pela anáfora zero). O uso 

de verbo ser mais um atributo é um aspecto que contribui na argumentação, pois o 

autor do texto expõe sua visão de mundo referente ao assunto. 

 

 

5.1.3 Número de orações englobadas 

 

Nosso estudo leva em conta também o número de orações compreendidas 

pelo item referencial. Tínhamos em mente o fato de que talvez, com um número 
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menor de orações englobadas, tivéssemos maior probabilidade de omissão do item 

referencial por, geralmente, poder-se recuperar as informações, em razão de o item 

da RE estar mais próximo ao segmento abrangido pela referência, como no exemplo 

a seguir, em que o sujeito zero da oração retoma a oração anterior. 

 
(40) “E se o mensalão fosse uma fantasia não haveria razão para Valdemar 
Costa Neto, presidente do PL, renunciar. Dirceu pode ter sido enganado. 
Mas aí ∅∅∅∅ será outra história.” (Editorial – O Globo, Caso em aberto, 
03/08/2005) 
[∅ ⇒ o fato de Dirceu poder ter sido enganado será outra história] 

 

No exemplo (41) a seguir, já temos um caso de retomada de mais de duas 

orações pela anáfora zero. 

 

(41) “Se quiser, Lula pode começar a agir contra os desvios da vida política 
tomando a iniciativa de extinguir esses cargos e sanear estatais e órgãos da 
administração direta infiltrados de arrecadadores de partidos. ∅∅∅∅ Seria cortar 
na carne, como ele próprio prometeu.” (Editorial – O Globo, Cortar na carne, 
22/06/2005) 
[∅ ⇒ O fato de Lula tomar a iniciativa de extinguir esses cargos e sanear 
estatais e órgãos da administração direta infiltrados de arrecadadores de 
partidos seria cortar na carne] 

 

Inicialmente, fizemos uma divisão mais detalhada do número de orações 

englobadas, mas depois foi necessário amalgamar, pois ficávamos com 

pouquíssimos dados ou nenhum em alguns fatores (cf. tabela 9). 
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Nº DE ORAÇÕES 

ENGLOBADAS 

APL/T % 

1 53/121 44 

2 22/86 26 

3 12/45 27 

4 8/24 33 

5 6/13 46 

6 1/5 20 

7 5/37 14 

TOTAL 107/331 32 

Tabela 9 – Distribuição do número de orações englobadas 
pela referência no uso da anáfora zero 

 

Assim, passamos a olhar se o item só retomava uma oração ou se era uma 

retomada de duas ou mais. A tabela (10) apresenta a influência do número de 

orações englobadas na escolha da anáfora zero. 

 
Nº DE ORAÇÕES 

ENGLOBADAS 

APL/T % PR 

1 53/121 44 .64 

2 ou mais 54/210 26 .42 

TOTAL 107/331 32  

Tabela 10 – Influência do número de orações englobadas pela 
referência para o uso do não-preenchimento vs. o preenchimento 

 

Como se verifica nos resultados da tabela acima, nossa hipótese se confirma. 

Podemos constatar que há uma preferência pelo uso da anáfora zero quando há a 

retomada de uma única oração (.64) em relação a duas ou mais (.42). Como a RE é 

caracterizada pelo fato de apresentar uma referência difusa, ou seja, geralmente, em 

alguns contextos, a delimitação ou identificação das orações englobadas é um 

processo difícil (Francis, 2003), o contexto mais propício para a omissão do termo 
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será quando houver menor conteúdo informacional a retomar, refletido no número 

menor de orações tomadas como um fato. 

 

 

5.1.4 Direcionamento Fórico 

 

Grande parte dos estudos sobre RE (Paredes Silva, 1985; Oliveira 2000, 

2001, 2002, 2005a, 2005b) acaba buscando explicações para as estruturas que 

apresentam retomada de porções anteriores ao item de RE, isto é, direcionamento 

anafórico (exemplo 42, abaixo). Contudo, encontramos em alguns contextos, itens 

que fazem menção a informações que ainda virão no texto (direcionamento 

catafórico – exemplo 43); e também que podem remeter ao que já foi dito e apontar, 

ao mesmo tempo, para o que virá, ajudando na progressão/continuidade tópica e 

referencial (direcionamento anafórico e catafórico, chamados de duplo por nós – 

exemplo 44), como mostram os exemplos abaixo. 

 

(42) “A Orquestra Sinfônica de São Paulo está se transformando em 
Fundação Orquestra Sinfônica de São Paulo, sob a presidência de 
Fernando Henrique Cardoso. 
Não ∅∅∅∅ é só uma mudança de nome. A Fundação será uma pessoa jurídica 
de direito privado, sem fins lucrativos, e após sua instalação será qualificada 
pela administração estadual como Organização Social da Cultura.” (Editorial 
– O Globo, Janela Aberta, 25/06/2010) 
[∅ ⇒ O fato de a Orquestra Sinfônica de São Paulo estar se transformando 
em Fundação Orquestra Sinfônica de São Paulo, sob a presidência de 
Fernando Henrique Cardoso não é só uma mudança de nome.] 

 

(43) “A confirmação de três funcionários do empresário Sebastião Buani, de 
que entregaram envelopes com dinheiro ao então primeiro-secretário da 
Câmara, constitui um novo ingrediente para atormentar a vida de Severino. 
Soma-se à defesa claudicante apresentada pelo deputado no domingo – 
balizada por explicações pela metade e por um laudo de caráter duvidoso. 
Em Brasília, poucos apostam um nível na sua sobrevivência política. 
Convém insistir ∅∅∅∅: sem legitimidade moral para presidir a Casa e conduzir 
processos de cassação de mandatos, Severino reafirma a convicção de 
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muitos: é o homem errado no lugar errado.” (Editorial – Jornal do Brasil, A 
insistência do erro, 13/09/2005) 
[∅ ⇒ Convém insistir que Severino é o homem errado no lugar errado se 
não tem legitimidade moral para presidir a Casa e conduzir processos de 
cassação de mandatos] 
 

(44) “Não entendo esse empenho das pessoas em tentar fazer a praia 
parecer um programa agradável. Tudo depõe contra. ∅∅∅∅ É histórico. Se não 
me falha a memória, foi pelo mar que chegaram nossos primeiros 
saqueadores. Nossa ruína começou pela praia. Se não fosse pelo mar, hoje 
não estaríamos vivendo mais essa crise de assalto público. Se bobear, não 
estaríamos nem aqui – o que não é uma hipótese de todo ruim, dado o 
quadro atual.” (Crônica – Jornal do Brasil, Castigo à beira-mar, Fernando de 
Castro, 03/08/2005) 
[∅ ⇒ O fato de tudo depor contra a praia por ter sido pelo mar que 
chegaram nossos primeiros saqueadores e que começou nossa ruína, é 
histórico] 

 

Todavia, ao fazermos um controle do direcionamento da informação 

englobada, constatamos que os dados catafóricos e duplos eram pouco numerosos 

(cf. tabela 11), o que nos fez optar por amalgamá-los e contrapor os anafóricos aos 

demais, obtendo-se o resultado expresso na tabela 12. 

 

DIRECIONAMENTO APL/T % 

Anafórico 97/314 31 

Catafórico 7/10 70 

Duplo 3/7 43 

TOTAL 107/331 32 

Tabela 11 – Distribuição do direcionamento fórico 
no uso do não-preenchimento 

 

 

DIRECIONAMENTO APL/T % PR 

Anafórico 97/314 31 .48 

Catafórico/Duplo 10/17 59 .83 

TOTAL 107/331 32  

Tabela 12 – Influência do direcionamento fórico para 
o uso do não-preenchimento vs. o preenchimento 
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A tabela 12 revela que em contextos catafóricos e duplos existe uma forte 

preferência pela anáfora zero (.83 em relação a .48 em contextos anafóricos). O 

autor do texto ao utilizar uma expressão de RE em contextos catafóricos ou duplos 

aproveita-se de uma função preditiva, pois aponta para o leitor que ainda há uma 

continuidade do tópico. Em contextos anafóricos, a oração com a RE pode estar 

sinalizando uma mudança ou até fechando um tópico discursivo. 

 

 

5.1.5 Função sintática 

 

A função sintática é um fator lingüístico que mostra influência na escolha de 

uma das variantes, principalmente com a função de sujeito promovendo a escolha 

da anáfora zero, e assim confirmando resultados de trabalhos anteriores (cf. 3). 

Em um primeiro momento, fizemos a classificação de todas as funções, 

conforme exemplificado a seguir, encontrando a distribuição que pode ser conferida 

na tabela 13. 

 

⇒ Sujeito 

(45) “E como já é verão, o sol brilha e o mar chama, um pedido aos nossos 
governantes: cuidem pra que, pelos próximos meses, todos os cariocas 
possam curtir sua praia em paz, sem sustos, sem sujeira, sem tiroteios. ∅∅∅∅ 
Não é pedir muito.” (Crônica – JB, É sol, é sal, é fumaça, Anna Ramalho, 
18/10/2005) 
 [∅ ⇒ Fazer um pedido aos nossos governantes para que cuidem pra que, 
pelos próximos meses, todos os cariocas possam curtir sua praia em paz, 
sem sustos, sem sujeira, sem tiroteios não é pedir muito.] 

 

⇒ Objeto direto40  

(46) “A lambança feita na vida pública brasileira pelo PT e seus 
representantes no governo é, realmente, coisa inédita. Custa crer que, num 

                                                 
40 Dos contextos em que encontramos a omissão do objeto direto, prevalecem os verbos dicendi. 
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partido que falava tanto em ética, fossem nulos, ou quase nulos, os 
anticorpos referentes às seduções do poder. 
O que sobrará dessa orgia de ganância e incompetência? Difícil de dizer ∅∅∅∅.” 
(Artigo de Opinião – O Globo, Fantasmas no armário, Luiz Paulo Horta, 
08/07/2005) 
[∅ ⇒ Difícil de dizer qual é a sobra] 

 

⇒ Objeto indireto 

(47) “A confirmação de três funcionários do empresário Sebastião Buani, de 
que entregaram envelopes com dinheiro ao então primeiro-secretário da 
Câmara, constitui um novo ingrediente para atormentar a vida de Severino. 
Soma-se à defesa claudicante apresentada pelo deputado no domingo – 
balizada por explicações pela metade e por um laudo de caráter duvidoso. 
Em Brasília, poucos apostam um nível na sua sobrevivência política. 
Convém insistir ∅∅∅∅: sem legitimidade moral para presidir a Casa e conduzir 
processos de cassação de mandatos, Severino reafirma a convicção de 
muitos: é o homem errado no lugar errado.” (Editorial – JB, A insistência do 
erro, 13/09/2005) 
[∅ ⇒ convém insistir na necessidade de mudança da gestão ruim] 

 

⇒ Complemento Nominal 

(48) “Ao mesmo tempo em que o povo, atônito, assiste passivamente a um 
dos mais lamentáveis episódios da vida pública brasileira, é preciso 
tranqüilidade não só para se analisar os motivos geradores de atos de 
tamanho descalabro, mas também para apurá-los. O país se mostra 
contaminado e necessita de urgente assepsia. Disto  ninguém tem dúvida.” 
(Artigo de Opinião – JB, Sem pisotear a Carta Magna, Décio Freire, 
06/08/2005) 
[disto ⇒ Ninguém tem dúvida da contaminação e da urgente necessidade 
de assepsia.] 
 

⇒ Adjunto – nesta classificação entraria tanto o adjunto adverbial quanto o 

adjunto adnominal 

(49) “É o óbvio, mas não custa repetir: as armas mais eficazes para 
combater o crime são a inteligência e a informação. A truculência às vezes 
parece resolver, por causa de resultados imediatos, que são porém, efeitos 
especiais enganadores. 
Nada como usar a cabeça. Na área da investigação policial, um dos 
melhores exemplos desse  binômio  é o Disque-Denúncia, o serviço que 
outro dia mesmo avisou a polícia, sem ser ouvido, que o bandido 
Sussuquinha estava preparando a fuga do quartel, o que de fato 
aconteceu.” (Crônica – O Globo, Ajuda anônima, Zuenir Ventura) 
[desse binômio ⇒ um dos melhores exemplos dessa junção de inteligência 
e informação para combater o crime é o Disque-Denúncia...] 
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FUNÇÃO SINTÁTICA APL/T % 

Sujeito 83/223 37 

Objeto direto 15/60 25 

Objeto indireto 7/25 28 

Adjunto 0/18 0 

Complemento nominal 2/5 40 

TOTAL 107/331 32 

Tabela 13 – Distribuição da função sintática no uso da anáfora zero 

 

Analisando a distribuição dos dados na tabela acima, notamos, antes de mais 

nada, que a função de sujeito é a predominante, o que nos levou a fazer rodadas 

separadas, para identificar quais elementos lingüísticos influenciam o uso da RE 

nesta função (cf. 5.3). Além disso, em algumas funções não há ocorrência de 

contexto com a anáfora zero, ou os casos são em número muito baixo. Por este 

motivo, optamos por amalgamar essas funções e fazer uma oposição entre sujeito e 

outras funções (cf. tabela 14). 

 

FUNÇÃO SINTÁTICA APL/T % PR 

Sujeito 83/223 37 .58 

Outras funções 24/108 22 .34 

TOTAL 107/331 32  

Tabela 14 – Influência da função sintática para 
o uso do não-preenchimento vs. o preenchimento 

 

Segundo os resultados numéricos da tabela (14), a função de sujeito é a que 

mais favorece o apagamento dos contextos de RE, pois temos um peso relativo de 

.58 em relação a .34 nas outras funções, há uma diferença considerável de .24 entre 

os dois fatores, fato este que confirma estudos anteriores sobre o assunto (cf. 3). O 

resultado nos mostra que como sujeito, o item é o tema já estabelecido, fato que 
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implica continuidade, propiciando uma tendência maior ao zero, conforme vemos em 

um trecho do exemplo (6) já apresentado. 

 
(50) 

De MarioCovas@edu para FHC@psdb.org  
Caro Fernando, 

Você deve saber ∅∅∅∅. Só se fala na necessidade de um encontro seu com o Lula, prenúncio de uma 
aliança do PSDB com o PT. A iniciativa  garantiria a governabilidade, ∅ isolaria o atraso e ∅ 
permitiria ao país ir adiante. É coisa do Tinhoso. ∅ Resultará no desrespeito aos nossos eleitores e ∅ 
transferirá para nossas costas a paralisia administrativa do governo. Tome distância do aparelho 
petista. Se arruinaram o Lula, imagine o que farão aos outros. (Artigo de Opinião – O Globo, De 
MarioCovas@edu para FHC@psdb.org, Elio Gaspari, 06/07/2005) 

 
 

Neste exemplo, há a permanência do referente a iniciativa , que é mantido no 

texto através da anáfora zero em quatro orações subseqüentes, pois o leitor tem 

como recuperar a informação41. 

 

 

5.1.6 Tipo de oração 

 

Outro grupo de fatores selecionado pelo programa computacional é o da 

classificação sintática da oração em que ocorre a RE, categoria já apontada como 

relevante em trabalhos anteriores (cf. 3). Inicialmente, seguimos a abordagem da 

Gramática Tradicional para esta classificação, fazendo a divisão da seguinte 

maneira:  

⇒ Oração absoluta 

(51) “A vida é o dom maior de Deus. Ninguém escolhe quando, onde e 
como nascer. ∅∅∅∅ É a loteria biológica. Injusto é uns nascerem em condições 
dignas e outros não. E isto  não é culpa de Deus.” (Artigo de Opinião – JB, 
Vida no varejo, morte no atacado, Frei Betto, 02/11/2005) 
[∅ ⇒ o fato de ninguém escolher quando, onde e como nascer é a loteria 
biológica] 
[isto ⇒ uns nascerem em condições dignas ou não não é culpa de Deus] 

                                                 
41 Embora sejam contextos de RE, não foram analisados, pois, como já se estabeleceu um referente, 
o SN iniciativa , nessa continuidade o autor poderia usar um pronome pessoal do caso reto – ela. 
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⇒ Oração coordenada inicial 

(52) “O referendo transformou o Freitas num motorista de táxi. Um 
polemista. Basta eu sentar na cadeira para ele, ditando o rumo da conversa, 
mandar: ‘E aí, já decidiu?’. ∅∅∅∅ Não é uma pergunta, é uma ordem.” (Crônica 
– JB, A navalha do Seu Freitas, Renato Lemos, 20/10/2005) 
[∅ ⇒ A pergunta ‘e aí, já decidiu? não é uma pergunta...] 

 

⇒ Oração coordenada não-inicial 

(53) “Grande, grande suspiro. A gente faz o que pode para amar este país, 
mas às vezes, sinceramente, ∅∅∅∅ fica difícil: não há reserva de ternura que 
consiga sobreviver a tanta safadeza.” (Crônica – O Globo, Tu te lembras da 
casinha pequenina?, Cora Rónai, 30/06/2005) 
[∅ ⇒ amar este país fica difícil...] 

 

⇒ Oração principal 

(54) “Com a prorrogação da CPMF e da desvinculação das receitas, a 
equipe econômica pretende remover do cenário do primeiro ano do próximo 
governo esses dois problemas. Ambas, afinal, expiram em 31 de dezembro 
de 2007. Isso  dará ao próximo presidente da República tranqüilidade para 
iniciar seu mandato.” (Editorial – JB, O debate necessário, 31/10/2005) 
[isso ⇒ a remoção dará ao presidente da República tranqüilidade para 
iniciar seu mandato.] 

 

⇒ Oração subordinada (incluídas as encaixadas e as adverbiais) 

(55) “E não mais uma composição, mais um escambo – dá poder em troca 
de votos – para governar sem maioria no Congresso. A gente já sabe no 
que isso  dá. Mas o presidente continua acreditando que vale tudo pela 
governabilidade.” (Crônica – O Globo, O que entristece e angustia o 
presidente?, Artur Xexéo, 13/07/2005) 
[isso ⇒ a gente já sabe no que dar poder em troca de votos dá.] 

 

Seguindo esta classificação, os dados ficaram distribuídos conforme podemos 

conferir na tabela (15). 

 
TIPO DE ORAÇÃO APL/T % 

Oração absoluta 47/116 41 

Coordenada 20/52 38 

Principal 24/86 28 

Subordinada 16/77 21 

TOTAL 107/331 32 

Tabela 15 – Distribuição do tipo de oração na escolha do não-preenchimento 
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Por termos percentuais que sugerem uma aproximação entre as absolutas e 

as coordenadas, por um lado, e as componentes do período composto por 

subordinação, por outro, resolvemos agrupar as orações de acordo com suas 

características de (in)dependência sintática, para ver qual seria a importância desta 

característica na RE. A independência sintática não implica uma independência 

semântica. Sempre haverá relações semânticas ou discursivas entre as orações. 

 

ORAÇÕES APL/T % PR 

Independentes 67/168 40 .57 

Dependentes 40/163 25 .43 

TOTAL 107/331 32  

Tabela 16 – Influência do tipo de oração de acordo com a relação 
sintática para o uso do não-preenchimento vs. o preenchimento 

 

De acordo com a tabela (16), a preferência de uso do zero é em orações 

independentes (.57 em relação a .43 nas orações dependentes), provavelmente, 

pelo fato de as primeiras estarem ligadas à continuidade do tópico discursivo e, 

geralmente, por haver uma manutenção do referente entre as orações coordenadas.  

Além disso, o tipo de oração também pode marcar a medida de proeminência 

dada ao referente, pois as informações mais importantes geralmente aparecem em 

orações independentes sintaticamente ou nas principais (Ochs e Duranti, 1979 apud 

Paredes Silva, 1988). 
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5.2 – ANÁLISE DA VARIAÇÃO SN X PRONOME NO PREENCHIMENTO DA RE 

 

Como explicitado em 4.1, em alguns contextos notamos que só havia a 

possibilidade de alternância entre um SN e um pronome demonstrativo neutro, ou 

seja, haveria um truncamento de sentido ao usar a anáfora zero. Organizamos, 

assim, um novo arquivo de dados para a análise desses casos. Este arquivo conta 

com um total de 126 dados, propiciando que a análise possa nos dar uma visão de 

alguns elementos lingüísticos que estão influenciando a escolha do pronome 

demonstrativo neutro isso, tomado aqui como aplicação da regra. Apresentamos, 

nesta seção, os resultados dos grupos de fatores que demonstraram influenciar a 

escolha do isso (ambigüidade contextual e gênero textual) de acordo com o 

programa computacional Varbrul, pois foram os únicos selecionados. Mencionamos 

ainda os que, embora não selecionados, apresentaram, no primeiro nível da rodada, 

uma significância igual ou muito próxima de .00042. 

 

 

5.2.1 – Ambigüidade Contextual 

 

Nesta parte da análise, a ambigüidade também está relacionada tanto à 

dificuldade de delimitar a extensão da referência em relação ao número de orações 

englobadas quanto à ambigüidade relativa a uma referência estendida ou específica, 

como, por exemplo, em (56). 

 

(56) “Quando eu era criança, o plástico era o último dos materiais. Ninguém 
negava a sua utilidade industrial, mas dentro de casa, tirando meia dúzia de 

                                                 
42 Apresentamos, no anexo 3, a primeira tabela do step down, desta rodada. 
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usos aceitáveis (como brinquedos ou cortinas de chuveiro), era – talvez por 
ser barato – o que havia de mais desprezível. Qualquer objeto que existisse 
em qualquer outro material, de pregadores de roupa em madeira a botões 
em osso ou madrepérola, era automaticamente melhor. 
Este conceito  não mudou tanto assim de lá para cá. O plástico continua 
sendo sinônimo de fútil e descartável (...).” (Crônica – O Globo, As 
revelações do plástico, Cora Rónai) 
[este conceito ⇒ o fato de o plástico ser considerado desprezível não 
mudou tanto assim de lá para cá] 

 

Neste exemplo, o uso do sintagma este  conceito  retira a possibilidade de 

interpretação do sujeito da oração como uma retomada do referente plástico (no 

caso da anáfora zero). A seqüência posterior poderia levar a tal interpretação, 

considerando-se a persistência (cf. Givón, 1983) do item plástico. No entanto, o uso 

do SN com nome nuclear inerentemente inespecífico (cf. Francis, 2003) – conceito – 

exclui qualquer ambigüidade. 

Ao contrário do exemplo acima, no caso abaixo, temos um contexto não-

ambíguo. Nesta situação do exemplo (57), o uso do pronome neutro isso ajuda a 

identificar que uma porção maior do texto está sendo englobada. Assim, o contexto 

não-ambíguo propicia o uso do pronome demonstrativo (cf. tabela 17), pois o falante 

pode “despender pouco esforço cognitivo” (Cavalcante, 2001: 128). 

 

(57) “Os tucanos devem estender a Lula a mão do entendimento. O lugar 
para se fazer isso  é o plenário do Congresso Nacional, diante das vistas do 
pessoal que mora ‘aqui embaixo’.” (Artigo de Opinião – O Globo, Vantagens 
do voto distrital, Tito Ryff, 08/07/2005) 
[isso ⇒ o lugar para se fazer esse gesto de estender a mão...] 
 

 

AMBIGÜIDADE 

CONTEXTUAL 

APL/T % PR 

Não-ambíguo 42/70 60 .81 

Ambíguo 3/56 5 .14 

TOTAL 45/126 36  

Tabela 17 – Influência da ambigüidade contextual 
na escolha do pronome demonstrativo neutro isso 
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A tabela acima nos revela que em um contexto sem ambigüidade há uma 

tendência de preenchimento de .81 pelo pronome isso em relação a .14 para seu 

uso em contextos ambíguos.Nossa interpretação é que essa preferência reflete, 

como dito acima, o menor esforço cognitivo despendido na identificação do contexto 

englobado ou do referente. 

 

 

5.2.2 – Gênero Textual 

 

Neste estudo, estamos analisando três gêneros jornalísticos – editorial, artigo 

de opinião e crônica. Embora estes gêneros sejam considerados 

predominantemente argumentativos (especialmente os dois primeiros), cada um 

apresenta características próprias (cf. 2.2). 

O nosso intuito com a análise dos dados em cada gênero era constatar se 

encontraríamos o predomínio de uma variante em determinado gênero, o que 

poderia trazer mais uma contribuição para as distinções entre os gêneros 

investigados. Desta forma, nesta seção, correlacionamos o gênero com o uso do 

pronome neutro isso. A tabela (18), a seguir, apresenta-nos o resultado desta 

análise. 

 

GÊNERO TEXTUAL APL/T % PR 

Crônica 24/41 59 .69 

Artigo de opinião 17/46 37 .50 

Editorial 4/39 10 .30 

TOTAL 45/126 36  

Tabela 18 – Influência do gênero textual na escolha 
do pronome demonstrativo neutro isso 
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Como podemos conferir na tabela, o gênero crônica foi o que mais favoreceu 

o uso do pronome neutro (.69), pois é um gênero mais informal, aproximando-se os 

resultados deste gênero com os da entrevista sociolingüística. Vejamos o exemplo 

(58) abaixo.  

 

(58) “Mesmo com um ‘i’ no nome, eu não tinha a menor idéia do que era 
‘pingo borrachinha’, pelo menos até ouvir o conselho do dr. Clóvis Sahione 
a sua cliente. A gente aprende uma porção de inutilidades ao longo da vida 
e fica sem saber de coisas indispensáveis como esse pequeno recurso 
gráfico a ser usado  na hora do aperto. Se eu estivesse no lugar do fiscal 
Carlos Eduardo Pereira Ramos, me daria mal, porque não ia entender: 
Pingo o quê?” E milhões de telespectadores iriam tomar conhecimento da 
minha ignorância. Vai ver que é por  isso  que nunca consegui abrir uma 
conta de US$ 18 milhões na Suíça. Quem manda não saber o básico?” 
(Crônica – O Globo, Pingo o quê?, Zuenir Ventura) 
[por isso ⇒ Vai ver que é pelo fato de aprender uma porção de inutilidades 
ao longo da vida e ficar sem saber coisas indispensáveis que nunca 
consegui abrir uma conta... ou Vai ver que é pelo fato de não saber o que é 
pingo que nunca consegui abrir uma conta...] 

 

Neste exemplo, vemos características específicas de um texto mais informal, 

mais coloquial, com recursos da oralidade. Há o uso da próclise logo no início da 

oração em “me daria mal”, podendo esta expressão também ser considerada uma 

gíria. O autor também faz a utilização da expressão “Quem manda...” com um tom 

irônico. Somando-se a este fato, temos o autor buscando um diálogo com o leitor e 

expondo sua falta de conhecimento sobre o assunto. Por esta exposição do autor, 

notamos que é um texto mais subjetivo, pessoal, pois há até o uso de pronomes de 

1ª pessoa (eu, a gente). 

Em um artigo de opinião, continuamos com um texto assinado, fato este que 

pode levar o autor a apresentar sua opinião, como podemos conferir no exemplo 

abaixo. 

 

(59) “Chega um tempo que não se diz mais: meu Deus? Tempo de absoluta 
depuração.” 
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Eu me pergunto o que Drummond estaria dizendo de tudo  isso . Ao ver o 
deputado Roberto Jefferson fazer as esdrúxulas declarações na televisão, o 
que Drummond diria sobre o sentimento do brasileiro? Há quantos anos nós 
ouvimos frases que prometiam um Brasil melhor. (...) 
Vivemos a era do risco, de um futuro incerto. Mas aqui, neste país, e 
especialmente na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, a situação  é a 
cada dia pior. Vemos uma população cada vez mais miserável e crescendo, 
meninas se prostituindo, colocando filhos no mundo, vivendo como bichos, 
catando comida nos lixos, sem banho, sem cama para dormir. (Artigo de 
Opinião – O Globo, Futuro incerto, Lilian Fontes, 09/07/2005) 
[tudo isso ⇒ Eu me pergunto o que Drummond estaria dizendo da situação 
de depuração do Brasil. 
a situação ⇒ a vida em um futuro incerto é a cada dia pior.] 
 

Logo no início do texto, a autora faz uso da primeira pessoa do singular, 

mostrando um pouco da sua indignação com a situação do Brasil na época. Depois 

ela passa a usar a primeira pessoa do plural, generalizando a opinião, estendendo-a 

a todos os brasileiros e incluindo o leitor. Como a autora é uma escritora, notamos 

que o texto não é tão denso e tão formal como outros artigos de opinião, o que torna 

sua leitura mais amena. 

 Já o gênero editorial é mais impessoal, pois o editor apresenta a opinião do 

grupo administrador do jornal, podendo até não ser a opinião dele, conforme 

podemos examinar no exemplo a seguir. 

 

(60) São perturbadores os alertas emitidos por moradores e comerciantes 
das favelas da Rocinha e do Vidigal e dos bairros vizinhos São Conrado e 
Leblon, conforme reportagem de Waleska Borges, ontem no Jornal do 
Brasil . Apesar do reforço da Polícia Militar, a comunidade reclama da 
insegurança e denuncia o que chama de “policiamento de fachada”. Os 
últimos episódios, que conduziram à morte o comando do tráfico na 
Rocinha, amplificaram os temores dos cidadãos. A essa constatação  
some-se a contabilização dos prejuízos provocados pela crise da segurança 
pública entre comerciantes da Zona Sul. (Editorial – Jornal do Brasil, O 
medo alerta, 03/11/2005) 
[essa constatação ⇒ À amplificação dos temores some-se a contabilização 
dos prejuízos...] 

 

O exemplo acima é um trecho que apresenta características de 

impessoalidade, na própria sentença em que encontramos o item de RE, temos o 

verbo na terceira pessoa do singular, estruturado na voz passiva sintética. Há o 
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debate de um tema de interesse do leitor do jornal, mas de forma sucinta, sem 

divagações.  

 Assim, o resultado da tabela apresenta uma congruência em relação ao 

comportamento dos resultados obtidos na modalidade oral, confirmando nossas 

expectativas. Eles apontam para o predomínio do pronome neutro nas crônicas, 

comportamento semelhante ao das entrevistas sociolingüísticas, que demonstram 

baixo uso de SNs (cf. Oliveira, 2000, 2001 e 2002, 2005b). Se tomarmos a escolha 

entre pronome neutro e SN como um reflexo do grau de formalismo, temos uma 

gradação entre a formalidade dos gêneros. A presença do pronome neutro é mais 

freqüente no texto mais informal (.69) – crônica –, passando para um 

comportamento intermediário no texto semi-formal (.50) – artigo de opinião – até o 

menor uso do pronome demonstrativo no texto mais formal – o editorial.  

 

 

5.2.3 – Função Sintática 

 

Buscamos correlacionar a função sintática com o uso de uma das formas 

preenchidas. Inicialmente tínhamos a distribuição que é apresentada na tabela (19). 

  

FUNÇÃO SINTÁTICA APL/T % 

Sujeito 14/62 23 

Objeto direto 13/29 45 

Objeto indireto 4/12 33 

Adjunto 14/23 61 

TOTAL 45/126 36 

Tabela 19 – Distribuição da função sintática no uso 
do pronome neutro isso 
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Devido ao pequeno número de dados, fizemos o mesmo amálgama do 

conjunto da variação ternária. A nossa hipótese era que com a manutenção do 

sujeito/tema, haveria uma possibilidade maior de uso do pronome neutro na função 

de sujeito. Entretanto, a tabela (20) nos mostra uma tendência diferente da 

esperada. 

 

FUNÇÃO SINTÁTICA APL/T % PR 

Sujeito 14/62 23 .39 

Outras funções 31/64 48 .60 

TOTAL 45/126 36  

Tabela 20 – Influência da função sintática para 
o uso do preenchimento pelo pronome neutro isso43 

 

Segundo os resultados encontrados, no corpus analisado, a tendência é de se 

encontrar, provavelmente, o pronome isso em outra função diferente da de sujeito 

(peso relativo de .60 para outras funções em relação a .39 para a função de sujeito), 

como podemos ver no exemplo (61) em que se tem a RE funcionando como um 

adjunto adverbial. 

 

(61) “O pobre do eletricista não tem nada com isso, é claro. Nem a 
população da sua cidade natal, que, por um viés arbitrário, acabou se vendo 
diretamente atingida pelo terrorismo. Toda indignação é justa e necessária. 
Mas que ninguém transforme qualquer novo caso em uma tentativa 
demagógica de se mostrar ativo e preocupado, aproveitando o espaço 
oferecido pela mídia para  isso .” (Crônica – JB, Enquanto isso, no Brasil, 
Vitor Paiva, 03/08/2005) 
[para isso ⇒ ...aproveitando o espaço oferecido pela mídia para se mostrar 
ativo e preocupado] 

 

Na tabela (19), vemos que há um equilíbrio no número de itens que 

funcionam como objeto direto (29 casos) ou adjuntos (23 casos). Esses itens que 

funcionam como adjunto foram tratados de duas formas para sua classificação: 

                                                 
43 A significância deste grupo de fatores no primeiro nível da rodada foi de .004. 
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como conectivos, se apareciam no início da oração (contexto excluído desta análise) 

ou como adjuntos (exemplo 61 acima), se viessem em uma outra posição na oração. 

Vejamos os exemplos (62) e (63) que foram analisados como conectivo. 

 

(62) “Vocês me desculpem mas vou pedir um tempo. Nem Santa Margarida 
Madalena dei Pazzi, que se amarrava numa pústula, agüentaria conviver 
com almas tão imundas como a de certos corruptores e corruptos deste 
nosso país. Por isso , hoje falarei de coisas mais amenas. Existem vampiros 
bons e vampiros maus. Bom vampiro, por exemplo, era o interpretado por 
Christopher Lee em 1958.” (Crônica – JB, Amenidades sangrentas, Fausto 
Wolff, 17/08/2005) 
[por isso ⇒ por ninguém agüentar o convívio com almas tão imundas, hoje 
falarei de coisas mais amenas] 
 

(63) “(...) Nessas condições, qual será o impacto histórico sobre o processo 
de construção democrática e sobre o desenvolvimento econômico e social 
da desmoralização pública e completa do arcabouço através do qual a 
representação política é eleita e exerce suas funções? 
Precisamos investigar para punir culpados, desmontar quadrilhas e redes 
criminosas, mas a esta altura apenas a investigação dos ilícitos – mesmo 
que profunda – e as punições – mesmo que numerosas e atingindo a quem 
quer que seja – serão suficientes para dar vazão aos sentimentos que vão 
se consolidando na sociedade ao passo em que ela toma conhecimento dos 
fatos da crise? 
Por essa razão , a reforma política é necessária, embora não seja 
suficiente. A discussão sobre a reforma política que a crise suscitou está 
mal colocada.” (Artigo de Opinião – O Globo, Constituinte para a reforma 
política, Sérgio Besserman Vianna, 03/08/2005) 
[por essa razão ⇒ Pelo fato de precisarmos punir e desmontar quadrilhas, a 
reforma política é necessária] 

 

A partir da análise dos dois exemplos acima, podemos depreender que a 

estrutura do elemento de RE é constituída de PREPOSIÇÃO + SN ou PRONOME 

DEMONSTRATIVO.  Esses itens estão ligando orações e passando uma noção 

semântica (idéia de conclusão, nos exemplos acima). Além desses itens, também 

encontramos com isso, com tal esquecimento, nisso, nesse caso, além disso, diante 

disso, diante dessa dramática radiografia, entre outros casos.   Essas formas 

aparecem no contexto como conectivos, por isso foram excluídas da análise, pois 

parecem estar passando por uma processo de gramaticalização, havendo a 

necessidade de um estudo mais aprofundado sobre o assunto. 
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5.2.4 – Orações Englobadas 

 

Embora este grupo de fatores não tenha sido selecionado pelo Varbrul, nossa 

expectativa sempre foi que com uma menor carga informacional sendo retomada, 

maior seria a tendência do uso do pronome neutro isso, conforme podemos conferir 

na tabela (21)44. 

 

Nº DE ORAÇÕES 

ENGLOBADAS 

APL/T % PR 

1 21/39 54 .70 

2 ou mais 24/87 28 .40 

TOTAL 45/126 36  

Tabela 21 – Influência do número de orações englobadas pela 
referência para o uso do preenchimento pelo pronome neutro isso 

 

A tabela confirma nossa expectativa, pois quando há a retomada de uma 

oração somente, a tendência de haver um preenchimento pelo pronome 

demonstrativo neutro isso é de .70 em relação a .40 em contextos que teremos um 

número maior de orações englobadas. 

Além disso, o preenchimento com o SN ajuda na nomeação, rotulação do 

referente quando existe um número maior de orações englobadas. Vejamos o 

exemplo (64) a seguir. 

 

(64) “O avanço da democracia profunda, hoje em dia, supõe um teor de 
dissenso crescente, que se deve ler à margem de todo resultado ostensivo 
do voto. No caso da França, deixou-se levar pela raiva da hora, contra o 
governo, tal como, a 23 de outubro, por um inconformismo com as 
instituições políticas, como revelaria a atual crise do denuncismo, nascido 
como um parasita sobre a estabilidade econômica do país. Os muitos ‘nãos’ 
entremostram outros indicadores. Manifestam a contaminação geral da 
opinião pública, pela prática unanimidade da máquina mediática em repúdio 

                                                 
44 A significância deste grupo de fatores no primeiro nível da rodada foi de .007 no step up.  
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ao governo. Exprimem o desagrado clássico das classes médias, ainda 
presas ao seu fantasma lacerdista, em moralismo sazonal, ou possível 
impaciência com o atraso das promessas petistas, de efetiva mudança do 
país. Sobretudo, entretanto, traduziriam mais que um repúdio ao governo 
como tal, a desaprovação das políticas de segurança pública, estaduais, 
para por fim a violência generalizada nas megalópoles brasileiras. 
Esse sentimento  difuso  reforça-se na recrudescência do direito à 
salvaguarda pessoal expresso, menos na posse material da arma, que na 
rejeição a confiabilidade pública no combate à violência, de par com o 
avanço dos direitos humanos que vem, no plano federal, marcando o 
presente governo.” (Artigo de Opinião – JB, Os muitos “não” do referendo, 
Candido Mendes, 02/11/2005) 
[esse sentimento difuso ⇒  o fato de muitas pessoas votarem não reforça-
se na recrudescência do direito à salvaguarda pessoal...] 

 

 

5.3 – ANÁLISE DOS SUJEITOS DE RE NOS CONTEXTOS PREENCHIDOS X 

NÃO-PREENCHIDOS 

 

Utilizamos ainda o programa Varbrul, a fim de ver quais fatores também se 

correlacionam exclusivamente com a RE na função de sujeito. 

A maioria dos trabalhos apresentados na seção 3 deste trabalho, só lidou com 

os itens de RE que apareceram na posição de sujeito, por este motivo, queríamos 

ver se algum fator ainda se mantinha ou se outros passaram a se correlacionar com 

os itens na função de sujeito. Como o sujeito de RE é um dos contextos que ainda 

favorece o não-preenchimento (cf. 3), adotamos como valor de aplicação a anáfora 

zero. 

Desta forma, tivemos a seleção de quatro grupos de fatores que se 

correlacionam com o não-preenchimento do sujeito da RE. Três grupos já tinham 

sido selecionados na análise geral do subgrupo do preenchimento versus o não-

preenchimento (ambigüidade contextual, número de orações englobadas e o tipo 

semântico do verbo). Entretanto, neste momento, o gênero textual também apareceu 

como condicionador na escolha pelo o uso da anáfora zero na função de sujeito. 
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A tabela (22) a seguir apresenta a influência da ambigüidade contextual. O 

contexto não-ambíguo é o que favorece o uso da anáfora zero na função de sujeito 

com um peso relativo de .69 em relação a .17 em um contexto ambíguo. Há uma 

diferença muito grande entre os pesos (.52). Os exemplos (28) e (29) no item 5.1.1 

acima ilustram os contextos não-ambíguos e ambíguos, respectivamente. 

 

AMBIGÜIDADE 

CONTEXTUAL 

APL/T % PR 

Não-ambíguo 76/149 51 .69 

Ambíguo 7/74 9 .17 

TOTAL 83/223 37  

Tabela 22 – Influência da ambigüidade contextual 
no uso da anáfora zero nos sujeitos de  RE 

 

O fato de o sujeito de RE englobar um número menor de orações também 

favorece o uso da anáfora zero, conforme podemos verificar na tabela (23). 

 

Nº DE ORAÇÕES 

ENGLOBADAS 

APL/T % PR 

1 44/81 54 .69 

2 ou mais 39/142 27 .39 

TOTAL 83/223 37  

Tabela 23 – Influência do número de orações englobadas pela 
referência no uso da anáfora zero nos sujeitos de  RE 

 

Segundo os nossos resultados, quando a remissão é a apenas uma oração, a 

tendência a haver o uso da anáfora zero é de .69 em relação a .39 nos contextos em 

que um maior número de orações são englobadas, como já conferimos nos 

exemplos (40) e (41) anteriormente na seção 5.1.3. 
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Na tabela a seguir, o fator lingüístico que demonstra correlação com o uso da 

anáfora zero é o verbo ser, que demonstra influência em todos os estudos já feitos 

de RE (cf. 3). A presença do verbo ser condiciona o contexto em um peso relativo de 

.60 para o uso da anáfora zero em relação a .40 com outros verbos. 

 

VERBO APL/T % PR 

Ser 58/115 50 .60 

Outros verbos 25/108 23 .40 

TOTAL 83/223 37  

Tabela 24 – Influência do verbo no uso 
da anáfora zero nos sujeitos de  RE 

 

O último fator selecionado nesta rodada foi o gênero textual. Há um 

continuum no uso da anáfora zero na função de sujeito de acordo com o gênero 

textual que é analisado, conforme podemos ver na tabela (25).  

 

GÊNERO TEXTUAL APL/T % PR 

Editorial 27/56 48 .69 

Artigo de opinião 33/98 34 .47 

Crônica 23/69 33 .39 

TOTAL 83/223 37  

Tabela 25 – Influência do gênero textual no uso 
da anáfora zero nos sujeitos de  RE 

 

De acordo com a tabela acima, o gênero que mais favorece o uso da anáfora 

zero na função de sujeito é o editorial (.69), seguido do artigo de opinião (.47), vindo 

por último a crônica (.39). Como vimos em 2.2.1.1, este resultado pode dever-se ao 

fato de o editorial ser um gênero mais formal e impessoal. O artigo de opinião é 

semi-formal e um pouco pessoal – especialmente aquele escrito por jornalistas (cf. 

2.2.1.2). Todavia, a crônica fica no outro extremo, pois é um texto mais coloquial, 
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com características próximas da fala no seu uso menos monitorado, como o 

resultado que obtivemos nas entrevistas sociolingüísticas, fato este que favorece o 

preenchimento (cf. 2.2.1.3 e 3). 

Uma das características do editorial é a busca de desenvolver um único tema, 

ou seja, a condensibilidade (cf. seção 2.2.1.1). Este fator requer que o autor seja 

mais direto em seu discurso, não podendo fazer muitas digressões. Por este motivo, 

é mais freqüente termos textos com uma continuidade tópica e referencial. Então, 

esta característica ajuda na manutenção referencial, o que favorece o uso da 

anáfora zero. 

Como vimos neste capítulo, a RE continua sendo um contexto de resistência 

ao preenchimento nos casos em que há a possibilidade de omissão do item 

referencial, pois 32% dos casos de RE (cf. 5.1) ainda são de anáfora zero, ou seja, 

da forma não-preenchida. Nesta análise, também pudemos constatar que a 

ambigüidade contextual é o fator mais forte, que favorece tanto a presença do SN 

vs. pronome demonstrativo quando o contexto apresenta outro item disputando o 

papel de referente, como faz evitar a anáfora zero. 



6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo analisou o fenômeno da referência estendida , fenômeno 

coesivo em que alguns itens da língua fazem remissão a uma extensão maior do 

texto. Em português, os elementos que podem funcionar desta forma são o sintagma 

nominal (SN), o pronome demonstrativo neutro isso ou a anáfora zero. Como 

podemos encontrar tais formas em contextos de variação, seguimos a abordagem 

teórico-metodológica da Sociolingüística Laboviana, para uma análise empírica de 

natureza quantitativa. 

Organizamos um corpus a partir de textos da modalidade escrita 

predominantemente argumentativos dos gêneros editorial, artigo de opinião e 

crônica, extraídos dos jornais O Globo e Jornal do Brasil, na sua forma impressa, 

entre os anos de 2003 e 2005. 

Nosso trabalho concentrou-se em provar duas hipóteses básicas: se a 

escolha de uma das formas alternantes poderia ajudar na identificação e 

caracterização de cada um dos três gêneros jornalísticos investigados; e se o uso 

em causa representaria ainda um contexto de resistência ao  preenchimento do item 

de RE, considerando-se trabalhos que atualmente apontam para uma tendência 

cada vez maior de representação plena do sujeito (cf. Duarte, 2003). 

A remissão a porções maiores do texto tem, desde o estudo inicial de Halliday 

e Hasan (1984), recebido atenção crescente dos pesquisadores, que vem adotando 

vários termos para designá-la: encapsulamento anafórico, rotulação, nomeação, 

entre outros (cf. seção 2.1.2). Entretanto, resolvemos continuar adotando a 

expressão referência estendida (RE), por ser a mais adequada a nosso ver, aos 

fatos aqui tratados.  
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Em nosso estudo, constatamos que, na modalidade escrita, nos gêneros aqui 

investigados, o preenchimento, por SN ou pelo pronome demonstrativo neutro isso, 

prevalece em relação à opção de não preenchimento (anáfora zero). Temos um total 

de 66% dos contextos de RE na forma preenchida (35% com SN e 31% com 

pronome demonstrativo neutro) na função de sujeito. Este aumento é considerável 

em relação à pesquisa realizada na língua falada com sujeitos de RE (cf. 3), em que 

quase não encontrávamos itens expressos por SN. Na pesquisa de Oliveira (2000, 

2001, 2002, 2005b), somente 1% dos casos era de SN. 

Embora trabalhemos com três formas alternantes, notamos que em alguns 

contextos não era possível fazer uso da anáfora zero (cf. 4.1). Assim, os dados da 

análise foram separados em dois subconjuntos: o da variação ternária (SN, pronome 

neutro isso, anáfora zero) e o da variação binária (SN e pronome demonstrativo 

neutro). Mesmo com a divisão em dois subgrupos, os grupos de fatores postulados 

como possivelmente correlacionado às formas variantes foram os mesmos, sendo, 

contudo, a análise feita separadamente.  

Na variação ternária, seis dos grupos de fatores investigados mostraram-se 

estatisticamente significativos para o uso da anáfora zero: a ambigüidade contextual, 

o tipo semântico do verbo, o número de orações englobadas, o direcionamento 

fórico, a função sintática e o tipo da oração. 

A ambigüidade contextual foi o primeiro fator lingüístico selecionado pelo 

programa computacional. O contexto não-ambíguo é o mais propício ao uso da 

anáfora zero (.64 em relação a .19 em contextos ambíguos), pois há uma facilidade 

maior na identificação do referente retomado. Este resultado era completamente 

esperado e vai ao encontro dos resultados de outros trabalhos que envolvem a 

anáfora zero e a ambigüidade (cf. Paredes Silva, 1988; Oliveira, 2005b). 



 
 

126

Buscamos examinar a transitividade seguindo a conceituação de Halliday 

(1994), referente aos processos verbais. Seguindo esta abordagem, constatamos 

que os verbos relacionais são os mais freqüentes em um contexto de RE (49%). 

Após um exame minucioso dos verbos relacionais, constatamos que o grupo é 

constituído pelo verbo ser em sua grande maioria (76% dos casos), sendo este o 

que mais favorece o uso da anáfora zero (.59 em relação a .45 dos outros tipos de 

verbo). O verbo ser faz uma relação entre os participantes do processo, 

classificando ou identificando um deles, o que permite a produção de predicados 

nominais, de natureza avaliativa. Sendo a construção própria do texto 

argumentativo, essa preferência contribui para a avaliação argumentativa. 

O outro fator que favorece a anáfora zero é o número de orações englobadas. 

Quando há a retomada de uma única oração, o peso relativo para a omissão do 

termo é de .64 (em relação a .42 para duas ou mais orações englobadas). Este 

resultado é justificável, pois havendo um número menor de orações tomadas como 

um fato, tem-se menor carga informacional a recuperar, o que promove a omissão 

do item englobante. 

Também associamos a diferença entre itens de RE que remetiam a partes 

antecedentes do discurso (direcionamento anafórico), subseqüentes 

(direcionamento catafórico) ou que apresentavam as duas funções (duplo). Foi 

interessante constatar que o direcionamento catafórico é o que mais favorece o uso 

da anáfora zero (.83 em relação a .48), acreditamos que por ajudar na continuidade 

tópica e, assim, também ocorrer a manutenção da referência. Como eles se 

posicionam no início ou no meio do tópico, não apresentam valor de fecho do tópico, 

pois quando o item aparece no fechamento do tópico, espera-se a presença de um 

elemento mais avaliativo. 
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Em relação à função sintática, investigamos todas as funções em que 

encontramos um item da RE (sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento 

nominal, adjuntos). Contudo, por não haver itens de RE em algumas funções, 

acabamos opondo a função de sujeito, que é a mais freqüente (67% dos casos), a 

todas as outras funções. Dessa forma, constatamos que a função de sujeito é a que 

mais favorece a anáfora zero (.58 em relação a .34 em outras funções), 

apresentando uma diferença de .24. Na língua escrita, o sujeito de uma oração 

costuma coincidir com o tópico/tema (cf. Paredes Silva, 1988), que, geralmente, 

mantêm-se quando há uma continuidade tópica. Segundo Givón (1983, 1995), há 

uma tendência à continuidade de tópico/tema no discurso humano. Com essa 

continuidade, é mais fácil identificar o referente, o que favoreceria seu não-

preenchimento. 

A análise das orações em que há a presença de um elemento de RE 

começou seguindo a abordagem da Gramática Tradicional. Amálgamas posteriores, 

contudo, levaram-nos a opor os contextos no que diz respeito a sua relação sintática 

(orações sintaticamente independentes vs. orações sintaticamente dependentes). 

Assim, o resultado que encontramos foi que, em contextos sintaticamente 

independentes, a preferência pelo uso da anáfora zero é de .57 em relação a .43 em 

orações sintaticamente dependentes. Paredes Silva (1985) e Paredes Silva e 

Sagres (1992) já haviam constatado uma tendência de a RE predominar em orações 

independentes, interpretando tal tendência através do caráter finalizador de tais 

orações (“arremate”). 

Quanto à análise da variação binária (SN x pronome isso), temos como 

principais fatores correlacionados ao uso do pronome demonstrativo neutro isso 

também a ambigüidade contextual, e o gênero textual. 
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Em um contexto não-ambíguo, temos um peso relativo de .81 associado ao 

uso do pronome demonstrativo neutro em relação a .14 em contextos ambíguos, 

uma forte polarização de resultados, como se constata pela diferença de .67. O 

pronome neutro, além de não demandar esforço cognitivo maior na sua 

interpretação, sinaliza que é uma porção maior do texto que está sendo retomada e 

não um item específico. 

Por último, o gênero textual se mostra relevante na escolha do pronome 

neutro isso. A crônica é o gênero que mais favorece o pronome neutro (.69) – em 

relação a .50 no artigo de opinião, e .30 no editorial. Com estes resultados, podemos 

notar que há um continuum entre os gêneros em relação à sua formalidade, se 

tomarmos a escolha da variante isso como um indício de uso mais coloquial. . A 

maior preferência de uso do pronome neutro está no texto mais subjetivo, que 

muitas vezes conversa com o leitor (crônica), essa preferência fica num nível 

intermediário num texto semiformal (artigo de opinião), e por último temos um texto 

mais formal e impessoal (editorial).  Além disso, o comportamento dos itens de RE 

na crônica, gênero caracterizado por sua informalidade e leveza, é o que mais se 

aproxima do que foi encontrado na modalidade falada, no gênero da entrevista 

sociolingüística (cf. 3). 

 Após as análises dos dois subgrupos, resolvemos detalhar melhor os 

sujeitos de RE  no subgrupo dos contextos preenchidos vs. não-preenchidos. O 

motivo é que constatamos que a maior parte dos dados analisados neste subgrupo é 

de sujeitos (67%). Com este intuito, fizemos uma rodada com os dados de sujeito da 

variação ternária para ver quais grupos de fatores se correlacionam ao uso da 

anáfora zero exclusivamente nesta função sintática. 
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Nesta rodada dos sujeitos de  RE, tendo a anáfora zero como aplicação, os 

fatores selecionados foram a ambigüidade contextual, o número de orações 

englobadas, o tipo do verbo e o gênero textual. Mais uma vez, em um contexto não-

ambíguo, a possibilidade de encontrarmos a anáfora zero é bem superior (.69) em 

relação a um contexto ambíguo (.17). Junto a esta característica, temos o número de 

orações englobadas. Quanto menos orações forem englobadas pelo sujeito de  RE, 

maior a tendência ao uso da anáfora zero (.69 em relação .39 com duas ou mais 

orações). E também o verbo que mais favorece o uso da anáfora zero na função de 

sujeito é o verbo ser (.60 em relação a .40 com outros verbos). 

De acordo com o gênero textual, o editorial é o que mais favorece o uso da 

anáfora zero (.69 em relação a .47 no artigo de opinião e .39 na crônica), pois é um 

texto mais impessoal – disponibilizando o uso de um fato como sujeito –, e que lida, 

geralmente, com um único tema, por ser um texto menor, facilitando a manutenção 

de referência. Além disso, consideramos que o editorial tem uma argumentação com 

estruturas mais predicativas (verbo ser + predicativo). Sendo assim, acreditamos 

que é um gênero em que encontramos mais verbo ser nos contextos de RE, fator 

que favorece a anáfora zero. 

Este resultado está de acordo com o que encontramos no subconjunto da 

variação binária, em que ocorria o oposto. Assim, podemos afirmar que a 

preferência de uso de uma das formas variantes está mais correlacionada com um 

dos três gêneros, apresentando, então, um gradiente de formalidade, indo do mais 

informal para o mais formal, dos gêneros analisados: a crônica (texto mais informal e 

pessoal) apresenta preferência pelo pronome isso; o artigo de opinião (texto 

semiformal e semipessoal, principalmente quando produzido por um jornalista de 

profissão, que busca um tom de diálogo com seu  leitor habitual) com um 
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comportamento intermediário em relação à escolha do pronome neutro ou da 

anáfora zero; e, por último, o editorial (texto mais formal e impessoal dos três, 

demonstrando a preferência pela anáfora zero). 

Com esses resultados, podemos afirmar que em um contexto não-ambíguo e 

com a presença do verbo ser, principais fatores favorecedores do uso da anáfora 

zero, tanto na análise geral da RE quanto na de sujeito de RE , tenderemos a 

encontrar a RE na sua forma não-preenchida (anáfora zero). 

Após a análise dos dados deste estudo, podemos também fazer uma 

comparação com os estudos realizados anteriormente. 

Em todos os estudos, podemos depreender a relevância do verbo ser na 

construção argumentativa do texto. Ele é o verbo que prevalece em contextos de 

RE, principalmente com a anáfora zero, pois geralmente exprime um comentário 

avaliativo ou uma constatação45. 

Como a RE tem uma função de englobar uma porção maior do texto, ela 

ajuda na continuidade da referência sem ocorrer a repetição do mesmo elemento. 

De acordo com a facilidade ou dificuldade de identificação da referência, o autor do 

texto faz sua escolha entre uma das formas variantes: anáfora zero – pronome 

demonstrativo neutro isso – SN, gerando uma escala de referência, do referente 

mais acessível ao menos acessível. 

Nesta pesquisa, deparamo-nos com algumas formas de RE que 

consideramos funcionar como conectivos. Nossa visão é que elas já estão passando 

por um processo de gramaticalização, como é o caso de nisto, por isso, com isso. 

Essas formas convivem ainda com expressões tais como: neste caso, por essa 

razão, com este comportamento, por exemplo, o que indica que o processo está em 
                                                 
45 Segundo Paredes Silva e Sagres (1992), um comentário apresenta uma avaliação subjetiva do 
autor sobre o que escreve; e uma constatação representa uma posição mais distanciada do autor, 
não apresentando um caráter avaliativo.  
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curso. Por este motivo, podem ser estudadas com um olhar variacionista, sendo este 

um desmembramento para um trabalho futuro. 

Embora saibamos dos obstáculos em analisar a variação em um fenômeno 

sintático-discursivo (cf. 2.3), como a dificuldade em distinguir, de fato, os contextos 

de variação, cremos que esta pesquisa representa uma  contribuição aos estudos 

atuais da Lingüística Textual, na área da coesão. Em especial, ela evidencia as 

vantagens da associação de um tratamento variacionista ao fenômeno estudado, 

pois permite a comprovação empírica das hipóteses formuladas.   

Além disso, traz alguns elementos adicionais ao complexo estudo dos 

gêneros discursivos, de interesse tão atual para os professores de língua 

portuguesa. 

Finalmente, aponta-nos também caminhos para outros desmembramentos, 

como o estudo de elementos que, mantendo ainda esse caráter englobante da RE, 

parecem em vias de se tornarem conectivos, por um processo de gramaticalização. 
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ANEXO 1 – ALGUNS TEXTOS COMPLETOS UTILIZADOS NO ESTUDO 

 

 

EXEMPLO (4) 

Ser direito dá cadeia 

Aconteceu entre Brasília e Cuiabá um episódio que deve levar os procuradores do 

Ministério Público e a imprensa a refletirem sobre seus papéis na defesa da lei dos 

direitos dos cidadãos. 

Deu-se o seguinte: 

No dia 2 de junho os esforços do procurador Mário Lúcio Avelar e da Polícia 

Federal resultaram no desencadeamento da Operação Curupira, destinada a 

capturar larápios que se haviam associado a quadrilhas de desmatadores de terras 

indígenas. Em poucos dias encarceraram-se 93 pessoas. O maior peixe da rede, 

preso a pedido do procurador, chamou-se Antônio Carlos Hummel, diretor de 

Florestas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o Ibama. Depois de ser tratado 

como foragido, Hummel se apresentou à Polícia Federal, em Brasília. Viajou 

algemado para Cuiabá. Aos 50 anos, esse engenheiro florestal com 23 de anos 

serviço público, dois filhos, um apartamento de três quartos e dois carros Gol, foi 

transformado no seguinte: 

Segundo o procurador, “ele autorizou operações ilegais que levaram à 

comercialização de dez milhões de metros cúbicos de madeira”. (Feitas as contas, 

noticiou-se que a quadrilha desmatou área equivalente a 52 mil campos de futebol, 

tirando madeira suficiente para encher 66 mil caminhões, ao valor de quase R$ 900 

milhões.) Faz bem à saúde pública que o Ministério Público corra atrás da ladroeira 

florestal, mas havia uma questão pendente na cadeia de Cuiabá: e o que é que 

Hummel teve a ver com isto ? A esta altura, guardado numa cela, o engenheiro 

chorava. 

O presidente do Ibama defendeu-o e a ministra Marina Silva lembrou que não 

recebera o inquérito que o incriminava. “Se ela quiser eu envio para ela. Já mandei 

uma cópia para a PF, é só ela pedir que vai entender tudo”, respondeu o doutor 

Avelar. 

No dia 7, depois de passar quatro noites na cadeia, o engenheiro soube, pelo 

procurador, que seria solto. Só então iriam ouvi-lo. Com a palavra o delegado federal 

Tardelli Boaventura, responsável pelas investigações da Curupira: “O procurador 



138 
 

acompanhou o interrogatório. A Polícia Federal não tinha nada contra ele. No final, o 

procurador concluiu que não deveria sequer ter indiciado ele.” 

Vai-se à internet e cadê a notícia de que Hummel foi desonerado e solto? Foi 

publicada aqui e ali, magra como um faquir. Jogou-se fora o trigo e mascou-se o 

joio. Um diretor de órgão público avançando no patrimônio da Viúva não chega a ser 

novidade. Sensacional é o servidor honesto ir para a cadeia e vir a saber, antes de 

ser ouvido, que será solto sem mais nem menos. Isso  é que é notícia, como diz 

Hummel: “Ser direito dá cadeia.” 

O sujeito trabalha a vida toda naquilo que gosta, servindo ao Estado na defesa do 

meio ambiente. Constrói uma reputação internacional e, de uma hora para outra, 

está em cana, com a vida triturada. Desde a prisão de Edmond Dantés sabe-se que 

coisas desse tipo podem acontecer, até por acidente. Hummel não pretende ser um 

Conde de Monte Cristo, mas vai à Justiça para entender o que lhe aconteceu. 

O engenheiro estava na cadeia enquanto a ECT do ministro Eunício Oliveira 

contratava como consultores diretores que demitira. Henrique Meirelles e Romero 

Jucá continuavam no Banco Central e no Ministério da Previdência. Ambos 

respondem a inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Lula, que não sabia do 

men$alão, prefere mantê-los nos cargos. Já o pobre (pobre mesmo) Hummel foi 

preventivamente afastado da diretoria de Florestas do Ibama. (Artigo de Opinião – O 

Globo, Elio Gaspari, 22/06/2005) 

 

 

EXEMPLO (5) 

Falta consciência sobre os riscos 

A saúde pública no mundo enfrenta hoje uma situação muito séria em relação 

às doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e suas conseqüências. A Aids, por 

exemplo, transformou-se num verdadeiro flagelo na África, estimulada pela 

ignorância, a crendice e a falta de recursos. No Brasil, apesar dos avanços 

registrados no controle e no tratamento da Aids, outras DSTs não recebem a mesma 

atenção por parte da mídia e das autoridades. É o caso das hepatites virais, 

especificamente o da hepatite B, uma doença altamente contagiosa, silenciosa em 

seus efeitos e potencialmente mortal. 

Para que todos tenham uma idéia de sua gravidade, basta dizer que a 

hepatite B é dez vezes mais contagiosa do que a Aids e afeta hoje cerca de 400 
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milhões de pessoas no mundo, alcançando a posição de nona principal causa de 

mortalidade do planeta. Só no Brasil, 6 mil pessoas a cada ano descobrem que 

foram contaminadas pelo vírus. 

Por conta dessa  progressão , a estimativa do Ministério da Saúde é de que 

existam atualmente dois milhões de brasileiros portadores crônicos do vírus da 

hepatite B. Desses, pelo menos 300 mil precisariam de tratamento contínuo. Mas 

apenas 9 mil deles – isso mesmo, somente 3% – recebem assistência pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

A maior causa da falta de tratamento para esses pacientes é a 

desinformação. A hepatite B pode ser extremamente silenciosa e somente 

apresentar sintomas em seu estágio mais avançado. Isso  significa que qualquer um 

de nós pode estar contaminado. Até porque o contágio pode ocorrer nas situações 

mais prosaicas possíveis: relações sexuais sem camisinha, manicures, dentistas, 

cirurgias, tatuagens, piercings etc. 

Efetivamente a mais contagiosa das hepatites virais, a hepatite B é uma 

doença inflamatória e fibrosante que compromete as funções do fígado. Caso não 

seja diagnosticada em tempo e tratada adequadamente, a hepatite B pode levar a 

graves conseqüências, como cirrose e câncer hepático. A hepatite B é, portanto, 

potencialmente mortal. Vale a pena ressaltar que existe vacina eficaz para evitar a 

hepatite B, estando disponível para recém-nascidos, crianças e jovens até 19 anos. 

Por tudo isso, a Sociedade Brasileira de Hepatologia (SBH) decidiu lançar 

nacionalmente a campanha “Hepa! Hepatite B: Preste Atenção”, com o objetivo de 

conscientizar a população sobre a gravidade da doença. É importante realizar o 

teste para sua detecção, fazer o acompanhamento dos casos crônicos, estipulando 

tratamento quando necessário, e continuar alertando para a necessidade da 

vacinação. A campanha está sendo estrelada pelo casal de atores Stênio Garcia e 

Marilene Saade, que têm um importante testemunho a dar aos brasileiros. 

Marilene se contaminou com o vírus da hepatite B ao fazer uma tatuagem e 

passou por momentos de angústia e incerteza por não saber se sua doença se 

tornaria crônica. Nesse período, teve de abdicar de sua carreira para se tratar. 

Felizmente, graças aos cuidados adequados prescritos por um hepatologista, 

Marilene se curou e pode hoje ser uma ativa porta-voz da importância da 

conscientização pública sobre o risco da hepatite B. Stênio, ao fazer o exame 
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diagnóstico, descobriu que tivera contato com o vírus, mas se livrara da doença, 

estando imunizado. 

A campanha tem agora uma série de instrumentos para informar a população. 

Quem quiser mais informações sobre a doença pode acessar o nosso site 

(www.hepab.com.br) ou ligar para o nosso telefone 0800 286 8888. A ligação é 

gratuita. 

Nosso objetivo é fazer com que as pessoas percebam o risco a que estão 

expostas, protejam-se e, caso considerem necessário, façam o teste para saber se 

estão infectadas. Avanços médicos oferecem atualmente uma boa notícia para os 

pacientes com hepatite B: o controle da doença pode ser conseguido com 

medicamentos, cada dia mais eficazes e com menos efeitos adversos, permitindo 

aos indivíduos com hepatite crônica viver suas vidas de forma praticamente normal. 

Não podemos nos enganar. Apenas a educação e a consciência dos riscos a 

que estamos expostos podem levar a uma redução considerável da cadeia de 

transmissão de DSTs. A informação é seguramente a nossa maior aliada. (Artigo de 

Opinião – O Globo, Edna Strauss, 23/06/2005) 

 

 

EXEMPLO (6) 

De MarioCovas@edu para FHC@psdb.org  

Caro Fernando, 

Você deve saber ∅∅∅∅. Só se fala na necessidade de um encontro seu com o 

Lula, prenúncio de uma aliança do PSDB com o PT. A iniciativa  garantiria a 

governabilidade, ∅ isolaria o atraso e ∅ permitiria ao país ir adiante. É coisa do 

Tinhoso. ∅ Resultará no desrespeito aos nossos eleitores e ∅ transferirá para 

nossas costas a paralisia administrativa do governo. Tome distância do aparelho 

petista. Se arruinaram o Lula, imagine o que farão aos outros. 

Lembra-se da última vez que nos pediram para socorrer um governo 

moralmente danificado? O Fernando Collor te chamou ao palácio e ofereceu o 

Itamaraty. Foi em abril de 1992. Felizmente recusamos a aliança. Eu tive um papel 

nessa  história , mas a esta altura da eternidade não disputo rodapé de biografia. 

Nunca precisei de aliança para exercer e impor meu padrão de moralidade. 
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Conte a esses rapazes que querem ir à Granja do Torto o que teria 

acontecido a você e ao Tasso Jereissati se o PSDB fosse atrás do Collor, como 

queria o Ciro Gomes. Tucano seria uma espécie extinta. Uma preliminar: daqui de 

onde estou sei perfeitamente quais são as semelhanças e as diferenças entre Collor 

e Lula. Infelizmente, não posso me alongar nesse  assunto . Em 1997 o Lula disse, 

durante um jantar, que “o meu sonho é fazer um entendimento com o Mário Covas”. 

Talvez fosse o meu também. Mesmo assim, se até hoje Lula não veio a público dizer 

que não sabia de nada, por que um tucano haverá de dizer que ele de nada sabia? 

Domingo passado eu e o Capablanca passamos pelo Fest Rock de Belém. 

Esse cubano genial tornou-se meu parceiro de xadrez. Professor, para ser mais 

preciso. Enquanto Capa andou por aí, até 1942, ensinou que os desfechos das 

partidas devem ser tão estudados quanto as aberturas. O desfecho de uma aliança 

costurada no Torto será o contágio dos tucanos. Matematicamente, as coisas ficarão 

assim: PT = PSDB, portanto, PT + PSDB = PT + PT, ou PSDB + PSDB. 

Ouça o que nós ouvimos do Samuel Rosa, da banda Skank: 

“Todos só estão atrás do dinheiro. O negócio é saber quem vai meter primeiro 

a mão na grana.” 

E do Biquíni Cavadão: 

“Eu sou do povo, eu sou um zé-ninguém. 

Aqui embaixo as leis são diferentes.” 

O Brasil já precisou de um choque de capitalismo. Hoje ele precisa de um 

choque moral. Não será fazendo acertos no Torto que devolveremos a esperança 

aos brasileiros. 

Os tucanos devem estender a Lula a mão do entendimento. O lugar para se 

fazer isso  é o plenário do Congresso Nacional, diante das vistas do pessoal que 

mora “aqui embaixo”. Uma aliança PT-PSDB deverá ser pública, transparente e 

pontual. Como os amores de Vinicius de Moraes, será “eterna enquanto dure”. Se o 

PT tiver agenda, haverá o que apoiar. 

Se essa aliança funcionar no plenário do Congresso, ela será ética e 

benfazeja. Se precisar passar pelo Torto, sabemos como acabará. Na melhor das 

hipóteses você receberá de Lula um cheque em branco, como o que ele passou ao 

Roberto Jefferson. 

Cheguei a pensar em jogar fora esta mensagem. O Montoro, que está aqui 

comigo, achou-a muito dura com o PT. Ele concorda com a aliança de plenário, feita 
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no chão do Congresso. Discorda do tom. Você conhece essa doce alma que é o 

Montoro e conhece a mim. Não tenho outro tom. 

Recomende-me a D. Ruth e fique com um abraço do 

Mário. 

(Artigo de Opinião – O Globo, De MarioCovas@edu para FHC@psdb.org, Elio 

Gaspari, 06/07/2005) 

 

 

EXEMPLO (7) 

Olhar estrangeiro  

Eu sou um otário. Pelo menos três vezes ao dia o universo conspira a fim de 

me jogar isso  na cara. Não se trata de perseguição. É escolha. Nem Daniel Dantas 

nem vendedor de artesanato em Mauá. Meio-termo. Sem a fúria predatória pelo 

dinheiro, mas também sem o desapego completo às moedas que respingam na 

conta corrente. Nesses termos, vive-se basicamente para se pagar o aluguel em dia. 

Com as sobras compram-se os periféricos: livros, cinema, comida, bebida. Vez que 

outra acontece de adoecer. Então se elimina algum título da lista, exclui-se um filme, 

falta-se ao compromisso de ir ao bar para salvar o mundo por alguns dias até que 

tudo se resolva. 

A idéia do mínimo conforto talvez seja o pior dos fantasmas que assombra 

tipos como eu. Não nos interessam os fundos de pensão nem o Banco Santos, 

contanto que não nos falte o suficiente na hora de passar o Visa Electron na padaria. 

Os grandes planos vão descansando em algum canto escuro da memória, perdendo 

espaço para as pretensões medianas, para os compromissos menores, para as 

questões minúsculas do dia-a-dia. E, quando se vê, a idéia de se atravessar alguns 

meses num país distante se tornou algo tão improvável quanto ser centroavante da 

Seleção Brasileira. Durante muito tempo, meu projeto de vida foi trabalhar para 

acumular o suficiente que me permitisse viajar em boa companhia ao menos de dois 

em dois anos, para rever os amigos que andam espalhados pelo mundo. Hoje, me 

conforta a idéia de apenas recebê-los e bancar o guia por um Rio de Janeiro que 

mal conheço. 

Lawrence e Max são franceses. Roque é angolano e Minna é sueca, e 

coincidiu de os quatro desembarcarem no Rio ao mesmo tempo. Max e Lawrence 

vieram de Istambul, onde viveram os últimos seis meses. Roque e Minna estavam 
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na Noruega, e vêm de lá as economias providenciadas para essa temporada de 

cinco meses viajando de ônibus pela América Latina. 

Encontraram-me dispostos a vasculhar a cidade inteira no prazo de três dias. 

Estou aqui há quatro anos e sequer sei chegar ao Corcovado sem pedir informações 

a algum transeunte. Tive que receber a visita de quatro gringos aventureiros para 

começar a sair de casa e prestar mais atenção na cidade que escolhi para viver, e 

isso  não deixou de ser um grande acontecimento para mim. É impressionante como 

o Rio consegue despertar as reações mais estranhas naqueles que vêm de muito 

longe para vê-lo pela primeira vez. Graças a eles fiz um agradável intensivo por 

quase todos os cantos da cidade e confesso que isso  me serviu para rever alguns 

ranços que eu andava alimentando por conta do comodismo e do medo da violência. 

Nossa despedida deu-se em grande estilo, ao encerrar o dia no alto de uma das 

pedras do Arpoador. Aos quatro o exercício pareceu a coisa mais simples de se 

cumprir, enquanto, no meu caso, a impressão foi a de que acabara de escalar o 

Everest sem equipamentos. Fazia uma dessas luas imensas, de cor laranja. Todos 

ficaram em silêncio por longos 15 minutos, sabe-se lá que tipo de sensação 

registrando naquele momento. Por hora, meu pensamento mais sincero foi o de 

fazer de tudo para não desabar lá de cima, já que ainda não sei me deslocar muito 

bem pela natureza. Prometeram voltar daqui a cinco meses, a fim de levar a vista da 

cidade como a última lembrança do continente. Prometi esperá-los com uma lista de 

novos passeios. 

Mas para isso , preciso antes conhecer a cidade e passar a olhá-la com mais 

atenção. 

De preferência da mesma maneira que um dia espiei Praga, Barcelona, 

Londres, Paris... 

Ou seja: com o olhar de um estrangeiro. 

Acho que ainda dá tempo. (Crônica – JB, Fernando de Castro, 19/10/2005) 

 

 

EXEMPLO (65) 

Lula, o pastor de bodes 

José Dirceu é uma página virada das fantasias de Brasília. Colocando-se de 

lado sua personalidade apoteótica que o infortúnio transformou em bode, o problema 

continua do mesmo tamanho. Hoje, como no 1º de janeiro de 2003, quando foi 
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empossado na Presidência da República, o problema (pensou-se que fosse solução) 

chama-se Lula. A Constituição determina que ele dure pelo menos até o dia 31 de 

dezembro do ano que vem. 

Foi Lula quem cometeu o erro desastroso de entregar ao chefe do Gabinete 

Civil a articulação política e a gerência administrativa de seu governo. Se em vez de 

ter colocado José Dirceu nesse cruzamento de jacaré com melancia tivesse 

nomeado São Francisco de Assis, o resultado seria parecido. Paralisou a máquina e 

transformou a rede de apoio parlamentar de seu governo numa tessitura desconexa 

que só podia ser amarrada com mensalão. Foi ao armazém, pediu dois pacotes de 

leite, uma vassoura, três abacaxis e quer reclamar do formato do embrulho. 

Foi Lula quem colocou Delúbio Soares na tesouraria do PT e o manteve 

mesmo depois que o companheiro saiu por Brasília fumando charutos Cohiba, 

movendo-se como se fosse tesoureiro da administração. Referindo-se à sua 

capacidade de influenciar agendas, informava: “Com burocrata de ministério? É só 

ligar e marcar para quatro, cinco dias depois.” 

Nunca é demais lembrar que Waldomiro Diniz, um subchefe do Gabinete Civil 

filmado achacando um bicheiro (antes de ser levado para o palácio por José Dirceu), 

foi exonerado “a pedido”. Em sindicalês, nem justa causa deu. 

Desde 1977, quando entrou na cena política nacional, Lula foi um genial 

manipulador de duas condições. Apoiava-se numa base cujas reivindicações 

encarnava e combatia uma cúpula que responsabilizava pelas desgraças nacionais. 

Quando venceu, como na greve de maio de 1978 e na eleição de 2002, arrastou as 

fichas. Quando perdeu, como nas greves de 1979 e 1980 e nas campanhas de 

1990, 1994 e 1998, apresentou-se como o líder que levou seu povo até as portas de 

Brasília, mas foi vencido pelas forças do obscurantismo. Um pastor de bodes. 

Em quase três anos do governo, Lula tentou uma impossível adaptação desse 

estratagema ao exercício da presidência. Fome Zero, Primeiro Emprego e CPMF 

mundial foram bandeiras semelhantes à moratória da dívida externa ou os dez 

milhões de novos postos de trabalho. Na oposição, mostrariam o carinho do 

companheiro pelo andar de baixo. No governo, mostraram que seu governo é 

parlapatão e inepto. Meteu-se numa diplomacia de nós-ganhamos-eles-perderam e 

agora se vê na zona de rebaixamento, acumulando a maior galeria de fracassos da 

história do Itamaraty. 
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Noves fora a explosão do comissariado, a questão continua do mesmo 

tamanho. O presidente americano Harry Truman tinha uma tabuleta em cima de sua 

mesa na Casa Branca informando que ele era o responsável de última instância 

pelos atos do governo. Desde o dia em que a palavra mensalão foi para a primeira 

página dos jornais, Lula está parado, com as cartas na mão, ausente. A genialidade 

de Truman (que também não tinha diploma de curso superior) esteve em perceber 

que o presidente da República é o único sujeito que não pode procurar bodes, sob o 

risco de se transformar no maior deles. (Artigo de Opinião – O Globo, Elio Gaspari, 

03/08/2005) 
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ANEXO 2 – RESULTADOS DA RODADA TERNÁRIA 

 

Tabela 1 – Distribuição da foricidade na rodada ternária 

 VARIANTE 

FORICIDADE 
Anáfora Zero  Isso  SN 

Apl/Total % PR Apl/Total % PR Apl/Total % PR 

Anafórico 97/314 31 .203 113/314 36 .489 104/314 33 .308 

Catafórico 10/17 59 .482 3/17 18 .200 4/17 24 .318 

TOTAL 107/331 32  116/331 35  108/331 33  

 

Tabela 2 – Distribuição da semântica do verbo na rodada ternária 

 VARIANTE 

VERBO 
Anáfora Zero  Isso  SN 

Apl/Total % PR Apl/Total % PR Apl/Total % PR 

Ser 59/123 48 .426 30/123 24 .256 34/123 28 .318 

Outros verbos 48/208 23 .250 86/208 41 .416 74/208 36 .334 

TOTAL 107/331 32  116/331 35  108/331 33  

 

Tabela 3 - Distribuição do número de orações englobadas na rodada ternária 

 VARIANTE 

Nº ORAÇÕES 

ENGLOBADAS 

Anáfora Zero  Isso  SN 

Apl/Total % PR Apl/Total % PR Apl/Total % PR 

1 53/121 44 .430 39/121 32 .290 29/121 24 .280 

2 ou mais 54/210 26 .249 77/210 37 .369 79/210 38 .382 

TOTAL 107/331 32  116/331 35  108/331 33  

 

Tabela 4 - Distribuição da relação semântica da oração sintática na rodada ternária 

 VARIANTE 

ORAÇÃO 
Anáfora Zero  Isso  SN 

Apl/Total % PR Apl/Total % PR Apl/Total % PR 

Coordenada 40/163 25 .389 61/163 37 .298 62/163 38 .314 

Subordinada 67/168 40 .282 55/168 33 .368 46/168 27 .349 

TOTAL 107/331 32  116/331 35  108/331 33  
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Tabela 5 - Distribuição do gênero textual na rodada ternária 

 VARIANTE 

GÊNERO 

TEXTUAL 

Anáfora Zero  Isso  SN 

Apl/Total % PR Apl/Total % PR Apl/Total % PR 

Editorial 29/77 38 .417 10/77 13 .155 38/77 49 .428 

Artigo de Opinião 41/134 31 .297 48/134 36 .391 45/134 34 .312 

Crônica 37/120 31 .251 58/120 48 .515 25/120 21 .234 

TOTAL 107/331 32  116/331 35  108/331 33  

 

Tabela 6 - Distribuição da ambigüidade contextual na rodada ternária 

 

AMBIGÜIDADE 

CONTEXTUAL  

VARIANTE 

Anáfora Zero  Isso  SN 

Apl/Total % PR Apl/Total % PR Apl/Total % PR 

Ambíguo 8/96 8 .162 28/96 29 .283 60/96 63 .555 

Não-ambíguo 99/235 42 .536 88/235 37 .308 48/235 20 .156 

TOTAL 107/331 32  116/331 35  108/331 33  
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ANEXO 3 – RESULTADO DA PRIMEIRA TABELA DO STEP DOWN DA RODADA 

DO PRONOME NEUTRO ISSO X SN (APLICAÇÃO PRONOME ISSO) 

 

Input    .23 

 

GRUPOS DE FATORES 

SEMÂNTICA DO VERBO 

Ser = .43 Outros verbos = .52 

ORAÇÕES ENGLOBADAS 

2 ou mais = .40 1 = .70 

TIPO DE ORAÇÃO 

Principal = 

.50 

Subordinada = 

.57 

Oração absoluta = 

.43 

Coordenada não-inicial = 

.56 

GÊNERO TEXTUAL 

Editorial = .30 Opinião = .50 Crônica = .69 

AMBIGÜIDADE CONTEXTUAL 

Ambíguo = .14 Não-ambíguo = .81 

LOCALIZAÇÃO NO PARÁGRAFO 

Meio = .52 Início = .53 Fim = .45 

FUNÇÃO SINTÁTICA 

Outras funções = .60 Sujeito = .39 

VOZ VERBAL 

Ativa = .51 Passiva = .45 

MODALIDADE 

Sem auxiliar = .50 Auxiliar = .48 

TIPO DE TEXTO 

Argumentativo/Expositivo = .56 Narrativo/Descritivo = .26 

FONTE DO JORNAL 

Jornal do Brasil = .57 O Globo = .45 

 

 


