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RESUMO 
 
 
 
 

 

A pesquisa, alinhada à perspectiva sociointerativa da referenciação, focaliza a 

orientação argumentativa subjetivizada do leitor-escrevente das cartas do leitor 

correlacionados com os processos de (re)categorização em cartas de leitores 

brasileiros e americanos, publicadas em revistas de informação semanais Veja e 

Newsweek. Na comunidade discursiva de leitores, o gênero carta de leitor (CL), 

pertencente ao domínio jornalístico, forma concreta de uso da leitura/escrita com 

função social, configura um espaço discursivo de circulação de pontos de vista e 

opiniões, subjetiva e ideologicamente inscritas, em que os leitores se posicionam a 

respeito de temáticas de impacto nacional/internacional, alçadas a matéria de capa. 

Partindo da tese de que, nas CLs, o leitor-alvo é bifacetado: um leitor 

institucionalizado (o editor da revista) e um leitor genérico (todos que a leem), o 

ponto de vista inscrito na orientação argumentativa reflete tanto a linha editorialista 

da revista quanto a subjetividade do remetente. Desse modo, o estudo objetiva 

examinar o propósito comunicativo, o dialogismo, a subjetividade e as funções 

argumentativas exercidas pelas estratégias de (re)categorização nas CLs buscando  

similaridades e diferenças entre as CLs em língua portuguesa da revista Veja e as 

CLs em língua inglesa da revista Newsweek, através de estudo contrastivo.  

 
 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Carta do leitor; Orientação argumentativa; Dialogismo; 

Subjetividade; Recategorização.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

This research, in line with the sociointeractive perspective of reference, focuses on 

writer´s subjective argumentative orientation in letters to the editor correlated to the 

processes of (re)categorizing written by Brazilian and American readers published in 

the weekly information magazines Veja and Newsweek. In the discursive community 

of such readers, the genre letter to the editor establishes a discursive space where 

readers can share their viewpoints and opinions regarding national and international 

themes that are depicted in the cover stories. Based on the premise that, in the 

letters to the editor, the target reader is twofold: an institutionalized reader (the 

publisher of the magazine) and a generic reader (everyone that reads the magazine), 

the point of view reflected on the argumentative orientation of the letters reflects both 

the editorialist´s line of the magazine and the subjectivity of the writer. Thus, this 

study aims to examine the role the dialogism, subjectivity and the strategies of 

(re)categorizing play in terms of the argumentative intentions of the writer in the 

letters to the editor by comparing/contrasting the similarities and differences between 

the letters to the editor in Portuguese taken from Veja newsmagazine and their 

counterparts in English taken from Newsweek newsmagazine.  

 

 

 

 

KEY WORDS: Letters to the editor; Argumentative orientation Dialogism; 

Subjectivity; Recategorization. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

 Neste capítulo, vamos abordar a motivação que nos levou a desenvolver esta 

pesquisa, focalizar nosso objeto de estudo, explicitando o objetivo pretendido, 

estabelecer as codificações que serão usadas ao longo do trabalho e apresentar, de 

forma geral, a estrutura dos capítulos  desse estudo. 

Desde o Mestrado (Sá, 1996), meu foco de interesse tem sido o discurso 

jornalístico e a organização textual – interativa. Sendo professora de Inglês do 

Colégio Pedro II há 22 anos, na maioria dos quais lecionei para a 3ª série do Ensino 

Médio, minha preocupação tem sido preparar os alunos para o ingresso na 

universidade. No antigo exame de Vestibular e no Exame Nacional do Ensino Médio 

- ENEM, é esperado que os alunos sejam capazes de ler, compreender e responder 

perguntas sobre textos variados em inglês. 

Para preparar os alunos para esses exames, o principal material usado por 

nós, professores da rede pública federal, tem sido o artigo de revista e/ou jornal 

retirado de publicações americanas ou britânicas. Entretanto, de modo geral, nossos 

alunos apresentam dificuldades para entender esses textos.  

Inicialmente atribuímos essa dificuldade à limitação de conhecimentos de 

estruturas linguísticas e de vocabulário do inglês. Todavia, essa explicação não 

resistiu a uma observação mais atenta. Alguns alunos com esse problema já 

estudavam inglês há bastante tempo, como um estudante da 3ª série do Ensino 

Médio que havia tido aulas de inglês por sete anos. Outros alunos, além de terem 

aulas de inglês em nossa escola, tinham aulas desse idioma em cursos livres de 

inglês, com duração menos ou mais longa. Esperava-se, portanto, que tivessem 

adquirido uma proficiência mínima de vocabulário e estruturas linguísticas.  

Assim, pareceu-nos pertinente investigar se a causa das dificuldades de 

compreensão dos textos em inglês seria de outra ordem. Haveria diferenças em 

termos da organização textual entre o português e o inglês que poderiam ser 

responsáveis, pelo menos em parte, pelo problema?  

Direcionei minha dissertação de mestrado para essa questão, e, nela, meu 

objetivo foi verificar se existiam diferenças nos padrões retóricos, na organização 

textual e nas características de gênero em artigos sobre um mesmo assunto (a 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS), publicados em revistas e jornais 

para um público leigo, em português e inglês.  
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Na época, trabalhei com a questão dos movimentos do autor (“writer moves”)  

na perspectiva teórica de Hoey (1983), que demonstrava que um padrão essencial 

da organização textual em inglês é o da Situação-Problema-Resposta-Avaliação 

(“Situation-Problem-Response-Evaluation”). A escolha das categorias de 

organização textual de Hoey foi feita porque, pedagogicamente, segundo 

demonstrações de Jordan (1984), McCarthy (1991) e Shepherd (1992), essas 

categorias poderiam ser facilmente transpostas para o contexto da sala de aula.  

A partir da análise do corpus de minha pesquisa de mestrado, 30 artigos de 

revistas e jornais, escritos para o público leigo, 15 em inglês e 15 em português, foi 

possível concluir que a organização retórica dos textos examinados não apresentava 

diferenças significativas. O padrão de organização textual Situação-Problema-

Resposta-Avaliação constituía uma característica da estrutura do gênero textual 

analisado.  

O fato de não existirem diferenças importantes entre os textos do gênero 

artigo em português e inglês tem algumas implicações pedagógicas práticas. Se há 

mais semelhanças do que diferenças no que se refere à organização textual do 

gênero nas duas línguas, o ponto de partida numa aula que se propõe a desenvolver 

a habilidade de leitura poderia incluir uma comparação entre artigos na língua 

materna dos aprendizes, no caso o português, e artigos na língua estrangeira em 

processo de aprendizagem, o inglês. Isso poderia favorecer uma conscientização 

linguística por parte dos alunos.  

Sempre preocupada em articular a teoria com a prática e meus estudos 

acadêmicos com minha sala de aula, tendo conseguido transferir para minha prática 

pedagógica muito da minha pesquisa de mestrado, pensei em prosseguir nesse 

rumo.      

Assim, em minha pesquisa de doutorado, meu intento, mais uma vez, foi dar 

uma contribuição para atenuar as dificuldades apresentadas pelos alunos da 3ª série 

do Ensino Médio na compreensão de textos escritos em inglês, especialmente os 

textos expositivo-argumentativos. Partindo do fato de que os textos se manifestam 

por meio de gêneros textuais, a realização de pesquisas que ampliem a 

conscientização linguística sobre os mesmos pode levar a resultados que tenham 

um reflexo positivo para melhor instrumentar os professores no desenvolvimento, 

com seus alunos, de atividades de compreensão e produção de textos mais 

produtivas.  
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Refletindo sobre um gênero que se prestasse bem a um estudo comparativo 

entre o português e o inglês e que posteriormente fosse de fácil utilização em aulas 

de inglês, decidi focar minha pesquisa de doutorado em textos de cartas de leitores, 

nos quais um sujeito expõe concisamente sua opinião sobre um artigo publicado, 

argumentando em defesa de seu ponto de vista. Sua curta extensão não só 

favoreceria ao pesquisador o cotejo das manobras discursivas e linguísticas 

empreendidas pelos autores nas duas línguas, mas também facilitaria o trabalho dos 

professores nos curtos tempos de aula das escolas brasileiras.  

No doutorado, portanto, continuei a trabalhar com o discurso jornalístico e com 

a análise contrastiva entre o português e o inglês, focalizando, em estudo 

translinguístico, cartas de leitor (doravante CLs) que fazem remissão a reportagens 

de capa de duas revistas informativas de ampla circulação (Veja e Newsweek). 

Nosso objetivo foi examinar manifestações da subjetividade na orientação 

argumentativa desse gênero, com especial atenção para o fenômeno da 

(re)categorização, vinculado à teoria da referenciação sociointerativa (Marcuschi, 

Koch, Roncarati).  

Pretendemos, portanto, com esta pesquisa dar uma contribuição para a área 

de estudos da linguagem, estudando os processos predicativos de (re)categorização 

correlacionados com a orientação argumentativa subjetivizada do leitor-escrevente 

das cartas e do editor da revista.  

Acreditamos também que a pesquisa possa oferecer insumo para uma 

reflexão sobre a complexidade do sistema de gêneros em que se inscrevem as 

cartas de leitores, sobre os agentes sociais implicados na interlocução por elas 

instaurada e sobre a dinâmica de leitura e produção desses textos em português e 

inglês.   

A interlocução entre esses agentes sociais se inscreve numa rede complexa, 

que passamos a descrever brevemente, apresentando, ao mesmo tempo, algumas 

codificações a serem utilizadas ao longo do trabalho. Nessa rede de interlocução, a 

partir de uma reportagem escrita por um jornalista (autorR) para um público formado 

pelos leitores de determinada revista (leitorR), um desses leitores, comportando-se 

também como autor (autorCL), escreve sobre esse texto uma carta ao editor 

(leitorCL) e aos leitores do periódico. De certa forma, ao selecionar as cartas que 

serão inscritas na seção a elas destinadas na revista e ao editar os textos das 

mesmas, buscando concisão e clareza da informação, esse editor também se 



13 

 

constitui em autor da seção de cartas (autorSC) cujos textos dialogam com os 

leitores da revista (leitorR) .A autoria da CL, portanto, se configura na confluência 

autorCL e autorSC.   

Esperamos que nossos resultados possam futuramente contribuir para dar 

maior suporte à prática de professores de línguas que desenvolvem com seus 

alunos atividades de leitura e produção de textos argumentativos em língua 

estrangeira ou materna.  

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, organizamos o conteúdo do trabalho da 

maneira a seguir: 

Na introdução, apresentamos a justificativa da pesquisa que focaliza, no 

âmbito do discurso jornalístico, cartas de leitores e as reportagens de capa que lhes 

serviram de ponto de partida.  

O segundo capítulo aborda o contexto da pesquisa e discute as noções de 

gênero, estabelecendo as CLs e as reportagens como gêneros do discurso 

jornalístico. 

O terceiro capítulo define os conceitos de dialogismo, intertextualidade e 

subjetividade, relacionando-os ao discurso jornalístico e, especialmente, ao gênero 

carta do leitor. 

No quarto capítulo, detalhamos a referenciação sociodiscursiva e, dentro 

dela, o conceito de objetos de discurso, (re)categorização,  e cadeias referenciais.  

Além disso, apresentamos o quadro de estratégias de (re)categorização de 

Roncarati (2010), parte do qual será utilizada na análise de nosso corpus. 

O quinto capítulo demonstra a relevância dos estudos em Retórica 

Contrastiva, fazendo um breve resumo do percurso, dos objetivos e da aplicabilidade 

destes. Tais estudos comparam e contrastam o discurso escrito entre duas línguas 

em textos do mesmo gênero a fim de obter subsídios para o ensino de línguas não 

maternas.  

O sexto capítulo expõe a metodologia empregada na análise dos textos, 

apresentando o corpus, os objetivos e as questões de pesquisa e, por fim, 

demonstrando os procedimentos utilizados na análise das CLs. 

No sétimo capítulo, apresentamos a análise das CLs de Veja e Newsweek 

que integram nosso corpus e os resultados obtidos. 

No último capítulo, temos as conclusões de nossa pesquisa. 
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Finalizando este texto, encontram-se as referências bibliográficas  

relacionadas a esse estudo, os anexos com as CLs da revista Veja e da revista 

Newsweek e ainda as reportagens de capa que lhes deram origem. 
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2. Gêneros do domínio jornalístico 
 
 

Neste capítulo, vamos abordar a noção de gênero e as propriedades da carta 

do leitor e da reportagem, ressaltando o dialogismo presente nesses gêneros do 

domínio discursivo jornalístico. 

A teoria dos gêneros surgiu primeiramente no campo da Poética e da 

Retórica tal como formuladas por Aristóteles e consagrou-se nas classificações dos 

estudos literários. Mas, em Bakhtin (2010), é o dialogismo do processo comunicativo 

e não a classificação, que passa a ser focado nos usos da linguagem para fazer a 

distinção entre os gêneros. 

Para Bakthin, o uso da língua é realizado por meio de enunciados orais e/ou 

escritos que criam gêneros que se estabilizam e evoluem no interior das esferas de 

atividades humanas - as situações de interação. Para Bakthin, os gêneros se 

estruturam em torno de três características: seu conteúdo temático; sua construção 

composicional, ou seja, sua estrutura, e o seu estilo, a escolha dos recursos 

linguísticos. Para este autor, para cada tipo de atividade humana que implica o uso 

da linguagem utilizamos gêneros do discurso.  

Todos os nossos enunciados possuem formas relativamente estáveis e 

típicas de construção do todo. Portanto, é através de determinados gêneros do 

discurso que nos comunicamos. Os gêneros se constituem e se estabelecem 

historicamente a partir de novas situações de interação verbal da vida social que vão 

se estabilizando no interior dessas esferas.  

Assim, segundo Bakhtin (2010), os gêneros são aprendidos no curso de 

nossas vidas como participantes de determinado grupo social ou membros de 

alguma comunidade. Portanto, gêneros são padrões comunicativos que funcionam 

como uma espécie de modelo comunicativo global que representa um conhecimento 

social a ser utilizado numa situação concreta. Em outras palavras, os gêneros 

trazem consigo um componente social e histórico, uma vez que estão intimamente 

relacionados às diferentes situações sociais. É a situação social que vai determinar 

o gênero a ser utilizado, com suas características temáticas, composicionais e 

estilísticas próprias. Sendo os contextos sociais de uso da língua instâncias 

heterogêneas, também os gêneros apresentam essa mesma heterogeneidade, que 

pode incluir um diálogo, uma receita ou até um romance.  



16 

 

Devido à heterogeneidade dos gêneros do discurso, Bakthin (2010, p. 263) 

dividiu-os em dois tipos: os gêneros primários (simples) e os gêneros secundários 

(complexos). Os chamados gêneros primários são os que provêm de situações de 

comunicação verbal espontânea, da vida cotidiana, da linguagem oral, da vida 

familiar, reuniões de amigos, etc. Os gêneros secundários envolvem uma forma mais 

elaborada de linguagem, geralmente a escrita, e constroem uma situação de 

comunicação mais complexa, abrangendo assuntos culturais, científicos, etc. Os 

gêneros secundários, no processo de sua formação, muitas vezes incorporam e 

reelaboram diversos gêneros primários que se formaram nas condições de 

comunicação discursiva imediata. Os gêneros primários que integram os complexos, 

nessa situação, passam a ter características mais elaboradas. Bakthin dá como 

exemplo uma carta ou diálogo cotidiano que, quando inseridos num romance, 

desvinculam-se da realidade comunicativa imediata, só conservando seu significado 

no plano de conteúdo do romance.      

Marcuschi (2010), assim como Bakhtin, concebe os gêneros como entidades 

altamente maleáveis, dinâmicas e plásticas, que surgem juntamente com 

necessidades socioculturais. Para ele, os gêneros: 

 

[...] caracterizam-se muito mais por suas funções comunicativas, cognitivas 
e institucionais do que por suas peculiaridades linguísticas e estruturais. 
São de difícil definição formal, devendo ser contemplados  em  seus   usos  
e  condicionamentos caracterizados como práticas sociais discursivas 
(MARCUSCHI, 2010, p. 20). 

 

 
  Marcuschi (2008, p. 154) afirma que “toda manifestação verbal se dá sempre 

por meio de textos realizados em algum gênero. Em outros termos, a comunicação 

verbal só é possível por algum gênero textual”. Através dos gêneros textuais, 

objetivos comunicativos são realizados linguisticamente em situações variadas. 

Para Martin (1985, p. 250), também é a função de um gênero  a característica 

que o distingue e a que determina a forma do discurso: "gêneros são formas de 

fazer as coisas, quando a linguagem é usada para fazê-las."1
  Além do propósito 

comunicativo, para esse autor, textos de um mesmo gênero apresentam outras 

similaridades em termos de estrutura, estilo, conteúdo e público-alvo.  

________________ 

1 “Genres are how to get things done, when language is used to accomplish them.” [tradução da 
autora] 
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Com base na análise de textos produzidos para fins acadêmicos e 

profissionais, Swales (1990) enfatiza a relevância do propósito comunicativo de um 

texto para definir seu gênero. Para Swales (1990, p. 58): 

 

Um gênero compreende uma classe de eventos comunicativos, cujos 
membros compartilham os mesmos propósitos comunicativos. Tais 
propósitos são reconhecidos pelos membros especialistas da comunidade 
discursiva de origem e, portanto, constituem o conjunto de razões 
(“rationale”) para o gênero. Essas razões moldam a estrutura esquemática 
do discurso e influenciam e impõem limites à escolha de conteúdo e de 
estilo. 

 

Essa conceituação deixa evidente que, para o autor, a principal característica 

que define um gênero, é o propósito comunicativo compartilhado pelos membros da 

comunidade na qual esse gênero é praticado. Os demais traços, como o estilo, o 

canal, o vocabulário, etc., embora possam ser também importantes, não exercem a 

mesma influência sobre a natureza e a construção do gênero. Assim, para Swales 

(1990, p.46), os gêneros aparecem como veículos comunicativos usados para a 

execução de determinados fins. 

Gênero e comunidade discursiva são conceitos-chave no trabalho de Swales. 

O que o autor considera um evento comunicativo compreende “não somente o 

discurso e seus participantes, mas também o papel desse discurso e o ambiente de 

sua produção e recepção, incluindo suas associações históricas e culturais” (op.cit. 

1990, p. 46). Já a noção de comunidade discursiva diz respeito àqueles que 

trabalham usualmente ou profissionalmente com um determinado gênero e que, 

deste modo, têm um maior conhecimento de suas convenções. Uma das condições 

essenciais para fazer parte de uma dada comunidade discursiva é, portanto, 

dominar razoavelmente os gêneros que ela detém e ser capaz de manejar as 

convenções comunicativas e pragmáticas dessa comunidade.  

Martin (1985, p. 25), assim como Swales (1990), define gênero através de 

seu propósito comunicativo: “Um gênero é uma atividade encenada, com uma 

direção e um propósito definidos, na qual os participantes se engajam como 

membros de uma cultura.” 2   

 

_____________________  
2 
“A genre is a staged, goal-oriented, purposeful activity in which participants engage as members of a 

culture.” [tradução da autora] 
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Dessa forma, para Martin (op. cit.), um gênero é uma classe de eventos 

comunicativos que tem o mesmo propósito ou o mesmo conjunto  de  propósitos  

comunicativos. O(s) propósito(s) comunicativo(s) de um gênero deve(m) ser 

reconhecido(s) e identificado(s) pela comunidade do discurso a que ele(s) 

pertence(m).  As características do discurso dessa comunidade são estabelecidas e 

mantidas com o objetivo de realizar suas necessidades comunicativas. Dessa forma, 

uma comunidade do discurso pode ser definida como uma comunidade de 

indivíduos que compartilham um mesmo objetivo ou objetivos, e que estabeleceu 

mecanismos de comunicação para atingi-los. 

 Uma comunidade do discurso, portanto, tem um conjunto de objetivos 

públicos comuns; essa comunidade, então, utiliza o discurso como um meio para a 

manutenção do conhecimento e obtenção de informação, e, também, para a 

iniciação de novos membros na comunidade. O discurso é, dessa maneira, elemento 

constitutivo do conhecimento da comunidade e funciona limitado por convenções 

estabelecidas pelo grupo.  

Para Marcuschi (2010, p. 20), os gêneros são textos encontrados na 

sociedade de forma materializada (artigo, entrevista, notícia, receita culinária, 

romance, crônica, etc.), situados no tempo e no espaço. Segundo Marcuschi  (op. 

cit.), sua definição é de natureza sociocomunicativa, baseada em parâmetros 

pragmáticos e discursivos, visto que sua regulamentação e reconhecimento são 

obtidos através de práticas sociais desenvolvidas e testadas, para atingir propósitos 

comunicativos.  

Cada gênero textual tem um propósito claro e distinto que o determina e lhe 

dá uma esfera de circulação. Todos os gêneros apresentam uma forma, uma 

função, um estilo e um conteúdo, mas sua configuração como tal se dá basicamente 

pela sua função, não pela sua forma.  

Os gêneros são definidos por Marcuschi (2008, p. 159) como entidades 

comunicativas em que os aspectos relativos a suas funções, propósitos, ações e 

conteúdos são os predominantes. A tipicidade de um gênero se faz observada por 

meio de suas características funcionais e de sua organização retórica, 

 Marcuschi (2010, p. 23-28) faz ainda uma distinção entre os conceitos de 

gênero textual, tipo textual e domínio discursivo.  
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 gênero textual - abrange textos usados em situações comunicativas 

recorrentes, apresentando um padrão sociocomunicativo definido de acordo 

com sua função comunicativa.  

 tipo textual - definido pelas formas linguísticas envolvidas em sua 

composição (léxico, sintaxe, tempos verbais, etc.) e pode ser classificado em 

narração, argumentação, exposição, descrição, e injunção.  

 domínio discursivo - denomina instâncias discursivas (discurso jurídico, 

discurso jornalístico, discurso religioso, etc.) onde se originam e podem ser 

identificados vários gêneros textuais oriundos das práticas discursivas que 

lhes são peculiares  

 

Os gêneros e os tipos textuais estabelecem entre si uma relação de 

complementariedade.   

O suporte onde o gênero circula, para Marcuschi (2008, p. 174), é também 

uma de suas características. Segundo ele, o suporte é condição imprescindível para 

que o gênero circule na sociedade, e, portanto, deve ter alguma influência na 

natureza do gênero suportado, porém isso não significa que o suporte determine o 

gênero, e sim, que cada gênero exige um suporte específico. O autor define o 

suporte como um portador do texto, isto é, o suporte é um lócus no qual o texto se 

fixa e onde o gênero é colocado em circulação. 

É interessante observar que existem duas categorias de suportes de gênero: 

os convencionais e os incidentais. Na explicação de Marcuschi (2008, p. 177), os 

suportes convencionais são os elaborados para portar ou fixar textos (ex. livro, 

jornal, revista) e os suportes incidentais funcionam como suportes ocasionais (por 

exemplo: roupa, parede, muro), com uma possibilidade ilimitada de realizações na 

relação com os textos escritos. Marcuschi (2010, p. 22) ainda afirma que as 

expressões “mesmo texto” e “mesmo gênero” não são equivalentes, caso não 

estejam no mesmo suporte. 

Para Marcuschi (2008, p. 155), os gêneros podem ser caracterizados, de 

certa forma, como modelos de textos que utilizamos em determinadas situações, e 

que, por suas especificidades, são facilmente reconhecidos, já que “..eles operam 

como geradores de expectativas de compreensão mútua”. Os gêneros fazem parte 

do cotidiano, estão presentes na sociedade e se consolidam por meio das práticas 



20 

 

sociais. Eles existem em grande número, pois à medida que são produzidos também 

sofrem modificações e dão origem a outros gêneros.  

Neste sentido, Bazerman (2006, p. 31) aponta que: 

 

Gêneros emergem nos processos sociais em que pessoas tentam 
compreender umas as outras suficientemente bem para coordenar 
atividades e compartilhar significados com vistas a seus propósitos práticos.  

  

 

Segundo Mainguenau (2001), os gêneros de discurso são atividades sociais 

submetidas a um critério de êxito. Suas rotinas produtivas já são de tal modo 

absorvidas pelos interlocutores que tornam possível o seu reconhecimento, bem 

como visam a um certo tipo de modificação da situação da qual participam. Para as 

condições de êxito de um gênero discursivo, Mainguenau (2001, p. 66) cita algumas 

características: uma finalidade reconhecida; o estatuto de parceiros legítimos; o 

lugar e o momento legítimos. Finalizando, o autor recorre à metáfora de um contrato 

assinado entre interlocutores para caracterizar um gênero; o que quer dizer que 

internamente esta comunicação seja regida por normas. É como se o destinatário 

estivesse, de certo modo, validando o ato de linguagem constituído no discurso. 

Segundo Bakhtin (2010), o uso da língua realiza-se na forma de enunciados 

orais e escritos proferidos pelos participantes de uma esfera de atividade humana. 

Para ele, esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de 

cada um desses campos de atividade por meio do conteúdo temático, que envolve a 

seleção dos recursos lexicais e gramaticais da língua e por sua construção 

composicional.  

Além disso, Bakhtin concebe que cada enunciado particular é individual, mas 

cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados denominados de gêneros do discurso. Esses enunciados variam à 

medida que a esfera de atividade se desenvolve. Nesse sentido, os gêneros do 

discurso apresentam uma extrema heterogeneidade Os modos de uso do discurso 

são variados como as atividades humanas, as quais vão produzindo a linguagem em 

enunciados relativamente estáveis, garantindo a comunicação. Esses enunciados 

formam os gêneros do discurso, que Bakhtin (2010, p. 262) define como “tipos 

relativamente estáveis de enunciados”.  
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Assim sendo, há uma grande variedade de gêneros do discurso na 

sociedade, criados pelas necessidades inerentes aos diferentes tipos de intercâmbio 

social, como, por exemplo, na esfera do trabalho, na esfera judicial e na esfera 

jornalística. São as esferas de intercâmbio de utilização que organizam e agrupam 

os gêneros que são específicos de cada uma. Em relação à esfera do jornalismo, 

campo de produção e circulação do nosso objeto de estudo, temos, por exemplo, os 

gêneros editorial, notícia, reportagem, carta do leitor, etc. 

Para Bhatia (1997), os gêneros são definidos pelo uso da linguagem em 

contextos comunicativos convencionados, dando origem a conjuntos específicos de 

propósitos comunicativos para grupos sociais específicos, que estabelecem formas 

estruturais relativamente estáveis e impõem restrições quanto ao emprego de 

recursos léxico-gramaticais. Isso significa dizer que os gêneros são constituídos em 

função de situações comunicativas que se repetem de forma regular e acabam por 

transformar-se em convenções, originando propósitos comunicativos próprios para 

aquele grupo social, ou comunidade discursiva. 

De acordo com essa noção, grupos sociais que compartilham as mesmas 

situações comunicativas constroem gêneros convencionados através de escolhas 

específicas de formas estruturais e léxico-gramaticais para atender a seus 

propósitos comunicativos. As convenções de um gênero o estabilizam de forma que 

ele passa a ser reconhecido por uma comunidade discursiva e essas mesmas 

convenções o definem de forma que ele atenda aos propósitos comunicativos 

específicos dessa comunidade. 

Gêneros são identificados, isolados e rotulados quando são reconhecidos por 

possuirem ação ou ações retóricas recorrentes. A lógica por trás de um gênero o 

restringe em termos de conteúdo e forma mesmo quando essas convenções são  

mudadas  ou  até  mesmo  desafiadas. Mesmo assim, elas  continuam   a influenciar 

a produção,  o  reconhecimento  e  o  entendimento  do  gênero,  já que as 

expectativas discursivas  dos   membros   de uma  comunidade  são  baseadas  

numa  lógica incorporada a cada gênero. E é exatamente através desse 

conhecimento compartilhado para a produção e interpretação do discurso que uma 

comunidade do discurso se estabelece e se identifica. As CLs compartilham uma 

proposta comunicativa: estabelecer uma interlocução do leitor com o seu meio de 

informação, inserindo-o em uma comunidade discursiva específica.  
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Inscritas no domínio jornalístico, em determinado tempo e espaço, com forte 

traço dialógico e argumentativo e em intertextualidade com textos do gênero 

reportagem contidos nos mesmos suportes (revistas Veja e Newsweek) em que 

circulam, as CLs analisadas veiculam, de acordo com a construção composicional 

peculiar ao gênero, os pontos de vista dos seus autores, que os manifestam fazendo 

escolhas textuais-discursivas e operando no quadro da língua inglesa ou da 

portuguesa.         

As reportagens também constituem gêneros do domínio jornalístico, tendo o 

propósito comunicativo de informar os leitores de um veículo de informação a 

respeito de um assunto ou fato, e gerando, por vezes, cartas de leitores. 

 

 

 

 

2.1.  Carta do leitor 
 

 

A CL pode ser considerada como um gênero textual já que possui um 

propósito comunicativo próprio e observável: tecer comentários (elogiosos ou não), 

acrescentar novas informações e/ou fazer correções acerca de um artigo 

previamente publicado numa revista ou jornal. As CLs são o meio através do qual o 

leitor pode se fazer ouvir, opinar sobre uma questão polêmica, comentar  um artigo, 

notícia ou reportagem previamente publicados, enfim, posicionar-se publicamente 

como sujeito. Assim, além do diálogo entre interlocutores, as CLs evidenciam o 

diálogo entre discursos que ocorrem nas diferentes esferas da vida social. 

Além de seu propósito comunicativo, as CLs compartilham outra importante 

característica inerente a esse gênero: seu público-alvo, os leitores e editores da 

publicação. Por isso, as CLs não podem ser consideradas como um subgênero do 

gênero carta, já que têm propósitos comunicativos diferentes e circulam em 

comunidades do discurso diferentes. Swales (1990) as caracteriza como um gênero 

textual porque possuem uma proposta comunicativa observável e pública, que pode 

ser descrita.  

De acordo com as características de uma comunidade discursiva listadas por 

Swales (1990), a CL pode ser definida como um gênero textual. Uma característica 
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de uma  comunidade discursiva é a concordância quanto aos seus objetivos públicos 

e comuns. Para realizar linguisticamente esses objetivos, essa comunidade deve 

possuir meios que tornem possível a comunicação entre seus pares e, além disso, 

ela deve ser capaz de prover, possuir e fazer uso de um ou mais gêneros e também 

de um léxico comum para que os eventos comunicativos e seus propósitos possam 

atingir todos os seus membros. Para isso, esses membros devem compartilhar um 

certo grau de conteúdo e de estratégias discursivas. 

A CL, um gênero textual pertencente ao contexto jornalístico, é publicada em 

uma seção própria nas revistas e jornais, que pode ser intitulada, por exemplo, como 

Cartas, “Letters”, Cartas à redação, “Letters to the editor”, Carta do leitor, ou “Mail”. 

Ela se constitui como um texto que pressupõe ausência de contato direto entre 

remetente (leitor) e destinatário (editor/leitores da revista), que não se conhecem.  

Embora sua força ilocucionária possa variar (opinar, agradecer, reclamar, 

solicitar, elogiar, criticar, entre outros), o propósito comunicativo da CL é tecer um 

comentário sobre uma reportagem ou notícia publicada anteriormente pela revista ou 

sobre um fato social, apresentando essa opinião à redação da revista/jornal e a seus 

leitores. O autorCL tem como propósito comunicativo tornar público o seu ponto de 

vista para uma comunidade discursiva na qual esse gênero textual está inserido: os 

leitores da revista/jornal, os editores responsáveis pela seção e os leitores/autores 

dessas cartas. 

Estruturalmente, as CLs são textos curtos que não apresentam, na sua 

abertura, o vocativo que caracteriza as cartas pessoais e, no seu fechamento, uma 

expressão cordial de despedida. Sua estrutura básica se constitui de título, que é 

uma forma de resumo do assunto da carta, núcleo da carta e a seção de contato. 

Diferentemente das cartas que são enviadas a um interlocutor específico, as 

cartas do leitor direcionam-se, em uma primeira instância, a um sujeito genérico e 

institucional, no caso, o redator da revista, e, posteriormente, se publicadas, atingem 

também o público geral leitor do periódico em questão.   

O leitor alvo da CL é, portanto, bifacetado: o editor e os leitores da revista. No 

que se refere à intersubjetividade (protagonistas do discurso), é interessante 

observar que, diferentemente de outras cartas, a CL tem dois interlocutores (um 

direto e um indireto): a carta tem como sujeito-alvo a própria revista (interlocutor 

direto) e, numa segunda instância, ao ser publicada, os leitores da revista. 
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Outra característica do gênero carta do leitor é seu suporte: uma publicação, 

seja uma revista ou um jornal. Dessa forma, ela sofre as sanções do meio que a 

publica. Esse gênero é organizado pelos periódicos em uma seção específica, onde 

as CLs aparecem sob rubricas criadas pelos responsáveis pela seção de cartas do 

jornal ou da revista, o que direciona sua leitura.  

Enquanto o leitor se identifica, geralmente com nome e local em que vive, o 

destinatário caracteriza-se genericamente como sendo a redação, responsável pela 

publicação das cartas, que devem obedecer a um certo formato, conforme as 

condições de publicação. 

Nem toda CL atinge seu destinatário, em outras palavras, nem toda CL é 

publicada. As cartas são selecionadas para publicação e podem ser ainda editadas 

ou resumidas por questões de espaço, clareza, ou direcionamento ideológico, pelo 

editor do periódico. Portanto, a CL não é sempre veiculada em seu formato original, 

o que acaba por configurá-la como uma carta com coautoria do autor e do editor.  

A CL estabelece um espaço de interlocução para a comunidade discursiva 

dos leitores da revista. Isso caracteriza sua proposta comunicativa, a manifestação 

de opinião, do ponto de vista dos autores/leitores e uma demanda do ponto de vista 

da redação desses periódicos. Assim, a seção de cartas do leitor é um espaço 

destinado às opiniões e críticas dos leitores, publicando, em tese, material escrito e 

enviado pelos leitores sem interferência da revista.   

No entanto, Lima (2002) observa que o fato de selecionar as CLs segundo 

suas intenções comunicativas, demonstra a interferência da revista, através de seu 

editor, nesse espaço, que seria só do leitor. Acaba sendo criado, então, um leitor 

idealizado pela publicação que o usa como meio de autorreferência.  Lima (2002) 

destaca que, mesmo publicando cartas com assinatura do leitor, as revistas 

conseguem legitimar seu dizer quando fazem a seleção das cartas que irão publicar, 

quando as agrupam sob um título, quando cortam trechos, e quando as editam. 

Acrescenta a autora que a estratégia discursiva de autorreferenciação demonstra o 

modo pelo qual a revista fala de si, afirmando sua presença e seu poder de estar 

presente nos fatos sociais.  

A função primordial da CL é a argumentativa já que ela reflete um 

posicionamento do leitor, contrário ou favorável, ao que foi anteriormente publicado 

na revista. A CL constitui-se em um texto de opinião; nela seu autor expõe seu ponto 
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de vista, muitas vezes reportando-se a outros textos lidos para fazer com que suas 

ideias prevaleçam. 

Para Koch (2002, p. 15), a natureza de qualquer língua é argumentativa já 

que:  

 

...em qualquer interação estabelecida através do uso da linguagem, existem 
objetivos, fins a serem atingidos, relações a estabelecer, efeitos a causar, 
ou comportamentos a desencadear. Através da linguagem, pretende-se 
atuar sobre o outro de determinada maneira e obter dele uma determinada 
reação. A linguagem é, portanto, um instrumento de ação sobre o outro.  

 

 

Dessa maneira, pode-se afirmar que o uso da linguagem é essencialmente 

argumentativo. Segundo Koch (op. cit., p. 15), “a linguagem é uma forma de ação, 

ação sobre o mundo, dotada de intencionalidade, veiculadora de ideologias, 

caracterizando-se, portanto, pela argumentatividade”. 

Ainda segundo a autora (2002), as palavras têm a capacidade de influenciar 

as pessoas e suas atitudes, portanto, a argumentação é fator inerente à linguagem, 

não importando o meio usado para a comunicação, pois em todo texto há uma 

ideologia, um pensar próprio do emissor. O ser humano age através da linguagem 

para produzir sentidos e reações, criando mecanismos argumentativos capazes de 

causá-los. 

O propósito comunicativo de um gênero, como a CL, que usa, 

predominantemente, a argumentação é o de defender um ponto de vista, 

normalmente o do autor, e/ou convencer/persuadir/influenciar seu interlocutor, 

através da exposição de motivos, exemplos, dados, etc. 

 

(...) os gêneros são uma espécie de armadura comunicativa geral 
preenchida por sequências tipológicas de base que podem ser bastante 
heterogêneas, mas relacionadas entre si. Quando se nomeia um certo texto 
como “narrativo”, “descritivo” ou “argumentativo”, não se está nomeando o 
gênero e sim o predomínio de um tipo de sequência de base (MARCUSCHI, 
2010, p. 28). 

 
 

O predomínio de um tipo textual em um gênero pode se fazer presente pela 

sua quantidade ou qualidade.  Nas CLs, de modo geral, nota-se, mesmo quando 

estas contém uma descrição ou uma narração de um fato, um propósito 
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argumentativo. O leitor que produz a CL, o autorCL, tem como propósito apresentar 

e defender seu ponto de vista. 

Conforme Marcuschi (2008), gênero textual refere-se às classes de textos que 

encontramos cotidianamente, em situações comunicativas que se repetem, 

apresentando padrões sociocomunicativos específicos, sendo histórica e 

socialmente situados, possibilitando a comunicação verbal. Na perspectiva do autor, 

os gêneros são responsáveis por tornar concretas formas culturais e cognitivas de 

ação social na linguagem, isto é, os gêneros legitimam as ações sociais que 

apresentam formas culturais e práticas específicas. No caso das CLs, a repetição da 

situação comunicativa de interação entre leitor e revista a cada nova edição é 

responsável pelo modelo de interação que vai se construindo e que sofrerá ou não 

alterações. 

A interação que a CL constrói atende às especificidades do público alvo da 

revista na qual ela é publicada. Por ser um construto social, o gênero pode variar 

conforme as funções que desempenha, mas, ainda assim, mantém estáveis 

características recorrentes que definem seu papel dentro daquela sociedade. Ainda 

que o gênero tenha uma estabilidade decorrente das convenções das práticas 

sociais, ele não é estanque em seus limites, visto que, sendo construído nas práticas 

sociais, ele acompanha suas variações históricas, situacionais e culturais. Por isso, 

embora a CL varie de modo a atender ao público alvo específico de sua publicação, 

seu espaço, por exemplo, se mantém fixo. Nas revistas, as CLs são organizadas em 

uma seção própria localizada na parte inicial do periódico.   

No caso da CL, a variabilidade é dada segundo seu público alvo (que engloba 

o leitorR, o leitorSC e o leitorCL), o que, tomando por base Bakhtin (2019, p. 301), 

pode ser explicado pelo fato de que “um traço essencial (constitutivo) do enunciado 

é o seu direcionamento a alguém, o seu endereçamento”.  Ao proferir um enunciado, 

o sujeito assume que seu interlocutor já possui certo conhecimento enciclopédico, 

certo conhecimento de mundo, certa vivência e, assim, tenta prever a atitude 

responsiva que ele terá. Essa concepção do interlocutor determinará, segundo 

Bakhtin (2010), a escolha do gênero do enunciado, dos procedimentos 

composicionais e do estilo do enunciado. Isso significa que o perfil do interlocutor 

determina que gêneros são mais apropriados que outros, que formas de composição 

serão mais aceitas e que meios linguísticos serão usados para atingir esse 

interlocutor. 
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 A seguir, apresentamos um quadro com algumas características do 

gênero carta do leitor anteriormente abordadas:   

 

Quadro 1 - Propriedades prototípicas das CLs 

Propriedades Prototípicas   das   CLs 

Organização Agrupadas por assunto em seção específica sob 

uma rubrica (ex: “Cartas”, “Cartas do leitor”) 

Remetente Identificado pelo nome e pela cidade/ estado/ país 

em que vive 

Propósito comunicativo Expressar a opinião do leitor sobre reportagem 

anteriormente publicada no periódico 

Suporte Jornais ou revistas  

Comunidade discursiva Editores e leitores do periódico 

Domínio discursivo Jornalístico 

Tipo de texto 

predominante 

Argumentativo 

Características discursivas Subjetivismo, dialogismo, polifonia e 

intertextualidade 

 
 

As cartas dos leitores, com suas propriedades prototípicas, inserem-se em um 

sistema de gêneros do domínio jornalístico, no qual a carta original, inscrita num 

processo dialógico com uma matéria anterior e endereçada por seu autor ao 

periódico, é lida primeiramente por um editor que, comportando-se como co-autor, a 

edita e publica, oferecendo-a à leitura da comunidade de leitores do periódico em 

questão.    

 

Representamos, de forma simplificada, na Figura 1, as relações que se 

estabelecem na produção, circulação e uso desses gêneros.  
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Figura 1 -  Dinâmica de produção/leitura das CLs 

 

autorR   (repórter)     

 

leitorR   (leitor virtual da revista)  

  

autorCL    leitorCL 

(leitor/autor real)  (editor+leitor da revista)  

 

 

      autorSC     leitorSC 

  (editor da seção de cartas)  (leitor da revista) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Reportagem 

 
 

A reportagem, bem como a CL, é um gênero textual pertencente ao contexto 

jornalístico que tem como público-alvo os leitores da publicação que funciona como 

seu suporte. A reportagem também possui um propósito comunicativo próprio e 

observável: o de informar a respeito de um assunto ou do desenvolvimento de um 

fato, não tendo a necessidade de estar diretamente relacionada a temas do 

momento. Para Charaudeau (2012, p. 221), a “reportagem jornalística trata de um 

fenômeno social ou político, tentando explicá-lo”. Dessa forma, a reportagem é um 

gênero encontrado principalmente nos suportes revista ou em certas edições de 
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jornais, já que, para sua elaboração, se faz necessário tempo para investigação, 

para levantamento de dados, entrevistas, etc., não sendo assim, normalmente, um 

elemento permanente do jornal diário.  

Sendo geralmente assinada pelo repórter que a realiza, a reportagem, tal 

como a notícia, procura manter um caráter objetivo, no entanto ambas apresentam o 

relato de um assunto a partir do ângulo pessoal de seu autor. Apesar disso, para 

assegurar um certo aspecto de objetividade ao texto jornalístico, muitas vezes outras 

vozes nele são incluídas, através da utilização do discurso direto e do discurso 

indireto. Essa inclusão de outras falas permite que o texto pareça estar abordando o 

tema de uma forma global, e permite que o jornalista transmita a impressão de se 

manter isento na apresentação dos fatos. Assim, faz-se uso da polifonia como um 

recurso visando à objetividade. Segundo Bakhtin (2010, p. 169), a polifonia é parte 

essencial de toda enunciação, já que em um mesmo texto ocorrem diferentes vozes 

que se expressam, e todo discurso é formado por diversos discursos.   

Bahia (1990) caracteriza a reportagem como uma notícia ampliada. Para 

Rabaca e Barbosa (1978, p. 324), a notícia é o "relato de fatos ou acontecimentos 

atuais, de interesse e importância para a comunidade, e capaz de ser compreendido 

pelo público", enquanto a reportagem, segundo os autores (op. cit., p. 405), é o 

"conjunto das providências necessárias à confecção de uma notícia jornalística: 

cobertura, apuração, seleção dos dados, interpretação e tratamento". A notícia 

passa a ser reportagem quando vai além da notificação. Melo (1985, p. 65) definie 

notícia como o “relato integral de um fato que já eclodiu no organismo social” e 

reportagem como o “relato ampliado de um acontecimento que já repercutiu no 

organismo social e produziu alterações”.  

Assim, conclui-se que reportagem questiona causa e efeito, importa-se com a 

interpretação e com o impacto, adquirindo uma nova dimensão narrativa e ética. 

Bahia (1990) divide a reportagem em três partes:  

1. título – corresponde ao anúncio do fato em si;  

2. primeiro parágrafo, cabeça ou lead – corresponde ao clímax;  

3. desenvolvimento da história, narrativa ou texto – corresponde ao restante 

da história, à narrativa dos fatos. 

 

Para Lage (1979), a reportagem pode partir também de situações que não 

sejam notícias, mas que sejam de interesse do público, como, por exemplo, 
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reportagens sobre cuidados com o meio ambiente, com a alimentação, a aparência 

física, etc. Lage (op. cit.) divide a reportagem, do ponto de vista de produção, em 

três tipos:  

 tipo investigativo, que parte de um fato, revelando outros;  

 tipo interpretativo, que observa os fatos sob a perspectiva 

metodológica de uma dada ciência;  

 tipo revelador de uma práxis humana não teorizada, que busca 

apreender a essência do fenômeno, aplicando técnicas literárias na 

construção de situações e episódios narrados.  

 

Para a produção da reportagem, segundo o autor, deve se levar em 

consideração o que ele chamou de oportunidade jornalística, referindo-se a um fato 

gerador de interesse. Esse fato poderia ser, entre outros, uma data comemorativa, 

um evento esportivo, um acidente numa cirurgia estética, que desse margem a um 

questionamento acerca desse tipo de procedimento. 

 

Em seguida, apresentamos um quadro que sumariza as características da 

reportagem: 

 

Quadro 2 - Propriedades prototípicas das reportagens 

 

Propriedades Prototípicas   das   Reportagens 

Organização Sob um título 

Autor Identificado pelo nome profissional 

Propósito comunicativo Informar a respeito de um assunto ou do 

desenvolvimento de um fato 

Suporte Jornais ou revistas  

Comunidade discursiva Editores e leitores do periódico 

Domínio discursivo Jornalístico 

Tipos de texto 

predominante 

Narrativo 

Características discursivas Subjetivismo, dialogismo, polifonia e 

intertextualidade 
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A reportagem insere-se, tal qual a carta do leitor, no sistema de gêneros do 

domínio jornalístico.  Nas revistas que fazem parte do corpus desta pesquisa, esse 

gênero é o ponto de partida para as CLs analisadas, que, inscritas num processo 

dialógico, comentam, elogiam, criticam e opinam sobre essa reportagem.  
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3. O discurso jornalístico 

  

Neste capítulo, abordaremos o discurso jornalístico e o discurso jornalístico 

de revista, estabelecendo a CL como um gênero desse domínio discursivo. Em 

seguida, destacaremos duas características marcantes dos gêneros em foco: o 

dialogismo e a subjetividade. 

 O discurso jornalístico é o domínio discursivo centrado na informação, no 

fato, na declaração. A informação, que se constitui em processo de produção de 

discurso numa situação de comunicação, é essencialmente uma questão de 

linguagem, e através da linguagem se constrói uma visão do mundo. A linguagem 

jornalística se pretende imparcial e isenta, livre de ideologia e opinião, retratando 

fielmente a realidade, porém, na realidade, não apresenta essas características. 

 O discurso é o resultado da combinação das circunstâncias e da forma de 

sua produção. Esse resultado pode variar dependendo da identidade do falante, da 

identidade do ouvinte, da relação de intencionalidade que os liga e das condições 

físicas da troca. É, pois, a sobreposição das condições extradiscursivas e das ações 

intradiscursivas que produz seu sentido. 

 Para Charaudeau (2012, p. 41), “o sentido do discurso se constrói ao término 

de um duplo processo de semiotização: de transformação e transação”. No processo 

de transformação o “mundo a significar” é transformado em “mundo significado”, ou 

seja, o interlocutor se apropria do mundo através da linguagem. Essa apropriação é 

feita estruturando-se o mundo em categorias que identificam os seres existentes 

nomeando-os, qualificando-os, descrevendo suas ações, narrando-as, justificando-

as, argumentando, avaliando esses seres, essas propriedades, essas ações e esses 

motivos e modalizando-os.  

O ato de informar está claramente inserido nesse processo de transformação 

porque descreve (identifica e qualifica os fatos), conta (reporta os acontecimentos), e 

explica (mostra as causas desses fatos e acontecimentos). No discurso informativo, 

o “mundo a significar” é o “mundo a descrever e comentar”, e o “mundo significado”, 

é o “mundo descrito e comentado” (CHARAUDEAU, op. cit.). 

 Já no processo de transação o interlocutor atribui um objetivo a seu discurso 

em função da identidade do destinatário/receptor, do efeito que pretende produzir 

nele, do tipo de relação que pretende estabelecer com ele e do tipo de regulação 
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que prevê em função dos parâmetros precedentes.  No processo de transação, a 

informação é vista como um objeto de saber que circula entre parceiros em uma 

situação de comunicação onde, em princípio, um possui esse saber e o outro não, 

estando um deles encarregado de transmiti-lo e o outro de recebê-lo, compreendê-lo 

e interpretá-lo, ao mesmo tempo que sofre uma modificação em relação a seu 

estado inicial de conhecimento (Charaudeau, op. cit.). 

 Para o discurso da mídia, existem no mínimo três sujeitos envolvidos no 

processo: o locutor, o leitor virtual e o leitor real. Pode-se afirmar que o locutor e o 

leitor real são indivíduos, que tomam posições ao falar/escrever ou interpretar. Já o 

leitor virtual, ainda que apenas imaginado, existe em qualquer ato comunicativo, 

mesmo nas interlocuções face a face, mas na comunicação midiática é uma figura 

decisiva. É o destinatário ideal, aquele que, em comunicação, se designa como 

público-alvo, que é imaginado pela instância midiática como suscetível de perceber 

os efeitos pretendidos por ela. É com ele que o enunciador imagina estar falando e, 

é para ele, que o jornalista imagina estar escrevendo.  

A imagem do leitor idealizado é o que determina, para o jornalista, as 

escolhas em termos de tema, de seleção linguística e de prática discursiva. 

Inclusive, é o seu perfil que as pesquisas de opinião tentam delimitar, 

principalmente, em questões referentes às suas condições socioeconômicas e 

culturais. Todo discurso jornalístico destina-se a um leitor virtual. 

 

Há um leitor virtual inscrito no texto. Um leitor que é constituído no próprio 
ato da escrita. Em termos do que denominamos ‘formações imaginárias’ em 
análise de discurso, trata-se aqui do leitor imaginário, aquele que o autor 
imagina (destina) para seu texto e para quem ele se dirige. Tanto pode ser 
um seu ‘cúmplice’ quanto um seu ‘adversário’. (ORLANDI, 1993, p. 9). 

 
Há, além do leitor virtual, outros interlocutores que o jornalista imagina para 

seu texto, por exemplo, a instituição em que ele trabalha, seu editor, seus colegas 

de profissão e suas fontes. Todos esses constituem leitores virtuais que são levados 

em consideração no momento de produção do discurso. 

No momento da leitura, o leitor real pode se identificar ou não com esse leitor 

virtual para o qual o texto foi escrito. Se a idealização do leitor virtual for diferente do 

leitor real, não haverá  identificação e, portanto,  nem compartilhamento da memória 

discursiva e nem reconhecimento das marcas de regularidades enunciativas na 
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interação, causando, assim, a formação de um mal entendido capaz de prejudicar, 

ou até mesmo impossibilitar, a comunicação. 

No jornalismo, como em qualquer ato comunicativo, há um contrato de 

comunicação entre as partes envolvidas, a partir da credibilidade que o jornalismo, 

de modo geral, e os veículos de comunicação e os jornalistas, de modo particular, 

adquirem historicamente, e de sua capacidade de mantê-la.  

 

Um jornalista assume o contrato implicado pelo gênero de discurso do qual 
participa; um fait divers, por exemplo, deve ser verídico, apresentar um 
tema adequado ao fait divers

3
, conter todas as informações necessárias à 

compreensão, não pressupor quaisquer saberes que não sejam de seu 
leitor-modelo, etc. De forma recíproca, é natural que um leitor de um fait 
divers espere que sejam respeitadas essas normas que correspondem às 
suas expectativas em relação ao gênero (MAINGUENEAU, 2001, p. 69). 

 

 

O discurso depende, para sua construção e sua interpretação, das condições 

específicas da situação de comunicação na qual ele é produzido. Essa situação 

constitui o quadro de referência ao qual se reportam os membros de uma 

comunidade discursiva quando iniciam qualquer comunicação. A situação de 

comunicação é como um palco, com suas restrições de espaço, de tempo, de 

relações, de palavras, no qual se encenam as trocas sociais e aquilo que constitui o 

seu valor simbólico. Essas restrições se estabelecem através da regulação das 

práticas sociais, instauradas pelos indivíduos que vivem em comunidade e pelos 

discursos aí inseridos, produzidos para justificar essas mesmas práticas a fim de 

valorizá-las. 

Como todo discurso se constrói em um tempo e um lugar históricos, o 

discurso jornalístico deve ser considerado em uma situação de comunicação. Para 

que este discurso seja bem sucedido, os interlocutores devem reconhecer as 

permissões e restrições do sistema, sendo capazes de reconhecer os elementos 

que definem esse gênero. “O necessário reconhecimento recíproco das restrições 

da situação pelos parceiros da troca linguageira nos leva a dizer que eles estão 

ligados por uma espécie de acordo prévio sobre os dados desse quadro de 

referência”. (CHARAUDEAU, 2012, p. 68). 

___________________ 
3
 Expressão do jargão jornalístico que significa “fatos diversos”. É utilizada para identificar as notícias que só são 

destacadas na mídia porque são inusitadas.
 
[tradução da autora] 
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Charaudeau (2012, p. 68-71) faz uma detalhada sistematização sobre os 

elementos do contrato de comunicação. Diz que este contrato está modulado por 

dados externos e internos. Os dados externos, que definem a situação de troca 

entre os sujeitos (que, em sua concepção, são o sujeito falante e o receptor), dizem 

respeito a quatro condições:  

1. condição de identidade, em que importa saber “quem troca com 

quem”;  

2. condição de finalidade, em que importa saber o objetivo da troca 

comunicacional;  

3. condição de propósito, em que é preciso considerar do que trata a 

comunicação;  

4. condição de dispositivo, que considera o ambiente em que esta troca 

se dá, ou seja, as condições de produção do discurso, as técnicas e 

suportes utilizados.  

 

Resumidamente, os dados externos do contrato levam em conta “quem diz e 

para quem”, “para quê se diz”, “o que se diz” e “em que condições se diz” 

(CHARAUDEAU, 2012, p. 70).  

Os dados internos referem-se a “como se diz”, são os propriamente 

discursivos, e se instituem em três espaços:  

1. espaço de locução, em que o sujeito que enuncia se impõe como 

falante a partir de legitimidade e autoridade;  

2. espaço de relação, em que o sujeito falante, ao estabelecer sua 

própria identidade e a identidade do destinatário, constrói relações (de 

inclusão e exclusão, de agressão e convivência etc.);  

3. espaço de tematização, no qual são tratados os domínios do saber, 

por meio de um modo de organização discursivo particular, e aqui 

caberiam os modos descritivo, narrativo e argumentativo, por exemplo. 

 

Ainda que seja mediado por sujeitos, no exercício de sua subjetividade, o 

jornalismo pretende construir uma imagem de objetividade, com capacidade de 

transmitir um relato fiel e objetivo de fatos e pensamentos. Por isso, o discurso 

jornalístico tenta apagar as marcas de subjetividade em seus enunciados, em busca 

de um discurso objetivo. Como a notificação dos fatos e acontecimentos é, muitas 
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vezes, feita em tempo real, ela confere ao jornalismo algumas prerrogativas de que 

a neutralidade seja possível. Todavia, a mídia possui direcionamentos políticos e o 

jornalista é um sujeito situado histórica e ideologicamente num contexto social.  

Nesse sentido, Koch (1984) menciona que o discurso jornalístico, que se 

autointitula neutro, contém também a ideologia de sua própria objetividade. Para a 

autora, o homem dotado de razão e vontade, constantemente julga e, com o poder 

da argumentatividade, influi no comportamento do outro por meio de um discurso 

intencional. Assim, a objetividade não se faz possível no cotidiano jornalístico, pois a 

mídia e os jornalistas não são simples reflexos da realidade, mas são também, 

agentes estruturadores da mesma.  

A objetividade jornalística é um mito, uma vez que os jornalistas veem e 

interpretam os fatos a partir de sua própria subjetividade. Assim, alguns fatos são 

reproduzidos, e outros, abandonados de acordo com as escolhas feitas por quem 

escreve os artigos. 

Parece impossível conseguir a neutralidade ou a objetividade no discurso 

jornalístico, pois o jornalista, como todo indivíduo numa situação comunicativa, está 

inserido num contexto histórico e social, possui uma formação cultural, uma 

ideologia, e obviamente uma opinião pessoal acerca do próprio fato noticiado. Seria, 

pois, inviável esperar a imparcialidade nesse discurso.  

Uma notícia ou uma matéria percorre, desde a sua pesquisa, elaboração, 

digitação, diagramação até a sua edição, um certo caminho dentro de um veículo de 

comunicação impresso. Nesse caminho entre o fato e a versão dele, em qualquer 

veículo de comunicação pública, há a mediação de vários jornalistas, e até da 

direção do jornal, todos envolvidos na preparação do produto notícia, de forma direta 

ou indireta. Assim, a versão final de um fato ou notícia provavelmente estará 

imbuída de várias ou, pelo menos de algumas, ideologias e opiniões. 

No universo discursivo do jornalismo, há o campo discursivo do jornalismo 

diário (do jornal) e o campo discursivo semanal (das revistas informativas) ou mensal 

(das revistas femininas, masculinas, de fotografia, etc.). O jornalismo de revista tem 

características particulares que o diferem do jornalismo diário da notícia do jornal. 

Enquanto o jornal se propõe a apresentar um panorama geral do que está 

acontecendo no mundo, as revistas, com exceção das revistas semanais de 

informação, apresentam-se ao leitor como detentoras de um conhecimento 

compartimentalizado e especializado. As revistas semanais de informação, por sua 
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vez, pretendem fornecer ao leitor uma visão panorâmica de todo tipo de 

acontecimento.  

O jornalismo de revista está ligado à contemporaneidade. Ele traça um 

panorama que orienta, muito mais do que informa, seu leitor sobre o que é ser atual 

e contemporâneo. Segundo a revista Veja, “A missão central de uma revista 

semanal de informação é avaliar, selecionar e repassar aos leitores de forma 

inteligível as novidades que pipocam no Brasil e no mundo”. (VEJA, 22/4/98, p. 7).  

Através das revistas, fica-se sabendo o que é importante e como se deve agir 

para se estar de acordo com o tempo atual – o conceito de adequação ao tempo 

presente. Elas se colocam como intérpretes das tendências, servindo como 

instrumentos capazes de permitir ao leitor se manter atualizado. Pode-se dizer que a 

revista transmite o saber sobre a atualidade, a contemporaneidade.  

 

Uma revista semanal de notícias não é um mero relato da semana que 
acaba de passar. É preciso hierarquizar as notícias, dando atenção maior 
aos fatos mais significativos que aconteceram no Brasil e no mundo. Uma 
revista semanal é feita, por fim, de um outro tipo de notícia. É o que ocorre 
nas reportagens que buscam detectar mudanças na sociedade, tendências 
de comportamento. Aí é necessário inverter o binóculo, olhá-lo ao contrário, 
como que, a partir de um fato específico, apresentar um panorama maior 
(VEJA, 2/3/94, p.17). 

 
 

As revistas de informação geral, tais como a Veja e a Newsweek buscam 

tratar dos acontecimentos mais importantes da semana, abrangendo os fatos 

internacionais, econômicos, políticos, científicos e culturais. A periodicidade, 

entretanto, não é o fator que define a escolha das temáticas dessas revistas 

semanais e nem o que seleciona a matéria escolhida como a de capa.  

Matérias de capa são normalmente coberturas jornalísticas de importantes 

fatos ou acontecimentos que afetam a sociedade. Tais fatos ou acontecimentos 

rompem com expectativas sociais, gerando repercussão na mídia. O jornalismo e, 

consequentemente, as revistas se alimentam de acontecimentos em seu trabalho de 

informar o público. Todavia, para Charaudeau (2012), todo e qualquer fenômeno 

pode ser um acontecimento, desde que seja reportado como novidade. 

No corpus de nossa pesquisa, as matérias de capa estão relacionadas a fatos 

e ocorrências que afetaram personalidades célebres e que, por isso, causaram 

impacto na sociedade na época de seu acontecimento. Esse impacto, de certa 



38 

 

forma, é representado pelas opiniões e críticas contidas nas CLs das revistas 

semanais que analisamos. 

 

 

 

 

3.1.  Dialogismo 

 

 Uma característica inerente às CLs é o dialogismo (Bakhtin, 2010, p. 275).  

De acordo com o próprio nome do gênero textual, carta  do leitor, o diálogo é travado 

não só com o jornal ou a revista e sua linha editorial, mas também com outros 

possíveis leitores e com a sociedade em geral. O dialogismo faz ver o texto não 

como um produto fechado em si mesmo, mas o vê em sua relação com o contexto 

social onde ele se insere, em sua ligação com outros textos já lidos por seu autor e 

nas conexões que ele estabelece com as diferentes áreas de conhecimento. O 

fenômeno do dialogismo também está diretamente relacionado aos processos de 

leitura e produção textual. Enquanto lê ou produz um texto, o leitor ou o escritor 

estabelece um diálogo com o mesmo, questionando-o, completando-o com 

informações adquiridas anteriormente. 

Para Bakhtin (2010, p. 283), “aprendemos a moldar nossa fala nas formas do 

gênero”, ou seja, “nas formas típicas do enunciado que se introduzem em nossa 

experiência e em nossa consciência.” Ao relacionar gênero do discurso à atividade 

social, ele afirma que a situação social e seus participantes mais imediatos são 

determinantes para a forma e o estilo da enunciação.  

Fundamentado nos pressupostos do materialismo histórico, Bakhtin considera 

a linguagem em sua historicidade constitutiva. Organizados social e historicamente, 

os sujeitos da interação constituem os sentidos. O movimento dialógico da 

enunciação se caracteriza dessa maneira: o locutor enuncia em função da existência 

de um interlocutor real ou virtual de quem quer uma atitude responsiva, uma réplica, 

uma reação. Assim, toda enunciação, como produto da interação verbal, é dialógica 

e faz parte de um processo de comunicação contínua. 

O dialogismo é intrínseco aos meios de comunicação, já que estes, quando 

dão voz a seu público, permitem sua interação não só com o próprio meio em 
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questão, mas também com todo o público que o lê, o assiste, etc. Como todo 

discurso, o jornalístico só existe entre sujeitos. Esse dialogismo é acentuado pela 

intertextualidade e pela polifonia.  

De acordo com Bakhtin (2010, p. 279), um texto parte sempre de outro texto 

anterior, da mesma forma que um enunciado é sempre proposto em resposta a outro 

enunciado, tal como um diálogo.  Assim, todo texto traz elementos de outro(s) 

texto(s). No gênero em questão, as CLs, isso fica evidente. As CLs publicadas em 

revistas têm, como ponto de partida, textos anteriormente publicados nas mesmas, o 

que torna a intertextualidade seu elemento característico. Além disso, um texto, 

especialmente um texto de opinião, caso das CLs, é constituído de várias vozes 

além daquela do seu autor.   

Todo discurso é dialógico. Bakhtin (op. cit.) diz que existem duas espécies de 

dialogismo: uma que se estabelece entre os sujeitos e outra que se estabelece entre 

textos e/ou discursos. Embora sejam configuradas em processos distintos, as duas 

são constitutivas do discurso, entendido como o processo que se estabelece entre 

os sujeitos da interlocução. 

De acordo com Bakhtin (2010, p. 275), só existe língua onde houver 

possibilidade de interação social, ou seja, onde houver diálogo. Bakhtin considera a 

língua como uma atividade social cujo valor não está em seu produto, mas sim, em 

seu processo, ou seja, o processo verbal, a enunciação. Em outras palavras, a 

língua é uma atividade social, que tem como unidade básica a enunciação. 

O dialogismo é uma propriedade intrínseca do enunciado. Por dialogismo 

entende-se não só a comunicação face a face, mas também o vínculo entre os 

enunciados existentes nas instâncias da atividade humana e nos gêneros do 

discurso. O limite de um enunciado é definido pela alternância dos sujeitos do 

discurso. Isto quer dizer que um enunciado é sempre uma resposta, ou seja, uma 

réplica a um enunciado anterior. 

Além de ser uma forma de interação, o diálogo, para Bakhtin (2010), pode ser 

compreendido num sentido mais amplo, não apenas como a fala de pessoas frente a 

frente, mas, sim, como qualquer tipo de comunicação. Em todo diálogo há muitas 

falas e sempre um interlocutor, ainda que em potencial, como, por exemplo, os 

telespectadores num programa de TV ou os leitores de uma reportagem de jornal.  

Para Bakhtin, o discurso é sempre atravessado pela alteridade; o sujeito só 

se constitui no outro. Cada palavra expressa o indivíduo em relação ao outro. O 
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sujeito se dá uma forma verbal a partir do ponto de vista da comunidade a que ele 

pertence.  

A alteridade reconhece um destinatário ativo, que não se limita à 

compreensão passiva diante de um locutor. Trata-se de um destinatário que reage 

de modo responsivo à mensagem recebida, produzindo respostas que se relacionam 

em um plano dialógico. Em outras palavras, o ouvinte, ao perceber e compreender o 

significado do que foi dito ou do que se intencionou dizer, se posiciona em relação a 

este significado de forma ativa e responsiva, ou seja, concordando ou discordando, 

completando-o, etc.  

 

Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza 
ativamente responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante 
diverso); toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela 
forma, a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante (BAKHTIN, 2010, 
p. 271).  

 
 

 O que foi ouvido e compreendido será respondido pelos discursos 

subsequentes ou se refletirá no comportamento do ouvinte.  Numa situação de 

comunicação, todo falante é, em maior ou menor grau, um respondente e vice-versa. 

Bakhtin considera que a palavra, por ser o território comum do locutor e do 

interlocutor, comporta duas faces: uma é determinada pelo fato de que procede de 

alguém, outra pelo fato de que se dirige a alguém. Ela representa o produto da 

interação falante/ouvinte, servindo de expressão de um em relação ao outro. 

Segundo o autor, é através da palavra que o sujeito se define em relação ao outro e 

à coletividade. É no âmbito das relações interpessoais, mediadas pela linguagem, 

que os homens constroem o conhecimento e se estabelecem no meio social. Enfim, 

sem a linguagem, o homem não consegue se constituir como sujeito. 

Em Bakhtin (2010) o dialogismo refere-se também ao permanente diálogo 

existente entre os diversos discursos que circulam na sociedade, devendo, por isso, 

ser visualizado e reconhecido como elemento responsável pela natureza 

interdiscursiva da linguagem.  

O gênero textual carta do leitor tem o dialogismo como um dos seus traços 

mais marcantes. Uma carta enviada à redação de qualquer revista, por exemplo, 

Newsweek ou Veja, a fim de ser publicada, constitui-se em uma resposta direta a um 

texto anterior, publicado na mesma revista. Há um diálogo explícito dessas cartas 

com as reportagens que as originaram e às quais elas respondem polifonicamente. 
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Diferentemente de alguns outros gêneros textuais, nas CLs o traço responsivo é 

claro, pois elas configuram-se como resposta a outros textos da mesma cadeia de 

gêneros, todos inscritos no domínio jornalístico.  

 

 
 
 
3.2. Subjetividade  
 

 

É Benveniste (1989) quem instaura uma reflexão acerca da subjetividade na 

linguagem, ao desenvolver um estudo do sistema pronominal do francês. O autor, ao 

apontar a relação entre sujeito e discurso, traz a noção de subjetividade para os 

estudos linguísticos e introduz reflexões sobre as relações entre homem e 

linguagem. Temos em Benveniste (1989, p. 286) a ideia de que... 

 

É na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito; 
porque só a linguagem fundamenta na sua realidade que é a do ser, o 
conceito de “ego”. A “subjetividade de que tratamos aqui é a capacidade do 
locutor para se propor como sujeito. 

 
 

Além disso, para o autor, a subjetividade é percebida materialmente num 

enunciado através de algumas formas (dêixis, verbo) linguísticas empregadas pelo 

indivíduo ao enunciar; e, ao fazê-lo, transforma-se em sujeito. A linguagem só é 

possível porque cada locutor se propõe como sujeito, apresentando-se, ele mesmo, 

como eu no discurso. 

Através da linguagem, a subjetividade, ou a consciência de si mesmo, é 

experimentada por contraste. Eu emprego eu dirigindo-me a alguém, que será na 

minha alocução, um tu. Para que essa condição de reciprocidade seja cumprida, 

torna-se necessário que eu me torne tu na alocução daquele que, por sua vez, se 

designa por eu. Assim, eu pressupõe outra pessoa, para a qual digo tu e que me diz 

tu. É o eu quem define o tu. A enunciação, na perspectiva de Benveniste, é vista 

como o ato individual de transformar a língua em discurso, limitada ao espaço do 

subjetivo e do individual. “É na instância de discurso na qual ‘eu’ designa o locutor 

que este se enuncia como “sujeito”. (op.cit, p. 288). Nessa concepção, o sujeito é 
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visto como aquele que ocupa um lugar no discurso e que se define na relação com o 

outro.  

A linguagem é uma expressão da subjetividade, pois cada locutor, na 

produção do discurso, escolhe, entre várias possibilidades, as formas linguísticas 

apropriadas à sua expressão, as quais usará para referir-se à sua própria pessoa, 

definindo-se como eu e ao mesmo tempo, definindo seu interlocutor como tu. É a 

língua que fornece ao falante a estrutura formal, a estrutura linguística, que permite 

o funcionamento da subjetividade.  

Eu e tu são formas linguísticas que indicam a pessoa. Entre os signos de 

uma língua estão os pronomes pessoais; entretanto, os pronomes diferem de outros 

signos da língua porque não remetem a um conceito ou a um indivíduo. Eu se refere 

ao ato do discurso individual no qual é pronunciado e designa o locutor. É um termo 

que não pode ser identificado a não ser dentro da instância do discurso e  só tem 

referência nesse momento. A realidade à qual ele remete é a realidade do discurso. 

É na instância de discurso na qual eu designa o locutor que este se enuncia como 

sujeito.  Portanto, a subjetividade se encontra no exercício da língua.  

Os pronomes pessoais são, linguisticamente, os responsáveis pela 

subjetivação da enunciação, pois são eles que carregam as marcas de pessoalidade 

no discurso. Para esse teórico, “os pronomes pessoais são o primeiro ponto de 

apoio para essa revelação da subjetividade na linguagem” (BENVENISTE, 1989, p. 

288). Além dos pronomes pessoais, outras classes de pronomes, como aquelas dos  

demonstrativos e dos possessivos, também colaboram com a noção de sujeito. São 

os pronomes que organizam e descrevem as relações temporais e espaciais em 

torno do sujeito e dele dependem para a construção de seu significado.  

Dentro dessa perspectiva, a subjetividade é vista, portanto, como própria do 

indivíduo e só tem vida dentro da instância do discurso. Assim, porque a realidade 

do sujeito se constitui no discurso e só tem referência momentânea, ela necessita 

ser atualizada a cada enunciação. 

O campo da subjetividade compreende ainda o da expressão da 

temporalidade. Em toda língua, há uma distinção de tempo passado, tempo futuro e 

tempo presente. O tempo presente tem como referência temporal um dado 

linguístico. Em termos linguísticos, o presente se caracteriza como a coincidência do 

acontecimento descrito e a instância do discurso que o descreve. Assim, “o tempo 

em que se está” é “o tempo em que se fala” (BENVENISTE, 1989, p. 289).   
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A temporalidade humana demonstra, através do uso da língua, a 

subjetividade inerente ao próprio exercício da linguagem. A temporalização instaura 

o tempo no enunciado e toma como momento de referência o momento da 

enunciação, a partir do qual se estabelecem as oposições temporais da língua. 

Portanto, é a partir do espaço e do tempo da enunciação que se organizam todas as 

relações espaciais e temporais do discurso. Dessa maneira, todo espaço e todo 

tempo organizam-se em torno do sujeito que enuncia, que é sempre tomado como 

ponto de referência.  

Complementa Marcuschi (2008, p. 71): se “o eu fundamenta a consciência de 

si e esta, como se viu, dá-se no contraste com um tu”, assim, “a subjetividade nasce 

no seio da intersubjetividade”.  Marcuschi (2007) sublinha ainda que essa noção de 

subjetividade se torna relevante na observação do funcionamento dos dêiticos e das 

categorias de lugar, tempo e pessoa. “O sujeito não é apenas enunciativo e sim 

também social e nesta ação social situada ele instaura e diz o mundo” 

(MARCUSCHI, 2007, p. 96). Portanto, os processos referenciais têm de ser inseridos 

na atividade linguística interativa, envolvendo a enunciação e a cognição. 

No trabalho de Ducrot (1987, p. 168), ao contrário do que afirmava 

Benveniste, a subjetividade não se constitui na língua, portanto, não é marcada na 

superfície linguística. Língua, para Ducrot, é o instrumento de mediação, através do 

qual a subjetividade é representada. Ducrot (op. cit.) conceitua a enunciação como 

“o acontecimento histórico constituído pelo aparecimento de um enunciado”. Para 

ele, a enunciação, então, consiste na atividade de linguagem exercida por aquele 

que fala no momento em que fala. Em Ducrot, o momento histórico é um conceito 

impossível de ser repetido e, portanto, tudo na enunciação tem de ser único. A 

noção de historicidade se resume apenas ao momento presente, ao momento da 

enunciação.  

Baseando-se na teoria polifônica bakhtiniana, Ducrot afirma que, no processo 

da comunicação, existe um locutor, que é o responsável pela enunciação, e podem 

existir vários enunciadores, que apresentam diferentes pontos de vista. A ocorrência 

da polifonia, dessa forma, está relacionada ao fato de haver dois tipos de agentes 

em uma enunciação: enunciadores e locutores. Ao contrário de Benveniste, Ducrot 

não introduz a ideia de um produtor da fala, ou seja, ele se opõe à unicidade do 

sujeito, e distingue o sujeito falante (ser da experiência real, que ele chamou de 

sujeito empírico) do locutor e enunciador (seres do discurso).  
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Ducrot preocupou-se em distinguir três tipos de sujeitos da enunciação, 

caracterizando-os de acordo com suas funções sociais, pois, para ele, é quase 

impossível atribuir a um único sujeito as propriedades de: “a) ser dotado de toda 

atividade psico-fisiológica necessária à produção do enunciado; b) ser autor, a 

origem dos atos ilocutórios realizados na produção do enunciado; c) e ser designado 

em um enunciado pelas marcas da primeira pessoa” (DUCROT, 1987, p. 178-179). 

A partir dessas propriedades, Ducrot realiza a distinção entre os sujeitos do 

discurso. O primeiro tipo de sujeito é o sujeito empírico, que é considerado o real 

autor do enunciado. O segundo tipo de sujeito é o locutor, a pessoa a quem se 

atribui a enunciação. O locutor pode ser um personagem fictício, um objeto 

inanimado, ou um enunciado impessoal, como um ditado popular. Finalmente, o 

enunciador corresponde à pessoa de cujo ponto de vista o locutor apresenta os 

acontecimentos. Os enunciadores são definidos como: 

 

Seres que são considerados como se expressando através da enunciação, 
sem que para tanto se lhe atribuam palavras precisas; se eles “falam” é 
somente no sentido em que a enunciação é vista como expressando seu 
ponto de vista, sua posição, sua atitude, mas não no sentido material do 
termo, suas palavras (DUCROT, 1987, p. 192). 

 

 

A polifonia de enunciadores seria, então, aquela que consiste na relação que 

o locutor estabelece com as vozes e/ou enunciadores presentes em seu discurso. 

A posição-sujeito é construída e reconstruída discursivamente, conforme a 

maneira pela qual o indivíduo interage com os demais participantes das situações 

sociais nas quais se insere. Dito de outra maneira, o sujeito age no discurso e 

através do discurso, de forma ativa e dinâmica, na construção da realidade e de si 

próprio, mediado pela relação com o outro, num processo sócio-histórico.  

Já segundo Benveniste (1989, p. 288), a subjetividade que é entendida como 

“a capacidade do locutor para se propôr como sujeito”, tem como condição a 

linguagem: “É na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como 

sujeito; porque só a linguagem fundamenta na realidade, na sua realidade que é a 

do ser, o conceito de ego”. Um sujeito se constrói por meio de sua identidade 

discursiva. 

Compreende-se identidade discursiva como resultante de uma série 

estratégias que o sujeito social utiliza para legitimar seu modo de dizer perante seus 
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interlocutores. O eu pode defender uma imagem de si, ou ethos, que lhe possibilite 

mostrar-se competente e sério, assumindo características ou de neutralidade, ou de 

distanciamento ou de engajamento. A identidade discursiva é construída por meio da 

palavra, do discurso. Ela está sempre em construção no discurso, porque é 

resultante das escolhas do sujeito enunciador. 

O termo ethos, nos estudos de análise do discurso modernos, refere-se às 

modalidades linguísticas através das quais o enunciador se constitui como sujeito e 

apresenta a si mesmo no discurso. “Os antigos designavam pelo termo ethos a 

construção de uma imagem de si destinada a garantir o sucesso do 

empreendimento oratório”. (AMOSSY, 2005. p.10) O ethos é um conceito discursivo, 

ele se constrói através do discurso. 

Benveniste (1989) afirma que qualquer língua que possui verbo constitui seu 

modelo de conjugação a partir das categorias de pessoa, denominadas de “pessoas 

gramaticais”. Há três pessoas: a primeira pessoa, aquela que fala, representada pelo 

pronome pessoal eu; a segunda pessoa, aquela com quem se fala, representada 

pelo pronome pessoal tu; e a terceira, a de quem se fala, representada pelo 

pronome pessoal ele(a).  

Para Benveniste (1989), o nós seria o eu + o não-eu, visto que não se 

poderia pensar que o nós seria um eu multiplicado, já que “Cada eu tem sua 

referência própria e corresponde cada vez a um ser único, proposto como tal.” 

(op.cit., p. 278). O pronome nós não pode significar plural porque não demonstra a 

repetição da mesma pessoa.  

Quanto à noção de pluralização do pronome nós, Benveniste (1989, p. 256) 

diz que “a unicidade e a subjetividade inerentes a eu contradizem a possibilidade de 

uma pluralização”, pois como o autor constatou em inúmeras línguas, há uma 

diferenciação no que concerne à primeira pessoa do plural, nós, vista sob dois 

aspectos distintos: o inclusivo e o exclusivo. A unicidade específica, característica 

das duas primeiras pessoas, não permite que elas se multipliquem como dita a 

tradição gramatical, mas que se ampliem. Isso quer dizer que o pronome nós 

exprime uma pessoa amplificada, podendo ser constituída por eu + tu + ele(s).  

Com base em Benveniste, Monteiro (1994) faz a distinção entre o nós 

inclusivo e exclusivo. O primeiro aspecto inclui, no pronome nós, as duas pessoas 

do discurso, podendo ainda ser acrescentada(s) a(s) não-pessoa(s): nós = eu + 

tu/você ou eu + tu/você + ele(s). No segundo aspecto, a pessoa excluída é 
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tu/você: nós = eu + alguém que não é o receptor. Acrescenta, ainda, o aspecto 

genérico: nós = nem eu, nem tu, mas qualquer pessoa, e faz menção ao plural 

de modéstia que faz referência a apenas uma pessoa: nós = eu/emissor. 

Segundo Benveniste (1989), o nós é uma junção entre o eu e o não-eu. Esse 

não-eu pode ser o você ou o eles, fazendo aí uma distinção da forma nós = eu + 

você, que inclui o interlocutor, da forma nós = eu + eles, em que o interlocutor é 

excluído.  

Em oposição ao eu e ao tu que têm a marca da pessoa, tem-se o ele, a não-

pessoa, chamado assim porque não se refere a um indivíduo específico. A primeira 

pessoa (eu) é aquele que fala, a segunda (tu) aquele a quem nos dirigimos e a 

terceira (ele) é aquele que está ausente – uma não-pessoa. Isso se dá na medida 

em que a terceira pessoa do singular (ele) não faz parte da situação de 

comunicação, da troca de enunciados. Na situação de fala temos apenas o eu e o 

tu, o ele não está ali, e por isso funciona como um referente, ele não é o para quem 

se fala, ou com quem se fala, mas é de quem se fala. O ele é o objeto da 

enunciação.  

Essa distinção de Benveniste é baseada em sua análise dos pronomes, onde 

afirma que as pessoas verbais são eu/tu, e que o ele não é uma terceira pessoa, é a 

não pessoa. Diz ele: “A forma dita de terceira pessoa comporta realmente uma 

indicação de enunciado sobre alguém ou alguma coisa, mas não referida a uma 

pessoa específica” (BENVENISTE, 1991, p. 250).  

As pessoas eu/tu se caracterizam como categorias de discurso que só 

ganham plenitude quando assumidas por um falante na instância discursiva, 

representando a subjetividade na linguagem. A terceira pessoa (a não-pessoa, ele), 

ao contrário, é um signo pleno, uma categoria da língua, que tem referência objetiva 

e seu valor independe da enunciação. 

A oposição entre os participantes do diálogo e os não participantes resulta em 

duas correlações: personalidade e subjetividade. A correlação de personalidade 

opõe a pessoalidade, presente em eu/tu, e a não pessoalidade, presente em ele; já 

a correlação de subjetividade descreve a oposição existente entre o eu (pessoa 

subjetiva) e o não-eu (pessoa não-subjetiva). 

Segundo Benveniste (1989, p. 87), “o que caracteriza a enunciação é a 

acentuação da relação discursiva com o parceiro, seja este real ou imaginário, 

individual ou coletivo”. Isso determina a estrutura da enunciação, que é composta de 
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um eu e um tu. Os dois participantes alternam as funções, caracterizando-se como 

parceiros e protagonistas na situação de enunciação, criando uma relação 

intersubjetiva entre as pessoas do enunciado. 

A CL, nesse contexto, atua como um meio através do qual o leitor pode 

opinar sobre os diferentes acontecimentos das esferas sociais, podendo, assim, 

posicionar-se como sujeito de seu discurso, apresentando sua opinião em relação às 

reportagens lidas, criticando, elogiando, acrescentando detalhes, corrigindo pontos, 

etc. O autorCL (eu) dialoga com um tu, seja este, a reportagem que deu origem à 

sua CL, o editor da revista, ou os demais leitores da publicação. É na composição de 

sua CL que o autorCL constrói sua identidade discursiva, seu ethos, e o apresenta 

publicamente. 
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4. Referenciação 

 

Neste capítulo, vamos abordar inicialmente algumas perspectivas teóricas 

adotadas nos estudos da língua e as noções de referenciação e de objeto do 

discurso, para, em seguida, focalizar a questão da construção das cadeias 

referenciais e os processos de (re)categorização observados em sua constituição.   

 Ao longo do tempo, a língua vem sendo estudada sob óticas diferentes, ou 

seja, como forma ou estrutura, como instrumento, como atividade cognitiva e como 

atividade sociointerativa situada. Marcuschi (2008, p. 59-61) aborda e comenta 

essas perspectivas.   

Entendida como forma ou estrutura, a língua se limita à unidade frase e sua 

análise é feita a nível das estruturas que a compõem: os níveis fonológico, 

morfológico, sintático e semântico.  Se vista como um sistema homogêneo formado 

por essas estruturas, a língua é estudada em seu aspecto formal e, nesse caso, 

fatores extralinguísticos como os de natureza social e histórica não são relevantes 

para a sua interpretação. A língua é o próprio objeto de investigação em seus vários 

níveis estruturais. “Aqui, há uma certa dificuldade de tratar a questão da significação 

e os problemas relativos à compreensão” (MARCUSCHI, 2008, p. 59).  

Quando a língua é considerada como um instrumento, ela se torna uma 

ferramenta da qual o sujeito necessita se apropriar para resolver sua necessidade 

de comunicação. Nessa perspectiva, a língua é vista como dissociada de seu 

aspecto cognitivo e social. 

Entendida apenas como um fenômeno cognitivo, a língua perde seu caráter 

interacional e social, e desconsidera-se que ela se processa numa situação social, 

cultural e historicamente situada. “A língua envolve atividades cognitivas, mas não é 

um fenômeno apenas cognitivo” (MARCUSCHI, op. cit., p.60).  

Finalmente, a língua pode ser vista como atividade social, cultural e 

historicamente situada, uma atividade cognitiva e sociointerativa. Nessa concepção, 

ela é analisada em toda a sua complexidade.  

Entender a língua como atividade sociointerativa não é negar que haja uma 

estrutura linguística, todavia, é ter em mente que a língua vai além dessa estrutura. 

Não é negar também que a língua seja um fenômeno cognitivo, mas enfatizar que, 
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sem a sua dimensão social e histórica, esse fenômeno perde a relação entre os 

sujeitos que o compõem.  

Para Marcuschi (2008, p. 67):  

 

Pode-se admitir, ainda, que a língua é uma atividade cognitiva. Pois ela não 
é simplesmente um instrumento para reproduzir ou representar idéias (pois 
a língua é muito mais do que espelho da realidade). A língua é também 
muito mais do que um veículo de informações. A função mais importante da 
língua não é informacional e sim a de inserir os indivíduos em contextos 
sócio históricos e permitir que se entendam.  

 

 

Nessa perspectiva sociointeracionista, elementos linguísticos são utilizados 

para realizar um propósito comunicativo num determinado momento, o texto é tido 

como um evento comunicativo no qual os seus participantes estão inseridos num 

contexto sócio-histórico-cultural. Portanto, as escolhas linguísticas não são 

consideradas como aleatórias dentro do processo de produção da linguagem escrita, 

pois elas correspondem à representação tanto das intenções do sujeito produtor do 

texto quanto da sociedade em que ele está inserido. 

A teoria sociocognitiva interacionista, então, concebe a... 

 

...linguagem como uma atividade interativa e sociocognitiva, considera a 
referência como base da significação e os referentes, como objetos de 
discurso, entidades alimentadas e sancionadas pela atividade discursiva 
(RONCARATI, 2010, p. 42).  

 

 

Em uma concepção sociointerativa, a construção da referência é um ponto-

chave na tentativa de se explicar como o sentido pode ser construído 

interativamente.  

Ao investigar a referenciação, a teoria sociocognitiva descarta a concepção 

tradicional, lógico- semântica, segundo a qual a língua faz referência ao mundo pela 

linguagem de forma a representá-lo ou espelhá-lo. De acordo com essa concepção, 

haveria uma relação direta entre linguagem e mundo e a questão da referência seria 

reduzida à relação de correspondência entre representações simbólicas e mundo ou 

universo discursivo. Os referentes seriam objetos do mundo, dotados de uma 

contraparte no mundo extralinguístico e a referência se reduziria ao estabelecimento 
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de ligações anafóricas entre uma forma nominal ou pronominal e seu antecedente 

no campo da sentença. 

Nossa pesquisa basear-se-á na noção de referenciação discutida por 

Roncarati, (2010) e Koch (2005), a partir da concepção de Mondada (2005, p. 11-

31), que propõe substituir a noção de referência por referenciação e, em 

consequência, a noção de referente por objetos de discurso.  

Mondada (op.cit.) argumenta que a referência, tradicionalmente, tem sido 

entendida como uma questão de mera representação do mundo.  A referenciação, 

no entanto, não privilegia a relação entre as palavras e as coisas, mas sim, a relação 

intersubjetiva e social, na qual as versões do mundo são publicamente elaboradas e 

avaliadas em termos de adequação às finalidades práticas a que servem e às ações 

de seus enunciadores (cf. Koch, 2005, p. 34). 

 A perspectiva sociocognitiva interacionista, então, ao invés de privilegiar a 

relação entre as palavras e as coisas, investiga a relação subjetiva e social em que 

as versões do mundo são publicamente elaboradas e avaliadas em termos de 

adequação às finalidades práticas e às ações em curso dos enunciadores. Nessa 

perspectiva, a referenciação é vista como resultado de um processo dinâmico que 

se estabelece na interação e no discurso produzidos pelos participantes em sua 

enunciação. 

Dentro dessa concepção, Koch (2005) e Marcuschi (2008) advogam que a 

representação do mundo por meio da linguagem não se resume em um simples 

processo de elaboração de informações, mas em um processo de (re)construção do 

próprio real. Os objetos de discurso não são meramente objetos de mundo 

transplantados para o discurso, mas são construídos e reconstruídos no próprio 

processo de interação, ou seja, a realidade é construída, mantida e alterada não 

pela forma como nomeamos o mundo, mas, principalmente, pela forma, como 

sociocognitivamente, interagimos com ele. Para Marcuschi (2000, p. 5): 

 

...os objetos de discurso não são uma simples remissão linguística a algo 
autônomo, fixo, externo e prévio ao discurso. Neste sentido, também deve 
ficar claro (como se verá adiante) que não uso a noção de referência e sim 
de referenciação precisamente pelo fato de admitir que a atividade 
referencial não é pura e simplesmente o ato de designar linguisticamente 
objetos do mundo.  
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Os objetos do mundo quando se apresentam no discurso são constituídos 

nesse discurso e na enunciação; ou seja, são elaborados numa atividade discursiva, 

não fazendo apenas uma remissão linguística, pois não se trata de uma ação de 

representação do mundo, mas de uma construção desse mundo por meio do 

discurso. Segundo Mondada e Dubois (2003, p. 288): a “referenciação é concebida 

como uma construção colaborativa de objetos de discurso – quer dizer, de objetos 

cuja existência é estabelecida discursivamente”. 

Segundo Roncarati (2010, p. 43): 

 

...os objetos de discurso podem apresentar modificações sensíveis ao 
contexto ou ao ponto de vista intersubjetivo, evoluindo na progressão textual 
à medida que lhes são conferidos novas categorizações e atributos.  

 

 

Os objetos de discurso são elaborados e modificados pelos interlocutores, em 

um processo dinâmico e intersubjetivo, apoiado em práticas discursivas e cognitivas 

situadas social e culturalmente, bem como em negociações que se estabelecem nas 

relações interacionais. 

Considerando essa questão em relação aos gêneros reportagem e carta do 

leitor, pode-se dizer que objetos do discurso vão sendo criados e alterados nesses 

textos pelos atores sociais, autor da reportagem e autor da carta do leitor, de acordo 

com seus pontos de vista, durante a interlocução que estabelecem entre si e com os 

demais leitores dos periódicos.    

 

 

 

 

 
4.1 Construção de cadeias referenciais 

 

 

Quando escrevemos, lemos, falamos ou ouvimos um texto, não estamos 

diante de referentes do mundo real, pois não há uma relação direta entre palavras e 

coisas, mas estamos diante de uma representação por um sistema simbólico, que é 

a língua. Utilizando esse sistema como código, o discurso representa o referente de 
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acordo com a subjetividade do produtor do enunciado, o que significa dizer que um 

referente sempre será construído por um ponto de vista subjetivo. 

A referenciação constitui, dessa forma, uma atividade discursiva em que o 

sujeito, numa situação de interação verbal, efetua escolhas em seu arsenal 

linguístico visando à concretização de sua proposta de sentido. Portanto, referir é 

uma atividade discursiva que está sujeita a variações de acordo com os 

interlocutores, à percepção de mundo dos mesmos e ao contexto.  

Koch (2008) aponta a referenciação como sendo uma atividade discursiva, 

através da qual, o produtor do texto, a partir de suas percepções a respeito das 

condições comunicativas, como conhecimentos linguísticos, contexto, intenções, 

relações sociais e culturais, opera suas escolhas linguísticas, visando atingir seus 

propósitos. Assim, é em função de um propósito comunicativo que a linguagem 

escrita é planejada. Desse modo, para a autora, 

 

...o sujeito, na interação, opera sobre o material linguístico que tem à sua 
disposição, operando escolhas significativas para representar estados de 
coisas, com vistas à concretização do seu projeto de dizer. Isto é, os 
processos de referenciação são escolhas do sujeito em função de um 
querer dizer (KOCH, 2008, p. 46). 

 

 

A progressão referencial com recategorização do referente, além de servir à 

progressão textual, desempenha importante papel na construção de sentidos e na 

argumentatividade do texto. O objeto do discurso é construído na progressão textual, 

no processo de referenciação, através de predicações atributivas que lhe são 

conferidas, e que designam as transformações de estado por ele sofridas. Para fazer 

isso, o autor seleciona, dentre as várias possíveis propriedades pertinentes ao 

referente no contexto do discurso, aquela que se adequa a sua intenção 

comunicativa. Koch assim descreve esse processo:  

 

... o emprego de uma descrição nominal, com função de categorização ou 
recategorização de referentes, implica sempre uma escolha entre uma 
multiplicidade de formas de caracterizar o referente, escolha essa que será 
feita, em cada contexto, segundo a proposta de sentido do produtor do 
texto. Trata-se, em geral, da ativação, dentre os conhecimentos 
culturalmente pressupostos como partilhados (isto é, a partir de um 
background tido por comum) de características ou traços do referente que 
devem levar o interlocutor a construir dele determinada imagem, isto é, vê-lo 
sob um determinado prisma, o que lhe permite extrair do texto informações 
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importantes sobre as opiniões, crenças e atitudes do seu produtor, de modo 
a auxiliá-lo na construção do sentido.  (KOCH, 2005, p. 35-36).  

 
 
 

A recategorização, na maior parte das vezes, é realizada por adjetivos, 

sintagmas preposicionais ou orações adjetivas. Elas introduzem avaliações e 

características do objeto do discurso condizentes com o projeto comunicativo do 

autor do texto. Assim, analisando essas marcas linguísticas, pode-se inferir a 

orientação argumentativa e a intencionalidade do autor ao construir  seu texto. 

Os referentes são objetos construídos no interior e através do discurso, 

dentro dos parâmetros cognitivos e subjetivos que permeiam a interação, apoiada 

em práticas discursivas situadas num contexto social e cultural. Na construção 

discursiva dos referentes, os interlocutores, utilizando o material linguístico de que 

dispõem, fazem escolhas visando realizar sua proposta de sentido (Koch, 2005, p. 

35).  

O processamento do discurso, visto que executado por sujeitos sociais 

atuantes, é um processamento estratégico. Assim sendo, a referenciação realiza-se 

como um processo de operacionalização da linguagem não só sob uma perspectiva 

social, mas também relacionada à interação, já que a seleção dos elementos 

linguísticos é subordinada às relações que se estabelecem entre os sujeitos. 

Segundo Marcuschi (2007, p.105), a referência é aquilo que se constrói, na atividade 

discursiva e no enquadre das relações interpessoais, em comum acordo entre os 

atores sociais envolvidos numa determinada situação comunicativa. 

 A partir dessa visão, os referentes passam a ser considerados “objetos de 

discurso”. De acordo com Roncarati (2010, p. 45), esses elementos correspondem a 

“entidades” que não apresentam relação direta com o mundo. São representações 

construídas no ato discursivo, na negociação interativa entre os participantes do 

evento linguístico.  

O nome que damos a um referente não serve para designá-lo por completo, 

mas mostra como nós o concebemos e interagimos com ele.  Os referentes 

dependem, na verdade, do ponto de vista do produtor do discurso em relação ao 

mundo e não, necessariamente, da real materialidade do mundo. Isso implica dizer 

que podemos associar a referenciação à argumentação ao lidar com as escolhas 

lexicais do falante para construir os sentidos por ele pretendidos. Assim, por meio 

das escolhas referenciais, se faz notar a presença do enunciador no discurso, 
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marcando o seu ponto de vista. Mesmo quando essa presença tenta ser neutra e 

isenta de posicionamento, o enunciador toma um determinado partido, que se revela 

no texto através da referenciação.  

Assim, no conceito de Mondada e Dubois (2003, p. 17), os interlocutores 

constroem, por meio de experiências discursivas, cognitivas, sociais e culturais, 

versões públicas do mundo. Moldadas por essa visão, as categorias e os objetos de 

discurso, pelos quais os sujeitos compreendem o mundo, não são preconcebidas 

nem dadas a priori, mas elaboradas no curso de suas atividades, transformando-se 

a partir dos contextos. No contexto, as categorias e objetos de discurso são 

consignados por instabilidade constitutiva, observáveis por meio de operações 

cognitivas ancoradas nas práticas sociais, nas atividades verbais realizadas na 

interação. 

A referenciação, portanto, é marcada por uma instabilidade em que o objeto 

do discurso, uma vez introduzido, pode ser abandonado e, em seguida, reativado 

mediante diferentes expressões referenciais, pode ser revisto, corrigido, modificado, 

redirecionado, fragmentado ou enriquecido, pode ser reativado agregando novas 

propriedades ou dispensando parte das já agregadas. O referente, uma vez 

introduzido, fica à mercê dos interlocutores e do próprio discurso, ganhando, assim, 

um caráter dinâmico. Ele vai sendo construído - ou desconstruído - no curso da 

progressão textual. 

  O discurso, através das remissões, constrói uma representação que funciona 

como uma memória compartilhada, alimentada pelo próprio discurso, sendo os 

sucessivos estágios dessa representação responsáveis, ao menos em parte, pelas 

seleções feitas pelos interlocutores, particularmente em se tratando de expressões 

referenciais. Essa representação é a memória discursiva. (Koch, 2003, p. 31). Dessa 

forma, numa perspectiva sociointerativa, a interpretação de uma expressão 

anafórica, nominal ou pronominal, consiste não em localizar um segmento linguístico 

ou um objeto específico no mundo, mas sim em estabelecer uma ligação com algum 

tipo de informação que se encontra na memória discursiva dos envolvidos na 

interação. 

A construção e interpretação de objetos do discurso e das expressões 

referenciais é um processo que abrange vários elementos integrantes do discurso, 

entre eles, as informações cotextuais que circundam cada expressão referencial, o 

contexto em que o discurso se realiza, os fatores sociais e ideológicos dos 
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interlocutores, seu conhecimento de mundo, e seu conhecimento e uso da língua. 

Todos esses elementos interrelacionam-se para a construção de objetos de 

discurso. Essa perspectiva contrapõe-se àquela em que os referentes são 

identificados considerando-se apenas os aspectos formais do texto, como se a 

interrelação de elementos formais constituísse o todo textual, conforme, por 

exemplo, a perspectiva de Halliday e Hasan (1976) acerca de coesão.  

A progressão referencial diz respeito à introdução, preservação, continuidade, 

identificação e retomada de referentes textuais, formando o que se denomina uma 

“cadeia referencial” (RONCARATI, 2010, p. 22). Dessa forma, a referenciação, no 

que concerne à progressão referencial, consiste na construção e reconstrução de 

objetos do discurso, ou seja, os referentes são construídos no decorrer do 

processamento textual. 

Conforme dissemos no Capítulo 2, para Bhatia (1997), os gêneros textuais 

são definidos pelo uso da língua em situações comunicativas convencionadas, 

estabelecendo propósitos comunicativos próprios reconhecidos pela comunidade do 

discurso. Esses propósitos comunicativos são realizados através de escolhas de 

formas estruturais e léxico-gramaticais Dentre as escolhas específicas de formas 

léxico-gramaticais que surgem da convencionalização do gênero, uma delas é a 

referenciação. No discurso, os referentes, através da (re)categorização, funcionam 

como uma forma de estabilização linguística do mundo construído pelo sujeito 

através das práticas sociais compartilhadas. Essas mesmas práticas constroem os 

gêneros e os estabilizam. Dessa forma, mudando-se as práticas sociais, mudam-se 

os gêneros e, portanto, o tratamento dado aos referentes. 

Sendo o gênero textual constituído em função de um propósito comunicativo, 

toda a sua constituição tem um querer dizer e pretende algo, inclusive no que se 

refere às escolhas léxico-gramaticais que são utilizadas no processo de 

referenciação. 

Na concepção de Roncarati (2010, p. 59), as expressões referenciais são 

“elementos designadores” (indicadores de pessoas, lugares, fatos, etc.) no discurso. 

Esses elementos são operacionalizados no percurso textual, sofrendo alterações de 

acordo com as necessidades e intenções comunicativas de seu autor. 

No gênero carta do leitor, a referenciação faz parte do procedimento 

estratégico do autorCL na construção de sua proposta de sentido. A progressão 
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referencial com recategorização do referente sinaliza a orientação argumentativa da 

CL.  

  Esse processo de introdução e manutenção dos objetos do discurso assegura 

a progressão referencial do texto. Marcuschi (2008, p. 141) caracteriza a progressão 

referencial como um processo de construção textual que:  

 

...diz respeito à introdução, identificação, preservação, continuidade e 
retomada de referentes textuais, correspondendo às estratégias de 
designação de referentes e formando o que se pode denominar cadeia 
referencial. 

 

 

Na construção de cadeias referenciais, um referente pode ser retomado por 

mecanismos como pronominalização, repetição, sinonímia ou elipse, configurando 

uma cadeia linear; pode gerar outros referentes tematicamente associados a ele 

formando uma cadeia multilinear ou multirreferencial; pode se juntar ou se 

amalgamar noutros referentes gerando uma interseção referencial, uma cadeia 

híbrida; ou ainda um referente pode ter uma única menção e não ser mais retomado 

no fluxo textual (Roncarati, 2010, p. 23). 

 

...a constituição de cadeias referenciais é um mecanismo integrador da 
informação ingressante, porque, a partir de processos linguístico-cognitivos 
e semântico-interativos, permite conectar as informações, [...] tornando mais 
visível o processamento discursivo-textual. (RONCARATI, 2010, p. 22) 

 

 

Para Roncarati (2010), as cadeias referenciais variam constitutivamente e têm 

como motivação a instabilidade natural de níveis como: categorial (mudança de 

expressão referencial para expressão atributiva); tipológico (as cadeias podem ser 

lineares, multirreferenciais e híbridas); cognitivo e pragmático (possuem estratégias 

de referenciação adequadas aos propósitos comunicativos). 

Ressalta-se aqui que não é objetivo dessa pesquisa o aprofundamento a 

respeito e a análise das cadeias referenciais presentes nas CLs do corpus, apenas 

nos concentraremos no nível cognitivo e pragmático das mesmas, as estratégias de 

referenciação. 
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4.2 Processos de (re)categorização em cadeias 
referenciais 

 
 

Quem produz um texto, seja oral seja escrito, faz escolhas linguísticas e 

discursivas de modo a concretizar seu(s) objetivo(s) discursivo(s). Assim sendo, as 

formas escolhidas para fazer referência e os processos de remissão textual que se 

realizam por meio delas demonstram escolhas do falante/escritor com vistas à 

realização de sua proposição. 

A língua depende dos sujeitos sociais que a utilizam e dos eventos 

discursivos mobilizados por percepções e saberes linguísticos e sociocognitivos que 

se constroem, tanto sincrônica como diacronicamente, em cada uma das diferentes 

situações enunciativas. A noção de língua não se esgota no código, porque é 

através da linguagem, que se realiza no texto, que representamos o nosso mundo, 

no qual o real é transformado em referente. 

Segundo Koch (2005, p. 33), a remissão textual, sobretudo através de 

descrições ou formas nominais, constitui uma atividade de linguagem por meio da 

qual se (re)constroem objetos de discurso. Assim, tanto a categorização como a 

recategorização de um objeto de discurso possuem função argumentativa. Ao 

recategorizar um objeto já categorizado, como na maioria das vezes no caso das 

CLs em relação às reportagens publicadas anteriormente, o autorCL apresenta o 

objeto de discurso sob seu próprio ponto de vista, mostrando novas categorias, 

dando-lhe novos atributos e propriedades que têm como objetivo  a realização de 

sua proposta comunicativa. 

O texto jornalístico, pelo menos em teoria, tem por função informar ao leitor 

sobre um fato real de forma imparcial e objetiva. Na prática, entretanto, não se 

observa imparcialidade no relato de uma notícia ou na construção de uma 

reportagem.   

 O jornalista opera sobre o material linguístico que tem à sua disposição, 

realizando escolhas em função da mensagem que deseja emitir em um processo 

estratégico de produção da informação, seguindo a orientação argumentativa mais 

adequada a seu propósito comunicativo. De acordo com Koch (2005), é por este 

motivo que o processamento do discurso é considerado um processamento 

estratégico, uma vez que é realizado por sujeitos sociais atuantes que têm um 

planejamento. Assim, o jornalista, (re)construindo seu objeto do discurso com o 
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propósito de convencer seus interlocutores, na verdade, assume uma postura 

subjetiva em relação à informação.        

Segundo Marcuschi (2005, p. 52), as coisas não estão no mundo da forma 

como as dizemos aos outros, a maneira como são ditas as coisas “é decorrência de 

nossa atuação intersubjetiva sobre o mundo e da inserção sociocognitiva no mundo 

em que vivemos”. A recategorização se faz presente na negociação discursiva que o 

interlocutor faz com seu ouvinte, na intenção de tornar seu objeto de discurso 

compreendido e aceito cognitiva e socialmente, por seu ouvinte. Como fazem parte 

da negociação de sentidos, da aceitação pelo outro de que o dizer do interlocutor 

sobre determinado referente é válido, as recategorizações aparecem como formas 

argumentativas nas expressões referenciais. 

Para entender o fenômeno da recategorização, é necessário que se 

compreenda aquele da categorização, pois o primeiro pressupõe o segundo. 

Categorizar é colocar em categorias, classificar. Na atividade discursiva, categorizar 

é qualificar um referente de modo a enquadrá-lo em determinada posição semântica 

que melhor reflita o pensar do sujeito do discurso. No processo de categorização, o 

sujeito do discurso classifica os referentes de acordo com sua visão de mundo, 

agindo de forma subjetiva e, dessa forma, oferecendo informações sobre si mesmo. 

O ato de categorizar envolve práticas discursivas e cognitivas de sujeitos sociais  

culturalmente situados, que constroem suas versões públicas de mundo. A 

categorização funciona, dessa maneira, de acordo com as intenções do interlocutor. 

A partir do momento em que ocorre a categorização de um objeto do 

discurso, esse mesmo objeto pode vir a sofrer transformações no decorrer desse 

discurso. Essa instabilidade dos objetos do discurso é fator inerente ao processo de 

referenciação, já que este ocorre no interior de uma situação comunicativa.   

Durante a interação, tendo em vista os propósitos comunicativos dos 

enunciadores, os objetos do discurso podem ser construídos e reconstruídos, 

sofrendo categorizações e recategorizações. Dessa forma, a um referente poderão 

ser acrescentadas informações novas, através das estratégias de referir, remeter e 

retomar. 

 Referir: com base em Roncarati (2010 p. 53-57), referir é uma 

atividade arbitrária de nomeação por meio da língua, ou ainda, 

segundo a definição de Cavalcante (2011, p. 15), é “quando nos 

reportamos a pessoas, animais, objetos, sentimentos, ideias, emoções, 
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qualquer coisa, que se torne essência, que se substantive quando 

falamos ou quando escrevemos”. 

 Remeter: é uma atividade que estabelece algum tipo de relação (de 

ordem semântica, cognitiva, pragmática, ou de outro tipo) 

correferencial ou não (Koch, 2011, p. 84).  

 Retomar: é um tipo de remissão que leva à continuidade referencial, 

“implicando algum tipo de relação direta, seja de identidade material 

(caso da correferenciação), seja de não-identidade material (caso de 

associação)” (KOCH, op. cit).  

 

De acordo com as estratégias de referenciação e de argumentação utilizadas, 

teremos categorias de correferenciação, cossignificação, e recategorização 

resultantes da remissão e da retomada dos referentes.  

 A correferenciação se dá quando “...duas expressões [...] designam 

no discurso o mesmo referente” (APOTHÉLOZ, 2003, p. 61).  Ela  é a 

remissão com retomada do referente já introduzido, através de 

repetição, sinônimo ou de designação alternativa para o mesmo 

referente.   

 A cossignificação se dá quando um referente é retomado por meio de 

repetição ou palavras sinônimas (Cavalcante, 2003, p. 109). Ela 

estabelece uma relação de identidade léxico-semântica entre 

elementos linguísticos e é constituída por relações anafóricas ou 

catafóricas.  

 A recategorização acontece quando se opera uma transformação no 

referente que vinha sendo construído através do discurso. Ela é a 

remissão a um aspecto co(n)textual antecedente, agindo como um 

espaço informacional para inferenciação – pode ou não envolver 

retomada implícita (Marcuschi e Koch, 2002, p. 38-39).  

 

Segundo Koch (2005, p. 34), as formas nominais, com função de 

categorização ou de recategorização de referentes, são resultados de escolhas 

frente a uma diversidade de formas possíveis de caracterizar o referente. Essas 

escolhas são feitas de modo a realizar os sentidos pretendidos pelo produtor do 
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texto. Essas formas ativam conhecimentos partilhados sobre as características dos 

referentes, que procuram levar o interlocutor a reconstruir a imagem do objeto de 

discurso de acordo com a intenção do autor do texto. 

Ainda para Koch (2005, p. 34), a recategorização também auxilia o receptor 

do texto a interpretar seus sentidos. Todavia, Koch (2005, p. 35) adverte que, para a 

interpretação adequada dessas recategorizações, são necessários conhecimentos 

prévios, pois a reativação dos referentes se manifesta acrescida de novas 

significações. Esse recurso é uma forma de construção textual que pode contribuir, 

inclusive, para atribuir valores argumentativos ao texto:  

 

O emprego de uma descrição nominal, com função de categorização ou 
recategorização de referentes, implica sempre uma multiplicidade de formas 
de caracterizar o referente (...). Trata-se, em geral, da ativação, dentre os 
conhecimentos culturalmente pressupostos como compartilhados, de 
características ou traços do referente que devem levar o interlocutor a 
construir dele determinada imagem (...) uma de suas funções textual 
interativas específicas é a de imprimir aos enunciados em que se inserem, 
bem como ao texto como um todo, orientações argumentativas conformes à 
proposta enunciativa do seu interlocutor. (KOCH, 2005, p. 35) 

 

 

O emprego dessas expressões nominais anafóricas realiza a recategorização 

dos objetos de discurso, reconstruindo-os de acordo com intenções comunicativas 

do interlocutor. A recategorização é um processo textual que transforma um 

referente, o que pode acarretar mudança de significação, indicando a orientação 

argumentativa do texto. 

Na progressão referencial, a significação da referência pode ser construída 

através de diferentes formas, estabelecendo várias relações semânticas no 

processamento de retomadas ou remissões da cadeia referencial. Com base nessas 

relações de produção de sentido e argumentação, a significação da referência pode 

ser ideacional, informativa e de base lexical; discursiva, informativa e de base 

contextual; interacional, interativa e cognitiva; ou situacional (Roncarati e Silva 

Neves, 2006, p. 321). Contudo, porque a atribuição da referência não ocorre 

necessariamente nem exclusivamente por uma só fonte, sua significação também 

pode ocorrer em função de diversas fontes, de forma isolada ou simultânea. 

Marcuschi (2000, p. 128) define essas fontes como sendo de base: 

 ideacional: a informação que tem base léxico-semântica e que diz 

respeito à seleção vocabular. 
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 discursiva: a informação que tem base no texto e diz respeito ao 

contexto e ao cotexto. 

 interacional: envolve interação e cognição; diz respeito à experiência 

cognitiva representada na memória histórica e social dos interlocutores 

(memória compartilhada). 

 situacional: remete à exterioridade do texto e constitui-se por um 

conjunto de fatores exofóricos que contribuem para a especificação 

referencial; pragmaticamente controlada. 

 

Assim, vários fatores contribuem para a significação da referência: o uso 

linguístico, a intencionalidade e a situação (ou contexto). Quando o significado da 

referência é implícito, a interpretação passa a depender de processos inferenciais 

apoiados no saber partilhado. 

  De acordo com Koch (2004a, p. 64-65), a interpretação de uma expressão 

anafórica, nominal ou pronominal consiste não em localizar um segmento linguístico 

antecedente, mas em estabelecer uma relação com algum tipo de informação 

presente na memória discursiva. Essa posição implica dizer que a língua não se 

esgota no código, nem pode ser concedida como sistema de comunicação apenas 

informacional.  

Textualizar o mundo através da linguagem não é apenas o processo de 

elaborar informações, vai além, requer a construção e a reconstrução interativa da 

realidade. “Todo discurso constrói uma representação que opera como uma 

memória compartilhada (memória discursiva ou modelo textual), ‘publicamente’ 

alimentada pelo próprio discurso.” (APOTHELÓZ; REICHLER-BÉGUELIN, apud 

KOCH, 2011, p. 58). As escolhas feitas pelos interlocutores são sustentadas pela 

memória discursiva, em particular as escolhas das expressões referenciais.  

Durante o processo de referenciação, o enunciador faz escolhas para melhor 

concretizar suas intenções na interação. Para Koch (2011, p. 61-62), essas escolhas 

são armazenadas na memória discursiva, para mais tarde, serem retomadas através 

de elementos anafóricos que, por sua vez, retomam os saberes construídos pelo 

texto e os conteúdos inferenciais somados aos conhecimentos culturais e 

enciclopédicos dos indivíduos. 

Essa manutenção dos objetos do discurso dá origem às cadeias referenciais, 

responsáveis pela progressão referencial, o que permite ao ouvinte/leitor entender 
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as direções argumentativas, os pontos de vista do produtor do texto, auxiliando-o na 

construção do sentido. Koch (2011, p. 67) aponta a pronominalização (anafórica ou 

catafórica) como estratégia de referenciação, que ocorre pelo uso de pronomes, de 

expressões nominais definidas, e de expressões nominais indefinidas. Essas 

expressões nominais anafóricas têm por finalidade recategorizar os objetos de 

discurso em função dos objetivos do enunciador. 

A progressão referencial é o processo de introdução, preservação e retomada 

de referentes textuais. Ela segue os princípios de ativação, reativação e 

desativação.  

 ativação ou construção: pelo qual um referente textual até então não 

mencionado é introduzido, passando a preencher um endereço 

cognitivo na rede conceptual do modelo de mundo textual: a expressão 

linguística que o representa permanece em foco na memória, de tal 

forma que o referente fica saliente no modelo. 

 reativação ou reconstrução: um referente já introduzido é novamente 

ativado na memória operacional, por meio de uma forma referencial, de 

modo que o referente textual permanece em foco. 

 desativação ou desfocagem: ativação de um novo referente textual, 

deslocando-se a atenção para ele e desativando-se, assim, o referente 

que estava em foco anteriormente. Embora fora de foco, este continua 

a ter um endereço cognitivo no modelo textual, podendo a qualquer 

momento ser reativado, ou seja, permanece no “horizonte de 

consciência” dos coenunciadores. (KOCH, 2003, p. 11). 

 

Para Koch (2002), a ativação de um referente textual pode ocorrer através de 

dois processos: o processo de ativação não-ancorado e o processo de ativação 

ancorado. A ativação não ancorada ocorre quando um objeto de discurso é 

introduzido no texto pela primeira vez, adquirindo status informacional novo. E a 

ativação ancorada ocorre, quando um objeto de discurso, também novo, é 

introduzido no texto, mas estabelece uma relação de associação ou inferenciação 

com outro elemento presente no cotexto ou contexto sociognitivo. 

A ativação ancorada de objetos pode ocorrer por meio de anáforas 

associativas e anáforas indiretas.  
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A anáfora “é o mecanismo linguístico por meio do qual se aponta ou se 

remete para elementos presentes no texto ou que são inferíveis a partir deste” 

(KOCH e ELIAS, 2006, p. 127).  

 A anáfora associativa envolve as relações meronímicas e as relações de 

ingrediência (Koch e Elias, 2006, p. 127 e 128).  

 Na meronímia, a descrição definida apresenta uma relação de parte x 

todo com sua âncora textual. Ela é parte de uma entidade já 

mencionada no texto. As anáforas desse tipo costumam ser divididas 

em dois grupos: 

o Parte integrante: onde a descrição definida é uma parte integrante 

de um sintagma nominal mencionado anteriormente. Por exemplo: 

Coitado do pássaro. Está com a asa quebrada. 

o Material: nesse caso, a descrição definida representa o material de 

que a entidade representada por sua âncora textual é constituída. 

Por exemplo: Comprei uma jaqueta muito cara, pelo menos sei que 

o couro é de qualidade. 

 Na relação de ingrediência, a expressão definida estabelece com a 

âncora uma relação de “ser ingrediente de”. Por exemplo: Chegando a 

fazenda abandonada, vimos o velho casarão.  O velho casarão faz 

parte do frame mental que temos de uma fazenda abandonada, 

quando a imaginamos (Koch, 2008, p.104). 

 a anáfora indireta estabelece uma relação indireta, construída 

inferencialmente, ou seja, a relação de sentidos não é imediata, assim, 

para a sua compreensão, é preciso que o interlocutor busque relações 

entre os objetos de discurso a partir do cotexto, relacionando-o com seu 

conhecimento de mundo. 

 

 A progressão referencial também diz respeito a processos remissivos, 

anafóricos e catafóricos. O primeiro estabelece uma relação retrospectiva de 

remissão, do referente ao seu antecedente, com retomada ou não; já o segundo, 

uma relação prospectiva, onde o termo cataforizante antecipa um termo ainda não 

introduzido formalmente, ao discurso que ainda vai ser proferido. 

O uso de elementos  anafóricos  caracteriza-se por um fenômeno complexo 

de retomada informacional, porque há uma intervenção do saber construído 
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linguisticamente pelo próprio texto e, os conteúdos inferenciais que,  por sua vez, 

são calculados a partir de conhecimentos lexicais ligados aos conhecimentos de pré-

requisitos enciclopédicos e culturais, o conhecimento de mundo.  Assim, na memória 

discursiva, as estratégias de referenciação envolvem as operações básicas de 

ativação, reativação e desativação já citadas na página 61 deste trabalho. 

Cada CL analisada nesta pesquisa sempre está atrelada a uma reportagem 

publicada em edição anterior ou em edições anteriores dos periódicos em que se 

inserem. Assim, a CL estabelece um diálogo com o texto a que se refere, e esse 

diálogo é marcado por formas de intertextualidade particulares, o que chamamos de 

“formas de remissão” ou estratégias de referenciação. 

As estratégias de referenciação, segundo Van Dijk (1992), refletem o 

conhecimento procedural que temos sobre o discurso, como produzi-lo e 

compreendê-lo. As estratégias são hipóteses operacionais, possíveis de adaptação 

e modificação. Seu uso indica escolhas por parte do produtor do discurso, que 

revelam uma intenção comunicativa. O fato de algumas estratégias serem mais 

frequentes em alguns gêneros textuais sugere que seu uso é eleito pela orientação 

argumentativa.  

Roncarati (2010, p. 141-151) identifica 13 estratégias de referenciação 

presentes nas cadeias referenciais, que apresentamos no quadro a seguir.   

 

Quadro 3 - Estratégias de referenciação em cadeias referenciais  

Estratégias de referenciação em cadeias referenciais 
1-Introdução ou ativação de objeto de discurso de menção única 

2- Introdução ou ativação de objeto de discurso de primeira menção  

3- Retomada explícita por repetição de itens lexicais  

4- Retomada explícita por pronominalização correferencial  

5- Retomada implícita por procedimentos lexicais  

6- Retomada implícita por elipse  

7- Retomada implícita por nominalização  

8- Remissão implícita por forma pronominal neutra com função encapsuladora  

9- Remissão por (re)categorização predicativa  

10- Ativação ancorada por pró-formas pronominais  

11- Ativação ancorada por anáfora indireta e anáfora associativa 

12- Ativação ancorada por processos cognitivos realizados por metáfora, 

metonímia, mereologia, holonímia, hiponímia e hiperonímia  

13- Ativação por anáfora esquemática sem linearidade  
Fonte: Roncarati (2010, p. 141-151) 
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Em seguida, apresentamos as características de cada estratégia apontada 

por Roncarati (2010), correlacionando-as, por vezes, com visões de outros autores.     

  

(1) Introdução ou ativação de objeto de discurso de menção única:  

Sem remissão ou retomada no decorrer do texto, não acarreta formação de 

cadeia referencial. São objetos do discurso que aparecem uma única vez no texto, 

mantendo-se semiativos na memória do interlocutor até que outro objeto do discurso 

ocupe a posição focal.  

 

(2) Introdução ou ativação de objeto de discurso de primeira menção:  

Há formação de cadeia referencial, pois a expressão referencial pode ser 

ativada de modo explícito ou implícito, podendo haver retomada ou remissão. 

 

(3) Retomada explícita por repetição de itens lexicais:  

São retomados elementos já mencionados no cotexto por correferência ou 

cossignificação. Ocorre, como o próprio nome já indica, quando a retomada da 

informação se dá pela repetição de palavras ou locuções nominais. Do ponto de 

vista da progressão textual, as repetições de itens lexicais podem ser vistas como 

uma estratégia que mantém o referente em foco na memória do interlocutor.  

 

(4) Retomada explícita por pronominalização correferencial:  

São retomados itens já presentes no contexto, por meio de pronomes, 

garantindo a continuidade referencial. 

 

(5) Retomada implícita por procedimentos lexicais:  

O acesso ao objeto do discurso é feito por inferência através de sinonímia, 

paráfrase ou nome próprio. Não há necessariamente correferencialidade ou 

cossignificação. Essa forma de referenciação tem uma proximidade de sentido com 

o objeto que retoma, podendo apresentar informações novas sobre ele. 

 

(6) Retomada implícita por elipse:  

            É um caso de retomada por inferência, de anáfora zero. O item é accessível 

a partir de “relações léxico-gramaticais” no contexto. 
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(7) Retomada implícita por nominalização:  

Na retomada implícita por nominalização o fenômeno de remissão a 

predicações ou porções do texto previamente citadas através de sintagmas 

nominais, geralmente precedidos de pronomes demonstrativos ou artigos definidos, 

é denominado encapsulamento (essa demonstração...). 

Encapsulamento ou Rotulação é, segundo Koch (2002), um recurso coesivo 

pelo qual um sintagma nominal funciona como uma paráfrase resumitiva de porções 

textuais precedentes ou subsequentes, ou seja, os rótulos podem funcionar tanto 

anafórica como cataforicamente. Pelo encapsulamento anafórico, um novo referente 

discursivo é criado sobre uma informação velha: ele se torna o argumento de 

predicações anteriores. Pelo encapsulamento catafórico, um novo referente 

discursivo é introduzido e este servirá como uma espécie de introdutor para uma 

porção textual seguinte: ele se torna o argumento de predicações subsequentes. 

A rotulação é de grande valor para a progressão argumentativa do texto, uma 

vez que permite a categorização através de substantivos que transmitem um juízo 

de valor, que revelam as intenções persuasivas do falante. Além disso, ela possui 

uma função discursiva, na progressão do texto, na medida em que traça uma 

orientação argumentativa que permite ao leitor o reconhecimento dos pontos de 

vista defendidos no texto. Pode-se, por exemplo, constatar que um discurso de 

outrem é encapsulado, pelo produtor do texto, como dúvida, crença, promessa, 

mesmo que o segmento em si não tenha essa conotação explícita.  

 

(8) Remissão implícita por forma pronominal neutra com função 

encapsuladora: 

Na remissão implícita por forma pronominal neutra com função 

encapsuladora, o produtor do texto faz remissão a porções textuais anteriores, sem 

antecedente específico, resumindo-as. Isso permite que ele use diferentes 

argumentos e relacione-os entre si sem repetir sequências já mencionadas.  

            Essas expressões nominais que são, em sua maioria, introduzidas por um 

pronome demonstrativo, têm duas funções: rotulam uma porção do texto que as 

precede e criam um novo referente textual. Além disso, operam como rótulos 

avaliativos do referente, orientando o leitor para a intenção argumentativa 

pretendida pelo autor do texto (Koch, 2005, p. 38-39). 
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(9) Remissão por (re)categorização predicativa:  

Apresenta informações novas sobre o objeto do discurso já mencionado por 

meio de predicações atributivas que podem ou não ser homologadas na progressão 

textual, contribuindo ou não para a evolução do objeto de discurso. 

Contribui para a orientação argumentativa de um texto, introduzindo novas 

predicações sobre o objeto de discurso que demonstram a opinião do autor do texto.  

A recategorização predicativa é realizada, geralmente, por meio de adjetivos 

ou orações adjetivas. Os adjetivos são formas atributivas de valores, positivos ou 

negativos. Nesse sentido, toda palavra que agrega uma qualidade ou uma crítica a 

um sujeito trará também com ela um juízo de valor, que pode ser um juízo sobre 

a correção ou incorreção de algo, ou sua validade, etc., que é baseado num ponto 

de vista pessoal. Charaudeau (2012) afirma que qualificar é tomar partido, pois toda 

qualificação reflete a maneira pela qual o produtor do texto interpreta a realidade, 

demonstrando, consequentemente, a sua subjetividade.  

 

(10) Ativação ancorada por pró-formas pronominais:  

O pronome, normalmente um demonstrativo, pode ser introduzido em 

menção única sem retomada ou remissão. É inferível e sua interpretação pressupõe 

algum tipo de conhecimento experimental e socioculturalmente compartilhado (ex: 

Você pode ser meu amigo, mas nisso eu discordo de você ou Eu não sou aquela 

imagem de avó, né? Velhinha, cozinhando e fazendo tricô). 

 

(11) Ativação ancorada por anáfora indireta e anáfora associativa:  

O acesso ao objeto do discurso se dá por inferência.  

No caso das anáforas indiretas, trata-se da introdução de um novo objeto de 

discurso sob a capa de informação dada, a partir de algum tipo de relação indireta 

com outros objetos presentes no cotexto ou no contexto sociocognitivo 

(conhecimento de mundo), que funcionam como gatilhos ou âncoras interpretativas, 

que contribuem para mobilizar as inferências e associações necessárias à ativação 

do referente. 

A anáfora indireta consiste em um processo de referenciação implícita em 

que há uma ativação de referentes novos no texto e não uma reativação de 

referentes já especificados anteriormente no texto. Para Koch (2002) e Marcuschi 

(2005), as anáforas indiretas não possuem um antecedente explícito no cotexto, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ju%C3%ADzo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_subjetivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Erro
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mas há, no cotexto ou contexto sociocognitivo ou semântico, um elemento com o 

qual fazem relação, denominado âncora. Segundo Marcuschi (2005, p. 53), “[...] [a 

anáfora indireta] é geralmente constituída por expressões nominais definidas, 

indefinidas e pronomes interpretados referencialmente”.  

Esse elemento, a âncora, é decisivo para a interpretação da anáfora indireta. 

É através dele que se estabelecem pontes entre as informações já dadas e as 

novas, o que permite aos referentes serem ativados pelos processos cognitivos 

inferenciais, mobilizando, assim, os conhecimentos armazenados na memória dos 

interlocutores. Dessa forma, a interpretação ocorre de forma referencial, mesmo não 

havendo um antecedente explícito no texto. Assim, a anáfora indireta é considerada 

uma estratégia referencial de associação sem referente explícito.  

No caso das anáforas associativas: corresponde à introdução de um objeto 

de discurso a partir de algum tipo de relação semântica com outro objeto já 

introduzido no contexto.  

As anáforas associativas são estratégias de (re)categorização ativadas por 

relações que se explicitam nos itens lexicais. Mas, como ficam presas à âncora 

textual por traços de inclusão dados pelo vínculo semântico, as anáforas 

associativas são vistas como um fenômeno discursivo, uma vez que envolvem não 

só o saber lexical, mas também conhecimentos enciclopédicos e culturais, os quais 

constituem a base comum e necessária para que os parceiros da interação possam 

ativá-los e assim estabelecer a interpretabilidade. 

Na anáfora associativa, segundo Koch (2005, p. 109), há um tipo de 

referência indireta, “uma configuração discursiva em que se tem um anafórico sem 

antecedente literal explícito, cuja ocorrência pressupõe um denotatum implícito, que 

pode ser reconstruído, por inferência, a partir do co-texto precedente”. A anáfora 

associativa estabelece uma relação de referência, e não de correferência entre os 

termos. Ela não tem remissão nem retomada, não sendo, portanto, linearmente 

continuativa; contém um anafórico sem antecedente explícito e demanda a ativação 

de processos inferenciais para a sua decodificação.  

Dentre as diversas características que apresenta, as mais relevantes são as 

relações semânticas de meronímia ou de ingrediência. 

A anáfora associativa é um fenômeno discursivo, uma vez que envolve não 

só o saber lexical, mas também o conhecimento de mundo (crenças, conhecimentos 
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enciclopédicos e culturais), os quais constituem a base comum e necessária a ser 

ativada pelos envolvidos na interação para assim conseguir interpretá-la. 

 

(12) Ativação ancorada por processos cognitivos realizados por metáfora, 

metonímia, mereologia, holonímia, hiponímia e hiperonímia:  

            O acesso ao objeto do discurso se dá por inferência; mas não há 

correferência nem cossignificação.  

Metáfora - substituição de um termo por outro através de uma relação de analogia. 

(ex: Tempo é dinheiro = é como) 

Metonímia - empregamos uma palavra no lugar de outra com a qual ela possui uma 

relação de proximidade. (ex: Nunca li Machado de Assis = a obra de) 

Mereologia e Holonímia - relação de inclusão semântica entre duas unidades 

lexicais; uma denota um todo, holônimo. sem impor obrigatoriamente as suas 

prioridades semânticas à outra, considerada sua parte, merônimo. (ex: Há cinco 

dedos na mão. Dedos é merônimo –parte- do holônimo mão - todo). 

Hiperonímia e Hiponímia - O processo de hiperonímia consiste em introduzir um 

termo geral, hiperônimo, para então fazer referência a um termo mais específico, 

hipônimo, subordinado, de certa forma, ao termo geral. Na hiperonímia se 

estabelece uma relação hierárquica entre duas unidades de inclusão de significado 

lexicais, em que o hiperônimo partilha todos os traços semânticos com o(s) seu(s) 

hipônimo(s), podendo substituí-lo(s) em todos os contextos, mas o inverso não se 

aplica, dado que o(s) hipônimo(s) possui(em) propriedades semânticas mais 

específicas.  (ex: Poodles são cachorros pequenos – poodles é hipônimo de 

cachorros, termo geral, o hiperônimo). 

 

(13) Ativação por anáfora esquemática sem linearidade:  

            Segundo Marcuschi (1998, p. 06), esta não é uma relação anafórica 

prototípica, visto que o pronome não possui, no cotexto, um referente que o 

anteceda, estabelecendo-se no discurso como uma “solução de esquemas 

cognitivos”. Assim, a anáfora esquemática introduz um novo objeto de discurso sob 

a forma de informação dada. Sua interpretação é inferencial e depende de fatores 

contextuais e discursivos (ex: Maria é órfã. Ela os amava muito).  
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As estratégias referenciais, conforme Roncarati (2010, p.18),  

 
nos permitem efetuar cálculos mentais e inferências, com base nos quais 
construímos representações mentais que criam links entre conteúdos 
explícitos e implícitos no texto.  

 

Em outras palavras, para que um texto seja compreendido, seu autor 

necessita de itens lexicais explícitos que remetam a conhecimentos compartilhados 

implícitos entre ele e seus leitores. Assim, se os participantes da situação de 

comunicação apresentarem os conhecimentos necessários à ativação dos 

referentes implícitos, por meio da enunciação dos itens lexicais remissivos explícitos, 

a comunicação será estabelecida. 

É por meio de suas escolhas lexicais que o autor de um texto emite o seu 

juízo de valor. Assim, é através do uso e da seleção das estratégias de 

referenciação que o autor de um texto se coloca em seu próprio discurso, exercendo 

influência discursiva sobre seu interlocutor. 
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5. Retórica Contrastiva 
 

  
Os estudos de Retórica Contrastiva (“Contrastive Rhetoric”) surgiram nos 

Estados Unidos, no final dos anos 60, introduzidos por Robert B. Kaplan.  Sua 

motivação nasce de uma necessidade e de um interesse pedagógicos, pois era 

grande o número de estudantes estrangeiros que chegavam aos EUA naquele 

momento, e Kaplan, então diretor de um programa de ensino de inglês como 

segunda língua, percebia diferenças significativas na organização dos textos escritos 

por estudantes falantes de inglês e estudantes falantes de outras nacionalidades e 

culturas.  

Estes estudos foram pioneiros em chamar atenção para as diferenças 

culturais presentes na escrita de alunos de inglês como uma segunda língua (ESL) e 

alunos de inglês como uma língua estrangeira (EFL). A pesquisa de Kaplan em 

Retórica Contrastiva constituía-se, então, numa tentativa de analisar e entender 

essas diferenças e de propor metodologias de ensino apropriadas para diminuí-las.  

O primeiro trabalho publicado nesse novo campo de pesquisa foi o artigo 

"Cultural Thought Patterns in Intercultural Education", de Robert Kaplan (1966), que 

analisou as diferenças retóricas existentes entre textos escritos em inglês por alunos 

estrangeiros. Nesse trabalho, Kaplan investigou a organização dos parágrafos em 

redações de alunos de inglês como segunda língua e identificou cinco tipos 

diferentes de desenvolvimento, cada um refletindo determinadas tendências 

retóricas. Suas conclusões apontaram que os textos de falantes nativos de inglês 

possuem um desenvolvimento linear, com os autores indo direto ao ponto; os 

falantes de línguas orientais utilizam uma abordagem indireta, chegando ao ponto 

apenas no final do parágrafo. Já para os falantes de línguas semíticas, o 

desenvolvimento do parágrafo baseia-se em uma série de orações coordenadas 

paralelas e, os falantes das línguas românicas e russas utilizam uma série de 

digressões que parecem excessivas para um escritor de língua inglesa (Connor, 

1996, p. 15).  

O artigo de Kaplan recebeu diversas críticas em diferentes aspectos (Connor, 

1996, p. 16): (1) cultural, por comparar todas as línguas ao padrão norte-americano, 

sendo, assim, considerado etnocêntrico; (2) metodológico, por analisar textos na 

segunda língua (L2) dos seus autores e fazer afirmações sobre textos em várias 
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primeiras línguas ou línguas maternas (L1s); e (3) pedagógico, por considerar a 

interferência da L1 como uma influência negativa na escrita em L2 e atribuir as 

diferenças retóricas a fatores culturais, sem se preocupar com o grau de proficiência 

do aluno, que também pode contribuir para problemas na organização textual.  

 Desenvolvida por Robert Kaplan (1966), a Retórica Contrastiva teve por base 

a hipótese de Sapir-Whorf que entendia que diferentes línguas afetam a percepção e 

o pensamento de formas distintas. De acordo com essa hipótese, a linguagem 

influenciaria e controlaria o pensamento. Entretanto, segundo Connor (1996, p. 16), 

“Diferenças retóricas não refletem, necessariamente, padrões de pensamento. Na 

verdade, diferenças podem refletir diferentes convenções de escrita que são 

aprendidas numa cultura”. 4  O falante nativo de uma língua tem um esquema mental 

para a leitura e a escrita em sua própria língua, que é adquirido, normalmente, 

através da instrução formal. Assim, as convenções linguísticas e retóricas da língua 

materna podem, frequentemente, interferir no processo de leitura e escrita na língua 

estrangeira. 

Essa corrente de estudo é, então, baseada na ideia de que a linguagem e a 

escrita são fenômenos culturais. Consequentemente, cada língua tem suas próprias 

convenções retóricas. Assim, frequentemente, os padrões linguísticos e as 

convenções retóricas da língua materna são transferidos para a segunda língua e/ou 

para língua estrangeira. Por isso, a Retórica Contrastiva examina diferenças e 

similaridades na produção escrita entre duas línguas, considerando o texto não 

apenas como um produto estático, mas sim, como uma parte funcional de um 

dinâmico contexto cultural.  

A Retórica Contrastiva tem como objetivo estabelecer diferenças e/ou 

similaridades em termos do discurso escrito entre duas línguas, comparando e 

contrastando esse discurso, ou padrões genéricos deste, dentro de um mesmo 

gênero nas diferentes línguas.  

Na tentativa de demonstrar que diferentes grupos culturais demonstram 

diferentes preferências na organização de textos escritos, a Retórica Contrastiva 

recorre a algumas outras áreas de estudo: a Sociolinguística, que estuda variações 

existentes   no   discurso,   levando   em  conta  o  contexto  sociocultural  -  ou  seja,  

________________________ 
4 

"Rhetorical differences do not necessarily reflect different patterns of thinking. Instead, differences 
may reflect different writing conventions that are learned in a culture." [tradução da autora] 
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estudiosos dessa área acreditam que o discurso é moldado social e culturalmente; a 

Psicolinguística, que tem mostrado a existência de preferências e diferenças 

interculturais na aquisição de determinadas estruturas linguísticas; e a Análise do 

Discurso, que tem contrastado várias línguas e gêneros discursivos, considerando 

aspectos sintáticos, lexicais e discursivos.  

 Leki (1991, p. 125) declara: 

 
Se comunidades do discurso diferentes empregam retóricas diferentes e, se 
há transferência de habilidades e estratégias da L1 para a L2, então, os 
estudos de Retórica Contrastiva podem revelar as variedades dessas 
habilidades e estratégias retóricas entre diferentes culturas.

5
   

 

Há outras áreas e teorias que, por sua vez, influenciam a Retórica 

Contrastiva: a Linguística Aplicada, que demonstra que padrões linguísticos da  L1 

se transferem para a L2; a Retórica, que se preocupa com o efeito direto ou indireto 

da comunicação no ouvinte ou leitor, e, assim, com a eficácia da comunicação; e a 

Linguística Textual, que revela que a escrita possui variações sistemáticas e 

passíveis de análise através da descrição das estratégias de coesão textual, dos 

padrões de estrutura dos textos, das dinâmicas dos temas e das características 

metatextuais.  

Em seu início, a Retórica Contrastiva baseava-se principalmente na  

Linguística Aplicada e na Linguística Textual (Connor, 2002, p. 7). O modelo 

apresentado  por   Kaplan   nos  anos  60  impulsionou  os  estudos  sobre  a  escrita 

de alunos de inglês como segunda língua (ESL), que tiveram  seu  ápice  na  década 

 de 70,  introduziu uma análise baseada no discurso aos estudos da escrita em 

segunda língua e encorajou o desenvolvimento de ferramentas para a descrição e 

avaliação de textos. Kaplan introduziu hipóteses testáveis sobre padrões de escrita 

em muitas línguas e culturas. 

Nos anos 80, pesquisadores da área da Retórica Contrastiva (Connor e 

Kaplan, 1987; Purves, 1988; Connor e Johns, 1990) incluíram  a  análise  textual  

como  umaferramenta   para   se  descrever  as  convenções  da  escrita  em  inglês  

e  fornecer técnicas de análise com as quais seria  possível  comparar  a  escrita  em  

____________________________ 
5 

 “If  different  discourse  communities  employ differing rhetorics, and,  if there is transfer of skills and 
strategies from L1 to L2,   then contrastive rhetoric studies might reveal the shape of  those  rhetorical  
skills  and  strategies  in  writers  from  different  cultures”. [tradução da autora] 
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primeira e segunda língua. Os trabalhos basicamente focalizavam a análise da 

coesão, da coerência e das superestruturas discursivas dos textos. 

Alguns pesquisadores (Hinds, 1987; Connor e Lauer, 1985; 1988), entretanto, 

apesar de acreditarem na análise textual dos padrões de coesão e coerência, 

começaram a questionar a adequação deste tipo de análise como base para 

conclusões que iam além das características textuais. Hinds (1987), por exemplo, 

analisou a distribuição da responsabilidade pelo sucesso da comunicação entre 

escritores e leitores. Ele pesquisou o cuidado dispensado pelos escritores para 

tornar a leitura de seus textos mais fácil para seu público através do uso de frases 

de transição – marcas linguísticas utilizadas pelo escritor para que o leitor possa 

seguir sua linha de pensamento, ou lógica, atando as diferentes partes do texto 

(Connor, 2002, p. 496).  

Ao contrastar a escrita japonesa e norte-americana, Hinds concluiu que, no 

Japão, os escritores não costumam dar esclarecimentos ou explicações completas 

de seus pontos de vista, sendo responsabilidade do leitor tentar determinar a relação 

existente entre cada parte do texto e o texto como um todo, ou seja, construir o 

significado a partir do texto. Já em inglês, os escritores são vistos como 

responsáveis pelo sucesso na comunicação, uma vez que fazem forte uso de frases 

de transição, ajudando seus leitores na compreensão do texto.  

Segundo o autor, as diferenças existentes em relação à escrita em cada 

cultura não se esgotam na forma de apresentarem seus textos. Há também 

diferentes atitudes em relação à escrita nas diferentes culturas. Por exemplo, 

enquanto escritores de língua inglesa fazem diversos rascunhos até chegarem ao 

produto final, os japoneses costumam fazer apenas um rascunho.  

Outros exemplos de estudos que não se limitaram à análise de estruturas 

linguísticas são os de Connor e Lauer (1985, 1988), que, ao compararem a escrita 

argumentativa de ensaios de alunos de três países de língua inglesa, procuraram 

desenvolver um sistema que integra características linguísticas - tais como coesão, 

coerência e organização discursiva - e características retóricas - tais como os três 

apelos persuasivos clássicos – logos, pathos e ethos. Ethos diz respeito à 

credibilidade, confiabilidade e autoridade de um falante/escritor, tendo-o como foco.  

Logos, por outro lado, é o apelo feito à razão, tendo como foco o texto em si. Por 

fim, pathos refere-se ao apelo feito aos sentimentos e emoções, tendo como foco o 

público.  
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Nos anos 90, começaram a ser desenvolvidas pesquisas contrastivas com 

gêneros acadêmicos e profissionais (Connor, 2002, p. 498). Um exemplo de estudo 

envolvendo o gênero acadêmico é o de Mauranen (1993), que investiga o uso do 

metatexto por escritores norte-americanos e finlandeses, em artigos acadêmicos da 

área de economia. A autora define o termo metatexto como "texto sobre o texto" 

(Mauranen, 1993, p. 7), referindo-se às palavras, expressões ou frases que explicam 

o próprio texto. Constata que, apesar de haver relativa unidade nos trabalhos 

acadêmicos, há uma variação intercultural significativa quanto às preferências dos 

autores.  

Ao utilizarem uma quantidade bem maior de metatexto do que os finlandeses, 

os norte-americanos parecem estar mais preocupados em guiar e orientar o leitor e 

mostram maior presença explícita do escritor no texto. Isso reflete uma atitude 

orientada para o leitor. Os finlandeses, por sua vez, mostram menor presença nos 

textos e forte tendência a escrever de forma implícita. Mauranen considera que a 

cultura influencia de forma significativa os hábitos de escrita de cada povo porque 

escrever é um objeto cultural, existente apenas no mundo social dos seres 

humanos, como produto de atividades sociais.  

 Constatamos, então, que desde seu início, com Kaplan (1966), os trabalhos 

em Retórica Contrastiva demonstraram que há diferenças culturais em textos 

escritos e que a escrita é influenciada culturalmente. Desde então, os estudos 

contrastivos vêm passado por diferentes fases. Nos anos 60, concentraram-se em 

questões pedagógicas, para o ensino da escrita; nos anos 70, enfatizaram a escrita 

em inglês como segunda língua; nos anos 80, priorizaram a comparação de 

diferentes línguas, sem se preocupar com os diferentes gêneros discursivos. Foi só 

a partir dos anos 90 que se destacaram os gêneros discursivos, considerando-se 

que diferentes gêneros possuem características retóricas próprias, devendo, 

portanto, ser estudados separadamente. A partir desta década, surgiram também 

trabalhos envolvendo diferentes gêneros profissionais. 

Embora ainda novos no contexto brasileiro, vários estudos em Retórica 

Contrastiva envolvendo comparações entre português e inglês foram publicados. 

Oliveira (1997, p. 60-62) menciona quinze destes estudos, que analisam abstracts, 

anúncios de emprego, editoriais em revistas femininas, e sua própria pesquisa com 

redações de alunos universitários. 

Sabendo-se que uma análise intercultural precisa de uma análise textual em 
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grande escala de textos escritos para uma base de comparação, é importante que 

se comparem elementos que possam ser, na verdade, comparados. Assim, em 

estudos de base comparativa, deve-se buscar, desde a compilação do corpus, o que 

Connor e Moreno (2005, p.154) chamam de Tertium Comparationis, ou seja, uma 

plataforma comum de comparação. Um Tertium Comparationis é necessário para 

selecionar os textos que farão parte do corpus de uma pesquisa ou para selecionar 

conceitos textuais para serem estudados nesses textos ou para identificar as 

características linguísticas usadas para realizar esses conceitos.  

Um primeiro cuidado a tomar é o de se comparar/contrastar textos do mesmo 

gênero. Depois há que se encontrar um ponto comum tanto ao nível conceitual 

quanto ao nível das estruturas linguísticas para a comparação de quaisquer corpora. 

Usando um estudo de Moreno (1998), Connor e Moreno (2005) demonstram 

como um corpus com textos do mesmo gênero com Tertium Comparationis pode ser 

concebido desde a sua coleta até sua análise e interpretação. O método de 

pesquisa é diferente da maior parte dos trabalhos iniciais em Retórica Contrastiva, 

os quais analisavam textos produzidos em inglês como uma segunda língua (ESL) 

sem nenhuma comparação com um corpus de língua materna (L1). 

O método consiste em seis fases: (1) descrição de dois corpora comparáveis 

nas línguas maternas (L1); (2) identificação de conceitos textuais comparáveis; (3) 

operacionalização dos conceitos textuais em características linguísticas apropriadas 

para cada língua; (4) análise textual quantitativa; (5) justaposição dos corpora 

analisados; e (6) explicação das similaridades e diferenças usando informação 

contextual sobre as línguas e culturas em questão. 

Os estudos em Retórica Contrastiva, desde o primeiro trabalho de Kaplan em 

1966, têm investigado aspectos de variação cultural na escrita e nas convenções do 

texto escrito em várias línguas. Kaplan (1988, p. 279) descreveu uma das aplicações 

de pesquisa feita na área como sendo "... capaz de contribuir com sistemas 

pedagógicos que têm um interesse nos atos de ler e escrever”. 

Assim, em nossa pesquisa compararemos conceitos textuais em textos do 

mesmo gênero escritos por falantes das duas línguas em questão, o português e o 

inglês. Faremos, quando apropriado, uma análise quantitativa dos dados analisados 

e, paralelamente, a explicação das similaridades e diferenças usando informação 

contextual sobre as línguas e culturas pesquisadas. 
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6.  Metodologia  
 

 
 Neste capítulo, descrevemos como constituímos e organizamos o corpus 

desta pesquisa, apresentamos os objetivos pretendidos e as questões que a 

nortearam, e finalmente abordamos os procedimentos de análise utilizados.  

 
 
 
 
 6.1.  Constituição e organização do corpus  
 
 

De acordo com Swales (1990), textos são classificados como pertencentes a 

um determinado gênero de acordo com sua função comunicativa e, para ele, um 

trabalho de comparação de textos em duas línguas deve focalizar textos do mesmo 

gênero.  Da mesma forma, de acordo com os pressupostos da Retórica Contrastiva, 

também só se deve comparar textos de um mesmo gênero. Assim sendo, os textos 

escolhidos para esta pesquisa foram primeiramente caracterizados como 

pertencentes ao mesmo gênero: cartas do leitor.  

Além disso, segundo Connor e Moreno (2005), textos para um estudo de 

retórica contrastiva devem cumprir outros requisitos para serem considerados 

passíveis de comparação. É necessária a descrição de dois corpora comparáveis 

nas duas línguas; a identificação de conceitos textuais comparáveis; a 

operacionalização dos conceitos textuais em características linguísticas apropriadas 

para cada língua; uma análise textual quantitativa; a justaposição do corpora 

analisado; e a explicação das similaridades e diferenças usando informação 

contextual sobre as línguas e culturas em questão. 

Em nossa pesquisa compararemos, assim, textos de um mesmo gênero, a 

carta do leitor, em dois idiomas, o português e o inglês. Esses textos serão 

comparados, basicamente, em termos das estratégias de referenciação utilizadas 

por seus autores e o reflexo dessa utilização na orientação argumentativa das 

cartas. 

Sendo o objetivo principal desta investigação a análise de cartas do leitor, foi 

necessário também tomar como base os textos sobre os quais foram escritas as 
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cartas - reportagens de capa de revistas semanais de interesse geral, versando 

sobre um mesmo assunto de repercussão mundial e publicadas na mesma época. 

Para compor o corpus deste trabalho foram coletadas as CLs e as 

reportagens de capa de duas publicações de grande circulação e influentes nos 

seus contextos culturais, as revistas Veja e Newsweek, no período de março de 

2011 a setembro de 2013, 124 edições de cada publicação. Desse total, 

conseguimos obter 10 pares de reportagens de capa, uma de cada periódico, 

versando sobre o mesmo assunto e 60 CLs (30 de cada revista) a elas relacionadas.   

A Veja é uma revista semanal brasileira de informação geral, publicada pela 

Editora Abril, que surgiu em 1968. Na atualidade, possui tiragem superior a um 

milhão de exemplares, segundo dados da própria revista, sendo a revista mais 

vendida do país. A revista americana Newsweek, fundada em 17 de fevereiro de 

1933, é a segunda revista de maior circulação no mundo. De acordo com dados da 

própria publicação, cujo corpo de jornalistas chega a 300, ela tem mais de 3 milhões 

de leitores em 193 países. 

As duas revistas organizam as cartas de forma semelhante: a Veja e a 

Newsweek apresentam-nas em seções iniciais denominadas respectivamente Leitor  

e Mail, e organizam-nas segundo a sua temática, independente do posicionamento 

do leitor, contrário ou favorável ao assunto sobre o qual escreve. A princípio, a 

publicação dessas cartas obedece a um único critério que vem explicitado ao final 

da seção. As cartas para Veja devem trazer a assinatura, o endereço, o número da 

cédula de identidade e o telefone do autor. A revista Newsweek, por sua vez, solicita 

que as cartas sejam enviadas ao editor, via e-mail ou correio tradicional, com nome 

completo e endereço do autor. Ambas as publicações advertem que, por motivos de 

espaço ou clareza, as cartas poderão ser publicadas resumidamente.  

Nosso corpus constitui-se de 60 cartas de leitores dos números das revistas 

Veja e Newsweek publicados no período compreendido entre março de 2011 a 

setembro de 2013. Além das edições em que estão publicadas as cartas, usamos as 

edições em que foram publicados os artigos de capa a que as CLs se referem para 

análise das formas de remissão. Assim, reunimos 20 reportagens de capa também 

publicadas no período compreendido entre março de 2011 a setembro de 2013, na 

revista Veja e na revista Newsweek, sobre os temas descritos no Quadro 4. 

Como a revista Newsweek publica, em cada uma de suas edições, sempre 

um menor número de CLs do que a revista Veja, o critério para a escolha das CLs 
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do corpus desse trabalho foi o de utilizar todas as existentes na revista Newsweek 

sobre o tema focalizado e depois selecionar uma quantidade igual de CLs na revista 

Veja, seguindo a ordem de inclusão das mesmas nas páginas destinadas às cartas 

de leitores, começando sempre pela CL destacada, normalmente em negrito, por 

ambas as publicações. Ressalte-se que, apesar de as cartas se enquadrarem nas 

seções de cartas das duas revistas, essas apresentam diagramação diferente, 

podendo-se observar uma extensão um pouco maior nas cartas de Newsweek. 

Ao final desse trabalho, no Anexo A, estão as CLs da revista Veja e da revista 

Newsweek, na ordem já mencionada, e, no Anexo B, as reportagens de capa da 

revista Veja e da revista Newsweek, também nessa ordem. As CLs, tanto nos 

anexos quanto nas análises feitas no corpo do trabalho, foram codificadas da 

seguinte forma: CL, (carta do leitor), V (para a revista Veja), N (para a revista 

Newsweek) e de um número, equivalente à ordem em que inscreviam na publicação 

(começando pela CL destacada pelos editores), e das iniciais do nome do leitor que 

as escreveu, como descritas no quadro abaixo. 

 

 

Quadro 4 – Reportagens e CLs do corpus 

Temas das reportagens de capa CLs de Veja CLs de Newsweek 

“Kadafi” CLV1, NF 
CLV2, PJHF 
CLV3, WGP 
CLV4, RMF 

CLN1, KRN 
CLN2, BTS 
CLN3, EG 
CLN4, DMN 

“Kate Middleton” CLV5, KMR 
CLV6, HP 
CLV7, MRMC 

CLN5, MW 
CLN6, JW 
CLN7, HWG 

 “Osama bin Laden” CLV8, ESR 
CLV9, MGCS 
CLV10, PF 
CLV11, EAB 
CLV12, OMNLS 

CLN8, EH 
CLN9, MJL 
CLN10, MM 
CLN11, PP 
CLN12, MM 

“Steve Jobs” CLV13, FLRS 
CLV14, JSS 
CLV15, DD 
CLV16, GAM 

CLN13, RKA 
CLN14, TH 
CLN15, GK 
CLN16, LL 

“Marcelo Rossi” CLV17, EPB CLN17, JJ 

“Reeleição de Barak Obama” CLV18, JTA 
CLV19, RBJS 
CLV20, EAM 
CLV21, LBO 

CLN18, NJ-R 
CLN19, MD 
CLN20, MR 
CLN21, MBG 
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“Bento XVI” CLV22, MCOM 
CLV23, ASR 
CLV24, MMLO 

CLN22, KG 
CLN23, JW 
CLN24, SK 

“Hugo Chávez” CLV25, GP CLN25, EC 

“Papa Francisco CLV26, RBA 
CLV27, SMPA 
CLV28, CAPS 

CLN26, SF 
CLN27, CD 
CLN28, MH 

“Obama” CLV29, RCS 
CLV30, RAS 

CLN29, MS 
CLN30, JA 

 

 

 

6.2.  Objetivos, questões de pesquisa e bases teóricas  

 

O objeto em recorte diz respeito à funcionalidade argumentativa e subjetiva 

do processo de (re)categorização das reportagens de capa e das CLs  por elas 

motivadas no âmbito de revistas informativas de ampla circulação na mídia nacional 

e internacional, formadora de opinião. Em decorrência desse objeto, o objetivo geral 

da pesquisa é analisar a orientação argumentativa de cartas de leitores de revistas 

semanais de grande circulação, uma brasileira e uma americana, que focalizam 

reportagens sobre um mesmo tema, comparando as estratégias de interatividade e 

referenciação utilizadas na correspondência dirigida aos dois periódicos. 

 

Nossos objetivos específicos podem ser assim delimitados: 

  

(1) Pesquisar os propósitos comunicativos das CLs de Veja e 

Newsweek, buscando convergências e divergências entre os 

propósitos dos dois grupos de textos.  

(2) Observar se a seleção e edição das cartas nas duas revistas 

privilegia aquelas com determinados propósitos.    

(3) Fazer a prospecção das estratégias discursivas empregadas na 

construção do perfil dos autoresCL na interação com seus 

interlocutores. Buscar semelhanças e diferenças nessas 

construções nas CLs das duas revistas.   
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(4) Examinar que componentes textuais e linguísticos são mobilizados 

para essa construção. 

(5) Analisar as estratégias de referenciação utilizadas pelos autoresCL, 

nas duas revistas, para fazer menção ao seu objeto do dizer - as 

reportagens de capa e aos temas que abordam.      

(6) Verificar em que medida o autorCL incorpora as predicações 

dessas reportagens em suas cartas.  

(7) Buscar similaridades ou diferenças entre as estratégias utilizadas 

pelo autorCL que escreve em português para a revista Veja e o 

autorCL que escreve em inglês para a revista Newsweek para 

cumprir seu propósito argumentativo. 

 

 

Em síntese, neste estudo, tentaremos encontrar respostas para  as  seguintes 

 questões: a) Quais são os propósitos comunicativos presentes nas cartas de 

leitores de Newsweek e Veja e em que se assemelham e diferem?;  b) Quais são as 

estratégias discursivas usadas pelos autoresCL na reconfiguração dos objetos do  

dizer presentes na reportagens de capa com que dialogam e como essas estratégias 

contribuem  para construir o cenário da interlocução e para delinear o perfil do 

autor?; c) Que diferenças e semelhanças há entre as estratégias utilizadas pelos 

autores de cartas dos leitores dirigidas aos dois periódicos em foco?  

 

No desenvolvimento da análise recorremos a pressupostos da teoria de 

Roncarati (2010) que baseia seus estudos em Marcuschi (2000, 2005, 2008) e em 

Koch (2003, 2005, 2008, 2011), a contribuições de Apothelóz (1995, 2003) e 

Cavalcante (2003, 2011), a estudos sobre dialogismo (Bakhtin 2010) e subjetividade 

(Benveniste, 1989), e às noções de gênero de Bakthin (2010), Marcuschi (2008, 

2010) e Swales (1990). 
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6.3.  Procedimentos de análise das CLs 

 

Para respondermos às questões de pesquisa explicitadas na seção anterior, 

primeiramente identificamos os propósitos comunicativos das cartas analisadas, em 

seguida, observamos como o dialogismo, traço responsivo característico desse 

gênero, se manifesta nos textos e como o sujeito da enunciação – singular ou 

coletivo - se constrói nos textos das CLs das duas revistas, observando o uso de 

formas linguísticas de primeira pessoa do singular e do plural.   

Num segundo momento, identificamos e analisamos as estratégias 

referenciais utilizadas nas CLs de nosso corpus. Para a análise e classificação das 

estratégias de referenciação utilizadas nas CLs de nosso corpus, adaptamos o 

modelo de classificação elaborado por Roncarati (2010, p. 141-151), que já foi 

detalhado no capítulo 4 deste trabalho. Baseada, principalmente, no trabalho de 

Koch e Marcuschi, a autora tenta fornecer ao leitor o instrumental necessário para 

compreender o processo de referenciação textual, contribuindo para a constatação 

de que os textos não são dotados somente de estrutura, mas de um amplo poder de 

persuasão (Roncarati, 2010, p. 16). Em sua proposta teórica acerca das estratégias 

de referenciação textual, Roncarati identifica 13 estratégias presentes nas cadeias 

referenciais. Todavia, é importante salientarmos que nem todas as estratégias 

estabelecidas pela autora serão utilizadas na análise das CLs desse trabalho. Uma 

vez que nossa pesquisa focaliza a orientação argumentativa atrelada à subjetividade 

das CLs, nos concentramos em seis estratégias aquelas de número 3,5,7,8,9,11/12 

no quadro original da autora (cf. p. 64 da tese), que mais claramente refletem o 

ponto de vista do autorCL. A estratégia de número 12 foi englobada pela 11 por 

terem pontos de contato.  

 

No quadro a seguir, podemos observar as estratégias que selecionamos: 
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Quadro 5 - Estratégias de referenciação usadas para análise do corpus  

Estratégias de referenciação usadas para análise do corpus 

 Retomada explícita por repetição de itens lexicais 

 Retomada implícita por procedimentos lexicais 

 Retomada implícita por nominalização 

 Remissão implícita por forma pronominal neutra com função 
encapsuladora 

 Remissão por (re)categorização predicativa 

 Ativação ancorada por anáfora indireta e anáfora associativa 
(englobando a ativação ancorada por processos cognitivos 

realizados por metáfora, metonímia, mereologia, holonímia, 
hiponímia e hiperonímia) 

Fonte: Roncarati (2010, p.141-151) 

 

 

Para nossa análise compreenderemos que a estratégia 12 (Ativação 

ancorada por processos cognitivos realizados por metáfora, metonímia, mereologia, 

holonímia, hiponímia e hiperonímia) é equivalente ao modelo de anáfora associativa 

já presente e exposto na estratégia número 11 (Ativação ancorada por anáfora 

indireta e anáfora associativa). Dessa forma, todas as ocorrências com as 

características descritas pela estratégia 12 foram incorporadas aos casos de anáfora 

associativa. 

As demais estratégias de Roncarati (1) Introdução ou ativação de objeto de 

discurso de menção única; (2) Introdução ou ativação de objeto de discurso de 

primeira menção; (4) Retomada explícita por pronominalização correferencial; (6) 

Retomada implícita por elipse; (10) Ativação ancorada por pró-formas pronominais: e 

(13) Ativação por anáfora esquemática sem linearidade, não farão parte de nossa 

análise por não as termos considerado relevantes como indícios da orientação 

argumentativa do autorCL. 

No capítulo referente à análise, apresentamos quadros contendo as 

ocorrências enquadradas em cada estratégia. No caso de número de ocorrências 

muito elevado como ocorreu, por exemplo, com a estratégia de repetição de itens 

lexicais, ilustramos a análise com  exemplos significativos.   
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7. Análise e Resultados  

 

Neste capítulo, abordaremos o corpus formado por CLs de Veja e Newsweek, 

analisaremos os propósitos comunicativos desses textos; os recursos utilizados por 

seus autores para a criação de um cenário em que um sujeito se constitui enquanto 

se posiciona em relação a um assunto e dialoga com uma comunidade de leitores; 

as estratégias de referenciação que utiliza para a construção do objeto do discurso 

focalizado, e apresentaremos, em seguida, os resultados referentes aos dois grupos 

de periódicos.    

O gênero carta do leitor é um enunciado típico da esfera do jornalismo 

impresso, de teor essencialmente valorativo, refletindo a opinião dos leitores diante 

das matérias publicadas sobre temas da atualidade.  As CLs configuram o modo 

como os leitores leem as matérias publicadas, funcionando como um instrumento de 

medida, pois revelam os interesses dos leitores, e também o grau de receptividade 

da matéria e do trabalho desenvolvido pela revista. 

Muitas das cartas publicadas nos meios informativos, semanais ou diários, 

são autorreferentes, ou seja, fazem referência à própria revista, elogiando-a e 

legitimando-a. Como esse gênero é produzido em coautoria, passando por edições 

em razão do espaço físico da seção de cartas e do direcionamento argumentativo, 

tanto o leitor quanto os editores constroem seu discurso de acordo com a apreciação 

valorativa que têm do periódico e do tema abordado pela reportagem à qual as 

cartas fazem referência. Nesse sentido, as revistas podem se autorreferenciar via 

carta do leitor, ao selecionarem textos que as elogiam e fazem menção a matérias 

publicadas e, dessa forma, conseguem inscrever sua presença em um espaço que 

seria apenas para o leitor e, com isso, podem criar uma imagem positiva delas 

mesmas. 
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7.1. Propósitos Comunicativos das CLs de Veja e 

Newsweek  

 

Em relação aos propósitos comunicativos das CLs, Bezerra (2010, p. 228), 

trabalhando com CLs das revistas Veja, Época, Istoé, Superinteressante, Todateen 

e Capricho, com o objetivo de utilização do gênero nas aulas de língua portuguesa, 

constatou que, nas CLs dessas revistas, as intenções mais comuns dos leitores 

eram as de opinar, agradecer, reclamar, solicitar, elogiar e criticar.  

Analisando as funções discursivo-argumentativas das CLs das revistas que 

integram nosso corpus, observa-se que o autorCL possui, em todas elas, o propósito 

comunicativo geral de tornar público o seu ponto de vista e alguns propósitos 

específicos que, de forma geral, coincidem com as constatações do trabalho de 

Bezerra (2010).  

As CLs de Veja e Newsweek do corpus desta pesquisa externam algum dos 

seguintes propósitos comunicativos específicos: 1) elogiar a revista ou seu editor; 2) 

criticar a revista e/ou o editor da revista; 3) solicitar uma ação dos demais leitores da 

publicação ou da humanidade ou da população de um país; ou 4) dar opinião sobre 

o assunto da reportagem de capa, concordando ou discordando do direcionamento 

argumentativo da mesma. 

A tabela a seguir resume os achados em relação aos propósitos 

comunicativos das CLs que compõem o corpus. 

 

Tabela 1 -  Propósitos comunicativos das CLs analisadas 

Propósito comunicativo Veja Newsweek 

Elogiar a revista ou o editor 10 4 

Criticar a revista e/ou o editor da revista 0 6 

Solicitar uma ação dos demais leitores da publicação ou 
da humanidade ou da população de um país 

5 3 

Opinar sobre o assunto da reportagem de capa, 
concordando com o seu direcionamento argumentativo  

12 8 

Opinar sobre o assunto da reportagem de capa, 
discordando do seu direcionamento argumentativo 

3 9 

Total 30 30 
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Observando a tabela anterior, construída a partir da análise do corpus dessa 

pesquisa, parece pertinente concluir que a revista Newsweek publica CLs com todos 

os tipos de propósitos comunicativos em quantidades mais equilibradas, inclusive 

críticas à própria revista. Já a Veja parece tender a publicar uma maior quantidade 

de CLs que a elogiem ou que concordem com o ponto de vista da reportagem de 

capa a qual fazem referência: 22 das 30 CLs analisadas apresentam esse padrão. 

Mesmo publicando cartas com a assinatura do leitor, as revistas conseguem 

legitimar o dizer da publicação quando fazem a seleção de uma dentre as inúmeras 

cartas enviadas à redação, colocando-a sob um título, suprimindo alguns de seus 

trechos, e a editando. Quando escolhem publicar cartas que fazem referências 

explícitas a matérias já publicadas e/ou cartas que tecem elogios a essas matérias 

ou às próprias revistas, as publicações usam a CL para fazer uma espécie de 

merchandising delas mesmas, ou seja, se autorreferenciam através da fala dos 

leitores.  A operação discursiva de autorreferenciação revela como cada dispositivo 

de comunicação fala de si, afirmando sua presença e seu poder de estar presente 

nos fatos sociais (Lima, 2009). 

No caso da revista Veja, o gênero discursivo das CLs parece servir para 

reforçar os laços sociais entre leitores e revista, constituindo-se em uma estratégia 

de marketing positiva para a própria revista. Na etapa de composição do corpus, 

observamos que a própria quantidade de CLs publicadas pelas revistas revela a 

importância que elas dão à voz dos leitores. Comparando-se as revistas Veja e 

Newsweek, a diferença quantitativa de CLs publicadas é visível. A revista Veja 

publica, em cada uma de suas edições, quase o dobro do número de CLs  

publicadas pela Newsweek. Essa estratégia também pode ser vista como uma forma 

de valorização dos laços entre os leitores e a revista, garantindo assim, o consumo, 

a venda da mesma.  

Em seu artigo Cecilio e Ritter (2008, p. 97), também destacam o número de 

CLs publicadas e o grande espaço destinado à publicação destas pela revista Veja. 

 
...no caso da revista Veja, [...] esse gênero discursivo reforça os laços 
sociais entre leitores e revista, constituindo-se em uma estratégia de 
marketing positiva para a própria revista. Ou seja, a quantidade de cartas do 
leitor publicadas revela a importância que se dá à voz dos leitores[...] Assim, 
valorizando-se os leitores da revista, os laços sociais entre um e outro são 
estreitados e isso também garante o “consumo” da revista. Acrescentamos 
ainda que este procedimento pode ser entendido como uma forma de auto-
referenciação... 
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As CLs da revista Veja, além de serem publicadas em maior número, 

apresentaram outra característica: nenhuma das 30 CLs analisadas apresentou 

críticas negativas à Veja, enquanto dez das mesmas fizeram referências explícitas 

elogiosas à revista. Esses elogios são explicitados, em grande parte, pelo uso de 

adjetivos de cunho positivo em referência à reportagem de capa ou à capa e/ou à 

própria revista (citada nominalmente ou apenas como “revista” ou ainda como 

“veículo de informação”) e também na forma de “parabéns” dados ao editor da 

revista. Assim temos, por exemplo: 

 

CLV2, PJHF “VEJA está de parabéns pela reportagem especial...A 

foto...estampada na capa da revista retrata bem...Está sensacional.” 

 

CLV6, HP “Ao ver a capa da edição 2214, pensei: até tu, VEJA? Mas a 

reportagem especial “O charme muito discreto da monarquia” (27 de maio) vai 

além de lugares-comuns e superficialidades que cansam mais do que 

informam”.  

 

CLV9, MGCS “Que reportagem espetacular sobre a morte do terrorista (“O 

mundo depois de Bin Laden”,11 de maio)! Voltei a assinar a revista na 

melhor edição dos últimos tempos. Parabéns pelo conjunto perfeito de 

textos para o nosso melhor entendimento tanto da operação americana 

quanto de vários detalhes do mundo islâmico.” 

 

CLV14, JSS “O criador da capa da edição...estava literalmente nas nuvens ao 

visualizar e materializar a extraordinária imagem publicada na revista”. 

 

CLV15, DD “Emocionante essa capa...Com sutileza leve e criativa, VEJA 

mostrou a seus leitores...Uma capa de edição de colecionador a ser guardada 

a sete chaves em nossos arquivos. Parabéns!” 

 

CLV16, GAM “Muito imaginativa essa capa com o Steve Jobs...A imagem 

teria sido genial se o artista tivesse incluído o ‘i’ do ICloud”  
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CLV22, MCOM “Diante de tanta especulação sobre a renúncia de Bento XVI, 

VEJA nos presenteia com uma belíssima e respeitosa reportagem em que 

expõe de maneira clara a importância o ato de extrema coragem e 

humildade desse grande papa.” 

 

CLV23, ASR “Admirável a reportagem especial “Como um raio divino” (20 de 

fevereiro), VEJA apresentou fatos e interpretações muito lúcidas e 

judiciosas. É isso que se espera de um veículo de informação da mais alta 

credibilidade”. 

 

CLV27, SMPA “Na reportagem especial “O caloroso encontro do papa com as 

ruas” (31 de julho), palavras inebriantes e sensíveis. Não tinha lido nada 

igual sobre o papa...” 

 

CLV28, CAPS “Belíssima reportagem especial de VEJA” 

 

 Observe-se a gradação positiva intensificada em grande parte dos adjetivos 

empregados. Por vezes, ela é obtida com recurso ao advérbio “muito” (ex: “muito 

imaginativa”) e ao sufixo superlativo “-íssimo” (ex: “belíssima”). Em outros 

momentos, o próprio valor semântico do adjetivo é responsável por essa 

intensificação (ex: “admirável”, “espetacular”, “extraordinária”, “inebriante”).   

  Nas CLs da Veja, além da quantidade e do fato de muitas dessas cartas 

fazerem menção elogiosa à publicação, faz-se notar também a citação explícita do 

nome da revista, a citação da reportagem de capa (ou reportagem especial), 

inclusive com menção ao título desta. Pela grande quantidade de CLs com essas 

características, parece pertinente questionar se as cartas não são selecionadas e 

editadas com o objetivo da autorreferenciação institucional. Exemplos: 

 

CLV9, MGCS “Que reportagem espetacular sobre a morte do terrorista (“O 

mundo depois de Bin Laden”, 11 de maio)! Voltei a assinar a revista na 

melhor edição dos últimos tempos. Parabéns pelo conjunto perfeito de textos 

para o nosso melhor entendimento tanto da operação americana quanto de 

vários detalhes do mundo islâmico”. 
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CLV6, HP “Ao ver a capa da edição 2214, pensei: até tu, VEJA? Mas a 

reportagem especial “O charme muito discreto da monarquia” (27 de 

maio) vai além de lugares-comuns e superficialidades que cansam mais do 

que informam”.  

 

CLV2, PJHF “VEJA está de parabéns pela reportagem especial...A 

foto...estampada na capa da revista retrata bem...Está sensacional.” 

 

CLV14, JSS “O criador da capa da edição...estava literalmente nas nuvens 

ao visualizar e materializar a extraordinária imagem publicada na revista”. 

 

CLV15, DD “Emocionante essa capa...Com sutileza leve e criativa, VEJA 

mostrou a seus leitores...Uma capa de edição de colecionador a ser 

guardada a sete chaves em nossos arquivos. Parabéns!” 

 

CLV16, GAM “Muito imaginativa essa capa com o Steve Jobs...A imagem 

teria sido genial se o artista tivesse incluído o ‘i’ do ICloud”  

 

CLV22, MCOM “Diante de tanta especulação sobre a renúncia de Bento XVI, 

VEJA nos presenteia com uma belíssima e respeitosa reportagem em que 

expõe de maneira clara a importância o ato de extrema coragem e humildade 

desse grande papa”. 

 

CLV23, ASR “Admirável a reportagem especial “Como um raio divino” (20 

de fevereiro), VEJA apresentou fatos e interpretações muito lúcidas e 

judiciosas. É isso que se espera de um veículo de informação da mais alta 

credibilidade”. 

 

CLV27, SMPA “Na reportagem especial “O caloroso encontro do papa 

com as ruas” (31 de julho), palavras inebriantes e sensíveis. Não tinha lido 

nada igual sobre o papa...” 

 

CLV28, CAPS “Belíssima reportagem especial de VEJA” 
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CLV30, RAS “..Ao amigo submisso resta a estupefação (“A águia e suas 

contradições”, 11 de setembro).” 

 

Já na revista Newsweek, apenas quatro CLs, entre as 30 analisadas, tecem 

elogios à revista: uma utiliza adjetivos para tecer elogios à reportagem, uma outra 

faz referência ao editor da revista e duas elogiam o jornalista responsável pela 

reportagem. Assim, temos: 

 

CLN6, JW “Your scoop on Kate Middleton´s rise to monarchy is a slam-

drunk diversion and welcome respite from depressing world news.” 

 

CLN11, PP “Thanks for this special issue on Osama’s bin Laden’s death. 

The article that touched me most was Max Giaccone’s “My Turn”… Thank 

you for letting him share his moving story with us.” 

 

CLN19, MD “I think Andrew Sullivan is the first American journalist who 

understands what President Obama...” 

 

CLN21, MBG “A huge “well done” to Andrew Sullivan for succinctly 

clarifying President Obama´s...I´m now more informed about and patient...” 

 

No entanto, a maioria das CLs publicadas pela revista Newsweek que fazem 

parte desse corpus, ao invés de elogios, fazem críticas à publicação, ao seu editor, 

ao autor da reportagem, ou ao assunto tratado. Das 30 CLs analisadas, seis fazem 

críticas e não elogios: 

 

CLN3, EG “I was apalled that you published the photo of Gadaffi´s barely 

clothed dead body covered in blood...but there are certain boundaries that 

shouldn´t be crossed. I expected better of you.” – critica a revista e seu 

editor. 

 

CLN5, MW “In a world gone to hell – thank God a wedding”? Seriously? In a 

world gone to hell, I want to read about the world gone to hell, not British 

royalty.” – critica o assunto da reportagem, considerado frívolo. 
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CLN8, EH “You say that “with their perfect takedown of Osama bin Laden, the 

U.S. Navy SEALs proved themselves America’s top soldiers.” SEALs are 

many things, but they are not soldiers. They are sailors. This is like saying that 

members of the Army or Air Force are Marines or that Oklahoma residents are 

a specialized type of Texan. Please get the terminology right.” – aponta um 

erro na reportagem. 

 

CLN9, MJL “I was disappointed to see Paul Wolfowitz, a man responsible for 

so many reckless foreign-policy blunders, writing as a “scholar” for 

NEWSWEEK. As a major architect of the disastrous Iraq War, it’s clear that he 

was neither knowledgeable nor realistic in his understanding of how Iraqis 

would respond to a foreign power invading their sovereign borders. Now he is 

urging “military assistance” to Libya, presupposing no danger to the American 

people. Being bold would be to urge peace and cooperation, and help bring an 

end to civil conflict that will most assuredly leave thousands dead and injured.” 

– critica o autor de um artigo inserido na reportagem especial. 

 

CLN18, NJ-R “I’m a 76-year-old grandma and take great offense at your 

cover calling half the U.S. population dumb and dividing our country.” – critica 

a revista e seu editor. 

 

CLN20, MR “Your hopelessly compromised and misguided attack on 

those who disagree with Obama isn’t worthy of fish wrap.” – critica o autor 

da reportagem, a revista e seu editor 

 

Novamente, das 30 CLs do corpus pertencentes à revista Newsweek, apenas 

uma menciona o nome da revista e outra se refere à reportagem especial e destaca 

seu assunto. Interessante observar que a CL que cita o periódico nominalmente, o 

faz para criticá-lo e não para elogiá-lo, ao contrário de todos os exemplos onde o 

nome da revista Veja foi citado. Exemplos: 

 

CLN9, MJL “I was disappointed to see Paul Wolfowitz, a man responsible for 

so many reckless foreign-policy blunders, writing as a “scholar” for 

NEWSWEEK. As a major architect of the disastrous Iraq War, it’s clear that he 
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was neither knowledgeable nor realistic in his understanding of how Iraqis 

would respond to a foreign power invading their sovereign borders. Now he is 

urging “military assistance” to Libya, presupposing no danger to the American 

people. Being bold would be to urge peace and cooperation, and help bring an 

end to civil conflict that will most assuredly leave thousands dead and injured.” 

 

CLN11, PP “Thanks for this special issue on Osama’s bin Laden’s death. 

The article that touched me most was Max Giaccone’s “My Turn”… Thank 

you for letting him share his moving story with us.” 

 

 

 

 

 

7.2. Dialogismo e subjetividade nas CLs de Veja e 

Newsweek  

 

As CLs demonstram o caráter dialógico dos meios de informação, pois as 

revistas, ao publicarem as cartas dos leitores, independentemente do conteúdo 

veiculado, permitem que eles possam interagir não só com o periódico, mas também 

com os outros leitores.  

Em algumas CLs de nosso corpus o traço dialógico fica bem explícito, com o 

endereçamento à própria publicação, que é até tratada tal qual um interlocutor, 

como na CLV6, HP “..pensei: até tu, VEJA?”. Em outras CLs, vemos o traço 

dialógico na menção ao autorR,  CLN6, JW “Your scoop on Kate...”, e até na  

menção a todos os envolvidos na produção e leitura das CL, o autorSC, o 

leitorCL, o autorR,  o autorCL e o leitorSC ”...thanks for this special issue on Osama 

Bin Laden’s death” e “Thank you for letting him share his moving story with us.” 

 

No quadro a seguir podemos ver os exemplos de dialogismo explicitado 

encontrados no corpus. 
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Quadro 6 – Exemplos de dialogismo nas CLs analisadas 

Veja Newsweek 
CLV6, HP “...pensei: até tu, VEJA?” 
 

CLN2, BTS “As civilization progresses, is 

this bankruptcy of morality and decency 
not lamentable?”  

CLV8, ESR “Temos de ficar alertas 
contra os que querem...” 

CLN3, EG “I was appalled that you 
published...” 
“I expected better of you.”  

CLV9, MGCS “Voltei a assinar a 

revista...”  
“Parabéns pelo conjunto perfeito de 
textos para o nosso melhor 
entendimento...” 

CLN4, DMN “Let´s remember…” 

CLV10, EAB “Não devemos 
esquecer…” 

CLN5, MW “’In a world gone to hell-thank 
God, a wedding’? Seriously?” 

CLV12, OMNLS “Vibrei com a 

notícia...” 
“Parabéns ao Exército americano...” 
“Quanto ao governo do 
Paquistão...eu mando um recado: 
vem que tem!” 

CLN6, JW “Your scoop on Kate...” 
 

CLV17, FLRS “Steve Jobs tornou o 

nosso mundo mais prático, fácil e 
divertido” 

CLN7, HWG “What qualifies Kate as 

great? Is she...peace? Helping way?” 

CLV19, DD “VEJA mostrou a seus 
leitores…a ser guardada...em nossos 
arquivos” 
“Parabéns!” 

CLN8, EH  “You say that...”  
“Please get the terminology right.” 

CLV17, EBP “A leitura nos 
ajuda...Percebemos...nosso país” 

CLN9, MJL “I was disappointed...for 
NEWSWEEK.” 

CLV22, MCOM “VEJA nos 
presenteia...” 

CLN10, MM “While I agree with Leslie H. 
Gelb…” 
“…most of us admire his chutzpah…” 

CLV27, CAPS “Belíssima reportagem 

especial de VEJA.” 
“Esperamos que...” 

CLN11, PP ”...thanks for this special issue 

on Osama Bin Laden’s death” 
“Thank you for letting him share his 
moving story with us.” 

 CLN14, TH “How could such a genius 

ignore these facts? What a shame.” 

 CLN15, GK “Here’s how I think we 
should honor Steve Jobs: register as an 
organ donor, donate to cancer research, 
and when you encounter adversity, reset, 
refresh, and restart.” 

 CLN16, LL “Wise decision, Joanne!” 

 CLN17, JJ “…or don´t those collection 
plates…count?” 

 CLN18, NJR “I’m a 76-year-old grandma 
and take great offense at your cover 
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calling half the U.S. population dumb and 
dividing our country.” 

 CLN20, MR “Your hopelessly 
compromised and misguided attack on 
those who disagree with Obama isn’t 
worthy of fish wrap.” 

 CLN21, MBG “A huge ‘well done’ to 
Andrew Sullivan…” 
“I´m now more informed…” 

 CLN22, KG “Alas poor Ratzinger, we 

hardly knew ye” 

 CLN23, JW “How can any 

organization…day and age? 
“…but to act…the spread of STDs?” 

 CLN26, SF “Whether we like it or not…” 
“even if most of us disagree…” 
“we should respect them…” 

 CLN29, MS “How long have we been 

hearing about Guantanamo Bay shutting 
down now?” 

Total da amostragem = 10 CLs Total da amostragem = 21 CLs 

 

 

Pela observação do quadro acima, podemos concluir que o dialogismo está 

presente no corpus retirado das duas revistas, mas parece ser um traço mais 

marcante das CLs da revista Newsweek. A maioria das CLs em inglês (21 das 30 

analisadas) apresenta marca(s) explícita(s) desse diálogo entre interlocutores, sejam 

eles, o autor da carta (autorCL) e a própria publicação, citada nominalmente, ou o 

editor desta (autorSC), ou o autor da reportagem de capa (autorR) ou os demais 

leitores da revista (leitorSC). 

Os segmentos de textos das CLS das duas revistas transcritos no quadro 

acima deixam entrever um cenário de diálogo, no qual um enunciador democratiza 

sua visão de mundo, compartilhando-a com os leitores de sua carta. Nesses 

segmentos, observa-se um “eu” (representado por formas pronominais, morfemas 

de pessoa/número de primeira pessoa do singular e plural e pronomes possessivos) 

que se dirige a um “tu” (representado por formas do mesmo tipo, porém de segunda 

pessoa), incitando-o ao diálogo, algumas vezes, por meio de perguntas retóricas.     

O recurso da pergunta retórica foi a forma encontrada por alguns autores 

das CLs da revista Newsweek não só para contestar afirmativas citadas na 

reportagem de capa, como também para interagir com o interlocutor, em busca de 



95 

 

adesão à tese defendida em suas cartas: críticas ao tópico ou a pessoa abordado(a) 

pela reportagem de capa. A pergunta retórica, embora tenha o formato de uma 

pergunta, não é usada para obter um conhecimento. Em vez disso, ela é um artifício 

para transmitir alguma informação ou chamar atenção à mesma, expressando 

atitudes e opiniões de seu enunciador.            

Por exemplo:  

 

CLN2, BTS “As civilization progresses, is this bankruptcy of morality and 

decency not lamentable?”  

 

CLN14, TH “How could such a rich and powerful genius ignore these facts?”   

 

CLN22, KG “How can any organization – religious or otherwise – advocate 

against the use of condoms in this day and age?” 

 

Exemplos do uso de perguntas retóricas não foram encontrados em nenhuma 

das CLs da revista Veja. 

 

O enunciador se inscreve no texto como sujeito singular ou como sujeito 

plural. Essa autorrepresentação do sujeito é construída com recurso ao uso da 1ª 

pessoa do singular (eu) ou da 1ª pessoa do plural (nós), materializada em pronomes 

pessoais, sufixos número-pessoais e possessivos.  

 

Segue-se quadro com sequências discursivas em que podem ser observadas 

as manifestações de um sujeito singular:  

 

Quadro 7 – Referentes discursivos de 1ª pessoa do singular (eu) nas CLs analisadas 

 Veja  Newsweek 

CL Sequência discursiva CL Sequência discursiva 

CLV3, WGP ...eu diria que ... CLN2, BTS I read this with a heavy 
heart... 

CLV6, HP ...pensei: até tu, VEJA? CLN3, EG I was appalled that you 
published... 
I expected better… 

CLV7, MRMC ...não me sai da 
cabeça... 

CLN5, MW I want to read about... 
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CLV9, MGCS Voltei a assinar a 
revista... 

CLN9, MJL I was disappointed… 

CLV12, 

OMNLS 

Vibrei com a notícia..  
...eu mando um 
recado... 

CLN10, MM While I agree… 
I do not hold… 

CLV19, RBJS Do alto dos meus 50 
anos, jamais 
observei... 

CLN11, PP The article that touched 
me… 
I read it on a flight…  
...and I felt the same 
sadness... 

CLV27, 

SMPA 

Não tinha lido... 
...fiquei realmente 
surpresa e muito grata.. 

CLN13, RKA ...his fans like me... 

  CLN15, GK  Here’s how I think... 

  CLN18,  

NJ-R 

I’m a 76-year-old 
grandma...and take… 

  CLN19, MD I think Andrew Sullivan… 

  CLN21, 

MBG 

I’m now more informed... 

  CLN23 , JW I say good riddance! 

  CLN28, MH I was inspired...and I was 
delighted to see...I like 
his... 

  CLN29, MS “...I´ll see it when I believe 
it.” 

  CLN30, JA “I applaud President 
Obama´s...”  
“...I can safely say I am 
proud to be an American 
and a Democrat.” 

Total de CLs 
com 
ocorrências  

 
7  

Total de CLs 
com  
ocorrências 

 
15  

 

 

Em quase a metade das CLs da revista Newsweek analisadas, o autoresCL 

sinalizaram a presença de seu ethos nos textos através do uso do sujeito 

singularizado por pronomes (I, me)  e formas verbais. Em 15 das 30 CLs dessa 

publicação, o autorCL se coloca como sujeito de sua carta, enquanto que na revista 

Veja, isso ocorre em apenas 7 das 30 cartas analisadas. 

Tão significativa quanto as manifestações do sujeito singularizado em várias 

CLs, observamos aquela do nós/we. O uso do pronome pessoal reto nós/we  – ou 
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do equivalente oblíquo nos/us e do pronome possessivo nosso/our - aproxima 

enunciador e  leitor e, assim, serve como uma forma de inclusão que encoraja ou 

incita o leitor a agir. Envolve a inclusão do falante no comando a ser executado, 

produzindo um efeito que mitiga a relação de poder e atenua o grau de imposição. 

Um sujeito plural é incorporado na oração manipulativa, ou seja, a que tem força 

ilocucionária impositiva. Além disso, funciona como uma estratégia de preservação 

da face. 

 Todo interlocutor possui uma autoimagem construída socialmente. Essa 

autoimagem, por sua vez, possui duas faces: uma negativa, que se refere ao desejo 

de não imposição, ou à reserva do território pessoal (corpo, intimidade), o que inclui 

nossos fortes ou fracos. Uma face positiva correspondente à fachada social, à nossa 

própria imagem de valor que é apresentada socialmente e que necessita de 

aprovação e reconhecimento. Como qualquer ritual de comunicação pressupõe no 

mínimo dois participantes, existem, no mínimo, quatro faces envolvidas na 

comunicação: a face positiva e a face negativa de cada um dos interlocutores.  

Assim, os exemplos abaixo representam procedimento de atenuação de atos 

ameaçadores à face. Esses procedimentos são estratégias de polidez, cuja meta é 

assegurar uma transmissão eficaz da informação por meio da satisfação das faces 

dos interlocutores envolvidos na interação. 

Exemplos:  

 

CLV8, ESR “Temos de ficar alertas contra os que querem semear a discórdia 

entre o Ocidente e o Oriente.”  

 

CLV11, EAB “Não devemos esquecer, porém, que a Al Qaeda possui 

franquias espalhadas pelo planeta.”  

 

CLN26, SF “...even if most of us disagree with their dogma or are not 

Catholics we should respect them for the good they do.” 

 

O uso da 1ª pessoa do plural seja com recurso a pronome pessoal de caso 

reto, oblíquo ou a possessivo ressalta ainda a parceria, a cumplicidade com o 

interlocutor pretendida por aquele que enuncia. Assim, ao substituir a 1ª pessoa do 
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singular pela 1ª pessoa do plural, os autoresCL buscam o compartilhamento de suas 

ideias e opiniões.  

Por exemplo:   

 

CLN4, DMN “Let´s remember that Condoleezza Rice...” 

 

CLN15, GK “Here’s how I think we should honor Steve Jobs: register as an 

organ donor, donate to cancer research, and when you encounter adversity, 

reset, refresh, and restart.” 

 

CLN29, MS “How long have we been hearing about Guantanamo Bay shutting 

down now?” 

 

No quadro a seguir, podemos observar os exemplos do uso dos referentes 

discursivos de 1ª pessoa do plural encontrados no corpus.  

 

Quadro 8– Referentes discursivos de 1ª pessoa do plural (nós) nas CLs analisadas  

Veja Newsweek 

 
Nós = eu + eles    

 
//  We =  I +They 

 
 

CLV9, MGCS “Parabéns pelo conjunto 
perfeito de textos para o nosso melhor 

entendimento...”.  
O interlocutor, o editor da revista, não 
está incluído na 1ª pessoa do plural, 
representada aqui pelo pronome 
possessivo, que faz menção apenas ao 
conjunto de leitores da publicação. 
 
 
CLV15, DD “Uma capa de edição de 
colecionador a ser guardada a sete 
chaves em nossos arquivos”  
O editor da revista não está incluído na 
1ª pessoa do plural, que representa 
apenas o conjunto de leitores da 
publicação, o que fica bem claro na frase 
anterior “VEJA mostrou a seus 
leitores...” 

 
 
CLN11, PP “Thank you for letting him 
share his moving story with us.”  

O pronome us, nesse caso, representa 
apenas os leitores e exclui o interlocutor, 
o editor da revista (you) e o escritor do 
artigo (him). 
 
 
 
 
CLN13, RKA “and his fans like me...he 
gave us...” “...he taught us...”  

Us refere-se a um grupo bastante 
específico - aos fãs de Steve Jobs. 
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CLV22, MCOM “Diante de tanta 
especulação sobre a renúncia de Bento 
XVI, VEJA nos presenteia com uma 
belíssima e respeitosa reportagem em 
que...”  
O autorCL exclui o editor, referindo-se 
apenas ao conjunto de leitores da 
revista. 
 

 
CLN15, GK, “Here’s how I think we 
should honor Steve Jobs register as an 
organ donor, donate to cancer research, 
and when you encounter adversity, 
reset, refresh, and restart.”  
Aqui há uma identificação entre o 
enunciador e o interlocutor como 
pertencentes à mesma comunidade. 
Nesse caso, o uso do we pode ser 
considerado uma estratégia de 
aproximação entre enunciador/ 
enunciatário. Através da cumplicidade, o 
autorCL tenta convencer os leitores da 
revista a agirem de uma certa forma. 
 

 
Nós = eu+ você + eles 

 

 
//  We = I + you + they  

 
 
CLV13, FLRS, “Steve Jobs tornou o 
nosso mundo mais prático, fácil e 
divertido”.  
O autorCL usa o possessivo de 1ª 
pessoa do plural como uma forma de 
incluir a todos que compraram ou 
tiveram acesso a um produto inventado 
por Steve Jobs. 
 
 
 
 
CLV8, ESR “Temos de ficar alertas 
contra os que querem semear a 
discórdia entre o Ocidente e o Oriente” 
Temos a 1ª pessoa do plural referindo-
se a toda a humanidade também como 
uma estratégia de aproximação para 
fazer um apelo e solicitar uma ação. 
 
 
CLV11, EAB “Não devemos esquecer, 

porém, que a Al Qaeda possui franquias 
espalhadas pelo planeta”  
A primeira pessoa do plural refere-se a 
toda a humanidade como uma estratégia 
de aproximação para, como na CL 
acima, fazer um apelo e solicitar uma 
ação. 

 
 
CLN10, MM “But the killing of bin Laden 
does not diminish the deep-seated, 
endemic divisions in our democracy on 
the role of the federal government and 
our very complicated foreign-policy 
needs...”  
O pronome adjetivo possessivo de 1ª 
pessoa do plural (our),  nas duas vezes 
em que é usado, faz referência aos 
americanos.  
 
 
CLN18, NJ-R “I’m a 76-year-old 
grandma and take great offense at your 
cover calling half the U.S. population 
dumb and dividing our country.”  
O pronome adjetivo possessivo de 1ª 
pessoa do plural faz referência aos 
americanos. 
 
 
CLN4, DMN “Let´s remember that 

Condolezza Rice ...”  
O pronome de 1a pessoa do plural us 
refere-se aos americanos 
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CLV28, CAPS “Esperamos que a 
simpatia e a simplicidade que ele nos 
deixou...”  
A1ª pessoa do plural refere-se ao povo 
brasileiro. 
   
 
 
 
 
 
CLV17, EBP “Nos ajuda a ver o mundo 

com lucidez e conforto. Percebemos 
que não estamos sozinhos... no nosso 
país”  
A 1ª pessoa do plural novamente refere-
se ao povo brasileiro. 
 

 
CLN26, SF “Whether we like it or not the 
pope is the head of the one of the most 
populous religions on Earth.” “...but even 
if most of us disagree with their dogma 
or are not Catholics we should respect 
them for the good they do.”  
Os pronomes de 1a pessoa do plural us 
e we referem-se aos americanos não 
católicos 
 
 
CLN29, MS “How long have we been 

hearing about Guantanamo Bay shutting 
down now?”  
O pronome de 1a pessoa do plural we 
refere-se aos americanos. 
 
 
CLN22, KG “Alas poor Ratzinger, we 
hardly knew ye...”  
O pronome de 1a pessoa do plural we 
sendo usado como uma referência 
genérica a todas as pessoas. 
 
CLN24, SK “..aside from all the scandals 
we are already aware of...”  
O pronome de 1a pessoa do plural we 
sendo usado como uma referência 
genérica a todas as pessoas. 
 
CLN30, JA“...when we are on the wrong 
side...”  
O pronome de 1a pessoa do plural we 
sendo usado como uma referência  
genérica a todas as pessoas. 
 
 

Nós =  Eu emissor  
 

// We = I emissor 

 
CLV24, MMLO “Nossos votos são de 
que o novo pontífice guie a igreja com 
sabedoria”.  
Plural de modéstia que, na verdade,  faz 
referência a apenas uma pessoa: o 
autorCL da carta. 
 

 

Total de CLs com ocorrências =  9  Total de CLs com ocorrências = 11 
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Se considerarmos que as cartas da revista Newsweek são bem mais 

extensas do que as encontradas na Veja, as diferenças encontradas em relação aos 

referentes discursivos de 1ª pessoa do plural (nós) nas CLs das duas revistas não 

são significativas.  Das 30 CLs analisadas de cada periódico, 14 CLs da revista Veja 

contém apenas uma oração, o que acontece com apenas 4 CLs de Newsweek.  

As CLs que constituem o corpus, classificadas segundo critérios funcionais, a 

partir do propósito comunicativo do autorCL e da situação interativa em que foram 

produzidas, refletiram duas características inerentes ao gênero, o dialogismo e a 

subjetividade. Essas características revelaram-se no endereçamento à própria 

publicação (autorCL e revista personificada), na menção ao autorR (autorCL e 

autorR),  e até na  menção a todos os envolvidos na produção e leitura das CL 

(autorCL, autorR e leitorCL).   

O envolvimento do autorCL na situação de interação foi marcado 

linguisticamente pelo uso de pronomes ou pela desinência verbal, que o 

estabeleceram como um sujeito singular ou como um sujeito coletivo.  Como sujeito 

singular, através do uso da 1ª pessoa do singular, o autorCL ocupou a posição de 

enunciador único;  colocando-se como sujeito coletivo, através do uso da 1ª pessoa 

do plural, ele dividiu com o leitorCL e/ou autorR e/ou toda a humanidade e/ou grupos 

específicos  a posição de enunciador. 

 

 

 

 

7.3.  Estratégias de referenciação  

 

Uma das maneiras pelas quais os autoresCL fazem cumprir seu propósito 

argumentativo são as estratégias referenciais. É através do uso e da seleção das 

estratégias de referenciação que o autor de um texto se coloca em seu próprio 

discurso, exercendo influência discursiva sobre seu interlocutor.  

Na análise do corpus, dentro do recorte que realizamos no quadro das 

estratégias propostas por Roncarati (2010) que julgamos relevantes para nosso 

estudo, selecionamos as seguintes formas de remissão ao texto-base: retomada 

explícita por repetição de itens lexicais, retomada implícita por procedimentos 
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lexicais, retomada implícita por nominalização, remissão implícita por forma 

pronominal neutra com função encapsuladora, remissão por (re)categorização 

predicativa, anáfora indireta e anáfora associativa.  

 

Na tabela a seguir, podemos ver a distribuição das estratégias analisadas em 

nosso trabalho nas CLs das revistas Veja e Newsweek.  

 

Tabela 2 - Estratégias de referenciação nas CLs analisadas 

Estratégias de referenciação Veja 
no. de 

ocorrências 

Newsweek 
no. de 

ocorrências 

 
Repetição de itens lexicais  
 

 
56 

 
81 

 
Procedimentos Lexicais 
 

 
12 

 
29 

 

 
Nominalização  
 

 
6 

 
6 

 
Uso de forma pronominal neutra com função 
encapsuladora  
 

 
2 

 
6 

 
(Re)categorização predicativa  
 

 
25 

 
52 

 
Anáfora indireta  
 

 
28 

 
34 

 
Anáfora associativa  
 

 
9 

 
30 

Total de ocorrências 138 238 

 

 

Considerando o somatório das duas revistas, os mecanismos de 

referenciação  usados com maior frequência nas CLs, tanto da revista Veja quanto 

da revista Newsweek, foram a repetição de itens lexicais, a recategorização 

predicativa e a anáfora indireta. A anáfora associativa soma um número menor de 

ocorrências e, finalmente, as estratégias de retomada implícita por procedimentos 
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lexicais, nominalização e de remissão por forma pronominal neutra com função 

encapsuladora não apresentaram uso significativo nas CLs das duas revistas 

 

 

A. Repetição de itens lexicais 

 

A maioria das CLs analisadas, tanto da Veja quanto da Newsweek, faz uso 

desse processo para fazer remissão às reportagens de capa que as têm como base.  

A estratégia de repetição de itens lexicais teve maior incidência nas CLs da 

revista Newsweek, como se pode observar no gráfico a seguir. Todavia, essa 

diferença quantitativa pode ser justificada pela extensão maior das CLs dessa 

revista em relação às CLs da revista Veja que fazem parte do corpus de nossa 

pesquisa. 

 

Gráfico 1 – Repetição de itens lexicais nas CLs de Veja e Newsweek. 

 

 

Uma característica marcante do gênero carta do leitor é a intertextualidade. 

No caso específico das CLs analisadas nessa pesquisa, em todas elas está inserido 

um intertexto, a reportagem de capa, que faz parte da memória discursiva de seus 

interlocutores. Segundo Koch (2004a) a intertextualidade pode ser explícita ou 

implícita. A intertextualidade é explicitada, quando no texto, é feita menção à fonte 

do intertexto, seja para comentá-lo ou contradizê-lo. Todavia, quando o intertexto é 

introduzido sem qualquer menção à fonte, com o objetivo de continuar sua 
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orientação argumentativa, questioná-la, ironizá-la ou argumentar em sentido 

contrário, a intertextualidade está implícita. 

A repetição de itens lexicais é assim, um caso de intertextualidade implícita. 

Nesse caso, o produtor do texto, aqui o autorCL, pretende que os leitoresCL 

reconheçam o intertexto, retomando o texto fonte - a reportagem de capa - em suas 

memórias discursivas, pois, se isso não ocorrer, a construção do sentido ficará 

prejudicada. Como a maioria das CLs publicadas pelas revistas desse corpus 

comentam, criticam, e opinam sobre suas reportagens de capa, o uso da estratégia 

da repetição de itens lexicais foi a escolha dos autoresCL para demonstrar, 

implicitamente, a seus leitores, a que assunto, ou seja, a que reportagem de capa,  

estão fazendo remissão em suas CLs.  

Por exemplo, é a intenção do autorCL que fique claro para os leitores da 

CLV18, JTA, quando se deparam com a expressão “a vitória de Barack Obama”, que 

uma reportagem de capa versando sobre esse assunto originou essa carta, assim 

ativando um conhecimento prévio sobre o assunto anteriormente armazenado em 

suas memórias. É um caso de intertextualidade mesmo sem menção à fonte, já que, 

embora esta não seja explicitamente citada, é possível perceber que as informações 

apresentadas na reportagem que a originou foram a origem da construção de 

sentidos da CL. Se essa intertextualidade não for apreendida pelos leitoresCL, ou 

seja, se eles não forem capazes de ativar, pelo menos de forma geral, a reportagem 

original em sua memória discursiva, o sentido da CL ficará prejudicado. O uso da 

estratégia da repetição de itens lexicais é, provavelmente, a maneira mais eficaz de 

o autorCL se certificar que seus leitores serão capazes de reconhecer a 

intertextualidade presente em sua CL. 

Do ponto de vista da progressão textual, as repetições de itens lexicais 

podem ser vistas como uma estratégia que mantém o referente em foco na memória 

do interlocutor. Dessa forma, nas CLs, elas cumprem a função de trazer o assunto 

das reportagens de capa para o foco da memória dos leitoresCL.  

Exemplos de repetições de itens lexicais que têm a função de trazer o 

assunto da reportagem de capa que as originou para o foco da memória dos 

leitoresCL: 

Repetição do próprio título das reportagens de capa: 

CLV2, PJHF: “Passado turvo, futuro sombrio” 

CLV6, HP: “O charme muito discreto da monarquia” 
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CLV9, MGCS: “O mundo depois de Bin Laden” 

CLN11, PP: “My Turn” 

CLV19, RBJS: “A força da voz de todos” 

CLV23, ASR: “Como um raio divino”  

CLV27, SMPA: ”O caloroso encontro do papa com as ruas” 

CLV30, RAS: “A águia e suas contradições” 

 

Esse tipo de repetição apresentou apenas uma ocorrência nas CLs da revista 

Newsweek, em comparação com as sete ocorrências encontradas nas CLs de Veja. 

 

Repetição de palavras e/ou expressões associadas ao tema ou que 

consistem no próprio assunto das reportagens de capa: 

CLV2, PJHF: “crise do Oriente Médio” 

CLN2, BTS: “Muammar Gaddafi” e “Oriente Médio” 

CLV3, WGP: “A queda de Kadafi”  

CLV5, KMR: “Kate” e seu nome completo “Catherine Elizabeth Middleton”  

CLN7, HWG: “Kate” 

CLN10: “Leslie H. Gelb” (autora do artigo) “Osama bin Laden”; “President 

Obama”; “the strike” e “the killing of bin Laden” 

CLV13, FLRS: “Steve Jobs” 

CLN17, JJ: “Father Marcelo Rossi” 

CLV18, JTA: “a vitória de Barack Obama” 

CLV20, EAM: “Barack Obama” e “Al Qaeda” 

CLV22, MCOM: “a renúncia de Bento XVI” 

CLV26, RBA: “Francisco” 

CLN26, SF: “the pope” 

CLV29, RCS: “Barack Obama” 

CLN29, MS: “President Obama” 

 

A escolha de determinado(s) item(s) lexical(is) para ser(em) repetido(s) na CL 

pode, além de trazer o assunto da reportagem de capa para o foco da memória dos 

leitoresCL, revelar o ponto de vista do autorCL sobre este.  

Por exemplo: 
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CLN4, DMN: o fato do autorCL apresentar “Condoleeza Rice” como 

colaboradora do governo de “George W. Bush” e simpática à Guerra do Iraque, “Iraq 

War”, e as políticas implementadas nessa época demonstra sua opinião negativa 

acerca da Sra. Rice. 

 

CLN22, KG: “Ratzinger”; “Pope XVI”; “the head of the Catholic Church”; “the 

pedophilic priests scandal”; “the embezzlement of the church funds”; “Pope Benedict” 

e “Ratzinger” – aqui são repetidos o nome próprio do ex-papa, seus títulos e 

possíveis motivos para sua renúncia. A escolha da repetição desses específicos 

itens lexicais, “the pedophilic priests scandal” e “the embezzlement of the church 

funds”, acrescenta uma crítica à Igreja Católica à uma carta que, assim como a 

reportagem de capa que a originou, se solidariza ao Papa Benedito.  

 

Algumas vezes, entretanto, o autorCL faz uso  da  repetição  das  palavras  

do autorR para ironizá-las, criticá-las ou questioná-las. 

Por exemplo: 

 

Na CLN8, EH “with their perfect takedown of Osama bin Laden the U.S, Navy 

SEALs proved themselves America’s top soldiers”, a repetição dos itens lexicais, 

apesar de conter adjetivos que estão em concordância com a orientação 

argumentativa da reportagem a que faz referência, na verdade a critica. A repetição 

aqui serve como estratégia para trazer o referente para o foco da memória do 

interlocutor, permitindo que ele entenda a crítica a seguir. A função desta CL é a de 

criticar o fato de os “SEALs” serem chamados de soldados na reportagem, quando, 

para o autorCL, o correto seria chamá-los de marinheiros. Essa crítica torna-se 

explícita no final da carta através do uso do imperativo “please get the terminology 

right”.  

 

Na CLN12, MM, o nome do autorR é citado, “Stephen L. Carter”, o assunto da 

reportagem, “bin Laden’s death”, e outros detalhes da reportagem: ‘intelligence” e 

“the detainees”. Além disso, há as citações “stuff of Hollywood action” e “apparently 

que são usadas com sarcasmo para introduzir a crítica feita pelo autorCL, que não 

compartilha das mesmas opiniões quanto a questão das informações sobre o 

paradeiro de bin Laden terem vindo de prisioneiros de Guantánamo. A crítica do 
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autorCL, apesar de tratar de um ponto específico não questionado pelo autorR,  vai 

de encontro ao tom questionador usado no artigo  de Stephen L. Carter, que faz 

parte da reportagem de capa. Nesse artigo, Stephen L. Carter questiona os 

pressupostos morais da operação que, para ele, tinha como único objetivo o 

assassinato de um inimigo dos E.U.A., bin Laden. 

 

CLN5, MW: “In a world gone to hell – thank God, a wedding” a repetição 

destes itens lexicais é usada para fazer uma ironia com o artigo de capa e criticá-lo. 

Esse efeito é atingido pelo uso do advérbio “seriously?”, numa pergunta 

questionando a necessidade de uma reportagem que o autorCL considera fútil frente 

a tantos acontecimentos realmente sérios e, portanto, dignos de comentário numa 

revista que se pretende informativa. 

 

Quando as repetições de itens lexicais incluem adjetivos e determinados 

substantivos qualificadores, além de trazer o assunto das reportagens para o foco da 

memória dos leitores, elas também demostram, de modo geral, a concordância do 

autorCL com a orientação argumentativa da reportagem de capa, pois trazem para a 

CL as mesmas qualificações e descrições usadas pelo autorR.  

Por exemplo: 

 

Na CLV2, PJHF, Kadafi, repetindo as palavras da reportagem de capa, é 

chamado de tirano em “a foto do tirano da Líbia”, mostrando a concordância do 

autorCL com a opinião explicitada na reportagem. 

 

  Na CLV3, WGP, Kadafi é chamado de ditador em “o ditador líbio” 

demonstrando que o autorCL concorda com o ponto de vista do autorR. 

 

Na CLN3, EG, Kadafi é, mais uma vez, chamado de tirano em “a tyrant”, o 

que, mais uma vez demonstra a anuência do autorCL com o ponto de vista do 

autorR. 

 

Na CLV15, DD, o autorCL refere-se a Steve Jobs como “o gênio da Apple”, 

demonstrando que concorda com a argumentação da reportagem de capa que tece 

elogios à Jobs. 
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Através da estratégia de referenciação mais usada nas CLs analisadas nas 

duas revistas - a repetição de itens lexicais presentes nas reportagens a que fazem 

referência - o autorCL torna mais segura a recuperação do sentido pelo leitorC, 

imprimindo seu ponto de vista sobre o objeto do discurso através do conjunto  de 

adjetivos e substantivos que utilizou.   

 

 

 

B. Retomada implícita por procedimentos lexicais 

 

 Na retomada por procedimentos lexicais o autor pode destacar, através de 

sua escolha lexical, a qualidade ou atributo do referente que julga significativa para a 

realização dos seus propósitos comunicativos. Dessa forma, essa estratégia 

funciona não só como um mecanismo de progressão textual, mas também como 

uma estratégia argumentativa que mobiliza atributos e qualidades que revelam o 

ponto de vista, a opinião e o julgamento do autor. 

Exemplos: 

 

CLV2, PJHF: “o tirano da Líbia” é descrito num aposto explicativo pelo nome 

próprio “Muammar Kadaffi. A expressão anterior (“tirano”) antecipa a opinião do 

autorCL, que coincide com a do autorR. 

 

CLN1, KRN: a morte de Kadafi é descrita nesta CL através de três paráfrases: 

“Muammar Gaddafi´s end”, “the end of his tyrannical rule” e “his ignominious fall”, 

que, através do uso de adjetivos, esclarecem a opinião do autorCL sobre o fato e 

confirmam sua concordância com a reportagem de capa. O adjetivo “tyrannical”, que 

mostra a opinião dele sobre Kadafi, um tirano, e o adjetivo “ignominious”, a opinião 

sobre a sua morte: humilhante, indigna.  

 

CLN2, BTS: o autorCL considera desumana a forma como Kadafi foi morto 

Assim, no aposto usado para descrever o ditador, “the unarmed executor”, o 

autorCL, ao mesmo tempo que caracteriza Kadafi como um carrasco, enfatiza o fato 

dele ter sido atacado desarmado. Esse é, basicamente, o posicionamento 

encontrado também na reportagem de capa. 
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CLV3, WGP: a expressão “o ditador líbio” é usada como equivalente para 

“Kadaffi” e o adjetivo “coitados” é usado como um rótulo para o povo árabe. Esse 

adjetivo demonstra a opinião negativa do autorCL quanto ao futuro do povo da 

região. 

 

CLV8, ESR: o substantivo “atentados” é usado como sinônimo para a locução 

nominal “ataques ordenados por bin Laden”, numa construção que caracteriza bin 

Laden como terrorista, o que confirma as ideias contidas na reportagem de capa.  

 

CLN9, MJL: o autorR “Paul Wolfowitz” é descrito numa paráfrase “a man 

responsible for so many reckless foreign-policy blunders” (um homem responsável 

por tantas gafes irresponsáveis na política internacional – tradução da autora) na CL 

que o critica e critica seu artigo. 

 

CLN10, MM: esta CL  deixa implícito que o ataque ordenado pelo presidente 

Obama tinha como intenção o assassinato de Osama bin Laden, quando coloca as 

expressões “the strike”, “bringing justice to Osama bin Laden”  e “the killing of bin 

Laden” como sinônimas. 

 

CLV12: Os termos “terrorista” e “facínora” são usados como sinônimos para 

“Bin Laden” refletindo a opinião do autorCL, que é extremamente elogiosa acerca da 

ofensiva americana. 

 

CLN14, TH: Steve Jobs é descrito por dois sinônimos que tecem elogios 

sobre seu intelecto, “the incredible genius” e ”such a rich and powerful genius”. 

Entretanto, no decorrer da CL, o autorCL faz um jogo de palavras com antíteses 

para enfatizar um outro ponto de vista, a crítica ao lado humano do gênio, que não 

se preocupava com as condições em que viviam as pessoas que trabalhavam para 

por em prática suas invenções. “So many words about the incredible genius Steve 

Jobs, but not one about the miserable lives of factory workers in China where those 

wonderful ‘toys’ are made. How could such a rich and powerful genius ignore 

these facts? What a shame”. Essa crítica contraria a orientação argumentativa da 

reportagem de capa que focaliza o gênio empreendedor, Steve Jobs. 
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CLV22, MCOM: “a renúncia de Bento XVI” como “o ato de extrema coragem e 

humildade desse grande papa”, o que revela a admiração do autorCL pelo ex-

pontífice. Essa admiração reflete o ponto de vista do artigo de capa da revista, que 

também tem um tom elogioso em relação ao antigo papa. 

 

CLN22, SF: o papa, “Ratzinger”, é chamado de “poor Ratzinger”, “Pope 

Benedict XVI”, “Pope Benedict” e de “the head of one of the most populous religions 

on earth”. Assim como a reportagem de capa, a CL lamenta a renúncia do papa e 

enumera os problemas da Igreja Católica como possíveis responsáveis por essa 

renúncia, assumindo, assim, uma posição de crítica à Igreja.  

 

CLN23, ASR: nesta CL a própria publicação “VEJA” é retomada pela locução 

nominal “um veículo de informação da mais alta credibilidade”, fazendo uma 

autorreferência.  

 

CLN23, JW: nessa CL, que tece críticas à Igreja Católica, ela é parafraseada 

como “any organization – religious or otherwise” e depois o autor CL refere-se a ela 

como “the church”. As críticas são em relação ao fato de até os dias de hoje a Igreja 

ser contrária ao uso de qualquer tipo de contraceptivos. 

 

CLN26, SF: a orientação argumentativa dessa CL é neutra e apresenta fatos 

em relação tanto ao papa quanto à Igreja Católica, seguindo assim o mesmo 

direcionamento do autor. Assim, “the pope” é descrito como “a nonbelligerent 

figurehead”, as locuções nominais usadas em referência à Igreja Católica são “one 

of the most populous religions on earth”, “the Catholic Church” e “the church”, e as 

pessoas que acreditam nessa fé são descritas na como “its followers” e “Catholics” 

 

CLV27, SMPA: seguindo o tom elogioso da reportagem de capa que a 

originou, nessa CL seu autor usa um adjetivo qualificando positivamente o papa 

numa expressão acompanhando seu nome próprio: “o cativante Francisco”. 

 

CLN27, CD: no final dessa CL, o autorCL usa de ironia para tecer uma crítica 

ao novo papa: na oração “In other words, meet the new boss, same as the old boss”, 

ele compara o Papa Francisco e seu antecessor e conclui que apesar das 
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aparências, ambos representam as mesmas posições consolidadas da Igreja 

Católica em relação à contracepção, ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, 

etc. Assim, na oração supracitada, ele recategoriza “Pope Francis” como “the new 

boss” e “Pope Benedict XVI” como “the old boss”. 

 

CLN28, MH: essa CL tem, como a reportagem de capa, um tom esperançoso 

frente à possibilidade de que um novo papa possa trazer as reformar necessárias à 

Igreja Católica. Esse tom é construído através do uso de verbos, adjetivos, 

advérbios e orações como “inspired”, delighted”, “pro-poor policies”, dedication to 

greater interfaith harmony” “hopefully” e “finally bring the church into the 21st 

century”. Procedimentos lexicais ajudam a dar esse tom de esperança também 

através do uso de expressões sinônimas que retomam implicitamente o papa, como 

em “Pope Francis” sendo chamado de “a new pope”, que confirma o tom de toda CL 

e também da reportagem de capa. 

  

Na retomada implícita por procedimentos lexicais, o autorCL introduz, 

implicitamente, seu ponto de vista, muitas vezes através da incorporação de 

informações novas sobre o objeto do discurso. Isso permite não só a realização do 

projeto de dizer do enunciador, como também o desenvolvimento textual.  

Essa estratégia teve mais ocorrências nas CLs da revista Newsweek do que 

nas da revista Veja como podemos observar no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 2 - Retomada implícita por procedimentos lexicais nas CLs de Veja e 

Newsweek 

Procedimentos Lexicais
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C. Nominalização 

 

 Uma das formas mais significativas de categorizar referencialmente é a 

nominalização, uma “operação discursiva que consiste em referenciar, por meio de 

um sintagma nominal, um processo ou um estado anteriormente expresso por uma 

oração” (APOTHÉLOZ, 1995, p. 144). 

 A retomada implícita por nominalização, outra estratégia que destaca o ponto 

de vista do autorCL, teve um número igual de ocorrências nas CLs de Veja e de 

Newsweek, como podemos visualizar no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 3 - Retomada implícita por nominalização nas CLs de Veja e Newsweek. 

50%50%

Nominalização

Veja

Newsweek

 

  

 

A nominalização constitui-se, geralmente, de um pronome demonstrativo ou 

de um artigo definido + um substantivo designador de ações, processos e estados, 

usados remissivamente no decorrer de um texto. Constituindo designação 

relacionada com uma passagem anterior do texto, com um estado de coisas 

configurado pelo próprio autor, esse substantivo, embora pertencendo a um 

sintagma gramaticalmente construído como anafórico, não faz uma recuperação de 

referente, pois, o conceito que o autor quer atribuir ao estado de coisas referido vai 

sendo criado no decorrer do texto com a denominação efetuada com o objetivo de 

sinalizar seu ponto de vista.  
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Todavia, outro tipo de nominalização pode advir da pressuposição (Ducrot, 

1977). O conceito de pressuposição explica a polifonia presente nos enunciados 

onde uma expressão referencial  nova  no cotexto é veiculada como já 

sendo conhecida. Conforme Ducrot, “pressupor não é dizer o que o ouvinte sabe ou 

o que se pensa que ele sabe ou deveria saber, mas situar o diálogo na hipótese de 

que ele já soubesse” (1977, p. 77).  

O pressuposto é também um recurso argumentativo, pois visa levar o leitor a 

aceitar as ideias expostas pelo autor como se fossem verdade, sem questioná-las. 

Assim, segundo Fiorin (2002, p.182), a pressuposição 

 
aprisiona o leitor ou o ouvinte numa lógica criada pelo produtor do texto, 
porque, enquanto o posto é proposto como verdadeiro, o pressuposto é 
também, de certa forma, imposto como verdadeiro. Ele é apresentado como 
algo evidente, indiscutível.  
 

 

De acordo com Ducrot (1987), um enunciador, através do uso das  

pressuposições, consegue apresentar sua ideia, através do conteúdo pressuposto, 

sem assumir responsabilidade pessoal sobre o que diz, ou seja, sem assumir a 

responsabilidade sobre todos os possíveis conteúdos comunicados ou sobre a 

intencionalidade deles. Por exemplo, na CLV17, EPB, o uso do pressuposto “a falta 

de bons programas televisivos destinados à família” também constitui uma 

crítica à TV brasileira. 

Além disso, pela pressuposição pode-se dizer, implicitamente ou não, uma 

verdade, por trás do que se expressa na materialidade linguística, impossível de ser 

contestada na efetivação e na continuidade do discurso. Como por exemplo, na 

CLV28, CAPS, “Esperamos que a simpatia e a simplicidade que ele nos deixou 

sirvam para diminuir os problemas no Brasil”  ou na CLN13, RKA “The passing of 

tech titan Steve Jobs is a great loss to his family, Apple and his fans like me.” onde 

não cabe contestar a verdade contida nas pressuposições “problemas do Brasil”  e 

“the passing of tech titan Steve Jobs” 

De um ponto de vista semântico, os pressupostos veiculam um conteúdo 

exterior ao que é dito no evento discursivo. De uma perspectiva discursivo-

argumentativa, tais expressões incluem outras vozes, anteriores ao evento 

discursivo em andamento, para a continuidade deste.  

Nesse tipo de nominalização, não há presente no cotexto, nenhuma âncora à 

qual a construção nominal anafórica possa ser relacionada nem diretamente, nem 
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indiretamente, por inferência. A nominalização é ancorada na memória discursiva, 

pressupostamente partilhada pelos interlocutores.  

Nominalizar um predicado é, então, pressupô-lo como conhecido do 

interlocutor e, a partir desse pressuposto, acrescentar uma informação nova. Nesse 

caso, o enunciado, possui em sua estrutura conteúdos de dois diferentes tipos: um 

de conteúdo pressuposto formado por informação supostamente compartilhada por 

membros de uma mesma comunidade discursiva e outro de conteúdo formado por 

informação nova, de teor avaliativo. 

 

Encontramos seis exemplos da estratégia de nominalização nas CLs da 

revista Newsweek de nosso corpus. 

Exemplos: 

 

CLN2, BTS: “Muammar Gaddafi, the unarmed executor, was finally executed, 

without mercy or qualm. Like many despots, he died disgracefully at the hands of his 

own people. This reflects a dark and immoral side of humans, with not an iota of 

respect for life. As civilization progresses, is this bankruptcy of morality and 

decency not lamentable?”  

A expressão nominal “this bankruptcy of morality and decency” demonstra 

claramente a atitude do autorCL em relação a forma como se deu a morte de 

Kadaffi. Nesse caso, a atitude do autorCL já havia sido explicitada na frase anterior, 

mas acompanhando o pronome “this” o autorCL resume seu ponto de vista, que vai 

ao encontro do do autorR do artigo que faz parte da reportagem de capa. Ambos 

autores questionam a questão moral do assassinato do ditador. 

 

CLN12, MM “After an initial congratulatory passage extolling the “stuff of 

Hollywood” action that resulted in bin Laden’s death, Stephen L. Carter then blithely 

states that intelligence “apparently” came from the detainees in Guantánamo and 

that its use was crucial. Really? Many experts do not hold that opinion. It’s a hollow 

attempt to justify President Bush’s policies with a feathery wave of gossamer 

statements. Bush never solved the problem.”   

Nessa carta, temos dois exemplos de retomada por nominalização, “that 

opinion” e “the problem”:  
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Os substantivos “opinion” e “problem” demonstram a atitude do autorCL em 

relação aos motivos que levaram ao ataque que resultou na morte de Bin Laden, 

ironizando a questão e levianamente usando a  palavra opinião, e criticando o 

presidente Bush por não ter solucionado o crescimento do terrorismo. 

 Essas críticas do autorCL refletem, em parte, o ponto de vista expresso no 

artigo da reportagem de capa, já que o autor também questiona a ação que levou ao 

assassinato de Osama bin Laden, só que seu questionamento não é acerca das 

informações que levaram a descoberta do paradeiro de bin Laden e muito menos 

quanto à ação do ex-presidente. O autorR questiona o dilema moral de uma ação 

militar programada para o assassinato de um inimigo de um governo. 

CLN13, RKA “The passing of tech titan Steve Jobs is a great loss to his 

family, Apple and his fans like me.”  

Nessa CL o autor parte de um pressuposto externo ao cotexto, mas 

compartilhado culturalmente e no intertexto, na reportagem de capa: a informação 

de que Steve Jobs faleceu. Em seguida, fornece informação nova: esse fato é uma 

grande perda para todos que gostavam dele e/ou o admiravam. Através dessa 

nominalização, podemos depreender o tom elogioso do autorCL ao tratar do ex-CEO 

da Apple, seguindo a orientação argumentativa da reportagem especial. 

 

CLN14, TH “So many words about the incredible genius Steve Jobs but not 

one about the miserable lives of factory workers in China where those wonderful 

‘toys’ are made. How could such a rich and powerful genius ignore these facts?”  

A expressão “these facts” resume o trecho anterior e aponta como fatos 

comprovados, e não como suposições ou boatos, a questão das más condições de 

trabalho nas fábricas da Apple na China, colocando, dessa forma, implicitamente, a 

opinião do autorCL sobre o assunto.  Essa opinião contraria a argumentação 

encontrada na reportagem de capa, que se concentra na genialidade do ex-CEO da 

Apple. 

 

Na CLN24, SK “Pope Benedict XVI´s resignation raises many questions, not 

least among them whether there is something brewing within the Vatican – aside 

from all the scandals we are already aware of – that has prompted him to jump ship  

before another catastrophe falls on his hands. Joseph Ratzinger is a 85-year-old man 
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after all; there´s only so much he can stand before the pressure gets to be too 

much.”   

A expressão nominal “the pressure” resume os motivos pelos quais, para o 

autorCL, o papa renunciou. Através da afirmação de que a renúncia do Papa 

Benedito ocorreu por pressões, o autorCL segue a orientação afirmativa da 

reportagem de capa. 

 

Nas CLs da revista Veja analisadas em nosso corpus, foram encontrados 

também seis exemplos dessa estratégia. 

Exemplos: 

 

CLV4, RMF “Em outras circunstâncias, a queda de ditadores do Oriente 

Médio que desrespeitam direitos humanos seria uma nova chance de nascimento 

e florescimento de democracia na região. Porém, estes levantes populares que 

estão ocorrendo são planejados e arquitetados pelo fundamentalismo Islâmico...”  

Nessa CL temos duas ocorrências dessa estratégia: 

Em “a queda de ditadores do Oriente Médio que desrespeitam direitos 

humanos”, o pressuposto é de que caíram ditadores no Oriente Médio (um deles foi 

Kadafi) e a informação nova acrescentada vem a seguir, na afirmação de que isso 

seria uma nova chance para a democracia na região, mas ela é negada pela 

expressão adverbial “em outras circunstâncias” e pelo tempo verbal, futuro do 

pretérito da forma “seria” que demonstram o pessimismo do autorCL quanto a 

possibilidade de que isso venha acontecer de fato.   

Já em “estes levantes populares”, o encapsula a queda dos ditadores 

estabelecendo-os como causa. Podemos concluir que a opinião do autorCL é 

mesmo pessimista. Ele acredita que a queda de Kadafi pouco fará para restaurar a 

democracia na região, nessa CL ele afirma que os levantes populares, ou seja, a 

queda dos ditadores, estão sendo planejados pelo próprio fundamentalismo 

islâmico. A opinião do autorCL confirma a orientação argumentativa da reportagem 

de capa, que também demonstra preocupação com a política na região. 

 

CLV8, ESR “A resposta aos ataques ordenados por Bin Laden, em 11 de 

setembro de 2001, nos Estados Unidos, não poderia ser outra. O ‘mundo livre’ devia 

isso, principalmente aos parentes das vítimas daqueles atentados”.  
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A expressão “daqueles atentados” encapsula o trecho sobre “os ataques 

ordenados por Bin Laden, em 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos”  

estabelecendo, implicitamente, a morte de Bin Laden como um ato de vingança 

americana em represália ao 11 de setembro. 

 

CLV11, EAB “A morte do saudita Osama Bin Laden representa um marco 

na guerra sem fronteiras contra o terrorismo mundial”.   

Nessa CL o autor parte de um pressuposto compartilhado culturalmente e na 

reportagem de capa: a morte de Osama Bin Laden. Esse fato, externo ao contexto 

da CL, precede a observação pessoal do autorCL, que explicita sua concordância 

com a operação do exército americano, descrita pela reportagem de capa da revista. 

 CLV17, EPB “A falta de bons programas televisivos destinados à 

família também contribui para aumentar o número de leitores no nosso país”.  

 Essa nominalização parte do pressuposto de que faltam bons programas na 

televisão pra toda a família e introduz uma conclusão pessoal do autorCL, que tem 

relação com o assunto da reportagem de capa e segue sua argumentação de que 

há vários autores na lista de best-sellers, incluindo Padre Marcelo Rossi. 

 

CLV28, CAPS “Esperamos que a simpatia e a simplicidade que ele nos 

deixou sirvam para diminuir os problemas no Brasil”.  

Nessa CL, seu autor faz um apelo para que o papa possa diminuir os 

problemas no nosso país, um pressuposto. A reportagem de capa ilustra, inclusive, 

alguns desses problemas no Rio de Janeiro, por exemplo, a segurança pública. 

 

Como podemos observar na tabela a seguir, nas CLs analisadas em nossa 

pesquisa, a pressuposição foi o tipo de nominalização encontrada na maioria das 

ocorrências da revista Veja, enquanto que na revista Newsweek, o resumo de trecho 

anterior foi o usado na maioria das CLs.  

 

Tabela 3 – Resumo e pressuposição nas nominalizações das CLs analisadas 

Nominalização Veja Newsweek 

Resumo de trecho 2 5 

Pressuposição 4 1 
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O pressuposto é um conteúdo partilhado, muitas vezes já sabido, porque foi 

veiculado anteriormente na reportagem de capa da revista, assim criando uma 

espécie de cumplicidade entre os interlocutores. Para a cultura brasileira que é 

menos assertiva e tende a usar a linguagem como instrumento mantenedor das 

relações pessoais, esse tipo de nominalização, é menos direto pois primeiro 

apresenta um conteúdo partilhado, tomado como já sabido, a pressuposição, e só 

depois, a informação nova com a argumentação e o ponto de vista do autorCL, o 

predicado. 

Os autoresCL de Newsweek preferem, por sua vez, uma abordagem mais 

direta, característica da cultura americana, que expressa um ponto de vista, 

favorável ou desfavorável através da nominalização resumitiva. 

 

 

 

D. Uso de forma pronominal neutra com função encapsuladora 

 

Na remissão implícita por forma pronominal neutra com função 

encapsuladora, o produtor do texto faz remissão a porções textuais anteriores, 

resumindo-as através de um pronome, normalmente demonstrativo.  

Encontramos apenas duas ocorrências dessa estratégia no corpus da revista 

Veja, e cinco outras no corpus na revista Newsweek. 

Exemplos: 

 

Em Veja: 

CLV8, ESR “A resposta aos ataques ordenados por Bin Laden, em 11 de 

setembro de 2001, nos Estados Unidos, não poderia ser outra. O ‘mundo livre’ devia 

isso, principalmente, aos parentes das vítimas daqueles atentados”.   

O pronome “isso” refere-se a morte de Osama Bin Laden que está implícita na 

frase “a resposta aos ataques ordenados por Bin Laden, em 11 de setembro de 

2001, nos Estados Unidos”,  demonstrando a concordância do autorCL com a 

atitude tomada pelo presidente dos Estados Unidos e, também com a direção 

argumentativa da reportagem de capa. 
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CLV23, ASR: “Com a renúncia ao pontificado, o papa Bento XVI despiu-se 

efetivamente de toda e qualquer vaidade. Um belo exemplo cristão”  

Nessa CL o pronome demonstrativo não está explícito; ele fica subentendido. 

Entende-se que “isso é um belo exemplo cristão”, porque essa frase refere-se a toda 

ação descrita anteriormente (a renúncia feita sem vaidade). Em sua CL, com elogios 

ao papa Bento XVI, a autorCL reafirma a orientação argumentativaa da reportagem 

especial da revista Veja. 

 

Em Newsweek: 

CLN2, BTS: “Muammar Gaddafi, the unarmed executor, was finally executed, 

without mercy or qualm. Like many despots, he died disgracefully at the hands of his 

own people. This reflects a dark and immoral side of humans, with not an iota of 

respect for life.”  

O pronome “this” encapsula toda a história da morte de Kaddafi sem piedade 

e pelas mãos de seu próprio povo. Além disso, o pronome introduz o ponto de vista 

do autorCL e sua crítica moral ao assassinato do ditador. 

 

CLN8, EH: “You say that ‘with their perfect takedown of Osama bin Laden, the 

U.S. Navy SEALs proved themselves America´s top soldiers.’ SEALs are many 

things, but they are not soldiers. They are sailors. This is like saying that members of 

the Army or Air Force are Marines…”  

Nesse exemplo, o pronome “this” remete a toda a questão da nomenclatura 

referente aos “SEALs” - , segundo o autorCL, não deveriam ser chamados de 

soldados (“soldiers”) -  encapsulando-a e depois introduzindo uma ironia que 

enfatiza a crítica do autorCL ao autorR por ter cometido esse engano. 

 

CLN23, JW: “It´s bad enough that the church seems to ban all kinds of 

contraception (because the starving people across Africa need more mouths to feed), 

but to act so irresponsibly and ignore the spread of STDs? That´s criminal”.  

O demonstrativo “that” encapsula toda a interrogativa anterior que contém 

uma crítica ao fato de que, ao proibir todo o tipo de métodos contraceptivos, a Igreja 

Católica não só ignora o problema da fome na África, mas também a propagação 

das DSTs. Enquanto a reportagem de capa tem uma posição favorável ao ex-papa, 

essa CL critica a Igreja Católica e a figura do papa como um símbolo dessa fé. 
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CLN26, SF: “Whether we like it or not the pope is the head of one of the most 

populous religions on earth.”  

O pronome “it”, aqui numa relação catafórica com a ideia que encapsula, 

engloba o fato de o papa ser o cabeça de uma das religiões com maior número de 

féis no planeta. Através da expressão “Whether we like it or not”, o autorCL expressa 

seu desagrado não só com à existência de um papa, mas também com o fato de a 

religião católica ser uma das maiores do planeta. A reportagem de capa, por outro 

lado, apesar criticar os escândalos e problemas ocorridos dentro da igreja, não tece 

críticas à instituição em si. 

 

CLN27, CD: “Pope Francis is being hailed as a pro-poor, progressive pope in 

comparison to Pope Benedict XVI. That´s a blatantly false impression.”  

Mais uma vez, um pronome, “that”, resume toda uma ideia anterior, a ideia 

falsa de que o Papa Francisco é um papa progressivo e a favor dos pobres, em 

comparação com o Papa Benedito XVI. O pronome “that” introduz a crítica do 

autorCL sobre o papa Francisco, refutando a oração anterior e, inclusive, 

enfatizando essa negação através do advérbio “blatantly” (descarada, flagrante). A 

reportagem de capa que deu origem a essa CL faz essa mesma argumentação de 

uma forma bem suave, dizendo que o papa é tradicional e vive de maneira simples.  

Todavia, ela é cuidadosa ao falar do Papa Francisco, apontando-o como um papa 

que pode se tornar um padre progressivo se assim o quiser. 

 

CLN29, MS: ”President Obama has done little to suggest that any promises he 

makes will ever come true. How long have we been hearing about Guantanamo Bay 

shutting down now? Feels like forever, and to be fair, it was a major part of his initial 

campaign.”  

O pronome “it” substitui toda a questão exposta anteriormente sobre o 

fechamento de Guantánamo. Além disso, ele focaliza a atenção na crítica do 

autorCL acerca do não fechamento de Guantánamo e, consequentemente, do não 

cumprimento da promessa de campanha por Barack Obama. A reportagem de capa, 

ao contrário da CL, afirma que o presidente está tentando cumprir sua promessa de 

campanha mas esbarra em empecilhos do Congresso, etc. 
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Como podemos ver nos exemplos acima, a estratégia de remissão implícita 

por forma pronominal neutra com função encapsuladora focaliza a atenção do leitor 

no argumento pretendido pelo autorCL, resumindo e enfatizando o ponto de vista , 

geralmente,  vem explicitado, na frase que acompanha imediatamente o pronome 

demonstrativo. Portanto, a remissão implícita por forma pronominal neutra com 

função encapsuladora funciona como uma estratégia resumitiva que focaliza e 

enfatiza um determinado ponto de vista do autorCL em seu texto. 

 

O gráfico que se segue representa as ocorrências dessa estratégia, mais 

frequente em Newsweek que em Veja, porém com um número de ocorrências muito 

baixo nas duas revistas.    

 

Gráfico 4 – Uso de forma pronominal neutra com função encapsuladora nas CLs de 

Veja e Newsweek. 

 

 

 

 

 

 

 

E. Recategorização Predicativa 

 

Através da introdução de novas predicações sobre o objeto de discurso,  

geralmente, por meio de adjetivos ou orações adjetivas, a recategorização 

predicativa contribui para a orientação argumentativa de um texto, demonstrando a 

opinião de seu autor.  
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           Exemplos:  

 

CLN1, KRN: o autor usa a predicação para descrever Kadafi como 

“acquisitive”, “secular”, “raspacious and autocratic”, aquiecendo, assim, com a 

orientação argumentativa da reportagem de capa que também não lhe aponta 

qualidades. No trecho: “But his ignominious fall should sound the death knell for 

other Middle East dictators who are as raspacious and autocratic as Gaddafi was”, 

os adjetivos “raspacious and autocratic” usados numa comparação de igualdade 

recategorizam tanto Kadafi quanto os outros ditadores da região, “other Middle East 

dictators”:  

 

CLN2, BTS: o foco é a forma como Kadafi foi morto, que é considerada 

desumana, apesar do autorCL apresentá-lo como um déspota “like many despots”.  

A isso se segue uma recategorização que destaca o fato do ditador ter sido 

executado sem piedade ou hesitação, “finally executed, without mercy or qualm”.  Na 

pergunta retórica que termina a carta, a expressão que se refere ao assassinato do 

ditador, “this bankruptcy of morality and decency”, é recategorizada como 

lamentável, “lamentable”. A recategorização predicativa nessa CL evidencia de 

forma contundente o ponto de vista do autorCL: o inconformismo e a crítica à forma 

como Kadafi, apesar de um ditador, foi morto. 

 

CLV3, WGP: a queda de Kadafi é descrita como “inevitável” na primeira linha 

da CL e, mais adiante, a esperança que a queda do ditador venha a trazer progresso 

para a região é primeiro acalentada com o adjetivo “novo” que qualifica o “povo 

árabe” estabelecendo uma expectativa de mudança no leitorCL, Essa expectativa 

continua com a oração adjetiva (2ª  recategorização de  “povo árabe” após o adjetivo 

citado anteriormente)  “que aos poucos descobre um mundo diferente pela internet”. 

Essas duas recategorizações apontam para mudanças positivas após a queda do 

ditador. Todavia, essa expectativa é desfeita com o adjetivo usado como sinônimo 

(numa retomada implícita por procedimentos lexicais) para o povo árabe: “coitados”. 

Esse adjetivo demonstra a opinião negativa do autorCL quanto ao futuro do povo da 

região, e a próxima recategorização mostra a previsão negativa do autorCL 

“massacrados pelos petrodólares ocidentais e pelos interesses religiosos e políticos 

de fundamentalista islâmicos”. 
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CLV4, RMF: “A queda de ditadores do Oriente Médio que desrespeitam 

direitos humanos seria uma nova chance de nascimento e florescimento da 

democracia na região. Porém, estes levantes populares que estão ocorrendo são 

planejados e arquitetados pelo fundamentalismo islâmico. Infelizmente, a relação do 

Oriente Médio com o Ocidente terá forte tendência a piorar.” “Os ditadores do 

Oriente Médio” são recategorizados com a oração adjetiva “que desrespeitam os 

direitos humanos”; a queda dos mesmos é qualificada como “nova chance de 

nascimento e florescimento da democracia na região”; os levantes populares são 

recategorizados com a oração adjetiva “que estão ocorrendo” e com as orações 

reduzidas “planejados e arquitetados pelo fundamentalismo islâmico”; finalmente, “a 

relação do Oriente Médio com o Ocidente” é descrita como tendo “forte tendência a 

piorar”. Nessa CL, como podemos observar, há um predomínio da estratégia da  

recategorização predicativa, o que deixa evidente a opinião do autorCL sobre o 

assunto tratado. 

 

CLV5, KMR: o autorCL demonstra sua concordância com o ponto de vista 

argumentativo da reportagem de capa que deu origem a sua CL. Através da 

recategorização dos “olhos, o sorriso e o nome de Kate” que são descritos como 

“dignos de uma princesa”, ele demonstra que aprova a nova princesa. 

 

CLN9, MJL: essa CL tece críticas à reportagem de capa e, principalmente o 

autorCL. “Paul Wolfowitz” é recategorizado como “scholar” palavra que está 

colocada entre aspas na CL para caracterizar uma ironiza. O autorCL, na verdade, 

não considera que Paul Wolfowitz seja um erudito (“scholar”) e toda sua CL versa 

sobre esse assunto. Outras recategorizações de Paul Wolfowitz que ilustram a 

crítica do autorCL são “major architect of the disastrous Iraq War” (que contém o 

adjetivo “disastrous”, enfatizando a opinão negativa do autorCL) e “neither 

kwnowledgeable nor realistic”. 

Além disso, em “Being bold would be to urge peace and cooperation, and help 

bring an end to civil conflict that will most assuredly leave thousands dead and 

injured”. O autorCL usa uma oração adjetiva “that will most assuredly leave 

thousands dead and injured” para recategorizar  “an end to a civil conflict” e, assim, 

mostrar que discorda de quaisquer outras soluções, que não sejam as pacíficas, 

para dar um fim ao conflito civil que até hoje só produz vítimas. 
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CLN10, MM: o autorCL demonstra, através do uso de adjetivos, sua opinião 

sobre o ataque que culminou com a morte de bin Laden, “a great event”, mas não 

“trascendent”; e sobre Barack Obama, “concilitator - not a leader”, contradizendo, de 

certa forma, o direcionamento elogioso em relação ao presidente americano e 

exultante em relação à morte de bin Laden que a reportagem de capa segue. 

 

CLV11, EAB: essa CL segue o direcionamento da reportagem de capa que 

considera elogia a operação americana que culminou com a morte de bin Laden. 

Assim, as recategorizações usadas justificam essa operação: “a morte do saudita 

Osama bin Laden” é recategorizada como “um marco na guerra sem fronteiras 

contra o terrorismo mundial”; “sua morte,” é recategorizada também como um 

possível “o início de um culto a um mártir da jihad islâmica” e “o mundo” é dito como 

não “será o mesmo depois dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos”, 

relembrando o principal motivo para o ódio a bin Laden. Através dessas 

recategorizações, o autorCL constrói sua argumentação que tem o mesmo teor da 

reportagem de capa que comenta. 

 

CLN13, RKA: a morte de Steve Jobs, “the passing of tech titan Steve Jobs”, é 

recategorizada como “a great loss to his family, Apple, and his fans like me” e “Steve 

Jobs” é descrito como “renowned for innovation”. Essas duas recategorizações 

deixam óbvia a opinião positiva do autorCL sobre o ex-executivo da Apple, seguindo 

a mesma orientação argumentativa da reportagem de capa.    

 

CLV13, FLRS: a recategorização predicativa de “nosso mundo” - “mais 

prático, fácil e divertido”- demonstra o tom elogioso do autorCL em relação ao 

assunto da mesma, Steve Jobs, “Steve Jobs tornou o nosso mundo mais prático, 

fácil e divertido”. Com suas invenções tecnológicas - o iPhone, o iPad, o iPod - Steve 

Jobs tornou o mundo melhor. 

 

CLN17 JJ: “Father Marcelo Rossi” é recategorizado como “quite a shrewd 

businessman” e pela oração adjetiva “that should be praised for his ingenuity and 

entrepreneurship rather than vilified for ‘commercializing’ the church”  e a igreja, “the 

church”, é vista como “a commercial entity”. O autorCL segue a orientação 

argumentativa da reportagem que preconiza que a Igreja Católica tem tentado se 
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modernizar através de padres, como Marcelo, que usam música, livros, etc. 

chamarizes, como estratégias de marketing para angariar fiéis, como num negócio. 

 

CLN19, MD: temos a locução nominal, “the first American journalist”, e a 

oração adjetiva, “who understands what President Obama is trying to achieve”, 

recategorizando “Andrew Sullivan” tecendo elogios ao autorR e, consequentemente, 

demonstrando concordância com a orientação argumentativa da reportagem 

especial. 

 

CLN22, KG: o autorCL lamenta a renúncia do papa e faz uma crítica à Igreja 

Católica responsabilizando seus problemas na recategorização “two of the problems 

that have plagued Pope Benedict from the day he took office” que são:  “the 

pedophilic priests scandal, and the embezzlement of church funds” como 

responsáveis pela renúncia do ex-papa, “Ratzinger”, que é recategorizado 

(recategorização predicativa) na última oração da CL como “not strong enough to 

weather the storm”.  

 

CLN24, SK: o autorCL da tenta buscar possíveis razões para a renúncia do 

papa Benedito XVI.  Assim, a recategorização do ex-papa, “Pope Benedict XVI” 

como um homem idoso, “a 85-year-old man”, nessa CL funciona como mais uma 

justificativa para tal renúncia.  

 

CLN25, EC: também segue a orientação argumentativa da reportagem de 

capa que lhe serviu de origem. Nessa CL, Hugo Chávez é descrito como “dedicated, 

if misguided and at times delusional, leader” e “not recognized for his 

accomplishments as well as his eccentricities”. E o autorCL termina sua carta com 

uma opinião pessoal. Ele espera que a nova liderança da Venezuela seja “more 

diplomatic and willing to work with both the U.S. and the rest of the world”. 

 

CLN26, SF: o papa, “The pope”, é descrito como “the head of one of the most 

populous religions on earth”. Assim como a reportagem de capa, a CL tenta se 

manter neutra, mencionando os prós e os contras, as qualidades e os defeitos tanto 

da Igreja Católica quanto do papa. Dessa maneira, a recategorização feita é 

baseada num fato e não introduz uma opinião do autorCL. 
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CLN27, CD: na primeira linha, temos uma recategorização de “Pope Francis” 

que é citada como sendo uma opinião geral (“Pope Francis is being hailed as), “a 

pro-poor, progressive pope”. Todavia, como o autorCL não concorda com essa 

opinião, e ela é negada logo a seguir pela oração “That´s a blatantly false 

impression”, que conta , inclusive, com um advérbio (blatantly=flagrantemente), que 

enfatiza o ponto de vista do autorCL.   

 

CLN28, MH: “Pope Francis” é recategorizado como “the new leader of the 

Catholic Church” numa CL que, contendo elogios à pessoa do papa, segue, de certa 

forma, a orientação argumentativa da reportagem de capa que a originou. 

 

A (re)categorização predicativa teve menos ocorrências nas CLs de nosso 

corpus em Veja do que em Newsweek, como se pode ver no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 5 – Recategorização predicativa nas CLs de Veja e Newsweek. 

 

 

 

 

F. Anáfora Indireta: 

 

Para estabelecer a continuidade referencial no texto, a anáfora indireta utiliza 

a ativação de elementos novos e não a reativação de referentes, o que constitui um 

processo de referenciação implícita. A ausência de relação de correferência entre a 

âncora e a anáfora indireta demonstra, como já foi dito, que a dependência 
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interpretativa de uma anáfora não se vincula estritamente ao co(n)texto, mas, 

sobretudo, às informações presentes na memória discursiva.  

Para Koch (2003) as anáforas indiretas podem ser do tipo semântico, 

baseadas no léxico; do tipo conceitual, baseadas no conhecimento de mundo ou 

esquemas ou frames (modelos mentais que temos em nossa memória, que mostram 

como se comporta e é identificado o mundo e a sociedade); ou do tipo inferencial, 

inferencialmente baseadas. Na referenciação indireta, há pistas textuais (Marcuschi, 

2005) que possibilitam ao coenunciador estabelecer suas inferências, ou seja, há 

elementos de relação de sentido entre o referente e a anáfora. As associações entre 

referente e âncora, dessa maneira, estão menos ligadas ao léxico e mais ligadas ao 

contexto perceptivo-cognitivo existente na memória dos interlocutores. Por meio da 

anáfora indireta, pode-se introduzir, por associação temática, entidades ou 

referentes novos como dados porque estão disponíveis na memória discursiva.  

As anáforas indiretas, segundo Koch (2002), desencadeiam dois processos 

essenciais para a progressão textual: o processo de ativação, que é a introdução de 

novos referentes, a informação nova, e o processo de reativação/retomada que 

garante a continuidade referencial, ou seja, a remissão constante à ideia central do 

texto, contribuindo assim para a progressão referencial e a coerência. Pode-se 

afirmar ainda, que a anáfora, na abordagem discursiva, possibilita, em muitos casos, 

a recategorização de referentes. 

Por exemplo:  

 

CLN1, KRN: as expressões “armed rebels” e “other Middle East dictators” 

fazem referência implícita ao governo de Kadafi, também ditador no Oriente Médio, 

morto por rebeldes. 

 

CLV3, WGP: “pouca democracia” e “um determinado limite de liberdade” 

fazem também referência implícita à Kadafi, que era um ditador, portanto, em seu 

país, não a liberdade era limitada e a democracia era pouca ou quase nenhuma. 

 

CLV7, MRMC: a expressão adverbial “pompa e circunstância” faz referência 

implícita à princesa Kate, membro da monarquia. A monarquia é uma classe 

relacionada à ostentação e ao requinte e, assim, essa expressão, calçada no 

conhecimento de mundo partilhado entre autor e leitor, remete à princesa. 
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Para Koch (2002) e Marcuschi (2005), as anáforas indiretas caracterizam-se 

por não possuírem uma expressão antecedente ou subsequente explícita no cotexto, 

mas existe um elemento presente no cotexto ou contexto sociocognitivo ou 

semântico, denominado âncora, com o qual se relacionam. As âncoras são decisivas 

para a interpretação dessas anáforas, porque estabelecem pontes entre as 

informações já dadas e as novas, o que permite aos referentes serem ativados pelos 

processos cognitivos inferenciais, mobilizando, assim, os conhecimentos 

armazenados na memória dos indivíduos. Isto é, a interpretabilidade ocorre 

referencialmente, mesmo não havendo um antecedente explícito no texto.  

O papel da anáfora indireta pode ser também o de introduzir referentes novos 

que se ancoram em algum elemento, presente no contexto sociocognitivo e 

semântico. A relação estabelecida entre a anáfora e sua âncora é ativada pelas 

informações que o próprio modelo do mundo textual oferece ao leitor ou ainda pela 

mobilização do seu conhecimento de mundo, que permite que ele consiga 

estabelecer relações inferenciais entre a anáfora e sua âncora.  

 

Na CLV20, EAM: a anáfora indireta “patriotismo”  está ancorada no modelo do 

mundo textual antecedente e dele depende para sua interpretação. Assim, as 

informações mobilizadas pelo texto (“Barack Obama” e “democracia”) e o 

conhecimento de mundo ativado por processos inferenciais, permitem estabelecer 

um vínculo coerente entre a anáfora e seu antecedente, fazendo, assim, a relação 

com o  assunto da reportagem de capa: a reeleição de Barack Obama. 

 

Apesar de “Democracia na América”, CLV21, LBO, ainda requerer 

conhecimento de mundo para sua inferência e interpretação, essa anáfora indireta 

tem um vínculo mais óbvio à reeleição de Barack Obama. A palavra democracia 

remete a voto, eleição, e América é uma palavra muitas vezes usada, principalmente 

por pessoas de mais idade, em lugar de Estados Unidos. 

 

Na CLN24, SK, “many questions”, “something brewing within the Vatican”, “all 

the scandals” e “another catastrophe” são anáforas indiretas que remetem ao 

assunto da reportagem de capa, a renúncia do papa Bento XVI,  sem retomá-lo. 

Essa remissão é realizada através de inferências feitas a partir de um conhecimento 

de mundo compartilhado entre membros de uma mesma comunidade discursiva. 
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Assim sendo, a ligação entre a anáfora e sua âncora não depende aqui somente de 

informações apresentadas no texto, mas também do conhecimento de mundo do 

produtor e do leitor do texto.  

Para estabelecer o vínculo entre as anáforas e o papa é preciso ter 

conhecimento sobre o contexto de sua renúncia. Sabendo-se, por exemplo, que o 

fato de um papa renunciar é muito raro e chocante para a comunidade católica, 

consegue-se relacionar a expressão “many questions” a esse fato. Além disso, é 

também necessário o conhecimento, ainda que superficial, dos problemas internos 

da Igreja Católica e dos escândalos que a afetaram nos últimos anos para relacionar 

“all the scandals”, “another catastrophe” e que possa haver ainda “something 

brewing within the Vatican” (algo cozinhando dentro do Vaticano) como outros 

possíveis fatores para a renúncia. 

Conclui-se, assim, que interpretação da anáfora indireta não consiste em 

localizar um antecedente objeto no texto, mas sim em estabelecer uma ligação com 

uma informação que se encontra na memória discursiva do interlocutor. Essa 

associação só é possível levando em conta conhecimentos de mundo partilhados 

entre membros de uma mesma comunidade discursiva. São ocorrências de anáfora 

indireta sociocognitivamente estabelecidas entre referente e âncora.    

 

Na CLV14, JSS, “nas nuvens” é um exemplo de expressão nominal que 

desempenha o papel de anáfora indireta, porque não apresenta um antecedente 

explícito no cotexto. Com isso, estabelece uma relação indireta com suas âncora, 

“Steve Jobs”. Essa relação não é imediata, o que ocorre é um processo de 

referenciação implícito. Mesmo não havendo uma relação explícita da anáfora com 

seu antecedente, existe um vínculo coerente, ou seja, o contexto nos leva a 

estabelecer uma relação entre Steve Jobs e a expressão “nas nuvens” – referindo-

se ao iCloud, útimo lançamento de Jobs,  plataforma que permite o usuário armazenar 

gratuitamente todo o conteúdo na nuvem e descarregá-lo automaticamente de qualquer 

aparelho eletrônico da Apple. Isso significa que nosso conhecimento de mundo, aliado 

ao modelo do mundo textual, nos dá condições de interpretação da expressão 

referencial.  

 

Outro exemplo de anáfora indireta que tem Steve Jobs como referente é 

encontrado na CLN13, RKA, “an epic battle with cancer”. O ex-CEO da Apple sofreu 
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de câncer no pâncreas por sete anos. A morte do executivo ocorreu pouco mais de 

um mês depois que a Apple anunciou que ele  deixaria de vez a presidência. 

Novamente, para a compreensão dessa referência, além da informação presente no 

contexto, o conhecimento de mundo também se faz necessário.  

 

Outros exemplos desse tipo são encontrados na CLN14, TH: “So many words 

about the incredible genius Steve Jobs, but not one about the miserable lives of 

factory workers in China where those wonderful ‘toys’ are made.” Nesse trecho há 

duas anáforas indiretas que necessitam de um grau de conhecimento compartilhado 

entre autor e leitorCL para serem bem sucedidas. 

O entendimento de que a anáfora indireta “the miserable lives of factory 

workers in China” faz remissão à Steve Jobs depende do conhecimento da relação 

dele com a Apple, mais especificamente, com as fábricas que manufaturam os 

produtos da Apple e, ainda requer que se saiba que muitas dessas fábricas se 

localizam na China porque lá a mão de obra é barata e a aplicação das leis 

trabalhistas não é fiscalizada. 

A outra anáfora indireta presente no mesmo trecho, “those wonderful ‘toys’”, 

contendo uma ironia, marcada pelas aspas simples, se refere ao iPhone, iPod e 

demais produtos da Apple.  A ironia, marcada pelas aspas, consiste em chamar 

produtos de uma tecnologia tão complexa, como o iPhone, o iPod e os outros 

produtos produzidos pela Apple sob a tutela de Steve Jobs de “toys” (brinquedos). 

Isso se explica pelos diversos aplicativos de jogos, mídias sociais, vídeos, fotos, 

entre outros de entretenimento que podem ser transferidos para esses aparelhos 

eletrônicos. Essa ironia, entretanto, não estabelece uma crítica por parte do autorCL. 

Ela vem precedida do adjetivo “wonderful” que, sinaliza para o leitorCL que está 

sendo feito um elogio a esses produtos.  

Assim, para uma compreensão bem sucedida dessa CL é preciso que se faça 

a relação entre essas duas anáforas: a que se refere aos produtos da Apple e a que 

se refere à questão das condições de trabalho nas fábricas da Apple na China. 

Afinal, o autor CL elogia o lado intelectual de Steve Jobs, chamado-o de gênio 

(“genius”), inventor de produtos maravilhosos (“wonderful ‘toys’”), mas critica seu 

lado humano quando ignora as condições de trabalho nas fábricas da Apple (“What 

a shame”). 

http://saude.ig.com.br/minhasaude/enciclopedia/carcinoma-pancreatico/ref1238131524684.html
http://economia.ig.com.br/empresas/escolha+da+tim+cook+para+lugar+de+jobs+na+apple+e+tida+como+certa/n1300118942725.html
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Por vezes, conforme esse exemplo, a ligação que se faz entre um elemento 

anafórico e sua âncora parte da estreita relação conceitual que existe entre ambos –

wonderful toys  factory workers in China Steve Jobs. 

Essas anáforas não apresentam um antecedente explícito no texto, mas 

estabelecem uma relação implícita com Steve Jobs, sua âncora, através da 

combinação entre o modelo de mundo textual e o conhecimento de mundo do leitor 

que, se presentes, permitem que a compreensão seja alcançada.  

Dessa forma, podemos dizer que, durante o processamento textual, os 

interlocutores constroem referentes, isto é, inserem no texto diversos elementos 

significativos. Somente com o modelo do mundo textual, aliado ao conhecimento de 

mundo e potencial inferencial, é que são selecionados os elementos significativos 

para a interpretação da anáfora indireta.  

No trecho analisado acima, podemos perceber que o processamento textual 

ocorre também pela ativação do nosso conhecimento linguístico, o que nos 

possibilita reconhecer que o elemento lexical faz sentido em relação a outro dentro 

de um determinado contexto.   

 

Assim, o processamento da anáfora indireta muitas vezes também depende 

de outros elementos presentes no cotexto. Por exemplo, na CLV19, RBJS, a anáfora 

indireta “tamanho interesse em política” depende da expressão “eleições 

americanas” para ser relacionada à reeleição de Barack Obama. Na CLV20, EAM, 

“patriotismo”, também uma anáfora indireta, que através da citação anterior do nome 

de “Barack Obama” no cotexto, remete indiretamente a reeleição deste.  

 

Em “the current administration”, CLN21, MBG, para a compreensão de que  

essa anáfora faz referência ao governo de Barack Obama, o leitorCL precisa de 

conhecimento textual e de conhecimento de mundo. No começo da CL, há a 

menção a “President Obama”, o que, somado ao conhecimento de mundo, permite 

que o leitor infira que é ao governo deste que a expressão se refere. 

 

Na CLN7, HWG, para fazer as inferências necessárias para ligar a anáfora 

indireta “the excitement over a couple getting married” ao casamento do Príncipe 

Williams e da Princesa Kate, é preciso que o leitorCL possua um certo conhecimento 

de mundo e que tenha lido a primeira frase da CL onde o nome de Kate é 
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mencionado. Nesses exemplos, as informações mobilizadas pelo texto mais o 

conhecimento de mundo, ativado pelos processos inferenciais permitem estabelecer 

o vínculo coerente entre a anáfora e seu referente. 

 

Na CLV8, ESR, temos exemplos de expressões nominais definidas que 

desempenham o papel de anáforas indiretas: “o mundo livre” e “os que querem 

semear a discórdia entre o Oriente e o Ocidente”. A expressão ‘o mundo livre’ - 

colocada, inclusive, estre aspas simples na própria CL, provavelmente como um 

sarcasmo, por refletir uma visão maniqueísta da realidade, onde só há dois lados: o 

bem e o mal, e o bem, “o mundo livre” é representado pelo Ocidente, pelos EUA  - e 

é associada ao mundo ocidental, aos países capitalistas, especialmente, aos que 

apoiam os Estados Unidos. Já o segmento “os que querem semear a discórdia entre 

o Ocidente e o Oriente” se refere aos terroristas, os responsáveis pelos ataques, 

pelos atentados. Nesse caso, a relação entre a anáfora indireta e sua âncora é 

ativada pela relação conceitual existente entre a informação nova e a dada, além do 

conhecimento de mundo do leitor que deverá estabelecer a relação: o mundo livre > 

EUA > os que querem semear a discórdia entre Oriente e Ocidente > atentados > 

terroristas > momento histórico > Osama Bin Laden 

 

Na CLV30, RAS, a anáfora indireta “amigo submisso” remete ao Brasil. Essa 

inferência, para ser feita, precisa do conhecimento de mundo do leitor sobre o 

assunto da espionagem americana pela internet e da reação passiva do governo 

brasileiro. Esse conhecimento aliado ao cotexto permitem que o leitorCL decodifique 

a referência implícita pretendida pela anáfora indireta. 

 

Na CLN23, JW: “I say good riddance! The Catholic Church is misleading 

millions of people across the world and the pope is emblematic of all that it stands 

for. How can any organization – religious or otherwise – advocate against the use of 

condoms in this day and age? It´s bad enough that the church seems to ban all kinds 

of contraception (because the starving people across Africa need more mouths to 

feed), but to act so irresponsibly and ignore the spread of STDs? That´s criminal. 

Nessa CL a compreensão das anáforas “the starving people across Africa”, 

“more mouths to feed” e “the spread of STDs” depende da informação presente no 

cotexto mais o conhecimento de mundo do leitorCL. Sabendo-se que o assunto da 
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CL é uma crítica à Igreja Católica, pelo conhecimento de mundo, sabe-se que a 

proibição de todo o tipo de contraceptivos faz parte dos preceitos desta religião, 

percebendo-se, assim, a ligação entre as anáforas indiretas e o assunto da CL. 

 

Esses exemplos demonstram que o papel da anáfora indireta é introduzir 

referentes novos que se ancoram em algum elemento, presente no contexto 

sociocognitivo e semântico. A relação entre a anáfora e sua âncora pode ser 

ativada, conforme os exemplos, pela relação conceitual existente entre a informação 

nova e a dada, pelas informações fornecidas pelo mundo textual ou pela ativação do 

conhecimento de mundo do leitor, o que permite estabelecer relações inferenciais 

entre a anáfora e sua âncora. 

Esses recursos argumentativos permitem inferir a intenção persuasiva que as 

anáforas indiretas têm e, sobretudo, tem o poder de orientar o leitor para as 

conclusões desejadas pelo autor do texto. Na CLV8, ESR, quando o autorCL cita “o 

mundo livre” e “os que querem semear a discórdia entre o Oriente e o Ocidente” 

através de suas escolhas lexicais, há a intenção de tornar claro para o leitorCL o 

partido que ele está tomando. 

No processo de recategorização através do uso de anáforas indiretas, a fim 

de que possam obter o sentido da informação, é necessário que os interlocutores 

tenham um nível de compartilhamento de informações, ou seja, de conhecimento de 

mundo, adequado às necessidades linguísticas. Os leitores de uma mesma revista, 

como membros de uma mesma comunidade discursiva, têm uma possibilidade maior 

de partilhar o mesmo nível de conhecimento de mundo e, dessa forma, uma maior 

facilidade para fazer as inferências necessárias ao entendimento das anáforas 

indiretas. 

O exemplo encontrado na CLV7, MRMC evidencia como, para a 

compreensão do texto, os interlocutores necessitam de um nível de 

compartilhamento de conhecimento linguístico e de conhecimento de mundo. Em “A 

princesa que vai engolir sapo”, o autorCL usa a expressão “engolir sapo” que tem o 

significado de “fazer algo contrariado, viver uma situação desagradável”, que faz 

parte de uma recategorização predicativa. Através dela, depreendemos que ele não 

acredita que a vida da princesa será fácil e que, provavelmente, ela não será bem 

aceita por todos. Todavia, só saber o significado “de dicionário” dessa expressão, 

não constitui uma ironia., 
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A expressão “que vai engolir sapo”, para ser compreendida em sua totalidade, 

pode também pressupor o conhecimento de histórias infantis, mais precisamente da 

história da “Princesa e o Sapo”. Nessa história, um sapo é enfeitiçado por uma bruxa 

e só um beijo de uma princesa é capaz de quebrar esse feitiço, fazendo-o voltar a 

ser um príncipe. Portanto, essa expressão, além introduzir uma predicação, pode ter 

também o intuito de fazer remissão à princesa Kate através de uma anáfora indireta. 

Essa anáfora indireta constitui-se numa ironia, afinal, ao invés de beijar o sapo, essa 

princesa vai “engoli-lo”. 

Além do conhecimento de mundo, as informações que o modelo textual 

oferece também são essenciais para estabelecer relações entre a anáfora e sua 

âncora. As informações vão surgindo de forma gradual, como se pode observar nos 

exemplos tratados, mas o leitor deve ter conhecimento do assunto abordado e ativar 

processos inferenciais para que possa estabelecer vínculos coerentes entre os 

referentes. 

O fenômeno da anáfora indireta teve um número de ocorrências semelhante 

no corpus das CLs da revista Veja e da revista Newsweek, apesar das diferenças 

em relação ao tamanho das CLs de cada uma das publicações.  

 

A seguir temos o gráfico das ocorrências do fenômeno da anáfora indireta nas 

CLs da revista Veja e Newsweek que fazem parte de nosso corpus. 

 

Gráfico 6  - Anáfora indireta nas CLs de Veja e Newsweek. 
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G. Anáfora Associativa 

 

A seleção lexical, realizada pelo autor de um texto revela suas reais 

intenções, revela sua opinião sobre determinado assunto, seu propósito 

argumentativo. É por meio da escolha de palavras que o produtor manipula 

conscientemente seu discurso para revelar seu universo ideológico.  

 

Na CLN17, JJ temos cinco anáforas associativas: a igreja católica é 

caracterizada como uma entidade comercial, “a comercial entity”, que é holônimo, do 

qual “those collection plates”, “’suggested’ donations”, “tax-free incentives”, 

“marketing” e “churchgoers” são merônimos pois seriam elementos que fazem parte 

da caracterização dessa igreja como entidade comercial.  Na mesma CL, temos 

ainda mais três anáforas associativas: “child molestation” e “the gay ‘mafia” são 

merônimos do holônimo “all the scandals of recent years”. Nessa CL, a anáfora 

associativa cumpre o propósito argumentativo da CL que é o de criticar o assunto da 

reportagem de capa, a Igreja Católica.  O produtor dessa CL usa as anáforas 

associativas como mecanismo para evidenciar suas críticas em relação a essa 

instituição. A expressão anafórica, ao evidenciar escolha e seleção das propriedades 

do referente que interessam ser destacadas pelo autorCL, revela seu ponto de vista 

e/ou sua opinião acerca da situação ou da personalidade que é tema da reportagem 

de capa sobre a qual sua CL se baseia.  Algumas vezes, através da anáfora, há 

introdução de informações novas sobre o referente, o que contribui para a 

orientação argumentativa do texto. 

 

CLV1, NF, “seus olhos” anáfora associativa em relação de meronímia, “olhos” 

são merônimos de “Kadafi”. Essa anáfora associativa, onde a parte se refere ao 

todo, expressa a mesma opinião sobre Kadafi que encontramos na reportagem de 

capa, a de um tirano odiado e temido. 

 

   A CLV5, KMR, “Os olhos, o sorriso e o nome de Kate...” contém três anáforas 

associativas em uma relação de meronímia, onde “os olhos”, “o sorriso” e “o nome” 

são merônimos de “Kate”, o holônimo. Nessa CL, seu autor usa a anáfora 

associativa para enfatizar o fato de que tudo em Kate Middleton (todas as partes) é 

característico de uma princesa. 
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A CLN4, DMN contém três anáforas associativas que remetem à guerra do 

Iraque: “interrogation”, “(torture)” e “indefinite detention withouth trial” que são 

merônimos do holônimo “Iraq War”. Essas três anáforas demonstram o ponto de 

vista do autorCL em à Guerra do Iraque. Esse ponto de vista fica mais claro no uso 

da palavra tortura “torture”, de cunho claramente negativo, e do adjetivo “indefinite” e 

da locução adjetiva “without trial”, revelando sua avaliação negativa sobre a justiça 

durante a guerra.   

 

Na CLN28, MH, “democratic decision”, “the white smoke” e “the people 

gathered in Italy” são merônimos do holônimo “papal conclave”. O uso do adjetivo 

“democratic” na anáfora associativa introduz informação nova sobre o referente e 

revela o ponto de vista do autorCL, que acredita que a eleição do novo papa foi 

positiva e democrática. 

 

Na CLV25, GP, “Que a metástase ditatorial não se alastre, ainda mais na 

América Latina”, encontramos uma metáfora na expressão “metástase ditatorial”. 

“Metástase” é o termo usado na medicina para designar a existência de um ou mais 

focos de um tumor em lugares diferentes do local original em que ele se formou. 

Uma “metástase ditatorial”, então, é uma metáfora para a disseminação de 

ditaduras. Nessa CL, o uso da palavra “metástase”, através de uma analogia, 

cumpre duas funções: é uma metáfora para disseminação e, ao mesmo tempo,  

deixa clara a opinião negativa do autorCL sobre as ditaduras. Para ele, elas são 

como um câncer, uma doença. 

Essa expressão, nessa CL, remete ao assunto da reportagem de capa que a 

originou, Hugo Chávez, mas não o retoma, porque, quando se menciona uma 

ditadura não, necessariamente, teria de se estar falando de Hugo Chávez. Portanto, 

essa é uma possibilidade inferencial que se acha no léxico, bem como um 

conhecimento social e culturalmente determinado, armazenado em nossa memória 

compartilhada. Esse tipo de conhecimento de mundo é o que nos permite avaliar 

quais elementos apresentam alguma relação em determinado contexto. Mais adiante 

na CL, temos a menção à “América Latina”. A partir desse ponto, ligando-se a 

anáfora ao cotexto, conclui-se o assunto da reportagem de capa que originou a CL. 
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Assim, podemos ver que, nessa CL, alguns itens lexicais presentes no texto é 

que ativam o conhecimento de mundo armazenado na memória de longo prazo, 

possibilitando, com isso, a interpretação da relação existente entre a anáfora e sua 

âncora. 

 

As locuções nominais “the U.S. Navy SEALs”, “America´s top soldiers” 

“SEALs”, “soldiers”, “sailors” e “Marines” são hipônimos do hiperônimo “members of 

the Army or Air Force” na CLN8, EH. Essas anáforas associativas têm uma função 

explicativa nessa CL, já que seu autor pretende criticar o autorR e corrigir as 

informações veiculadas na reportagem de capa quanto a nomenclatura relacionada 

aos SEALs.  

 

Na CLV12, OMNLS, “muitos seguidores fanáticos do terrorista” é  hipônimo do 

hiperônimo “extremistas” que remete ao terrorista Osama bin Laden, tema da 

reportagem de capa, e demonstra, através do adjetivo “fanáticos” e do substantivo 

“extremistas” a opinião do autorCL acerca das pessoas que compartilhavam dos 

mesmos conceitos que bin Laden. 

 

Na CLN13, RKA, o uso da anáfora associativa deixa transparecer a 

admiração do autorCL pelo criador dos produtos da Apple, Steve Jobs. Os produtos 

criados por Jobs são descritos pelo hiperônimo “market paradigms”, ou seja, 

paradigmas de mercado, que ditam as regras do mercado. Regras que mudaram por 

causa de seus produtos, e agora se nivelam por eles. Os hipônimos, “top-class, 

elegant products like the IPhone and IPad,” “new offerings” e “his products” 

descrevem e qualificam as criações de Jobs responsáveis pela quebra do 

paradigma, demonstrando, também, a admiração do autorCL por Jobs. 

 

Na CLN23, JW, “the use of condoms” é um hipônimo do hiperônimo “all kinds 

of contraception”. Nesse caso, a anáfora associativa foi usada para destacar uma 

atitude da Igreja Católica que está sendo criticada pelo autorCL, a proibição do uso 

da camisinha e de qualquer outro método contraceptivo. 

 



138 

 

A estratégia da anáfora associativa foi encontrada em número maior nas CLs 

da revista Newsweek do que nas CLs da revista Veja, como se pode observar no 

gráfico a seguir. 

 

 

Gráfico 7 - Anáfora associativa nas CLs de Veja e Newsweek. 

 

 

 

 Em nosso corpus, dentro da estratégia da anáfora associativa, a relação 

semântica de meronímia foi a que apresentou maiores ocorrências como podemos 

observar na tabela abaixo. 

 

Tabela 4 – Relações semânticas apresentadas pela anáfora associativa nas CLs 

analisadas 

Relações semânticas Veja 

No de ocorrências 

Newsweek 

No de ocorrências 

Meronímia 6 17 

Metáfora 1  

Hiperonímia 2 13 

Total 9 30 
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As relações semânticas de meronímia e hiperonímia foram as que mais se 

destacaram no corpus das duas revistas, provavelmente porque são as relações 

envolvidas na produção e apresentação de exemplos. Sendo as CLs textos 

predominantemente argumentativos, seus autores necessitam exemplificar sua 

argumentação e, por isso, talvez recorram a essas relações presentes nessa 

estratégia. 

 

 

A partir dos resultados obtidos com a análise do corpus podemos concluir 

que, em termos de propósitos comunicativos, as CLs da revista Veja tendem a 

expressar a opinião do leitor, concordando com a orientação argumentativa das 

reportagens de capa que lhes serviram de ponto de partida ou elogiar a publicação, 

servindo como um instrumento de autorreferenciação; já as CLs da revista 

Newsweek não demonstram uma tendência específica. Algumas expressam a 

opinião do leitor, concordando ou não com a orientação argumentativa da 

reportagem de capa, outras criticam a publicação, outras a elogiam, e algumas 

tentam solicitar uma ação dos demais leitores. 

 O dialogismo, traço caraterístico do gênero, é explicitado nas CLs das duas 

publicações através do uso de perguntas, perguntas retóricas, endereçamento ao 

editor, endereçamento a própria publicação, uso do imperativo, uso da 1ª pessoa do 

singular e o uso da 1ª pessoa do plural. Foram encontrados mais exemplos 

explícitos de dialogismo na revista Newsweek, 21 CLs, do que na Veja, 10 CLs. 

 No corpus observado, os falantes de inglês utilizaram o sujeito singular, 

realizado pelo pronome de primeira pessoa do singular, eu(I), na expressão de sua 

subjetividade.  Em 15 das 30 CLs analisadas da revista Newsweek, os autores CLs 

marcaram sua subjetividade através do pronome pessoal eu(I), enquanto que, na 

revista Veja, o mesmo foi observado em apenas 7 das 30 CLs. 

Em 11 CLs da revista Newsweek e em 9 CLs da revista Veja observamos o o 

uso, por parte do autorCL, do sujeito plural, pronome de primeira pessoa do plural, 

nós(we). O uso do pronome pessoal reto nós(we) – ou do equivalente oblíquo 

nos(us) e do pronome possessivo nosso(our) – pode servir para aproximar 

enunciador e leitor, mas também pode delimitar um referente discursivo. No caso 

das CLs, nós(we) pode incluir todos os leitoresCLs  ou ser um “plural de modéstia” 

como na CLV24,  MMLO e, na verdade, incluir apenas seu autor. 
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Para fazer cumprir suas intenções comunicativas, os autoresCLs fazem uso 

de mecanismos de referenciação. Os mecanismos de referenciação usados com 

maior frequência nas CLs das duas revistas foram a repetição de itens lexicais, a 

recategorização predicativa e a anáfora indireta. A anáfora associativa e, 

principalmente, as estratégias de retomada implícita por nominalização e remissão 

implícita por forma pronominal neutra com função encapsuladora não apresentaram 

uso tão significativo nas CLs das duas publicações. 

A repetição de itens lexicais foi a estratégia mais usada para trazer e manter 

o assunto das reportagens de capa no foco da memória dos leitores. Encontramos 

mais ocorrências dessa estratégia nas CLs da revista Newsweek (81) do que nas da 

revista Veja (56).  

A segunda estratégia mais utilizada, somando-se as ocorrências achadas nas 

duas revistas, foi a recategorização predicativa. Temos 52 ocorrências na revista 

Newsweek e 25 na revista Veja.  Através da introdução de novas predicações sobre 

o objeto de discurso geralmente por meio de adjetivos ou orações adjetivas, essa 

estratégia contribui para a orientação argumentativa de um texto, demonstrando a 

opinião de seu autor.  

Por fim, a anáfora indireta apresentou 34 ocorrências em Newsweek e 28 em 

Veja. A anáfora indireta introduziu novos referentes e ainda permitiu que o objeto de 

discurso se mantivesse em foco em nas CLs  sem, contudo, estar explícito, evitando, 

desse modo, a repetição já tão usada como vimos em nossa análise. Além disso, 

através dessa estratégia, o autorCL pode recategorizar referentes, direcionando sua 

argumentação. 
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7. Conclusões 

.   

Nesse estudo, focado na análise comparativa da orientação argumentativa de 

cartas de leitores de revistas semanais de grande circulação, uma brasileira e uma 

americana, sobre reportagens sobre um mesmo tema, comparamos as estratégias 

de referenciação e de interatividade utilizadas na correspondência dirigida às duas 

publicações com o objetivo de analisar sua orientação argumentativa. 

Nesse capítulo, apresentaremos as conclusões a que chegamos a partir da 

análise de nosso corpus, 30 CLs, 15 da revista Veja e 15 da revista Newsweek, e as 

20 reportagens de capa que lhes serviram de ponto de partida, publicadas entre 

março de 2011 a setembro de 2013, levando em conta os objetivos explicitados na 

Metodologia desse trabalho e as questões de pesquisa a eles vinculadas.   

Para respondermos às questões de pesquisa, identificamos os propósitos 

comunicativos, as marcas explícitas do dialogismo e da subjetividade, traços 

característicos do gênero em questão, que foram observados em termos no uso da 

1ª pessoa do singular (eu), da 1ª pessoa do plural (nós) e da pergunta retórica, e as 

estratégias referenciais utilizadas nas CLs de nosso corpus.  

 

Em termos dos propósitos comunicativos, observamos que nas CLs da revista 

Veja e Newsweek que fizeram parte de nosso corpus os autoresCL escrevem suas 

cartas com o objetivo de: (1) elogiar a revista e o editor; (2) criticar a revista ou o 

editor; (3) solicitar uma ação dos demais leitores da publicação ou da humanidade 

ou da população de um país; (4) opinar sobre o assunto da reportagem de capa, 

concordando com seu direcionamento argumentativo; e (5) opinar sobre o assunto 

da reportagem de capa, discordando com seu direcionamento argumentativo. 

Entre as CLs da revista Veja predominam os propósitos de elogiar a revista e 

o editor e o de opinar sobre o assunto da reportagem de capa, concordando com 

seu direcionamento argumentativo. Em Veja não houve nenhuma ocorrência de 

crítica à revista ou ao editor, todas as ocorrências desse tipo vieram de exemplos 

retirados  das  CLs  de  Newsweek.   Da  mesma  forma,  o  número  de  CLs de 

Newsweek em que o autorCL discordava da orientação argumentativa da 

reportagem de capa teve o triplo das ocorrências das de Veja. 
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Nas CLs da revista Newsweek, os propósitos comunicativos com maior 

número de ocorrência foram o de opinar sobre o assunto da reportagem de capa, 

discordando com seu direcionamento argumentativo, seguido pelo de opinar sobre o 

assunto da reportagem de capa, concordando com seu direcionamento 

argumentativo e o de criticar a revista e o editor. 

As cartas de crítica (à revista, ao editor, ao direcionamento argumentativo da 

reportagem) parecem ser características de Newsweek. Isso talvez possa ser 

atribuído a duas características do contexto americano: a forte tradição de 

democracia e de liberdade de imprensa e também a maior escolaridade que resulta 

em um grau mais alto de informação da população em comparação com a brasileira. 

Assim, as CLs de Newsweek são escritas por um autorCL, mais letrado, capaz de 

fazer uma leitura crítica das reportagens que lê, e são selecionadas por um editor 

que permite que opiniões contrárias à linha editorial do periódico sejam publicadas.   

 As cartas de aplauso, com adjetivos e substantivos de alta gradação de 

positividade e até parabéns, parecem ser características de Veja. Isso talvez possa 

ser atribuído a uma característica da cultura brasileira, a da receptividade, associada 

a uma postura editorial de autorreferenciação da revista Veja. Segundo Carol Freire 

(2013), escritora brasileira residente nos E.U.A. que aborda temas como 

multiculturalismo e identidade cultural, a característica cultural do brasileiro é a de 

ser avesso a dizer “não” claramente e a de evitar abordar assuntos desagradáveis, 

já que estes podem ser considerados constrangedores. Em culturas como a 

americana, entretanto, o oposto acontece, dizer a verdade é uma virtude. Para o 

americano, num ambiente de trabalho, por exemplo, uma crítica é direcionada ao 

trabalho em si e não à pessoa que o executou. Já para o brasileiro, na maior parte 

das vezes, as críticas acabam sendo vistas como algo pessoal. Assim, as CLs de 

Veja são escritas por um autorCL que, a princípio, prefere evitar a crítica. Além 

disso, elas parecem ser selecionadas pelo editor com o intuito de promover a 

revista. 

As CLs da revista Veja parecem ser selecionadas com o objetivo de fazer 

uma autorreferenciação à publicação. O editor que faz essa seleção parece 

privilegiar cartas que se concentrem em elogios à própria revista, à matéria da 

reportagem de capa, ou ao seu autor. Das 30 CLs da revista Veja analisadas, 10 

citam a revista ou a reportagem de capa nominalmente, fazendo, dessa maneira, 
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uma espécie de marketing institucional. Nenhuma CL que tecesse críticas à revista 

Veja foi encontrada nas CLs desse periódico analisadas em nosso corpus.  

Enquanto isso, as CLs da revista Newsweek parecem ser selecionadas pela 

relevância de seu conteúdo, ou seja, pela importância da discussão que fazem 

acerca do conteúdo temático das reportagens às quais fazem referência. A equipe 

de editores da revista Newsweek parece se manter neutra na escolha das CLs que 

figurarão na seção “Mails”. Não há privilégio para a autorreferenciação, nem para as 

CLs que tecem elogios à publicação. A revista publica CLs que a criticam e, 

inclusive, as que contradizem o ponto de vista das reportagens que comentam. 

Privilegia-se, nesse periódico, CLs que contenham informação adicional sobre o 

assunto das reportagens comentadas e a opinião do leitorR, mesmo na forma de 

críticas. Por isso, as CLs dessa revista são, em sua grande maioria, mais extensas e 

fazem uso de uma linguagem mais complexa do que as CLs encontradas na revista 

Veja.  

 

O traço responsivo característico do gênero CL foi encontrado, como 

esperado, nas CLs de ambas as revistas que fazem parte do corpus deste trabalho. 

Além da interação com o leitorCL, o autorCL dialoga com os seguintes 

interlocutores: a própria revista, que é personificada (como por exemplo na CLV6, 

HP: “até tu, Veja?”), o autorR (visível em Newsweek), e o autorR + autorCL 

(Newsweek) alinhando-se com os leitoresCL para agradecer a reportagem. Além 

disso, o cenário de diálogo é reforçado por incitações à ação e pelo uso de 

perguntas retóricas nas CLs de Newsweek.  

Os autoresCL no papel de enunciadores colocam-se, ora como um sujeito 

singular ora como um sujeito coletivo, assinalados pelo uso de pronomes pessoais 

retos, oblíquos e possessivos. 

O enunciador como um sujeito singular predomina nas cartas em inglês, 

manifestando-se por meio do uso de pronomes pessoais retos (de uso obrigatório 

em inglês), oblíquos e sufixos marcadores de 1ª pessoa verbal. Em Veja isso ocorre 

somente em sete CLs, através de sufixos verbais, pronome pessoal reto (de uso não 

obrigatório em português), pronomes pessoais oblíquos e pronome possessivo.  

As ocorrências do enunciador posicionando-se como sujeito coletivo têm 

número equilibrado em Veja e Newsweek. Esse sujeito coletivo apresentou várias 

composições: 
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Os leitores de Veja, ao se manifestarem no interior de um grupo com a 

constituição “nós=eu+eles” alinham-se com o conjunto dos leitoresCL. Já os leitores 

de Newsweek, quando utilizam a combinação “we=I+they”, inscrevem-se num grupo 

formado pelos leitoresCL ou com grupos específicos, por exemplo, como na  CLN13, 

RKA, os fãs de Steve Jobs. 

 Os leitores de Veja, ao se manifestarem no interior de um grupo com a 

constituição “nós=eu+você+eles” se alinham com os demais leitoresCL, com os 

brasileiros e com a humanidade. Já os leitores de Newsweek, se alinham, ao 

usarem a combinação “we=I+you+they”, com o grupo dos americanos, coletividade e 

também com grupos específicos, por exemplo os não-católicos na CLV26, SF. 

 A manifestação do autorCL de Newsweek, como indivíduo isolado ou cidadão 

americano participante de grupos sociais definidos, pode ser sintoma de maior 

índice de segurança, sem temor de exposição de opinião, mesmo contrária, e índice 

de maior atividade no interior de determinados grupos atuantes no seu contexto de 

origem. Já o autorCL de Veja, ao se manifestar, parece estar mais confortável, 

falando do lugar de integrante de um grupo humano mais amplo e se alinhando com 

a opinião do interlocutor, no caso o periódico.       

 

Os mecanismos de referenciação usados com maior frequência nas CLs, 

tanto da revista Veja quanto da revista Newsweek, foram a repetição de itens 

lexicais e a recategorização predicativa seguidas pela anáfora indireta. A anáfora 

associativa e a as estratégias de retomada implícita por nominalização e remissão 

implícita por forma pronominal neutra com função encapsuladora não tiveram um 

uso quantitativo tão significativo nas CLs das duas revistas. 

A repetição de itens lexicais foi a estratégia predominante nas CLs das duas 

revistas pela própria necessidade de manter o tema da reportagem em foco. 

Acrescente-se que, esse fenômeno evidencia a intertextualidade, característica do 

gênero carta do leitor, de forma implícita pela repetição de frases e palavras 

provenientes da reportagem de capa, que, dessa forma, funciona como um intertexto 

sem fonte mencionada. 

As repetições, por vezes, incluem adjetivos ou substantivos com valor 

qualificador que, por terem sido incorporadas pelo autorCL ao seu texto, 

demostraram concordância com a opinião do autorR, ou seja, com a orientação 

argumentativa da reportagem. 
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Considerando a relevância das estratégias analisadas, convém ressaltar a 

importância da recategorização predicativa nas duas revistas. Ela introduz 

informações e propriedades novas sobre um objeto do discurso que, de acordo com 

Roncarati (2010), contribuem para a evolução do objeto de discurso na progressão 

textual. Essa estratégia revela o ponto de vista do autorCL, que por meio da seleção 

lexical, modifica ou reafirma sua intenção e objetivo comunicativo. Além disso, a 

recategorização predicativa, envolvendo o uso de adjetivos ou orações adjetivas, 

introduz novas predicações sobre o objeto de discurso, demonstrando, dessa forma, 

explicitamente, a opinião do autorCL. 

O uso de adjetivos, seja pela sua repetição, quando na estratégia da 

repetição de itens lexicais, ou pelo seu acréscimo, na recategorização predicativa, 

pode ser destacado como um dos principais elementos reveladores da opinião e do 

propósito argumentativo do autorCL nas CLs das duas publicações. A repetição ou o 

acréscimo de adjetivos no texto guia o leitorCL na direção pretendida pelo autorCL 

enquanto  indica o ponto de vista defendido por esse autor. 

Outra estratégia com número de ocorrências significativo nas duas revistas é 

a anáfora indireta.  Ela ativa um novo objeto de discurso, introduzindo novas 

informações que são acessadas pelo leitorR, inferencialmente, a partir de âncoras 

presentes no contexto, e a partir de conhecimentos extralinguísticos compartilhados. 

A anáfora indireta por várias vezes permitiu que o objeto de discurso 

permanecesse em foco no texto sem, contudo, estar explícito. Além disso, esse 

mecanismo trouxe para o texto outros objetos que contribuíram para a progressão 

textual. A anáfora indireta também foi importante na demonstração da orientação 

argumentativa das CLs, pois a sua inferência orienta o leitorCL acerca das intenções 

persuasivas do autorCL.  

 

É possível, assim, concluir que os resultados de nossa análise demonstram 

que as estratégias referenciação nas CLs, tanto em português como em inglês, 

cumprem uma função argumentativa relacionada à intencionalidade do autorCL, e 

apontam a relevância do processo de referenciação para a compreensão leitora e 

para a construção de sentidos nas CLs. 

É claro que a argumentatividade de um texto não se faz perceber somente 

pelos processos referenciais, mas, como foi possível perceber neste trabalho, a 
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percepção da orientação argumentativa dos textos passa também pelas formas de 

referenciação, o que constitui um importante aspecto a ser observado. 

Em relação ao estudo contrastivo, através da análise do corpus, é possível 

concluir que não há diferenças significativas em termos do uso das estratégias de 

referenciação entre as duas línguas nesse gênero. As estratégias mais usadas  em 

português foram também as mais usadas em inglês. As diferenças quantitativas  

encontradas entre as CLs nas duas línguas também seguem o mesmo paradigma: 

todos os fenômenos possuem um número maior de ocorrências nas CLs da revista 

Newsweek.   

A única discrepância em relação ao paradigma já citado, encontrada em 

relação às estratégias de referenciação nas CLs em inglês e português, foi no tipo 

de retomada implícita por nominalização usado predominantemente em cada língua. 

Os autoresCL da revista Newsweek preferiram o tipo resumitivo, provavelmente por 

ser uma abordagem mais direta e, portanto, culturalmente mais de acordo com o 

povo americano. Os autoresCL da revista Veja, por sua vez, em sua maioria, usaram 

a pressuposição, uma abordagem indireta, que partindo de um conhecimento 

compartilhado, cria uma cumplicidade entre autor e leitor. Este tipo de abordagem se 

adapta melhor à cultura brasileira que é, de modo geral, menos assertiva. 

A diferença quanto à maior quantidade de ocorrências das estratégias de 

referenciação analisadas se concentrar nas CLs da revista Newsweek pode ser 

explicada pela desigualdade em termos da extensão dessas CLs. As CLs publicadas 

pela revista Newsweek que fazem parte do corpus desse trabalho são, em sua 

maioria, mais extensas do que as CLs da revista Veja. Desse modo, parece 

pertinente que CLs mais extensas apresentem mais ocorrências dos mesmos 

fenômenos do que CLs menores.  

Apesar da discreta diferença quantitativa dessas ocorrências entre as duas 

revistas, as estratégias foram usadas com o mesmo objetivo em relação à 

argumentação, ou seja, construir a argumentação, inserindo seu ponto de vista e 

opinião, tentando, dessa maneira, convencer o leitor, pelos autoresCLs nas CLs em 

português e inglês. 

 

 Um dos objetivos dessa pesquisa era focalizar as estratégias de 

referenciação do ponto de vista da leitura, mostrando como elas revelam o projeto 

de dizer do enunciador. Geralmente, as formas de referenciação são mais 
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associadas à produção de texto do que a leitura. Entretanto, acreditamos que a 

associação entre referenciação e leitura é um campo de pesquisa extremamente 

relevante para o ensino. Assim, esperamos ter contribuído com este trabalho para 

uma maior compreensão de como a orientação argumentativa é construída e 

desenvolvida através do uso dessas estratégias no gênero carta do leitor.  

A partir deste estudo que aborda a carta do leitor, gênero do domínio 

jornalístico, julgamos que nossos resultados podem contribuir para o trabalho de 

professores de inglês como língua estrangeira, de português como língua materna e 

de português como língua estrangeira. Os resultados dessa pesquisa podem ser 

aplicados por esses profissionais no desenvolvimento de atividades de leitura e de 

produção textual focadas na observação dos recursos textuais e linguísticos 

empregados nesses textos para a configuração de propósitos, para a construção de 

um perfil de enunciador e de interlocutor num cenário dialógico e para a 

reconstrução do objeto do dizer em foco no texto.  

A CL também constitui um objeto de análise produtivo para novas pesquisas, 

em diversas áreas de conhecimento, sobre o funcionamento da interação autor/leitor 

no sistema de gêneros em que se inclui: (A) autorR (da reportagem de capa);  (B) 

autorCL (leitor da revista e autor da CL); (C) autorSC (editor da seção de cartas que 

seleciona e edita as cartas); (D) leitorR (leitor virtual da revista); (E) leitorCL(editor e 

leitores da revista) e (F) leitorSC (leitores da revista).  

Além disso, devido à abrangência e relevância do corpus aqui analisado – 

CLs de dois periódicos e respectivas reportagens de capa - acreditamos que esse 

material textual pode constituir, em estudos contrastivos ou de outra natureza,  

objeto de futuras pesquisas.    
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Anexos   
Anexo A -  Cartas do leitor em Veja  
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Anexo B -  Reportagens de capa em Veja 
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The Burden of Victory 
It’s the finest moment of Obama’s presidency—but it also raises 

uncomfortable moral questions. 

Stephen L. Carter 

An hour or so after President Obama appeared on 
television late on the night of May 1 to announce the 
killing of Osama bin Laden by American forces, a veteran 
political commentator on one of the cable-news networks 

mused that the only person he could remember whom 
Americans had hated as much as they did bin Laden was 
Adolf Hitler. This notion seems apt: for Americans today, 
Osama bin Laden symbolized evil. 
Every war needs an enemy, and bin Laden, through his 
campaign of murderous attacks not only in the United 
States but in the Muslim world as well, earned the hatred 
and vitriol directed at him. His sudden end, after nearly a 

decade of searching, caught everyone by surprise. Even 
now, the story seems improbable. Correct intelligence, 
punctilious organization, rapid deployment, precise 
execution, the target eliminated without any American 
being injured. This is the stuff of Hollywood. In the real 
world, we attack with drones, too often missing high-value 
targets and blowing up wedding parties and funerals. 
Not this time. This time we hit our target. America is 

celebrating. We turn out not to be in decline after all: we 
are still the superpower the rest of the world envies and 
fears. President Obama boldly greenlighted a high-risk 
operation, a decision surely not easy to make, and the 
gamble paid off. True, the blood on the corpse was barely 

dry before calls began for American withdrawal from 
Afghanistan: the risk of going to war over a symbol. That 
debate may soon sharpen. Still, for the moment, the 
dancing in the streets continues. 

And yet, amid the national joy, ethical questions abound. 
Consider the most obvious one. It appears that the mission 
all along, despite White House assertions to the contrary, 
was to kill bin Laden, not capture him—that is, to 
assassinate him. The Obama administration, like its 
predecessor, continues to insist that setting out to kill the 
other side’s leaders pursuant to a very general 
congressional grant of authority is not the same as 

assassinating them; but this semantic argument cannot 
cloak what we have been doing, both with our drones and 
with our Special Forces. I am not arguing against a policy 
of assassination, but I do think we should call what we are 
doing by its proper name. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
And there is a deeper ethical dilemma. In the end, we were 
able to track bin Laden because he communicated only 
through two couriers believed to be brothers. And what 
was the source of this vital clue? The intelligence 

apparently came from detainees imprisoned in secret 
facilities overseas and subjected to what has been 
euphemistically called “enhanced” interrogation. 
We must not shrink from this possibility, distasteful though 
we might find it. If the United States is to carry out 

President Obama’s announced policy of seeking out and 
eliminating the nation’s enemies, accurate human 
intelligence is of first importance. Bin Laden was clever 
enough to avoid all electronic communication, and to build 

his compound sufficiently close to Islamabad that he fell 
within its air-defense intercept zone. Electronic monitoring 
from a distance would not have located him, and a drone 
attack would have been difficult. 
So the information from the detainees was crucial, and we 
face an uncomfortable irony, both political and ethical. The 
finest moment of Barack Obama’s presidency to this point 
came about precisely because of the detention system 

against which he railed during his campaign. Indeed, the 
only slip in what was otherwise an exemplary performance 
on May 1 was the president’s failure to credit his 

predecessor, who established the controversial mechanism 
that likely led us to bin Laden’s door. If we are cheering 
bin Laden’s death, then we are also cheering, whether we 

like it or not, the methods that brought it about. 
Consider another question. Does it seem odd that only four 
people besides bin Laden died in the assault? It may be that 
the Qaeda leader had few reliable bodyguards at the end. 
One can envision the group of insiders thinning, as those 

around him see others melting away and decide that the 
others must know something they don’t—and so they 
vanish, too, leading to more people getting the same signal. 

Economists call this an information cascade. It is what 
happens when you see everyone else on the street looking 
up at the sky and decide that you had better look, too; or 
when you deduce that because an unfamiliar restaurant is 

crowded, it must be good. 
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