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RESUMO 

 

 

 

A presente pesquisa surge de questionamentos a respeito da formação de novos gêneros 

textuais, a partir dos atuais suportes digitais, via internet. Em particular, chamou nossa 

atenção a construção dos referentes em fóruns de discussão educacionais em Educação 

a Distância (EAD), bem como sua formação como gênero textual potencialmente 

híbrido. Para explorar essas questões, verificamos, por meio do levantamento de cadeias 

referenciais/estratégias referenciais de cinco fóruns de discussão educacionais e de 

cinco edições de um programa de televisão, a hipótese de que haveria um hibridismo 

entre as modalidades oralidade/escrita nos fóruns de discussão em tela. Tal hipótese 

parte do pressuposto de que esse gênero se constrói na escrita, porém trazendo claras 

heranças de sua origem oral: os fóruns. O foco específico da análise, o estudo das 

cadeias referenciais nos fóruns de discussão, justifica-se pela tentativa de verificar o 

possível papel das estratégias na configuração desse hibridismo. A investigação foi 

conduzida com base em um quadro de estratégias referenciais, proposto em Simas 

(2009) e refinado, em suas unidades analíticas, para esta tese. O arcabouço teórico-

metodológico deste estudo apoia-se em dois eixos: o primeiro formado pelos construtos 

teóricos da Teoria da Referenciação (cf. RONCARATI 2010; RONCARATI; NEVES 

DA SILVA, 2006; NEVES DA SILVA 2002, 2007; KOCH 2002, 2004, 2006), oriunda 

da chamada Linguística Textual ou Linguística do Texto e o segundo pela Teoria dos 

Gêneros (cf. MARCUSCHI, 2005, 2010; HEMAIS; BIASI-RODRIGUES, 2005; 

BAHKTIN, 1979; BRONCKART 1999; SWALES, 1990, 1998, 2004). Os resultados 

atestaram que, tanto nos Fóruns como nas edições do programa televisivo aqui 

verificadas, as estratégias de referenciação mais comuns são a pronominalização com 

ou sem dêixis textual, a elipse e mecanismos implícitos de retomada, tais como 

metáfora, metonímia, meronímia e a anáfora associativa. Isso corrobora nossa hipótese 

acerca do hibridismo dos fóruns e de sua possível herança na modalidade oral, no que 

concerne à referenciação. Sendo assim, o presente estudo contribui para a compreensão 

da natureza híbrida e dinâmica dos gêneros digitais, cada vez mais presentes nas 

práticas discursivas cotidianas. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Fórum de discussão educacional, cadeia referencial, estratégias 

referenciais, progressão textual, progressão referencial, gênero textual, gênero digital, 

programa Estúdio I, hibridismo oralidade/escrita. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present research arises from questions concerning the formation of genres at new 

digital on-line supports from the internet. Particularly, the construction of referents in 

on-line discussion educational foruns on distance education (EAD, in this work) has 

called our attention as a potentially hybrid genre (spoken / written). In order to explore 

these issues, we have investigated the referential stratagies used in five discussion 

educational foruns and five editions of a TV show and verified  the hypothesis that there 

might be a hybridism of spoken and written modalities in the EAD foruns. This 

hypothesis arises from the presupposition that, altough this genre is realized in the 

written modality, it brings clear characteristics from its oral origins: the classical foruns. 

The specific focus of the analysis, which is the study of the referential chains in the on-

line discussion educational foruns, is motivated by the observation of a possible role of 

these stratagies in the configuration of the hybridism. The analysis was carried out on 

the basis of a chart of referential strategies, which had been proposed in Simas (2009), 

and refined for the present research . The theoretical framework of this study is twofold: 

the main concepts of Referential Theory (cf. RONCARATI, 2010; RONCARATI; 

NEVES DA SILVA, 2006; NEVES DA SILVA, 2002, 2007; KOCH 2002, 2004, 

2006), which emerge from Textual Linguistics, and Genre Theory (cf. MARCUSCHI 

2005, 2010; HEMAIS; BIASI_RODRIGUES, 2005; BAHKTIN, 1979; BRONCKART, 

1999; SWALES, 1990, 1998, 2004). The results have demonstrated that  the foruns and 

the TV show have the same most frequent referential stratagies, such as pronouns, with 

or without deixis; ellipsis and implicit mecanisms such as metaphors, metonymy, 

meronymy and associative anaphor. These results seem to corroborate our hypothesis 

concerning the hybridism of digital genres, which are increasingly present in our daily 

discourse practices. 
 

 

Key words: discussion educational forum, referential chain, referential strategies, text 

progression, referential progression, text genre, digital genre, Estúdio I TV Show, 

speaking x writing hybrid behavior. 
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INTRODUÇÃO 

 

1. Elaborando a questão. 

 

As sociedades contemporâneas passam por profundas tranformações no que 

tange às suas práticas discursivas, não só pela efervecência cultural inerente ao homem, 

mas, principalmente, pela clara influência exercida pelas novas tecnologias. Nesse 

contexto, os gêneros
1
 digitais parecem ao mesmo tempo desafiar e inspirar linguistas e 

estudiosos da linguagem, além de outras áreas do conhecimento. O jornalista André 

Petry, da revista Veja, por exemplo, publicou que a transição para a era digital é a mais 

radical transformação da nossa história intelectual desde a invenção do alfabeto grego
2
. 

Tal constatação comprova o interesse e a necessidade da atual geração quanto às novas 

tecnologias, que, ainda segundo o jornalista, implicaria mudanças profundas na leitura, 

na escrita e, talvez, até mesmo no cérebro humano. 

Por isso, para esta tese, minha motivação parte do fato de que passei a atuar no 

Ensino a Distância (EAD), em 2009, utilizando, dentre seus gêneros, o fórum de 

discussão de caráter colaborativo em disciplinas de diversos cursos oferecidos por uma 

                                                 
1
 No capítulo I, voltado para as noções teóricas pertinentes tratarei da teoria dos gêneros textuais com 

maiores detalhes, bem como discorrerei acerca do surgimento dos chamados gêneros digitais. Por ora, 

definimos gênero textual conforme Marcuschi (2008, p.155): [...] “os textos materializados em situações 

comunicativas recorrentes.” Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária e que 

apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, objetivos 

enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e 

técnicas. Além disso, optamos pela expressão “gênero textual”, apesar de alguns autores, ao longo da 

literatura sobre gêneros, preferirem “gênero discursivo”, ou “gênero do discurso”. Nossa escolha se dá 

por, pelo menos, duas razões: seguimos o termo adotado por Marcuschi em toda sua obra (cf. Marcuschi, 

2008); acreditamos que esse termo seja mais coerente com os objetivos da Linguística Textual, área em 

que a análise aqui proposta se insere. 
2
 In.: Nossa melhor aposta. Revista Veja. São Paulo, ed. 2163, maio, 2010. 
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importante universidade particular, sediada no Rio de Janeiro, mas com abrangência 

nacional.
3
 

Minhas inquietações acerca dos fenômenos de linguagem, principalmente 

daqueles que concernem à produção/compreensão dos textos, área em que atuo há mais 

de uma década no ensino de Português como língua materna e de Inglês como língua 

estrangeira, somam-se àquilo que tenho vivenciado nos últimos anos com esta nova 

modalidade de ensino digital: o EAD.  

A origem do processo investigativo desta tese, portanto, se insere exatamente 

nesse contexto das novas tecnologias, a partir de um gênero digital emergente: o fórum 

de discussão. Examinaremos, pois, esses fóruns à luz da Teoria da Referenciação, 

realizando um levantamento das Cadeias Referenciais neles presentes, aspecto que 

considero relevante na constituição de textos orais, escritos ou digitais, uma vez que vou 

confrontar um gênero digital escrito (fórum de discussão educacional) com um gênero 

oral (programa de debates Estúdio I, da Globonews). Tradicionalmente, os gêneros 

textuais caracterizam-se como orais ou escritos, mas, hoje, manifestam-se cada vez mais 

no ambiente digital, tal como verificaremos mais adiante. 

Além disso, uno-me à voz de Marcuschi (2012, p.24), que afirma haver no texto 

uma característica constitutiva fundamental: o múltiplo referenciamento, ou seja, o texto 

é construído por meio de referências e retomadas formando uma espécie de “cadeia 

pronominal”. Os referentes são várias vezes retomados, referidos, mas nem sempre 

pelas mesmas expressões. Para nós, isso parece se tornar mais evidente nos fóruns de 

discussão, pois o conteúdo é formulado e reformulado por diversas pessoas e por meio 

de diferentes processos de referenciação. 

                                                 
3
 A pedido da instituição em tela, seu nome não será divulgado, nem os dos participantes envolvidos 

nessa pesquisa. 
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 A teoria da referenciação já fora por mim enfocada em minha dissertação de 

Mestrado (SIMAS, 2009). Procurei, por meio de questionamentos a respeito da 

produção de redações dissertativo-argumentativas de alunos do ensino médio, tanto em 

língua materna (Português, doravante LM) quanto em língua estrangeira (Inglês, 

doravante LE), verificar possíveis dificuldades dos discentes em construir cadeias 

referenciais, por meio da análise da progressão referencial, progressão tópica e do status 

informacional. O trabalho tomou como corpora dez redações de alunos do terceiro ano 

do ensino médio, de uma escola particular de classe média em São Gonçalo-RJ. Cinco 

alunos produziram um texto em LM e outro em LE sobre o mesmo tema, a partir dos 

quais foram identificadas e analisadas as estratégias referenciais. Além disso, 

confrontamos os dados de um questionário aplicado aos alunos com as análises dos 

textos produzidos, e entrevistamos, aleatoriamente, um participante, visando a perceber 

sua consciência no que concerne à identificação de referentes e de possíveis 

inadequações gramaticais, em razão do não gerenciamento adequado das CRs.  

 Os resultados da dissertação atestaram que os alunos possuem consciência das 

estratégias referenciais adotadas no texto e que a identificação dos referentes nas CRs 

pode contribuir para detectar problemas de desvio da norma padrão.  As evidências não 

apontaram distinções significativas no emprego de estratégias referenciais em Português 

e Inglês: em ambas as línguas, a estratégia mais recorrente foi a da pronominalização
4
. 

                                                 
4
 Uma implicação pedagógica clara deste estudo foi a de que outras estratégias, principalmente a coesão 

lexical, poderiam ser abordadas explicitamente na pedagogia direcionada ao ensino do texto escrito, por 

meio do enriquecimento do vocabulário, por exemplo. Nesse sentido, apontamos, por exemplo, a leitura 

como fonte bastante produtiva para incrementar esse insumo que, espera-se, será refletido na produção 

escrita. 
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Dessa forma, trata-se de tarefa desafiadora aplicar o construto teórico das 

cadeias referenciais (doravante, CRs)
5
, já produtivamente testado em nossa dissertação, 

em um gênero digital
6
 emergente – fóruns de discussão – que, no caso em tela, se insere 

no contexto das mídias de suporte para a constituição de comunidades virtuais de 

aprendizagem
7
. 

Nota-se que as novas tecnologias e suas influências sobre as pessoas do mundo 

globalizado permeiam as atividades humanas. Segundo Crystal (2001, p.22), o discurso 

eletrônico está gerando uma revolução nos modos sociais de interagir linguisticamente. 

Já Marcuschi (2005, p.19) advoga haver quatro fases importantes no que diz respeito 

aos gêneros textuais: (i) Antes da invenção da escrita (gêneros orais, em número mais 

restrito); (ii) após a invenção da escrita (aumento significativo de gêneros textuais); (iii) 

após o surgimento da imprensa; (iv) fase da denominada cultura eletrônica. Nessa 

última fase, ainda vigente, presencia-se uma verdadeira explosão no surgimento de 

gêneros, principalmente dos chamados gêneros digitais, via internet. Por isso, é possível 

afirmar que recursos tecnológicos proporcionam à humanidade novos gêneros textuais, 

dadas suas funcionalidades e estrutura, como veremos em nossa explanação 

metateórica. 

Ainda acerca da influência da internet, Marcuschi (2010, p.15-16) afirma que: 

 

Na atual sociedade da informação, a Internet é uma espécie de 

protótipo de novas formas de comportamento comunicativo. [...] parte 

do sucesso da nova tecnologia deve-se ao fato de reunir em um só 

meio várias formas de expressão. (MARCUSCHI, 2010, p.15-16) 

 

                                                 
5
 O construto teórico das CRs será desenvolvido no capítulo I. 

6
 Discorrerei acerca dos gêneros digitais em 1.2.2. 

7
 As noções de fórum de discussão e de comunidade virtual de aprendizagem serão desenvolvidas nas 

seções subsequentes. 
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Isso comprova o fato de já se poder falar em termos de “cultura eletrônica” ou 

até mesmo em “letramento digital”, uma vez que essas novas tecnologias abrem 

diversas possibilidades de pesquisas nas diferentes correntes de estudos de linguagem. 

É exatamente nesse contexto que podemos situar o Ensino a Distância (EAD). 

Ademais, para o EAD, a utilização de ferramentas virtuais de aprendizagem pode trazer 

benefícios no que tange à ampliação dos espaços educacionais e ao aproveitamento do 

tempo de aprendizagem, como enfatiza Kenski (2000): 

A característica desta nova forma de ensinar é a ampliação de 

possibilidades de aprendizagem e o envolvimento de todos os que 

participam do ato de ensinar. A prática de ensino envolvida torna-se 

uma ação dinâmica e mista. Mesclam-se nas redes informáticas - na 

própria situação de produção/aquisição de conhecimentos - autores e 

leitores, professores e alunos. A formação de “comunidades de 

aprendizagem” em que se desenvolvem os princípios do ensino 

colaborativo, em equipe, é um dos principais pontos de alteração na 

dinâmica da escola. Além disso, as informações coletadas nos 

diversos ambientes e meios tecnológicos, em permanente 

transformação, devem ser analisadas e discutidas, não mais como 

verdades absolutas, mas compreendidas criticamente como 

contribuições para a construção coletiva dos conhecimentos que irão 

auxiliar na aprendizagem de cada um. (KENSKI, 2000, p.5). 
 

 

 

Certamente, o advento do EAD se dá pelo impacto tecnológico que a internet, a 

partir dos gêneros dela oriundos, instaura sobre seus usuários. Além disso, um ambiente 

virtual de aprendizagem parece promover nos participantes uma interação mais 

dinâmica, democrática e constante, uma vez que todos podem opinar, discordar, 

concordar, refletir acerca do mesmo objeto, algo que nem sempre é possível no ensino 

presencial. Nesse último contexto, o aluno, frequentemente, entra e sai de sala de aula 

com uma dúvida ou uma reflexão não externada, por motivos diversos e que não cabe a 

essa tese discutir, o que não costuma ocorrer no EAD, exatamente pelo caráter mais 

interativo dessa modalidade. Assim, vemos nos fóruns de discussão uma oportunidade 
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impar de verificarmos a formação de cadeias referenciais bastante produtivas, pois são 

vários participantes referindo-se a um mesmo objeto/referente. 

Paiva (2010), tomando como ponto de partida o correio eletrônico – gênero 

muito comum e relevante no meio eletrônico e no ensino à distância -, enfatiza que: 

Ter acesso ao correio eletrônico é hoje uma questão de inclusão 

social. O e-mail gerou uma revolução nas relações humanas, 

especialmente na área educacional, e merece ser mais estudado. Como 

todo sistema complexo, o gênero é um sistema aberto e novas 

possibilidades de gerenciamento e de produção de texto podem surgir. 

Consequentemente, novas mudanças no comportamento 

discursivo poderão acontecer, cabendo a nós, os cientistas da 

linguagem, estarmos atentos a esse novo gênero. (PAIVA, 2010, 

p.107). (grifo nosso) 
 

No que concerne às mudanças discursivas apontadas por Paiva (op.cit.) a 

respeito do correio eletrônico, parece que se pode afirmar o mesmo acerca do papel do 

fórum no EAD, e de todos os outros gêneros envolvidos no processo de ensino a 

distância. Se pensarmos no ensino presencial, muito provavelmente teríamos a 

oportunidade de recorrer a cadeias referenciais tão ricas em retomadas, uma vez que o 

professor é, frequentemente, o detentor do saber e, consequentemente, da fala. No EAD, 

o aluno participa diretamente da construção do conhecimento por meio dos fóruns de 

discussão. 

Por isso, nesta pesquisa, serão analisadas a produtividade e as particularidades 

dos fóruns de discussão na produção/compreensão textual, priorizando, nos processos 

de referenciação, a construção e evolução dos referentes (tidos como objetos de 

discurso
8
) por meio da depreensão das CRs, em fóruns

9
 de duas disciplinas de cursos da 

                                                 
8
 Objeto de discurso, em linhas gerais, é aquilo que a referência constrói na interação, tem relação com o 

tópico discursivo. 
9
 O fórum enquanto gênero textual, bem como diversos outros gêneros digitais, parece ainda estar em 

construção. Isso se dá não só pelo caráter inovador desses textos, mas também pela adaptação que as 

ferramentas tecnológicas vão sofrendo ao longo do percurso, o que pode contribuir no sentido de 
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universidade selecionada para esta pesquisa, a saber: Análise Textual e Linguística. A 

primeira disciplina é comum a todos os cursos da instituição, por isso possui alunos de 

diversos cursos. Já a segunda é exclusiva do curso de Letras.   

No entanto, como o gênero fórum de discussão parece reproduzir características 

da oralidade – como elaborarei a seguir em nossa hipótese –, mesmo no ambiente 

digital, entendo que será necessário contrastar nossa análise com algum outro texto da 

oralidade. Por isso, selecionei a transcrição de cinco programas de TV que promovem 

discussões acerca de diversos assuntos, tal como o nosso fórum de discussão via 

internet. Entendemos, assim, que utilizar a Referenciação é uma das maneiras de estudar 

essa transposição da modalidade oral para a modalidade escrita, promovendo, inclusive, 

variação ou até mesmo mudança intergenérica. A introdução, a retomada e o 

esgotamento dos referentes apresentam-se como alguns dos aspectos linguísticos que 

poderiam sofrer maior variação do texto escrito que se quer oral, em face de sua herança 

sociohistórica-discursiva.  

Antes, o fórum sempre foi conhecido como um gênero oral voltado para a 

discussão de problemáticas em comunidades civis e institucionais, a fim de, pela 

exposição das opiniões diversas em um amplo debate, encontrar coletivamente 

mecanismos e estratégias que viessem a solucionar as dificuldades que lhe deram 

origem. Etimologicamente, “fórum” vem do latim e significa "praça pública", o local 

nas antigas cidades romanas onde se realizavam as assembleias populares. Os fóruns de 

discussão via internet carregam, portanto, em sua proposta comunicativa, a herança do 

debate público, inserido neste novo meio, no conjunto de características discursivas que 

definem o ambiente virtual. 

                                                                                                                                               
compreender a relação entre fatores socioinstitucionais e fatores linguístico-textuais e como esses fatores 

dialogam em sua (re)construção. 
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Tradicionalmente, os estudos da fala analisam como se instaura a conversação, 

definida por Fávero et ali (2005, p.15) como “atividade na qual interagem dois ou mais 

interlocutores que se alternam constantemente [...]”. Nesse sentido, o fórum de 

discussão assemelha-se bastante à sua contraparte oral, uma vez que há constante troca 

de “turnos”, se utilizarmos um termo típico da análise da conversação, ou postagens, 

numa linguagem mais próxima dos fóruns digitais. Além do mais, a construção de um 

fórum de discussão se dá exatamente nessa troca interacional. Falando do hipertexto, 

Coscarelli (2012, p.157) advoga que a intervenção do leitor é fundamental para a 

construção dos sentidos, o que é uma realidade da modalidade oral.  

No que concerne à escrita, o discurso acadêmico é, tradicionalmente, tomado 

como modelo nos fóruns educacionais em EAD, sem contar com as exigências do 

próprio suporte desse gênero, a internet, que, nesse caso, exige que se façam as 

postagens por escrito. Entretanto, ainda que seja ensino a distância (EAD), via internet, 

há a expectativa de se manter o calão próprio do contexto acadêmico.  

 

 

2. Hipótese de pesquisa. 

 

 

Os objetivos desta tese, bem como suas perguntas de pesquisa, advêm da 

seguinte hipótese, a ser explorada a partir da elaboração deste estudo: 

 

• Devido à natureza sociointeracional dos fóruns (assíncrono, escrito, mas 

com características da interação oral), a nossa hipótese é a de que haverá 
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maior explicitação dos referentes, por meio de anáforas associativas 

(inferências), elipses, repetições e pronominalizações, em detrimento a 

outras estratégias de referenciação mais implícitas, porém com possíveis 

encaminhamentos discursivos da oralidade, pois o gênero em questão 

assume uma modalidade híbrida dada sua herança oral. O termo FÓRUM 

DE DISCUSSÃO aponta para uma interação face a face, comum na 

oralidade, manifestando-se, no entanto, na modalidade escrita, portanto, 

partimos do pressuposto de que, do ponto de vista sociohistórico, trata-se 

de um gênero originalmente oral, mas transposto para a modalidade 

escrita em razão dos suportes digitais para ele criados. 

 

Em outras palavras, o que propomos é que nessa transição (oral/escrito), o 

gênero assume uma modalidade híbrida: com marcas da escrita, mas com 

encaminhamentos discursivos típicos da oralidade.
10

 

Para este fim, apoiaremo-nos na teoria da Referenciação sociocognitivamente 

concebida, no sentido de verificar a hipótese aqui proposta por meio do levantamento 

das estratégias referenciais em cada um dos textos. A teoria da Referenciação parece-

nos colaborar com a pesquisa linguística no que concerne às escolhas lexicais e 

referenciais dos diversos gêneros textuais existentes em nossa realidade discursiva, uma 

vez que aponta para as escolhas referenciais pertinentes àquele contexto/co-texto. Isso 

posto, tal levantamento verifica possíveis marcas linguísticas que apontam para 

semelhanças e diferenças entre os gêneros. Nesse sentido, citamos Silva (2007, p.635): 

 

                                                 
10

 Cf. Souza (2010, p.16): “O discurso eletrônico pode assumir formas que guardam extrema semelhança 

com o discurso oral, sendo, portanto, uma modalidade de uso da linguagem que frequentemente escapa a 

um enquadramento que se sustente em noções convencionaos sobre a escrita e a oralidade.” 
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a preferência por nome, pronome ou anáfora zero na retomada de um 

referente não é meramente uma questão de fala vs. escrita, mas que o 

gênero de discurso e o tipo de texto têm um peso substancial nessa 

escolha. (SILVA, 2007, p. 635). 
 

 

 

 

3. Objetivos e questões de pesquisa. 

 

O objetivo geral deste trabalho é verificar de que modo se processa a 

organização das cadeias referenciais (CRs) nas interações professor-tutor e aluno no 

ambiente digital dos fóruns de EAD em disciplinas específicas.  

Em correlação com o objetivo geral, definem-se os objetivos específicos, a 

saber: 

i. Identificar quais estratégias referencias são utilizadas na construção de 

CRs em duas dimensões: tanto do professor-tutor, responsável pela 

seleção, pelo fomento e pelo monitoramento dos temas para discussão, 

como do aluno, produtor de respostas concernentes aos fomentos do 

professor e, simultaneamente, cofomentador da discussão através de 

possíveis réplicas a postagens do professor-tutor e de outros colegas 

participantes do fórum;  

ii. Verificar, a partir de uma análise contrastiva com um gênero oral
11

, se há 

estratégias referenciais e/ou marcas linguísticas mais comuns que possam 

                                                 
11

 O gênero oral em questão é o programa Estúdio I, da rede de TV Globonews, que estrutural e 

funcionalmente (em termos de propósitos comunicativos) assemelha-se, significativamente, a debates ou 

fóruns de discussão orais. 
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credenciar o fórum como gênero textual no ambiente digital e não como 

mero suporte de gêneros; 

iii. Verificar se o fórum digital seria ou não a contraparte escrita de um 

gênero que se constitui como sendo essencialmente oral: o fórum. 

 

 Esses objetivos podem ser traduzidos em perguntas norteadoras, ou questões de 

pesquisa, assim recortadas: 

 

a) Quais são as estratégias referenciais mais frequentes nos fóruns de discussão 

(fóruns de EAD e Programa de TV analisados)? 

b) Em que sentido a fabricação das CRs contribui para a compreensão dos 

mecanismos de ativação, manutenção, evolução e esgotamento referentes em um 

gênero digital – o fórum de discussão e em um gênero oral constrastivo, o 

programa de TV Estúdio I? 

c) As estratégias referenciais mais frequentes apontam para o fórum como um 

gênero textual oral – e não um suporte de gêneros - transposto para o texto 

escrito devido à sua natureza digital? Em outras palavras, a frequência das 

estratégias referenciais suficientemente sistemática para contribuir na tipificação 

dos fóruns de EAD como gênero textual e como contraparte do gênero fórum de 

discussão na oralidade?  

 

O contraste aqui proposto entre um gênero digital que, segundo Marcuschi 

(2010) possui uma contraparte “real”, com um gênero genuinamente oral, através da 

verificação das estratégias de referenciação mais relevantes dará suporte analítico para a 
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comprovação ou não da hipótese de que o fórum de discussão educacional se trata de 

um gênero textual digital e não um mero suporte de gêneros. Segundo Crystal (2013, 

p.32), “a natureza das diferenças entre fala e escrita é clara o suficiente, mas ainda falta 

profundidade de detalhes sobre alguns critérios de comparação”, e o mesmo pode se 

inferir para os gêneros digitais. Desse modo, a estrutura e a linguagem desses “novos 

gêneros” oferece-nos um terceiro elemento ao binômio fala x escrita: o digital. 

 

 

 

Para explorarmos essas questões de pesquisa, este trabalho será desenvolvido em 

quatro capítulos, além desta introdução, que delimitou o tema e apresentou os objetivos 

e as perguntas norteadoras da investigação. No primeiro capítulo, discorro acerca das 

noções teóricas pertinentes a este trabalho, tal como considerações a respeito do EAD, 

da teoria dos gêneros e da Referenciação. No segundo capítulo, descrevemos a 

metodologia adotada bem como a apresentação dos corpora. O terceiro, por sua vez, é 

voltado para a análise dos dados obtidos através do levantamento das estratégias 

referenciais dos textos dos corpora e a discussão dos resultados. A seguir, apresentamos 

nossas considerações finais, em que retomamos as perguntas de pesquisa, procurando 

respondê-las sob a luz dos resultados da análise, e propomos desdobramentos futuros 

para o estudo desses temas. 
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I. NOÇÕES TEÓRICAS PERTINENTES 

 

Este capítulo trata do conteúdo teórico norteador desta tese. Nele, discorro 

acerca da história e da funcionalidade do EAD, dos fóruns educacionais, bem como da 

teoria da referenciação, sociointerativamente concebida, para o levantamento das 

cadeias referenciais dos corpora deste trabalho. Além disso, discuto se esses fóruns 

educacionais constituem-se como gênero textual ou suporte de gêneros, a partir de um 

breve panorama sobre a teoria dos gêneros.  

O espaço reservado para discorrermos a respeito do EAD se justifica pelo fato 

de o gênero em tela – os fóruns de discussão educacionais – emergir de um contexto 

discursivo maior, em outras palavras, uma área de atuação educacional que é 

exatamente o Ensino a Distância. Logo, parece-nos impossível tratar o fórum como 

gênero textual sem antes percorrer alguns caminhos a respeito do contexto sócio-

histórico em que esses textos se inserem.  

Por essas e outras motivações, utilizamo-nos de um gênero específico dentro do 

contexto do EAD e, por essa razão, precisamos nos apoiar também em alguns conceitos 

que emergem da teoria dos gêneros, o que também fazemos neste capítulo, 

principalmente no que tange ao surgimento dos gêneros digitais via internet e à noção 

de suporte de gêneros.
12

 

 Definida a questão do gênero textual, delimitamos o foco linguístico, dentre os 

vários fenômenos linguísticos que caracterizam o fórum, a partir da teoria da 

                                                 
12

 Alguns autores, como Marcuschi (2003), por exemplo, advogam que há suportes de gêneros, ou seja, 

um locus físico por meio do qual o gênero será publicado, publicisado.  
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Referenciação: o levantamento das estratégias referenciais formadoras de cadeias 

referenciais.  Tal escolha se deve à natureza híbrida do gênero em questão – fórum de 

discussão educacional – que, conforme nossa hipótese, está na interface 

oralidade/escrita. Por isso, discorreremos um pouco a respeito dessa teoria linguística 

advinda da chamada Linguística Textual ou Linguística do Texto, que entende o texto 

como o próprio lugar da interação.
13

 

 

 

1.1 Considerações sobre o EAD – histórico e funcionalidade 

 

Começo esta seção recapitulando a história do Ensino a Distância no Mundo e 

no Brasil, além de sua relevância no cenário educacional desde os anos de 1970 do 

século passado.   

 As publicações de caráter científico acerca do EAD ainda são escassas, apesar 

de essa modalidade ter sido criada ainda no século XIX. De acordo com alguns sítios e 

blogs da internet, essa modalidade de ensino surgiu ainda no século XIX, como nos 

mostra o blog “novas formas de ensino a distância”
14

: 

 
Em 1833, um anúncio publicado na Suécia já se referia ao ensino por 

correspondência, e na Inglaterra, em 1840, Isaac Pitman sintetizou os 

princípios da taquigrafia em cartões postais que trocava com seus 

alunos. No entanto, o desenvolvimento de uma acção 

institucionalizada de educação a distância teve início a partir da 

metade do século XIX. 

Em 1856, em Berlim, Charles Toussaint e Gustav Langenscheidt 

fundaram a primeira escola por correspondência destinada ao ensino 

de línguas. Posteriormente, em 1873, em Boston, Anna Eliot Ticknor 

criou a Society to Encourage Study at Home. Em 1891, Thomas J. 

                                                 
13

 Cf. Koch (2006). 
14

 Disponível em:  <http://novasformasdensinoadistancia.blogspot.com/2009/11/como-e-quando-surgiu-o-

ensino-distancia.html>. Acesso em: 07 set. 2011. 

http://novasformasdensinoadistancia.blogspot.com/2009/11/como-e-quando-surgiu-o-ensino-distancia.html
http://novasformasdensinoadistancia.blogspot.com/2009/11/como-e-quando-surgiu-o-ensino-distancia.html


28 

 

Foster iniciou em Scarnton (Pensilvânia) o International 

Correspondence Institute, com um curso sobre medidas de segurança 

no trabalho de mineração. 

Em 1891, a administração da Universidade de Wisconsin aceitou a 

proposta de seus professores para organizar cursos por 

correspondência nos serviços de extensão universitária. Um ano 

depois, o reitor da Universidade de Chicago, William R. Harper, que 

já havia experimentado a utilização da correspondência na formação 

de docentes para as escolas dominicais, criou uma Divisão de Ensino 

por Correspondência no Departamento de Extensão daquela 

Universidade. 

Por volta de 1895, em Oxford, Joseph W. Knipe, após experiência 

bem-sucedida preparando por correspondência duas turmas de 

estudantes, a primeira com seis e a segunda com trinta alunos, para o 

Certificated Teacher’s Examination, iniciou os cursos de Wolsey Hall 

utilizando o mesmo método de ensino. Já em 1898, em Malmö, na 

Suécia, Hans Hermod, diretor de uma escola que ministrava cursos de 

línguas e cursos comerciais, ofereceu o primeiro curso por 

correspondência, dando início ao famoso Instituto Hermod. 
 

 

 De acordo com Nogueira e Moraes (sine loco, p.6), o EAD
15

, no Brasil, ganha 

terreno com o movimento governamental de adaptar a educação às necessidades das 

indústrias, porque se esperava que o investimento em educação pudesse garantir o 

crescimento econômico do país. Por isso, segundo as autoras: 

 
A educação a distância surgiu da necessidade de formação e 

qualificação profissionais de pessoas que não tinham acesso e/ou 

condições de frequentar um estabelecimento de ensino presencial.  

Assim, a EaD evoluiu juntamente com as tecnologias desenvolvidas 

em cada momento histórico, as quais influenciam não só ambiente 

educativo, mas a sociedade como um todo. (NOGUEIRA e 

MORAES, op.cit., p.6). 

 

 Não se pode esquecer de que, ao final da segunda grande guerra, houve um 

nítido aumento na demanda pela educação em massa, que pudesse contribuir para o 

fortalecimento ou restauração do desenvolvimento dos países arrasados pela guerra. 

                                                 
15

 Cabe ressaltar que há autores que utilizam a forma “o EAD” (o Ensino a Distância) e outros que 

utilizam “a EAD” (a Educação a Distância) , não havendo, portanto, uniformidade no tratamento dessa 

sigla. Neste trabalho, optamos pela forma “o EAD”. 
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Formou-se , assim, um cenário promissor para novas iniciativas de ensino, o que 

também inclui o Ensino
16

 a Distância. 

 

 De acordo com Nogueira; Moraes (op.cit, p.7): 

Inicialmente, a educação a distância manteve como base os materiais 

impressos. Posteriormente, advieram o rádio e a televisão, aliados ao 

material impresso. Com o advento da informática, a EAD também 

incorporou o computador, e mais recentemente, a tecnologia de 

multimeios, que combina textos, sons, imagens, assim como 

mecanismos de geração de caminhos alternativos de aprendizagem 

(hipertextos) e instrumentos virtuais interativos (programas tutoriais 

informatizados) etc.  

Neste sentido, a educação a distância, inicialmente utilizada como 

recurso para superação de deficiências educacionais, qualificação 

profissional e aperfeiçoamento ou atualização de conhecimentos, cada 

vez mais é também usada em programas que complementam outras 

formas tradicionais de interação face-a-face. (NOGUEIRA;MORAES, 

op.cit., p.7) 

 

 No que tange à criação de cursos a distância, várias universidades se apresentam 

como pioneiras mundo a fora. Especialmente a década de 1970 revelou-nos diversos 

esforços voltados para a abertura de cursos universitários a distância. Em 1971, a Open 

University, na Inglaterra, matriculou sua primeira turma. Essa universidade foi criada 

exclusivamente para oferecer cursos na modalidade EAD, voltados para alunos que 

trabalhavam em tempo integral e precisavam estudar em tempo parcial, uma vez que, 

tradicionalmente, as universidades britânicas exigiam dos discentes dedicação 

exclusiva. Cronologicamente, podemos listar: 

                                                 
16

 Ensino a distância ou Educação a distância. Além disso, o MEC (Minstério da Educação) optou por não 

usar crase na expressão, o que seguimos neste trabalho. 
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1971 – Início do funcionamento da Open University, em Londres. 

1973 – Início do funcionamento da Universidad Nacional de Educación a Distancia da 

Espanha, em Madrid. 

1975 – Transformação da Arthabasca University do Canadá em universidade 

exclusivamente a distância. 

1975 – Início do funcionamento da Fernunversitat, em Hagen, Alemanha. 

1977 – Fundação da Universidad Abierta de Venezuela. 

1978 – Criação da Uned Costa Rica. 

 A experiência advinda da década de 1970 pôde promover um salto histórico no 

que concerne ao EAD, na década subsequente. Os problemas de acesso precisam ser 

solucionados pelas tecnologias de informação da comunicação, o que fomenta o 

desenvolvimento da fibra ótica, da TV a cabo, dos satélites e das redes de computadores 

(Cf. MORAES, 2010, p.30).  Assim, a relação professor-aluno, que parecia extremamente 

distanciada por essa modalidade de ensino, começa a receber apoio tecnológico para a 

reaproximação dessas duas partes essenciais ao processo de ensino aprendizagem. 

Segundo Moraes (2010, p.30), os estudantes começam a receber material didático 

organizado pelo professor e, então, inicia-se a necessidade de feedback de ambas as 

partes, “substituindo em certa medida a interação face a face da sala de aula.”. 

 Considerando o EAD no Brasil, historicamente, a mudança da capital do Rio de 

Janeiro para Brasília, os investimentos em especial na indústria automobilística, dentre 

outros fatores, fizeram com que se enxergasse uma mão de obra pouco qualificada. 

Percebiam-se sérios problemas na educação básica, por isso o surgimento de cursos 
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como o Telecurso 2000, com aulas pela TV, transmitidas pela manhã, bem cedo, antes 

do início da jornada de trabalho. 

 De acordo com Pereira (2007, p.22), em 1996, o MEC lançou o programa mais 

abrangente de Ensino a Distância do país, o TV Escola, voltado para a capacitação de 

professores dos ensinos fundamental e médio da rede pública, Segundo o autor, em 

1999, o canal já tinha 38,95% de sua programação formada por programas próprios, o 

restante advindo de redes estrangeiras. Assim, a partir da criação do TV Escola, várias 

escolas passaram a receber televisores, aparelhos de videocassete, antenas parabólicas, 

fitas de vídeo, etc., a fim de propagar o ensino a distância, auxiliando a formação de 

professores e alunos por toda a nação. 

 Hodiernamente, o mercado de trabalho, de modo geral, parece clamar por 

indivíduos cada vez mais especializados e, por isso, há, ainda na voz de Moraes (2010, 

p.22), uma “massificação do ensino superior” e, segundo ele, “A educação a distância 

parece constituir uma tentativa de resposta  a determinados desafios e necessidades 

novas.” O autor acrescenta ainda: 

Outro desafio é constituído pelas situações vivenciais peculiares de 

contingentes significativos da população jovem e também dos adultos 

(os não jovens), que estão além da chamada “faixa etária adequada” 

de 18 a 24 anos e que demandam o ensino superior que não tiveram. 

Essa circunstância tem levado alguns a chamar a EAD de 

“universidade de segunda chance”. Existe ainda a situação do “não 

jovem” que busca complementação ou atualização daquela formação 

que já teve (extensão, formação permanente, pós-graduação ou uma 

segunda carreira). (MORAES, 2010, p.22) 

 

 Ademais, não podemos nos esquecer de que a expectativa de vida em países 

como o Brasil vem aumentando nos últimos tempos. Moraes (op.cit., p.23) aponta para 
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o que se chama na literatura a respeito do EAD de long-life learning. Em outros termos, 

esse aumento deve refletir na necessidade de aprimoramento do conhecimento e/ou das 

técnicas voltadas para o mercado de trabalho, onde o EAD avulta-se como meio 

condizente com as demandas de falta de tempo deste século. 

 O mesmo autor advoga ainda que se considerarmos a expectativa de vida do 

brasileiro em 1930, por exemplo, 50 anos, o conhecimento científico adquirido no 

ensino médio ou na faculdade era praticamente o mesmo até sua morte. Já nos anos 

2000, a expectativa de vida do brasileiro cresce abruptamente, beirando, hoje, segundo 

dados do Banco Mundial, os 75 anos de idade, e o país se consolida como uma nação 

também industrializada, apesar de ainda fortemente agrícola. Não podemos deixar de 

citar também o respeito que o Brasil adquiriu no mundo dos negócios devido ao seu 

crescimento econômico, mesmo em tempos de crise, independentemente de bandeiras 

políticas.  Por isso, o “selo de validade” de seu conhecimento científico torna-se 

bastante curto ao longo de sua vida. Em posse de tais informações, Moraes (2010, p.25) 

elenca alguns fatores que, como resposta peculiar a essas necessidades, o EAD se 

potencializa, a saber: 

 Experiências anteriores de processos e empreendimentos que propiciam o estudo 

independente (ou a autoinstrução), tais como ensino por correspondência, ensino 

supletivo, etc.; 

 Existência de tradições na produção (já em escala industrial) de materiais 

didáticos para esse tipo de aprendizagem (livro didático ou de estudo 

independente); 
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 Popularização e barateamento de novas tecnologias de comunicação (a 

telemática). 

 

Esse último fator, hoje, em países desenvolvidos e, até mesmo em locais mais 

distantes dos grandes centros aqui no Brasil, parece ser um dos maiores catalisadores do 

ensino a distância, principalmente por meio da internet. 

Rojo et alii (2012, p.111) consideram que o EAD promove oportunidades de 

reestruturação dos modos de aprender dos alunos, bem como a adoção de uma cultura 

de comunicação e colaboração mediada por processos digitais.  Para os autores, para 

que se tenha determinada vivência em uma cultura digital, devem ser considerados 

alguns aspectos, tais como: 

a) a adoção de novas ferramentas de comunicação (síncronas e assíncronas) e 

espaços de informação hipermidiáticos; 

b) a concordância com objetivos comuns de interação em contexto digital, em 

que na maior parte do tempo a interação é publicamente disponibilizada, o 

que expõe a produção escrita do professor-aluno aos pares, de modo não 

experienciado previamente; 

c) a colaboração a distância com os pares; 

d) a entrada em uma cultura de curiosidade e experimentação; 

e) a atribuição de novas imagens para si, seus pares e seus professores e para a 

própria educação. 
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Outro caminho bastante profícuo percorrido pelo EAD no mundo diz respeito ao 

que se chama nivelamento dos estudantes. Nesse sentido, o caso da Califórnia merece 

destaque. Segundo Moraes (op.cit., p.27): 

 

Dezenas de estudos sobre o ensino superior norte-americano apontam 

para esse problema – a formação deficiente do ensino médio e a 

carência, entre os jovens que ingressam nas faculdades, de habilidades 

e conhecimentos minimamente adequados à progressão nos cursos 

superiores. A situação se agrava, por suposto, nas famílias pobres 

sobretudo de negros e hispânicos – famílias em que esse jovem é o 

primeiro, em gerações, que tem a oportunidade de chegar à faculdade 

(quando não a própria escola). Imagine a situação da Califórnia – 

onde quase metade do contingente matriculado nas faculdades 

públicas vivia essa situação e, em suas casas, falava algo que apenas 

de longe se aproximava do Inglês culto requerido para a leitura dos 

livros-texto. O que ocorreu em grande parte das escolas superiores 

norte-americanas, sobretudo depois de 1980, foi a criação de 

programas de “educação remedial”[...] (MORAES, 2010, p.27) 

 

 Os fóruns de discussão, independentemente do modelo de EAD adotado
17

, são 

textos extremamente importantes no processo de ensino/aprendizagem, uma vez que 

promovem a comunicação/interação entre o professor/tutor e os alunos. Ainda que haja 

outros gêneros que caracterizem o Ensino a Distância, tais como o email, a vídeo aula, 

as apostilas, o conteúdo on-line etc., nenhum desses outros gêneros configura-se tão 

relevante e eficaz para o aprendizado como os fóruns.  

Por isso, na seção seguinte, vou abordar teoricamente a questão dos fóruns como 

gênero textual possivelmente híbrido e não como mero suporte de gêneros, uma vez que 

                                                 
17

 Sabe-se que as Universidades que oferecem cursos a distância possuem diferentes modelos de ensino, 

mas, de modo geral, devem seguir os Referenciais de Qualidade impostos pelo Ministério da Educação. 

Mesmo assim, alguns modelos possuem vídeo aulas, outros não, e assim por diante, mas todos ainda 

parecem utilizar o fórum de discussão como parte do modelo de ensino. 
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essa é uma das propostas desta tese. Para tal, utilizo-me de alguns autores da teoria dos 

gêneros, como Marcuschi (2005), Swales (1990) e Bronckart (1999), dentre outros.  

 

 

 

1.2 Fórum de discussão do EAD – gênero ou suporte? 

 

 

Uma vez que este estudo se propõe a refletir acerca dos fóruns de discussão 

educacionais à luz da teoria da referenciação, torna-se necessária a análise desse texto 

enquanto gênero textual, bem como também realizar confrontação com possíveis 

tentativas de situar o fórum somente como um suporte digital para outros gêneros. 

 

1.2.1 Conceituando o gênero 

 

No Brasil, a teoria dos gêneros parece circular no meio acadêmico, com mais 

frequência, a partir da publicação dos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) em 

meados da década de 90 do século passado, conforme atesta Rojo (2005, p.184). Por 

isso, ministrar aulas de línguas nas escolas por meio das noções de gênero chegou a 

constituir modismo. Entretanto, esse tema vem sendo estudado desde a década de 60, no 

mundo, com o advento da Linguística Textual, da Análise da Conversação e das 
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diferentes linhas de Análise do Discurso.
18

 Isso posto, não podemos nos esquecer da 

célebra afirmação de Bahktin: "Cada campo de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados" (BAKHTIN, 1979, p. 280), o que significa dizer 

que toda comunicação é realizada por meio de um determinado gênero textual, seja oral, 

escrito ou digital.  

 Neste trabalho, seguiremos a orientação de Marcuschi (2005, p.19), que aposta 

nos gêneros como “fruto do trabalho coletivo” e como instrumentos de ordenação e 

estabilização das atividades comunicativas do dia-a-dia. Em outras palavras, encerra-se 

a crença de que a comunicação se dá por meio de palavras ou frases, mas sim por meio 

de gêneros textuais diferentes, que se adaptam às diferentes necessidades comunicativas 

do homem.  

Exatamente por essa mesma razão, Swales (1990) faz questão de apurar que essa 

noção discursiva de gêneros não se refere à tradicional teoria de gêneros literários 

(lírico, dramático e épico-narrativo, conforme a tradição escolar), mas a diferentes 

categorias de discurso: “Ainda hoje, a noção de gênero é usada para se referir a uma 

categoria distinta de discurso de qualquer tipo, oral ou escrito, com ou sem aspirações 

literárias.”
19

 (SWALES, 1990, p.33) 

Dessa forma, os gêneros apresentam-se como práticas sociodiscursivas 

monitoradas pelo conhecimento linguístico do falante, em outras palavras, a escolha do 

gênero é ancorada nas intenções dos interlocutores e no contexto. Ainda segundo 

Marcuschi (2005, p.22), não há comunicação verbal que não emerja por meio de um 

gênero. Logo, os gêneros são situados historicamente e traduzem, por isso, a realidade 

social de determinada sociedade. É nesse sentido que Marcuschi (op.cit., p.20) advoga 

                                                 
18

 Cf. Rojo (2005, p.184-236). 
19

 Original: “Indeed today, genre is quite easily used to refer to a distinctive category of discourse of any 

type, spoken or written, with or without literary aspirations.” 
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que “os gêneros textuais surgem, situam-se e integram-se funcionalmente nas culturas 

em que se desenvolvem.”.  

A relevância do estudo de gêneros aponta para o fato de que a sua apropriação 

parece-nos surgir como mecanismo fundamental de socialização e de inserção do 

falante nas atividades comunicativas humanas. Por isso, os gêneros textuais operam 

como forma de legitimação discursiva (cf. Bronckart, 1999, p.103).  Assim, parece 

consensual o que Bonini (2001, p.8) afirma: “o fato de que a língua, do ponto de vista 

de sua práxis, reflete, através do gênero principalmente, os padrões culturais e 

interacionais da comunidade em que está inserida”.  

 Por essas e outras razões, estudiosos diversos propõem que o estudo dos gêneros 

é fundamental para qualquer atividade discursiva (oral ou escrita). Swales (1990), por 

exemplo, propõe uma visão integrada de gênero que engloba os participantes da 

comunidade discursiva, os eventos comunicativos e as convenções socioculturais, cada 

elemento convergindo na direção de uma mesma finalidade que, certamente, é o de 

alcançar o propósito comunicativo pretendido. Assim, o autor chega à seguinte 

definição: 

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 para o gênero. Essas razões moldam a estrutura esquemática 

do discurso e influenciam e impõem limites à escolha do conteúdo e 

de estilo. (SWALES, 1990, p.58)
20 

 

                                                 
20

 “A genre comprises a class of communicative events, the members of which share some set of 

communicative purposes. These purposes are recognized by the expert members of the parent discourse 

community, and thereby constitute the rationale for the genre. The rationale shapes the schematic 

structure of the discourse and influences and constrains choice of content and style.” (SWALES, 1990, 

p.58) 
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 Por sua vez, Marcuschi (2005, p.19) define os gêneros textuais como: 

Entidades sociodiscursivas e formas de ação social incontornáveis em 

qualquer situação comunicativa. (…) Caracterizam-se como eventos 

textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos. Surgem 

emparelhados a necessidades e atividades socioculturais, bem como 

na relação com inovações tecnológicas, o que é facilmente perceptível 

ao se considerar a quantidade de gêneros textuais hoje existentes (…). 

(MARCUSCHI, 2005, p.19) 

 

 Destarte, surge, em Swales, outra relação bastante profícua: a de gênero e 

comunidade discursiva. A partir do conceito de que os gêneros comportam-se como 

entidades dinâmicas, passíveis de transformações de acordo com as condições sociais e 

históricas em que são produzidos, além de importantes ferramentas de integração do 

passado e do presente como construções históricas, os gêneros mantém certa 

estabilidade, mas também evoluem de acordo com as necessidades de um mundo em 

constantes mudanças. Por isso, é possível reconhecer que os gêneros situam-se no 

âmbito de comunidades discursivas, nas quais são importantes as práticas e crenças de 

seus membros, pois cada comunidade tem seus objetivos particulares e, desse modo, é a 

própria comunidade que define quais são os gêneros relevantes para seus determinados 

objetivos.  

 A noção de comunidade discursiva, para Swales (1990, p.54) tem a ver com 

aqueles que usualmente utilizam determinado gênero e que, desse modo, têm maior 

conhecimento de suas convenções. Portanto, dominar razoavelmente os gêneros que 

determinada comunidade discursiva possui é uma das condições para dela fazer parte.  

Swales (1998) define o conceito de “comunidade discursiva” como espaço de circulação 

responsável pela (re)produção de um grande número de gêneros, os quais tem como 

função social a validação das atividades interacionais fora das comunidades. Swales 
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(2004), algum tempo depois, faz um adendo à noção de “comunidade discursiva” 

desenvolvendo o conceito de “comunidade de prática”, que designa um grupo de 

pessoas que se unem em torno de um mesmo tópico ou interesse. Essas pessoas 

pertencentes à comunidade de prática trabalham para encontrar meios de melhorar o que 

fazem, ou seja, na resolução de um problema na comunidade ou no aprendizado diário, 

através da interação. 

Em outras palavras, fazer parte de determinada comunidade discursiva – a partir 

da teoria dos gêneros – é manejar as convenções comunicativas e pragmáticas dessa 

comunidade. Isso posto, minha experiência docente no EAD sugere que professores e 

alunos só conseguem atingir os objetivos de um fórum de discussão quando entendem 

não só os objetivos sociodiscursivos imanentes ao fórum, como também as convenções 

– institucionais ou não – que envolvem o fórum enquanto gênero textual. 

 Charaudeau e Maingueneau (2006, p. 108) afirmam, ainda, que essa comunidade 

de “fala restrita” organiza-se em torno da formação de discursos que parecem deixar em 

segundo plano divergências de relacionamento ou de opiniões, uma vez que o 

compartilhamento do mesmo discurso aplicado em gêneros comuns parece ser o que 

define tal comunidade. No caso dos fóruns, temos um discurso acadêmico, oriundo de 

uma comunidade discursiva acadêmica.  

 Nesse sentido, os fóruns de discussão ora analisados possuem um propósito 

comunicativo bastante evidenciado na prática discursiva, que é a reflexão a respeito de 

conteúdos ministrados ao longo da disciplina, em que o professor é o mediador 

institucional, avaliativo, o especialista que tem por função provocar a discussão dos 

conteúdos, numa função didático-pedagógica. O professor se apresenta, então, como 
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coparticipante da construção coletiva de conhecimento, que se dá por meio da interação 

e não apenas pela transmissão dos conteúdos.  

 Nesse momento, cabe uma observação importante no que tange à tradição na 

classificação de algum texto enquanto gênero, que é exatamente a questão do propósito 

comunicativo. Hemais e Biasi-Rodrigues (2005, p.118), com base na proposta 

sociorretórica de John M. Swales, afirmam o seguinte: 

O conceito de propósito comunicativo, em sua concepção original, é o 

critério privilegiado na definição de gênero, embasa o gênero e 

determina não apenas a sua estrutura esquemática, mas também as 

escolhas em torno de conteúdo e estilo. [...] Em 1990, Swales já 

discutia a dificuldade de identificar com precisão o conceito de 

propósito comunicativo, especialmente a dificuldade de identificar 

claramente o propósito de um exemplar de gênero. Ao reavaliar o 

problema, Askehave & Swales entendem que o propósito 

comunicativo é menos visível do que a forma, e portanto, dificilmente 

servirá como critério básico para a conceituação de um gênero. [...] os 

membros mais experientes exploram o gênero, manipulando os 

elementos de intenção, posicionamento, forma e função para as suas 

intenções pessoais, e o fazem dentro dos propósitos socialmente 

reconhecidos. (HEMAIS e BIASI-RODRIGUES, 2005, p.118). 

 

 Com base nessas palavras, reconheço que o propósito comunicativo do fórum 

pode, via de regra, variar conforme os participantes ou até mesmo a partir do olhar de 

diferentes papéis sociais. O aluno, por exemplo, pode enxergar no fórum uma 

oportunidade de obter nota, em vez de construir conhecimento em coautoria com os 

colegas e com o professor. No entanto, essas diferentes perspectivas no que tange ao 

propósito discursivo do fórum não parecem afetar a sua constituição como gênero.  

 Assim, a partir dos autores abordados nesta seção, podemos propor que o fórum 

de discussão: 
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i) Marcuschi (2005) : é fruto do trabalho coletivo, onde todos os participantes 

constroem e reconstroem o texto, estabilizando a atividade comunicativa. 

Além disso, é por onde a comunicação se realiza efetivamente entre esses 

participantes, adaptando-se às suas necessidades comunicativas daquele 

momento, naquele contexto; 

ii) Swales (1990) : é uma categoria do discurso pedagógico-acadêmico, 

desenvolvido por comunidades discursivas específicas com um propósito 

comunicativo relativamente definido; 

iii) Bronckart (1999) : é um mecanismo de socialização e de inserção dos alunos 

juntamente com o professor, inserindo esses participantes na atividade 

comunicativa; 

iv) Bonini (2001) : reflete os padrões culturais e interacionais de uma geração cada 

vez mais digital, onde a educação e suas abordagens vêm mudando 

consideravelmente, a partir da migração – em certo sentido – para alguns 

gêneros digitais. 

 

           1.2.2 GÊNEROS DIGITAIS – o hibridismo fala/escrita. 

 

 Outra questão que vem à tona nesta tese é a que se refere ao fórum de discussão 

enquanto gênero escrito, porém oriundo da oralidade – conforme a hipótese deste 

trabalho. Em outras palavras, parece haver a possibilidade do surgimento de um gênero 
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híbrido. Por isso, faz-se relevante explorar essa questão, bem como a situação do fórum 

enquanto gênero digital.  

Marcuschi (2005, p.21) advoga que os gêneros textuais “Surgem emparelhados a 

necessidades comunicativas e atividades socioculturais, bem como na relação com 

inovações tecnológicas”, tanto no que concerne à produção oriunda do surgimento da 

escrita, como à ampliação dos gêneros dada pela “cultura eletrônica”, principalmente 

após o advento dos computadores pessoais. Além disso, o autor enfatiza que a internet 

configura-se como a aplicação mais notável da computação e, por meio dela, presencia-

se uma “explosão de novos gêneros e novas formas de comunicação, tanto na oralidade 

como na escrita.” (op.cit.) 

É exatamente nesse contexto que o fórum de discussão se insere, principalmente 

no que concerne ao hibridismo que esse gênero sugere. Cavalcanti (2012, p.1), por 

exemplo, advoga que, no ambiente virtual, a comunicação apresenta elementos tanto da 

modalidade escrita como da modalidade oral, o que se realiza de modo peculiar no 

contínuo de gêneros na comunicação digital mediada por computador. Nesse sentido, os 

participantes vão se entrosar mantendo – ou, ao menos, procurando manter – a 

conversação em torno de um conjunto de referentes comuns que nos parece ser o foco 

da interação verbal. Dessa forma, vamos agora verificar as características de ambas as 

modalidades existentes no fórum de discussão, tal como aqui considerado. Desse modo, 

algo bastante relevante acerca do estudo dos gêneros diz respeito à oralidade e à escrita, 

ou seja, as duas modalidades da língua produzem gêneros textuais diversos, aplicados 

na vida cotidiana a partir das mais diferentes situações e exigências comunicativas. 

Marcuschi (2005, p.21) aborda tal relação da seguinte maneira: 



43 

 

Aspecto central no caso desses e outros gêneros emergentes (gêneros 

digitais) é a nova relação que instauram com os usos da linguagem 

como tal. Em certo sentido, possibilitam a redefinição de alguns 

aspectos centrais na observação da linguagem em uso, como por 

exemplo a relação entre oralidade e escrita, desfazendo ainda mais 

suas fronteiras.(Grifo nosso). (MARCUSCHI, 2005, p.21). 

 

Apesar de o surgimento da escrita ter revolucionado as sociedades, isso não a 

torna superior ou inferior à oralidade. Povos ágrafos não parecem incapazes de pensar, 

ou inferiores a outros que são letrados. Por outro lado, “[...] é irrefutável [...] (que) o 

mundo em que vivemos não seria o que é, em todos os sentidos – econômico, político, 

social e até, quiçá, biológico – se a escrita não houvesse sido inventada.” 

(BITTENCOURT, 2006, p. 90). Todavia, é inegável que a escrita desenvolve gêneros 

aparentemente mais complexos que a oralidade. Todas as pessoas, ainda que em 

sociedades letradas, falam mais do que escrevem no seu dia a dia, por isso, a escrita 

parece necessitar de maior expertise, ou letramentos específicos, por parte do usuário da 

língua, a fim de que haja certo domínio desses gêneros textuais. 

Assim, uma vez que a escrita fez surgir uma cultura letrada, tudo indica que a 

informática – diretamente associada à internet – propaga uma cultura eletrônica, ou e-

cultura. Isso posto, a internet propicia várias formas de expressão, a partir de várias 

linguagens, utilizando palavras, sons, cores, etc., aliadas à rapidez da veiculação das 

diversas práticas sociais, tamanho o impacto das tecnologias digitais na vida moderna, o 

que não é diferente com os nossos fóruns de discussão.  

Mais uma vez, reportamo-nos à Marcuschi (2010, p.16) para enfatizar que: 

Neste quadro, três aspectos tornam a análise desses gêneros relevante: 

(1) seu franco desenvolvimento e um uso cada vez mais generalizado; 

(2) suas peculiaridades formais e funcionais, não obstante terem eles 

contrapartes em gêneros prévios; (3) a possibilidade que oferecem de 

se rever conceitos tradicionais, permitindo repensar nossa relação com 
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a oralidade e a escrita. Com isso, o “discurso eletrônico” constitui um 

bom momento para se analisar o efeito de novas tecnologias na 

linguagem e o papel da linguagem nessas tecnologias. Aqui estão 

algumas reflexões de caráter epistemológico e metodológico para uma 

melhor compreensão do tema na perspectiva da teoria dos gêneros. 

(MARCUSCHI, 2010, p.16). 

 

Entretanto, segundo o linguista, os gêneros emergentes nesse contexto, embora 

variados, têm, em sua maioria, gêneros similares em outros ambientes provenientes 

tanto da fala como da escrita, principalmente, se levarmos em conta o propósito 

comunicativo. Para fins de exemplificação, o autor considera o e-mail e a carta 

tradicional, que, segundo ele, são gêneros diferentes, embora o primeiro provenha do 

segundo, pois nasce com os mesmos fins comunicativos, porém ancorados em 

suportes
21

 diferentes. Por isso, o linguista propõe o seguinte quadro (2010, p. 37): 

 

GÊNEROS TEXTUAIS EMERGENTES NA MÍDIA VIRTUAL E SUAS 

CONTRAPARTES EM GÊNEROS PRÉ-EXISTENTES 

 Gêneros emergentes Gêneros já existentes 

1 E-mail Carta pessoal // bilhete // correio 

2 Bate-papo virtual em aberto Conversações (em grupos abertos?) 

3. Bate papo virtual reservado Conversações duais (casuais) 

4 Bate-papo ICQ (agendado) Encontros pessoais (agendados?) 

5 Bate-papo virtual em salas privadas Conversações (fechadas?) 

6 Entrevista com convidado Entrevista com pessoa convidada 

7 Aula virtual Aulas presenciais 

8 Bate-papo educacional (Aula participativa e interativa???) 

9 Vídeo-conferência Reunião de grupo/ conferência / debate 

                                                 
21

 A noção de suporte será amplamente verificada a seguir. 
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10 Lista de discussão Circulares/ séries de circulares 

11 Endereço eletrônico Endereço postal 

Quadro 1: Gêneros textuais emergentes na mídia virtual e suas contrapartes em gêneros pré-

existentes. (MARCUSCHI, 2010, p.37) 

 

O paralelo visto no quadro acima aponta para o estudo dos gêneros digitais, uma 

vez que a cultura eletrônica parece, a cada dia, adquirir papel cada vez mais relevante na 

vida cotidiana. Essa relevância se acentua se considerarmos os smartphones, tablets e 

outros suportes eletrônicos, que trazem consigo novas formas de comunicação e, 

consequentemente, novos gêneros textuais, como por exemplo os tuites, mensagens de 

até 140 caracteres da rede social Twitter, que podem promover informações, convites, 

reportagens, fatos cotidianos etc., sem contar o hoje muito popular Whatsapp, aplicativo 

de troca de mensagens instantâneas via smartphones. Além disso, não se pode negar que 

toda essa questão modifica a noção que se tem de interação social, uma vez que 

consegue alcançar mais e mais pessoas de uma só vez. 

Se voltarmos à nossa hipótese de fórum como gênero híbrido, torna-se relevante 

verificar que relações tal gênero possui com a oralidade. Nesse sentido, Marcuschi 

(1986, p.15) lista cinco características básicas para a organização elementar da 

conversação, que listaremos abaixo, cada qual seguida de um comentário acerca de sua 

implicação para o fórum de discussão. 

a) Interação entre pelo menos dois falantes – no fórum de discussão é 

construído, necessariamente, a partir de, ao menos, dois participantes, aluno 

e professor;  
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b) Ocorrência de pelo menos uma troca de falantes – no fórum, toda postagem 

do aluno requer uma postagem do professor em resposta; 

c) Presença de uma sequência de ações coordenadas – as postagens no fórum 

são em sequência temporal. As trocas de turno ocorrem quando uma nova 

postagem é publicada; 

d) Execução numa identidade temporal – mesmo que de forma assíncrona
22

, o 

professor responde aos alunos em até 48h uteis, e os alunos possuem um 

prazo institucionalmente estabelecido para realizar suas participações; 

e) Envolvimento numa interação centrada – os assuntos são provenientes das 

aulas ministradas em cada disciplina e moderados pelo professor. 

Outro ponto importante da proposta de Marcuschi (op.cit.) e que pode ser 

facilmente aplicado ao fórum, diz respeito à distribuição de turnos num esquema linear 

sequenciado, que Cavalcanti (2012) esquematiza da seguinte forma: 

 

A: fala e para; 

B: toma a palavra, fala e para; 

A: retoma a palavra, fala e para; 

B: volta a falar e para. 

 

                                                 
22

 Cabe-nos reiterar aqui que os fóruns de discussão aqui analisados não possui sincronismo, ou seja, 

trata-se de um modelo assíncrono de fórum, onde as postagens podem receber resposta do professor em 

até 48h uteis, por orientação institucional. Isso, todavia, parece-nos um pouco diferente de sua contraparte 

oral, além da ausência de elementos paralinguísticos como gestos, olhares, hesitações, etc.  
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Essa regra funciona de forma estável nas participações de alunos e professor nos 

fóruns de discussão aqui analisados. O professor ou algum aluno posta algo e para, 

esperando um comentário (fala e para); a seguir, alguém toma a palavra, seja em 

resposta a alguém ou realizando uma nova postagem e aguarda a interação de alguém 

(toma a palavra, fala e para); alguém que já tenha postado algo pode retomar a palavra, 

realizando uma espécie de tréplica, dando continuidade a determinada discussão 

(retoma a palavra, fala e para e volta a falar e para), tal como se vê na categorização de 

Marcuschi.  

No caso dos fóruns de discussão aqui analisados, reafirmo ser a contraparte 

digital, eletrônica, dos fóruns de discussão que ocorrem desde a antiguidade, ou seja, 

um lugar de discussões, debates, reflexões acerca de temas condizentes àquela 

comunidade discursiva. 

Em contrapartida, Marcuschi (2010) salienta que um dos desafios, neste novo 

contexto, vem sendo a noção de comunidade virtual (CV). Segundo o autor: 

[…] uma espécie de agregado social que emerge da rede internetiana 

para fins específicos. Seriam pessoas com interesses comuns ou que 

agem com interesses comuns em um dado momento, formando uma 

rede de relações virtuais. (MARCUSCHI, 2010, p. 24) 

  

 No que concerne ao EAD, os interesses dos participantes são cada vez mais 

comuns e compartilhados, não só pela grande interatividade por meio dos diversos 

suportes e gêneros do ambiente virtual de aprendizagem, como também pela 

possibilidade que a internet fornece a esses participantes de se comunicarem por vias 

não institucionalizadas, como as redes sociais. Há alunos que promovem grupos de 



48 

 

discussão na rede social Facebook, por exemplo, fazendo com que a comunicação entre 

eles ocorra para além dos limites do ambiente virtual de aprendizagem institucional.  

No entanto, o próprio linguista (MARCUSCHI, 2010) sugere uma mudança de 

ênfase, no sentido de que devemos considerar essas comunidades no que tange, mais 

especificamente, ao gênero textual, para “melhor entender esse tipo de discurso” 

(Marcuschi, 2010, p.24). Caso contrário, comunidades virtuais confundir-se-iam com 

comunidades sociais do mundo real, com suas “projeções discursivas”, o que nos parece 

ainda mais condizente com a afirmação de que o fórum de discussão abordado neste 

trabalho seja um gênero textual digital. 

 Autores como Dantas (2006) e Crystal (2006) defendem ainda que há uma 

tendência de que os gêneros digitais promulguem uma nova modalidade, híbrida, da 

língua, ou seja, com características e marcas próprias, advindas tanto da oralidade como 

da escrita. Isso acontece não só pela linguagem geralmente mais fluida, informal, da 

internet, mas também por conta desse imbricamento entre oralidade e escrita nos 

gêneros digitais. 

Souza (2010) vai além e advoga a existência de um discurso oral, um discurso 

escrito e um terceiro discurso: o eletrônico. E isso só é possível, segundo o autor, por 

conta da ampla gama de recursos comunicativos que a internet nos coloca à disposição. 

Assim, o autor conclui que “O discurso eletrônico, longe de ser uma subversão radical 

das convenções de uso da língua, talvez seja na verdade um composto de reproduções 

em um meio ainda predominantemente escrito de elementos comunicativos normais no 

discurso oral.” (op.cit., p.40). 
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1.3 Gênero e suporte  

 

Como já salientamos, os gêneros digitais surgem, via de regra, ancorados a 

outros gêneros ou bases que já circulam regularmente em determinadas esferas 

discursivas. Todavia, o estudo do suporte apresenta-se como fundamental para a 

consideração dos gêneros digitais, principalmente pelo fato de que até mesmo a forma 

de leitura muda a depender do suporte em que determinado gênero é construído.  

 Roncarati (2010, p.18), a respeito dessa mudança de foco, afirma que: 

As opções de leitura oferecidas pela mídia eletrônica estão criando 

novas práticas, exigindo-nos crescente capacidade de integrar as 

informações de modo não linear. Nas redes sociais conectadas pelas 

tecnologias digitais acopladas cada vez mais à Internet, à telefonia e à 

televisão, em que os conteúdos nos chegam on line, em tempo 

síncrono, pressionando-nos a nos manter antenados com eventos e 

notícias de última hora, estamos remodelando a figura do leitor e os 

modos de processamento da leitura. 

Não lemos mais somente na superfície de uma página impressa 

estática, temos a opção de selecionar e ordenar, a nosso modo e ao 

nosso ritmo, comunicações provenientes de diferentes fontes e links. 

Somos cotidianamente expostos a uma enorme massa de mensagens, 

não raro, temos dificuldade de integrá-la e, mais ainda, de mantê-la 

em nossa memória de longo prazo. (RONCARATI, 2010, p.18) 

 

 Por seu turno, Bezerra (2009, p.472) considera haver a premissa de que a leitura 

de gêneros digitais (hipertextuais, nas palavras do autor) envolve dois modos distintos, 

alternáveis e não-excludentes: o modo de leitura e o modo de navegação, conforme já se 

viu em Roncarati (2010, p.18). 

O suporte, portanto, parece suficiente para justificar novos gêneros textuais, 

dada sua complexidade, no que tange ao contexto eletrônico. Para Marcuschi (2003, 
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p.2), o suporte é imprescindível para a circulação do gênero na sociedade e deve ter 

alguma influência na natureza do gênero a que ele dá suporte. Todavia, o autor afirma 

que o suporte não determina, necessariamente, o gênero, mas que o gênero exige um 

suporte especial. Ainda assim, tal afirmação pode ser questionada se considerarmos 

alguns casos específicos. O exemplo dado pelo linguista é: 

“Paulo, te amo, me ligue o mais rápido que puder. Te espero no fone 55 44 33 22. 

Verônica” 

 Vejamos o comentário feito por Marcuschi acerca desse exemplo: 

Se isto estiver escrito num papel colocado sobre a mesa da pessoa 

indicada (Paulo), pode ser um bilhete; se for passado pela secretária 

eletrônica é um recado; remetido pelos correios num formulário 

próprio, pode ser um telegrama; exposto num outdoor pode ser uma 

declaração de amor. O certo é que o conteúdo não muda, mas o gênero 

é sempre identificado na relação com o suporte. Portanto, há que se 

considerar este aspecto como um caso de emergência, já que o gênero 

ocorre (surge e se concretiza) numa relação de fatores combinados no 

contexto emergente. (MARCUSCHI, 2003, p. 2). 

 

 Além disso, Ribeiro (2007, p.134), por exemplo, afirma que os gêneros textuais 

existem “em consonância com os seus suportes.”. A autora ainda advoga que “à medida 

que o homem passou a ter a opção de produzir impressos, novas organizações textuais 

com novas funções surgiram no universo dos objetos de ler”. Se pensarmos em um 

poema concreto, sem o suporte, não o seria. Devido a características e exigências do 

próprio gênero textual que surge, o suporte se faz essencial para que o gênero 

“aconteça”, ou seja, venha a existir. Um poema concreto é, essencialmente, um gênero 

escrito e, por isso, dependente de uma folha de papel para que seja escrito, lido e assim 
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reconhecido como gênero textual e decifrado semanticamente – o que parece, por hora, 

responder a nossa pergunta.  

 Todavia, isso não quer dizer que a mera digitalização de um gênero o torna 

digital, pois gêneros digitais salientam-se como aqueles apenas acessíveis no suporte 

eletrônico e dele depende para serem produzidos. Exatamente por isso, refiro-me ao fato 

do fórum de discussão ser acessível por determinado suporte, mas não tem sua gênese 

nele, uma vez que temos sua contraparte oral tanto nos antigos fóruns da antiguidade 

clássica como, hodiernamente, num programa de debates/entrevistas com as 

caracterísitvas do programa Estúdio I aqui analisado.  

Contudo, ainda que não haja muitos estudos acerca dos suportes, principalmente 

no que concerne aos gêneros digitais, Marcuschi advoga que essa discussão leva-nos a 

perceber como se dá a circulação social dos gêneros. Para os fóruns de discussão, meu 

foco de interesse neste trabalho, o suporte eletrônico avulta-se como fundamental para 

determinar estruturas linguísticas e sociodiscursivas desse gênero, o que será analisado 

nesta tese.  

O que podemos, por hora, afirmar é que todo texto ancora-se em algum suporte. 

Para Marcuschi (2003, p.10), o suporte é “um lócus físico ou virtual com formato 

específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero materializado como 

texto.”. Em outras palavras, o suporte é algo tangível – ainda que virtual - , é específico 

por ter sido produzido para portar textos de determinada comunidade discursiva, o que 

não faz do suporte um portador eventual, mas definido sociodiscursivamente, sendo 

responsável pela acessibilidade do texto. 
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De posse dessas considerações, podemos começar a traçar linhas mais precisas 

acerca dos nossos fóruns de discussão selecionados como objeto de estudo para esta 

tese. Historicamente, os dicionários, de modo geral, definem fórum como local de 

debates, ou seja, os debates, as discussões seriam algo intrínseco ao fórum. Em outras 

palavras, trata-se de um lugar onde a interação é condição sine qua nom para que o 

gênero exista. Então, em sua origem, os fóruns seriam ambientes destinados a 

promoverem debates orais. Por isso, reitero que os fóruns de discussão selecionados 

para esta pesquisa ancoram-se em um gênero oral, mas agora, escrito, por conta da 

exigência do suporte: a internet ou o próprio ambiente virtual de aprendizagem, ou seja, 

a virtualidade, nesse contexto dos fóruns de discussão educacionais via internet, exige o 

texto escrito para que haja interação com outros participantes. Por ser um espaço de 

discussão público, a publicidade justifica a constante interatividade de seus 

participantes, algo bastante peculiar ao EAD. 

 

1.4  O fórum de discussão enquanto gênero textual. 

 

Menezes e Rodrigues Jr. (2004) defendem que o fórum é um gênero textual que 

emerge do desenvolvimento das tecnologias de comunicação, caracterizando-se, 

principalmente, pela relação dialógica que acompanha os variados discursos produzidos 

por seus participantes, trazendo um elenco variado de discursos exatamente em razão 

das facilidades comunicativas de seu suporte: a internet. Dessa forma, os autores 

definem o fórum on-line como:  
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um gênero virtual que reúne, em uma página na Internet, interações 

escritas de uma determinada comunidade discursiva em forma de 

hiperlinks ou de sequências de textos, com identificação dos tópicos, 

dos participantes, seus endereços eletrônicos (opcional) e datas das 

contribuições. O grupo de mensagens, composto pela apresentação de 

um tópico discursivo e das respostas por ele gerado é chamado de 

thread ou sequência. Essas mensagens podem circular livremente ou 

serem censuradas por um moderador que tem o poder de excluir 

mensagens e de determinar como elas vão aparecer na tela. 

(MENEZES e RODRIGUES JR., 2004, p.6) 

 

De acordo com Marcuschi (2010, p. 27), há comunidades cujos membros se 

comunicam pelo ambiente virtual (a internet) de forma duradoura. Entretanto, o autor 

focaliza como “caso mais notável” as aulas virtuais, os chats educacionais e as listas de 

discussão. Nesse sentido, os fóruns aqui analisados salientam-se no contexto das aulas 

virtuais, uma vez que promovem a discussão de tópicos elencados em aulas de 

determinada disciplina via EAD.  

Assim sendo, é preciso realizar um questionamento: “Que características 

tipificam um gênero textual?” Em outras palavras, o que faz com que determinado texto 

seja atrelado a um gênero textual específico? Por que uma carta é uma carta, ou por que 

uma aula expositiva assim o é? 

Para Swales (1990), como já abordado nas seções anteriores, o gênero se 

configura, fundamentalmente, a partir de seu propósito comunicativo e é realizado por 

meio de um determinado número de moves, ou características retóricas específicas, que 

são realizadas por diferentes estratégias.  

No que concerne à noção de gênero, com base no discurso on-line, Erickson 

(1997, p-4-5) alinha conceitos importantes a serem verificados: 

i. Propósito comunicativo do discurso; 
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ii. Natureza da comunidade discursiva; 

iii. Regularidades de forma e conteúdo da comunicação, expectativas 

subjacentes e convenções; 

iv. Propriedades das situações recorrentes em que o gênero é empregado, 

incluindo as forças institucionais,, tecnológicas e sociais que dão origem 

às regularidades do discurso. 

Marcuschi (2010, p.41-42), por seu turno, propõe um quadro com parâmetros 

definidores para a identificação dos gêneros no meio virtual: 

 

PARÂMETROS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS GÊNEROS NO MEIO VIRTUAL 

 

 

DIMENSÃO 

 

ASPECTO 

 

GÊNEROS EM AMBIENTE VIRTUAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Relação 

temporal 

Síncrona - + + + + + - + + - 0 

Assíncrona + - - - - - + - - + 0 

 

Duração 

Indefinida - + + + + - - - - - 0 

Rápida ? 0 + - - - - - - ? 0 

Limitada + - - - - + + + + + 0 

Extensão 

do texto 

Indefinida - + + + + + - - - - 0 

Longa - - - + - 0 + - + - 0 

Curta + + + - + 0 - + - + + 

 Turnos encadeados - + + + + + - + + - - 
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Formato 

textual 

Texto corrido + - - - - - + - - - 0 

Seqüências soltas ? 0 - - - - - - - - - 

Estrutura fixa + - - - - - + - + + + 

 

Participantes 

Dois + + + + + - - - - - - 

Múltiplos + + - + - + + + - + 0 

Grupo fechado + - - + - - + + + + 0 

 

Relação dos 

participantes 

Conhecidos + - 0 + 0 - + + + + 0 

Anônimos - + 0 - 0 + - - - - 0 

Hierarquizados ? - - - - - + + + - 0 

Troca de 

Falantes 

Alternada - + + + + + - + 0 - 0 

Inexistente + - - - - - + - - + 0 

 

Função 

Interpessoal + + + + + - - + - + + 

Lúdica - + + + + + - - - - - 

Institucional - - - + - - + + + + + 

Educacional - - - - - - + + + + 0 

 

Tema 

Livre + + + + + + - - - + 0 

Combinado + - - 0 - - + + + + 0 

Inexistente - + - - - + - - - - + 

 

Estilo 

Monitorado 0 - - - - - + 0 + + 0 

Informal 0 + + + + + + + - - 0 

Fragmentário - + + + + + - - - - 0 

 

Canal/ 

Semioses 

Puro texto escrito + + + + + + + + 0 + + 

Texto oral & escrito - - - + - - - - + - - 

Texto com imagem 0 + + + + + + - + - - 

Com paralinguagem 0 + + + + + + + + - - 
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Recuperação 

de mensagem 

Gravação automática + - - + - - + + 0 + + 

Voláteis - + + + + - - + + - - 

Quadro 2: Parâmetros para identificação dos gêneros no meio virtual. 

FONTE: Marcuschi (2010, p. 41-42) 

Legenda 1: Sinais para marcação dos traços: + (presença); - (ausência); 0 (irrelevância do traço para definição do 

gênero); ? (indefinição quanto à presença e relevância). 

Legenda 2: Para os gêneros listados: (1) e-mails; (2) bate-papo virtual aberto; (3) bate-papo virtual reservado; (4) 

bate-papo ICQ (agendado); (5) bate-papo virtual em salas privadas; (6) entrevista com convidado; (7) aulas virtuais 

por e-mails; (8) bate-papo educacional; (9) vídeo-conferência interativas;  (10) listas de discussão; (11) endereço 

eletrônico. 

 

No EAD da instituição aqui analisada
23

, a interação entre professor/tutor e aluno 

é feita por meio de diversos mecanismos virtuais, o que depende da instituição de 

ensino e da plataforma eletrônica. Dentre esses mecanismos, um muito comum e 

produtivo é o chamado fórum ou fórum de discussão. Essa ferramenta é coletiva, ou 

seja, todos os participantes de determinada turma podem interagir e ler o que os outros 

escrevem. Dessa forma, podemos chamá-lo de sala de aula virtual, uma vez que é 

construído e reconstruído por seus participantes: professor e alunos, tal como numa sala 

de aula física, real
24

. Para Oliveira (2002, p.3), nessa ferramenta, “estão em jogo, sob o 

enfoque colaborativo, objetivos e interesses individuais e grupais, num contexto de 

amplitude conceitual e de profundidade hipertextual para a construção e reconstrução de 

saberes e competências.” 

No que tange aos fóruns de EAD, os seus conteúdos podem variar a depender da 

instituição, dos propósitos e das peculiaridades das disciplinas ou até mesmo dos 

professores/tutores, pois cada docente possui seus métodos e suas práticas. Outrora, 

                                                 
23

 Reitero que, por um pedido institucional, não mencionarei nomes, tanto da instituição, bem como dos 

alunos envolvidos nesta pesquisa. 
24

 Real em oposição à virtual. 
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nesses fóruns, o professor encarregado (professor conteudista) da elaboração dos 

conteúdos da disciplina era o responsável pela formulação do conteúdo a ser discutido 

nos fóruns. Em alguns casos, esse professor buscava opiniões de outros colegas a fim de 

produzir seus próprios fóruns, mas todos os temas deveriam, necessariamente, apontar 

para o conteúdo das aulas ministradas. 

Entretanto, desde 2012, percebeu-se que da maneira como o fórum estava sendo 

conduzido, não atingia seus objetivos, como por exemplo, a construção de uma 

aprendizagem colaborativa, sendo somente uma atividade de avaliação, o que poderia 

ser feito de diversas outras formas, seja por meio de um questionário ou listas de 

exercícios, mas não um fórum. 

Se considerarmos os ambientes digitais, de modo geral, os fóruns parecem atuar 

como espaços de discussão, seja para avaliar a qualidade de um produto, seja para 

comentar atitudes de personalidades, políticos etc. Vejamos alguns exemplos extraídos 

aleatoriamente da internet: 

 

Figura 1: exemplo de fórum não educacional. 
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Eis algumas respostas a esse fórum: 

 

 

 

Figura 2: Exemplo de respostas em fórum não educacional. Disponível em: 

http://www.spiner.com.br/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=131 

 

 

 

Um outro exemplo, agora de um fórum de discussão acerca de assuntos da 

esfera jurídica: 

http://www.spiner.com.br/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=131
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Figura 3: Exemplo de fórum não educacional, agora da esfera jurídica. 

Disponível em: http://uj.novaprolink.com.br/forum/20/discussao/29308/abuso_de_poder_policia_transito 

 

 

No primeiro exemplo, temos uma discussão proposta pelo moderador: “Qual o 

seu estilo e com que tribo você se identifica?”. Espera-se que todas as intervenções 

sejam em resposta a este questionamento. Já no segundo exemplo, temos um espaço 

público, mas que se pretende compartilhado por uma comunidade discursiva bem 

definida: pessoas com dúvidas jurídicas. Devido à publicidade dos fóruns, o próprio 

moderador pode intervir com respostas, soluções, indagações, etc., ou os próprios 

participantes podem fazê-lo. Este segundo exemplo é o que mais se aproxima daquilo 

que consideramos o fórum de discussão educacional: não uma mera pergunta ou 

exercício, mas um ambiente em que todas as vozes são ouvidas, consideradas, porém 

moderadas pelo professor que possui um papel de guia, esclarecedor e, muitas vezes, de 

fomentador da interação. 
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No âmbito educacional, os fóruns de discussão se propõem a 

desenvolver/discutir um determinado tema proposto pelo professor-tutor, que, por sua 

vez, propõe um recorte de determinado assunto estudado, o, no novo modelo adotado 

pela instituição, o próprio aluno pode realizar essa proposição, desde que seja a partir de 

conteúdos relevantes às aulas daquela disciplina. Essa ferramenta se insere no que a 

literatura denomina “aprendizagem colaborativa”, uma vez que a aprendizagem é 

construída pelo aluno juntamente com as interferências do professor-tutor e dos outros 

participantes. Discroll e Vergara (1997, p. 91) indicam cinco elementos que devem 

direcionar a aprendizagem colaborativa: 

i. Responsabilidade individual: cada um dos participantes é responsável 

pela própria performance no contexto grupal; 

ii. Interdependência positiva: para atingir os objetivos pretendidos, os 

membros do grupo devem depender uns dos outros; 

iii. Habilidade colaboracional: habilidades necessárias para que o grupo 

funcione de forma efetiva, como trabalho em equipe, liderança e solução 

de conflitos; 

iv. Interação incentivadora: os membros do grupo interagem para 

desenvolver relações interpessoais e estabelecer estratégias efetivas de 

aprendizagem; 

v. Reflexão e avaliação: o grupo reflete sobre si de forma periódica, bem 

como avalia seu funcionamento, efetuando as mudanças necessárias para 

incrementar sua efetividade. 
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 Essa colaboração do EAD como um todo apresenta-se com certa importância, 

uma vez que a expansão dos cursos à distância parece romper certos paradigmas 

inerentes ao sistema educacional tradicional, como aquele em que o professor adota 

uma postura de total domínio do saber no que tange aos temas abordados em aula, 

enquanto o aluno apresenta-se como desprovido de conhecimento. Nessa modalidade, 

principalmente nos ambientes de discussão como os fóruns, o conhecimento é 

construído bilateralmente, pois ambas as partes possuem papéis importantes no processo 

colaborativo de ensino/aprendizagem. O controle não repousa sobre um único sujeito, 

mas, naquele contexto, dá-se a oportunidade para que todos tenham o mesmo direito à 

fala e à livre manifestação de opinião e de colaborações relevantes ao tema em tela, 

promovendo verdadeiras negociações discursivas (cf. TAROUCO et al., 2009, p.1-2).  

 Oliveira (2002, p.4) resume bem o papel dos fóruns enquanto ferramenta 

colaborativa de aprendizagem no EAD: 

No papel de ferramenta inserida no contexto de um ambiente virtual 

mediado por computadores, o fórum pode ser visto como um elemento 

assíncrono de envio de mensagens em rede, destinadas, na maioria das 

vezes, a um grupo de pessoas habilitadas ao acesso das mesmas, cujos 

“direitos” são definidos por um organizador, participante ou não das 

interações promovidas [...] o fórum parece ser o instrumento mais 

adequado para o aprofundamento reflexivo dos usuários [...] 

(OLIVEIRA, 2002, p.4) (grifo nosso) 
 

 

Entretanto, tal construção coletiva possui mediação por parte do professor-tutor. 

Não se pode negar que o fórum tenha uma das características das entrevistas da 

Sociolinguística, por exemplo, na qual o entrevistador é quem detém o poder e propõe 

os tópicos e espera-se que o entrevistando/aluno deva responder somente ao tópico 

proposto. Isso significa que a relação de assimetria da sala de aula é, de certa forma, 

reproduzida nos fóruns, levando em conta questões como: a autoridade, o domínio de 

saber, o lugar que o professor ocupa, etc. Nas interações virtuais, essa assimetria parece 
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ser minimizada ou gradualizada, uma vez que o grau de informalidade tende a ser maior 

e o aluno parece sentir-se mais à vontade para discordar, em razão da ausência de 

elementos típicos do contexto face a face
25

 que exige maior colaboração e cooperação. 

A interação em fóruns é uma atividade de linguagem que se constrói localmente e exige 

toda essa colaboração (cf. PAIVA, 2010, p.114). O professor tutor propõe os tópicos e 

monitora a interação da turma, devido à sua atividade como mediador dos tópicos. 

Menezes (2010, p.322), por sua vez, considera que na sala da aula virtual, em oposição 

à sala de aula tradicional,  

 

[...]abandona-se o modelo de transmissão de informação tendo a 

figura do professor como centro do processo e abre-se espaço para a 

construção social do conhecimento através de práticas colaborativas. 

Assim as dúvidas dos alunos são respondidas pelos colegas e deixam 

de ser responsabilidadde exclusiva do professor. Da mesma forma, o 

professor não é o único a sugerir fontes de informação ou a indicar 

tarefas. Há uma troca entre os aprendizes e o professor também 

aprende com os seus alunos. (MENEZES, 2010, p.322).  

 

 

 

As respostas dos fóruns ora analisados são de natureza assíncrona, uma vez que 

o professor propõe um questionamento, um recorte acerca do tema tratado em uma ou 

algumas aulas, e o aluno, dentro de um prazo estipulado pelo professor, pode tecer suas 

considerações. Por conta disso, o professor-tutor vai inserindo seus comentários e é 

construída uma verdadeira teia de sentidos negociados nas trocas entre os participantes 

do fórum – seja o professor, sejam os alunos. O professor, neste caso de análise, tem um 

prazo, estipulado pela instituição, de 48h úteis para responder a todas as postagens dos 

alunos, de um simples “ok” a outras considerações mais complexas. Trata-se de uma 

prática institucional, da qual não pode se abster o professor. De certa forma, tal atitude 

                                                 
25

 A saber: a presença física do professor, enquanto figura detentora do saber; dos outros colegas etc. 
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parece colaborar com a construção das discussões, uma vez que sugere tréplica por 

parte do aluno e, por isso, novas contribuições podem surgir. Em contrapartida, parece 

que certa ansiedade é gerada nos participantes que, por sua vez, pretendem receber 

comentários concernentes à sua postagem. Parece-nos que tal ansiedade se deva ao fato 

de que o fórum de discussão virtual reproduz muito do que é uma característica do 

fórum originalmente oral, que é síncrono e, portanto, fornece respostas imediatas. Uma 

vez que os propósitos comunicativos se parecem, as expectativas parecem se reproduzir 

sobre o outro. Paiva (2010, p.88) advoga que  

A assincronia associada à velocidade de transmissão possibilita unir 

os membros de uma comunidade discursiva dentro do espaço de 

interação virtual onde cada um lê e produz mensagens na hora que lhe 

convém. Porém, estudos indicam que o novo gênero cria nos seus 

usuários uma ansiedade por feedback rápido, gerando uma grande 

pressão no leitor.(PAIVA, 2010, p. 88) 
 

 

 

 Assim, podemos considerar os fóruns de EAD como um gênero textual digital. 

Bronckart (1999, p.73) afirma que “qualquer espécie de texto pode atualmente ser 

designada em termos de gênero e que, portanto, todo exemplar de texto observável pode 

ser considerado como pertencente a um determinado gênero”. Portanto, poderíamos 

afirmar que os fóruns de discussão, nosso objeto de interesse, constituem um novo 

gênero textual, de natureza digital. Primeiramente, os fóruns diferenciam-se de outros 

gêneros como e-mail, cartas, chats, entre outros, não somente por seus objetivos, mas 

também por sua estrutura.  

Os fóruns analisados nesta tese apresentam-se em pequenos blocos informativos 

chamados de “postagens”, em que, facilmente, são reconhecidos os autores e, a 

qualquer momento, qualquer participante pode comentar a postagem alheia, dentro das 

regras estipuladas pelo professor-tutor (mediador). Além disso, não se espera que 
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alguém teça comentários acerca do jantar de ontem ou da viagem do fim de semana em 

um fórum que discute, por exemplo, os usos linguísticos na Internet – o Internetês –, 

haja vista o caráter monitorado do fórum e seus fins bem juncados em relação aos 

conteúdos da disciplina em questão, princinpamente no que concerne aos fóruns 

educacionais, nosso ponto de interesse.  

Vejamos como esses fóruns se iniciam. Podemos verificar, abaixo, a mensagem 

de abertura do fórum, produzido pela instituição, comum a todos os professores de todas 

as disciplinas. Em segundo plano, temos uma proposta de reflexão inserida pelo 

professor da turma. Entretanto, não passa de um fomento para a participação dos alunos, 

o que significa que eles podem prosseguir nesse tema ou trazer qualquer outro tema 

voltado para os objetivos da disciplina e/ou os conteúdos da mesma. 

 

Figura 4: exemplo do fórum de discussão educacional em EAD analisado. 
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 Percebe-se, logo na abertura do fórum, que seu objetivo é a discussão dos 

conteúdos das aulas de 1 a 5 da disciplina ANÁLISE TEXTUAL. Por isso, solicita-se 

que o aluno contribua com anotações, dúvidas e pontos de vista para que receba uma 

nota por essa participação. Além disso, salienta-se que o professor lançará 

questionamentos visando a interação dos participantes e, consequentemente, o 

aprendizado colaborativo. 

 Na instituição analisada, há um fórum de integração, que não é pontuado no 

final do período letivo, onde os alunos podem, livremente, se conhecer e trocar 

informações de caráter mais pessoal, como nome, idade, origem, motivos de escolha do 

curso etc. Todavia, o papel dos participantes não se altera, o professor continua como 

mediador de todo o processo, nesse momento, dando boas vindas ou orientando os 

alunos a partir de suas dúvidas. Há, além desse, outros dois fóruns temáticos por meio 

dos quais os alunos são avaliados quantitativa e qualitativamente. Os discentes podem 

receber até 2,0 pontos em cada prova
26

 por conta de sua participação nos fóruns 

temáticos. Esses fóruns contemplam, cada um, conteúdo de 5 aulas da disciplina (Fórum 

1 – aulas de 1 a 5 e Fórum 2 – aulas de 6 a 10), colaborando com a construção desses 

conteúdos no decorrer do curso. A instituição, como já vimos, elabora um texto com 

orientações gerais para aquele fórum. Trata-se de uma mensagem que norteará os alunos 

no que concerne aos procedimentos para responder àquele fórum. O professor pode 

sugerir links com textos, vídeos, músicas ou qualquer outra fonte oriunda da internet, 

ou, ainda, indicar o uso de arquivos postados na biblioteca virtual da disciplina, a fim de 

que o discente esteja suficientemente embasado para construir suas respostas e 

                                                 
26

 Esse aluno pode fazer até 3 provas no semestre. Entretanto, a última vale 10,0 pontos, ou seja, não 

possui nota de fórum em sua composição. O aluno pode receber até 2,0 pontos nas duas primeiras provas 

que, obviamente, valem 8,0 + 2,0. 
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reflexões, ou ainda sinalizar trechos importantes de cada aula que podem ser discutidos 

no fórum.  

 Assim, o aluno realiza suas postagens e o professor fará a sua réplica, sempre 

fomentando a tréplica ou ainda os comentários de outros colegas, posto que esse 

ambiente é de discussão a partir de conteúdos já ministrados na aula on line. Eis uma 

proposta do professor, fomentador da discussão, e uma resposta de uma aluna para fins 

de exemplificação: 

PROFESSOR: 

Querido aluno, a partir de agora, o nosso fórum temático ganha uma nova abordagem. 

Por isso, fiquem atentos às propostas que teremos até o encerramento deste fórum, ok? 

A nossa primeira discussão será a partir da leitura do texto que se encontra no link: 

http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/perguntas_respostas/linguagem-internet-

celular/idioma-escrita-abreviada-jovens-adolescentes.shtml 

Leia o texto, e comente acerca do uso do internetês no seu cotidiano e no cotidiano das 

pessoas antenadas ao mundo moderno em pleno século XXI; 

Leve em consideração os seguintes aspectos: 

  

1. O que é internetês? 

2. Pode ser utilizado em todas as situações comunicativas? 

3. Há alguma relação com a oralidade? 

4. O futuro da Língua Portuguesa pode estar ameaçado? Por quê? 

 Grande abraço! 

Figura 5: exemplo de proposta de discussão no fórum feita pelo professor. 
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ALUNA X 

 

Nos dias atuais a internet é uma ferramenta imprescindivel nas nossas vidas. Com ela 

você tem uma comunicaçao atravez do MSN, Orkut, Facebook, Salas de bate papo em 

tempo real e sendo assim tem que se comunicar rapidamente. Daí vem o internetês, 

palavras escritas de formas erradas mas que são compreendidas nesse ambiente.  

È muito mais fácil escrever: vc (você , tbm (também), sds (saudade) e por ai vai..... 

A Línga Portugesa escrita ao meu ver não está ameaçada, pois não é em todos os 

lugares que você pode escrever dessa forma, porem a Língua falada pode sim sofrer 

alterações, já que é uma linha viva que sofre influências ( se tranforma sempre). 

Figura 6: exemplo de resposta do aluno à discussão proposta pelo professor. 

 

 Há também outros ambientes colaborativos chamados fóruns de revisão. Assim 

como no fórum de integração, o aluno não é avaliado. Entretanto, esses fóruns servem 

para perguntas diversificadas a respeito dos procedimentos técnicos para a feitura de 

provas e, principalmente, de dúvidas de conteúdo. Nesses fóruns, os alunos podem 

discutir os conteúdos que serão cobrados nas provas, bem como esclarecer suas dúvidas 

com o professor. Além disso, este fórum fica disponível para os alunos até cerca de 5 

dias depois do período de provas. Dessa forma, eles podem comentar as questões, rever 

erros e, assim, aprimorar o aprendizado.  

 No que tange à questão linguística desse gênero, a construção dos objetos de 

discurso
27

 parece ocorrer de maneira peculiar, pois, na verdade, trata-se de uma 

construção coletiva de um mesmo objeto de discurso. Uma vez que um aluno pode ler 

as postagens alheias, ao construir a sua, parece promover a evolução dos referentes 

coletivamente.  

                                                 
27

 Mondada (2001, p.9) afirma que objetos de discurso são entidades que não são concebidas como 

expressões referenciais em relação especular com objetos de mundo ou com sua representação cognitiva, 

mas entidades que são interativamente e discursivamente produzidas pelos participantes no fio de sua 

enunciação. Os objetos de discurso são, pois, entidades constituídas na e pelas formulações discursivas 

dos participantes: é no e pelo discurso que são postos, delimitados, desenvolvidos e transformados. 
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 Na universidade em questão, o EAD atua com cursos 100% à distância, 

semipresenciais e presenciais com até 20% de disciplinas on-line, conforme permite a 

legislação brasileira. Entretanto, em todas as modalidades os fóruns possuem o mesmo 

papel e a mesma estrutura. São dois fóruns temáticos que são avaliados com até 2,0 

pontos somados às provas AV1 (fórum 1) e AV2 (fórum 2). A pontuação é feita de 

maneira qualitativa e quantitativa, uma vez que se considera a frequência das 

participações e a qualidade das postagens, principalmente, a relevância , a pertinência e 

a qualidade dos comentários no que tange à proposta ou tópico inicial. Veja o quadro a 

seguir: 

FÓRUM OBJETIVO PONTUAÇÃO 

Integração Desenvolver a interação entre 

os participantes da turma e o 

professor/tutor. 

Não é pontuado. 

Temático I Refletir acerca dos conteúdos 

das aulas de 1 a 5. 

Até 2,0 pontos na primeira 

prova. 

Temático II Refletir acerca dos conteúdos 

das aulas de 6 a 10. 

Até 2,0 pontos na segunda 

prova. 

Revisão AVI Comentar e esclarecer 

dúvidas acerca dos conteúdos 

para a primeira avaliação. 

Geralmente, refere-se à 

metade das aulas. 

Não é pontuado. 

Revisão AV2 e AV3 Comentar e esclarecer 

dúvidas acerca dos conteúdos 

para a primeira avaliação. 

Geralmente, refere-se a todas 

as aulas, uma vez que tanto a 

segunda como a terceira 

avaliações contemplam todas 

as aulas. 

Não é pontuado. 

Quadro 3: Fóruns ao longo do semestre, objetivos e pontuação. 
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 Além disso, cada fórum possui um prazo determinado pela direção acadêmica 

do EAD para que as postagens sejam enviadas. Esse prazo varia de acordo com as 

necessidades do calendário acadêmico vigente, podendo ser de 15, 20, 30 ou mais dias. 

Entretanto, os alunos são avisados de antemão e, obrigatoriamente, o professor deve 

responder a todas as postagens em, no máximo, 48h a fim de fomentar a discussão e a 

interação entre os discentes. Após o encerramento do fórum, o aluno não pode mais 

realizar postagens, mas, durante o semestre letivo, poderá consultar os fóruns, ainda que 

encerrados, a fim de estudar ou revisar conteúdos construídos por meio da colaboração 

de todos os participantes, sejam discentes ou o próprio docente. Assim, reiteramos que o 

fórum não pode ser visto como mero suporte de gêneros, mas como um gênero textual 

construído e reconstruído coletivamente e que só “se finaliza” quando todos terminam 

suas participações e, então, se define o produto final: o gênero fórum. 

Trata-se de um texto de construção e aprendizagem colaborativas de EAD 

diferente da central de mensagens e do chat que se apresentam sim como suportes de 

diversificados gêneros. A central de mensagens funciona exatamente como um e-mail 

comum, por onde o aluno pode enviar dúvidas ou conversar particularmente com o 

professor a respeito de quaisquer assuntos. O chat, da mesma forma, funciona 

exatamente como aqueles que conhecemos da internet, com a diferença de ser voltado 

para fins pedagógicos. Todavia, não há obrigatoriedade de ter chats durante o semestre, 

somente se o professor julgar necessário, considerando as particularidades de sua 

disciplina, porém os fóruns são obrigatórios a todas as disciplinas da instituição.  

Portanto, utilizando-se do modelo proposto por Marcuschi (2010) e Erickson 

(1997), já amplamente abordados aqui neste trabalho, bem como as características 
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específicas dos fóruns que serão aqui analisados, elencamos algumas características que 

situam o fórum como gênero.: 

 

• Há um propósito comunicativo bem definido entre as partes: discutir um 

tema relevante para a disciplina, tirar dúvidas ou integrar-se com a turma 

e com o professor; 

• A comunidade discursiva é sempre a mesma e há uma relação professor-

aluno, o que pode promover o monitoramento, principalmente pelo 

caráter avaliativo dos fóruns; 

• Tanto a forma como os conteúdos são regulares e não podem fugir a um 

determinado escopo. 

 

Além disso, considerando os pressupostos de Marcuschi (2010, p. 34 e 35) e 

seus parâmetros para identificação dos gêneros no meio virtual, situaríamos os fóruns 

ora analisados da seguinte maneira: 

 

• Relação temporal – Assíncrona;  

• Duração definida por meio de prazos estabelecidos institucionalmente; 

• Extensão do texto - de maneira geral, curto, uma vez que se pede para que o 

aluno escreva, no máximo 10 linhas. Se passar disso, torna-se inviável a 

interação com todos os participantes; 

• Formato textual - texto corrido; 

• Participantes - grupo fechado com um professor mediador. O fórum é um 

ambiente de grupo fechado a todos os participantes da turma em questão. Os 
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alunos tem acesso às postagens uns dos outros por um determinado tempo de 

mais ou menos um ou dois meses, estipulado pela coordenação; 

• Relação dos participantes – conhecidos dentro do contexto digital; relação 

assimétrica entre o tutor e o aluno; 

• Troca de falantes – alternada conforme a disposição física do fórum;  

• Função – educacional; 

• Tema – combinado, porém proposto pelo professor; 

• Estilo – o do tutor é monitorado pela língua padrão. O estilo do aluno pode ser 

informal ou fragmentário sob influência dos chats etc. 

• Canal/semioses - basicamente texto escrito, mas com linguagem da semiose não-

verbal, por meio de links, hipertextos diversos, etc. 

• Recuperação de mensagens - os fóruns ficam armazenados no sistema. Durante 

o semestre o aluno tem acesso aos fóruns já encerrados para fins de estudo.  

 

Traduzindo esses dados para um quadro, teríamos: 

 

 

 

DIMENSÃO 

 

ASPECTO 

GÊNERO: 

Fórum de Discussão 

Relação 

temporal 

Síncrona - 

Assíncrona + 

 

Duração 

Indefinida - 

Rápida - 

Limitada + 
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Extensão 

do texto 

Indefinida + 

Longa - 

Curta - 

 

Formato 

textual 

Turnos encadeados - 

Texto corrido - 

Seqüências soltas - 

Estrutura fixa + 

 

Participantes 

Dois - 

Múltiplos + 

Grupo fechado + 

 

Relação dos 

participantes 

Conhecidos 0 

Anônimos - 

Hierarquizados + 

Troca de 

Falantes 

Alternada + 

Inexistente - 

 

Função 

Interpessoal + 

Lúdica - 

Institucional + 

Educacional + 

 

Tema 

Livre - 

Combinado + 

Inexistente - 

 

Estilo 

Monitorado + 

Informal - 

Fragmentário +/- 
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Canal/ 

Semioses 

Puro texto escrito + 

Texto oral & escrito - 

Texto com imagem + 

Com paralinguagem + 

Recuperação 

de mensagem 

Gravação automática + 

Voláteis - 

   

Quadro 4: Parâmetros para identificação do fórum como gênero textual digital, a partir da 

proposta de Marcuschi (2010, p.34 e 35). 

 

 

 Outra consideração relevante sobre o tema é a que se cria a expectativa de que 

os participantes compartilhem de um mesmo código – a norma culta da língua 

portuguesa – uma vez que se trata de um ambiente educacional de nível superior
28

, e, 

além disso, o aluno é implicitamente guiado a tecer comentários acerca do recorte feito 

pelo professor-tutor, seja a partir das leituras oferecidas, seja pelo viés dado em aula. 

Entretanto, nem sempre os discentes optam pelo uso da língua padrão, o que parece ser 

um equívoco proveniente do fato de que a linguagem mais usual na internet, de modo 

geral, parece ser o chamado Internetês, muito comum nas redes sociais, por exemplo. O 

docente, por sua vez, deve utilizar-se da norma escrita culta, ainda que possa, via de 

regra, aplicar certo grau de informalidade por meio do uso dos chamados emoticons, ou 

ainda através dos fóruns de integração, que não possuem a mesma seriedade e o mesmo 

objetivo dos demais fóruns.  

                                                 
28

 Tal afirmação não pode ser feita se considerarmos fóruns de discussão fora do contexto educativo. 
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 Conforme Crystal (2006, p. 5), a mídia eletrônica, de modo geral, apresenta-nos 

um canal com facilidades e que coloca nossa habilidade de comunicação em caminhos 

fundamentalmente diferentes daqueles encontrados em outras situações semióticas. 

Além disso, o autor afirma haver diferenças no que se refere às estruturas linguísticas 

utilizadas via internet. Por isso, Crystal propõe questionamentos relevantes acerca dessa 

“nova linguagem”, e pergunta se o caráter distenso, i.e., menos rígido, desses gêneros 

pressagia o fim da alfabetização e da ortografia como as conhecemos por conta da 

imposição da globalização. 

Assim, pode-se inferir que os fóruns de discussão estudados nesta tese avultam-

se como gênero híbrido, ou seja, com caractéristicas tanto da escrita como da oralidade, 

o que pretendo verificar, mais adiante na seção destinada à análise dados, a partir da 

teoria da referenciação. Em outras palavras, verificar que a Referenciação pode ser 

relevante para estudar tal hibridismo, a partir do levantamento das estratégias de 

referenciacção utilizadas tanto no fórum de discussão digital como em fórum oral. A 

seguir, então, trato exatamente dos pressupostos teóricos da Referenciação mais 

pertinentes para este trabalho. 

 

1.5  A teoria da Referenciação 

 

A teoria da Referenciação sociointerativamente concebida é a que adoto na 

presente tese e nasce dos postulados da Linguística de texto ou Linguística Textual. Foi 

trazida para o Brasil pelo Prof. Luiz Antônio Marcuschi, cujo texto seminal é 

Linguística de texto: o que é e como se faz, fruto de uma conferência e publicado, 

primeiramente, em 1983. Já nessa obra seminal, o autor começa a tratar da ativação dos 
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referentes do texto ao discorrer a respeito de tópicos como pronominalização, 

correferencialidade, entre outros. Certamente, trata-se da obra marco para início da 

Linguística Textual em nosso país. 

Em minha dissertação de Mestrado (SIMAS, 2009), discorro acerca das fases da 

Linguística Textual, desde seu surgimento na Alemanha. A Teoria da Referenciação em 

tela advém de sua terceira fase, denominada “teoria do texto”, cujos postulados 

principais são: a) tratamento do texto em seu contexto pragmático; b) delimitação do 

âmbito de investigação: do texto ao contexto; c) ampliação de escopo: da gramática do 

texto para a noção de textualidade. Todavia, concordo com Bentes (2001, p.282) 

quando afirma que 

Podemos dizer ainda que os estudos sobre texto/discurso têm se 

aproximado bastante do que costumamos chamar de estudos 

cognitivos, principalmente daqueles ligados a uma concepção de 

cognição que pressupõe uma visão integrada das faculdades 

cognitivas do ser humano, onde a linguagem, percepção, afeto, 

atenção, memória, estrutura cultural e outros componentes do sistema 

cognitivo encontram-se definitivamente interrelacionados. Por último, 

pode-se dizer também que recentemente houve uma retomada do 

interesse pela questão da tipologia e dos gêneros textuais. (BENTES, 

2001, p.282) 

 

Por isso, unindo-me a Bentes (op.cit.), considero que a LT encontra-se em sua 

quarta fase: interdisciplinar e cognitiva. Hodiernamente, de acordo com o que já foi 

abordado, há uma infinidade de estudos acerca dos gêneros textuais, tanto no que 

concerne à sua estruturação, como aos processos cognitivos envolvidos, principalmente 

no que tange ao processamento dos textos. Portanto, a atual orientação da LT é de base 

predominantemente sociointerativa, uma vez que considera que a linguagem é  

 

uma ação compartilhada que percorre um duplo percurso na relação 

sujeito/realidade e exerce dupla função em relação ao 

desenvolvimento cognitivo: intercognitivo (sujeito/mundo) e 
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intracognitivo (linguagem e outros processos cognitivos) (KOCH, 

2004, p. 32).  
 

 

Uma vez que esta tese salienta a organização dos fóruns de discussão enquanto 

gêneros textuais, bem como sua natureza discursiva, optou-se pela matriz teórica da 

Referenciação, ou seja, aquela que leva em conta que, por meio da língua, os sujeitos 

constroem práticas discursivas e cognitivas social e culturalmente situadas. Além disso, 

esses sujeitos compreendem o mundo através da construção e reconstrução dos objetos 

de discurso, elencados na prática discursiva formando verdadeiras Cadeias Referenciais 

(CRs).
29

 
30

No caso dos fóruns digitais ora analisados, a construção dos objetos de 

discurso ocorre na coletividade, conforme as características dessa modalidade híbrida, 

tal como defendo nesta tese.  

Dessa forma, não se propõe analisar ou identificar a referência, mas os processos 

de referenciação, pois as diversas reformulações teóricas pelas quais essa teoria tem 

passado nos últimos anos apontam para o fato de que a concepção de referência não se 

promove pela simples representação extensional da linguagem (dêitica, apontadora), 

que redunda na identificação de um objeto de mundo (referente). Outrossim, a 

linguagem, hoje, é concebida como uma atividade essencialmente interativa e 

sociocognitiva (cf. Roncarati; Neves da Silva, 2006) e, por isso, a referência passa a ser 

vista como “um contrato discursivamente produzido, em que os referentes são 

imanentemente objetos de discurso, entidades alimentadas e sancionadas pela atividade 

discursiva.” (op.cit., p.321). 

                                                 
29

 A noção de Cadeias Referenciais (CRs) será amplamente abordada nas seções seguintes. 
30

 Cf. MONDADA, Lorenza; DUBOIS, Danièle. Construção e dos objetos de discurso e categorização: 

uma abordagem dos processos de referenciação. In.: CAVALCANTE, M.M; RODRIGUES, B.B.; 

CIULLA, A. (org.). Referenciação. Clássicos da Linguística 1. São Paulo: Contexto, 2003. 
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Nesse viés, a teoria da referenciação adotada não se propõe a resolver todos os 

problemas de progressão textual, mas como um dos diversos processos para a 

compreensão do texto, uma vez que auxilia na identificação e na interpretação das CRs, 

nesse complexo jogo de sentidos que envolve as relações entre linguagem, língua e 

mundo. 

Tal teoria, por ser sociointerativamente concebida, não parte do pressuposto de 

que a noção das CRs é algo fixo e arbitrário, nem mesmo algo que deva ser aplicado a 

todo e qualquer gênero discursivo real ou virtual. Segundo Roncarati (2010, p. 37),  

 

 

(…) o desenho das CRs parece variar tanto a partir dos gêneros 

textuais quanto da amplitude e diversidade de conhecimentos 

enciclopédicos e de experiências de vida e de leitura de cada um de 

nós. A atividade de identificar e construir CRs é, em grande parte, 

dependente de processos interpretativos construídos pelos 

interlocutores mediante uma série de conhecimentos 

socioculturalmente compartilhados.”  
 

 

Em minha dissertação de mestrado (SIMAS, 2009), a identificação das CRs em 

redações escolares só foi possível, a partir do momento que aplicaram-se processos 

interpretativos calcados no saber enciclopédico, tanto do analista, como dos autores. 

Assim, há algumas noções básicas essenciais ao estudo das CRs por meio de 

uma teoria da referenciação sociointerativa, conforme aponta-nos Roncarati (2010, 

p.35-36), a saber: 

i. A contextualização da perspectiva em que se situa a teoria da 

referenciação sociointerativamente concebida e a concepção de língua, 

linguagem e texto dela decorrente; 
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ii. O alargamento da noção de referenciação e da noção de referente; 

iii. A concepção do referente como objeto de discurso e não como objeto de 

mundo; 

iv. A delimitação das propriedades de referir, retomar, remeter e aludir; 

v. As configurações das expressões referenciais em português; 

vi. A correlação entre progressão referencial, progressão temática e 

organização dos tópicos discursivos; 

vii. A delimitação do foco de consciência e a inter-relação entre estatuto 

informacional e ativação, reativação e desativação de entidades 

referenciais; 

viii. O mecanismo de evolução dos referentes na progressão textual; 

ix. A variação configuracional das cadeias referenciais; 

x. A interdependência entre referenciação inferencial e a variação do custo 

do processamento linguístico-cognitivo. (RONCARATI, 2010, p.35-36) 

 

Voltando a Roncarati e Neves da Silva (2006), temos que a manutenção do 

referente na memória discursiva de curto e longo prazo é regulada pelo deslocamento do 

foco de consciência, que vai de uma porção informacional a outro gradativamente, 

integrando informações velhas com novas, com suporte de argumentação. (p.323) 

Conforme Koch (2002), os princípios de referenciação envolvidos no foco de 

consciência são:  

• Ativação: um referente até então não mencionado é introduzido no fluxo 

discursivo (primeira menção); 
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• Reativação: um referente já introduzido é novamente ativado na memória de 

curto termo, por meio de uma forma referencial; 

• Desativação: um outro referente é introduzido, deslocando a atenção do 

referente anteriormente em foco. 

 

Dessa maneira, afirma-se que a continuidade referencial e o desenvolvimento do 

tópico colaboram para alicerçar a organização e progressão discursiva ao longo do 

texto: 

Um dos problemas mais comuns na produção/compreensão textual é a 

dificuldade de manutenção dos referentes na memória discursiva, 

processo este balizado nas relações anafóricas e catafóricas 

responsáveis pelas estratégias de designação e encadeamento 

referencial. [...} muitos dos problemas de estabelecimento de 

progressão referencial podem estar relacionados ao grau de 

capacidade de mobilização e reelaboração de conhecimentos 

socioculturalmente compartilhados e registrados ou não na memória 

discursiva, importante fonte de atribuição de coerência e orientação 

discursivo-argumentativa. (RONCARATI; NEVES DA SILVA, 2006, 

p.323) 

 

 Por operarem como facilitadoras no processo de construção de rede 

multidimensional de pistas prospectivas retrospectivas na superfície do texto, as cadeias 

referenciais contribuem para a identificação e o domínio de estratégias sociocognitivas 

de seleção, antecipação, inferência e verificação no processamento textual. 

 Para as autoras, a noção de Cadeia Referencial (CR) está ligada à noção de 

cadeia anafórica. Assim, chama-se, em um enunciado ou texto, de cadeia referencial 

“[...] toda seqüência de itens que remete a um mesmo referente. A CR constitui, 

portanto, um mecanismo de progressão referencial, através do qual se procede à 
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categorização do estudo dos referentes.” (p.324). Passemos, então, a tratar da 

constituição das CRs. 

 

1.6 Constituição das Cadeias Referenciais (CRs) 

 

 A construção de sentidos de um texto passa pela organização do(s) seu(s) 

tópico(s), como já abordamos anteriormente. Todavia, a progressão textual consiste, 

também, em fazer progredir os referentes de um texto – progressão referencial. Para tal, 

são construídas pelo falante/escritor/produtor o que chamamos de cadeias referenciais 

(CRs).  

 O trabalho com as CRs constitui aplicação dos postulados da teoria da 

referenciação em tela. Entretanto, essa teoria já recebeu diversos enquadres no âmbito 

da Linguística Textual. Inicialmente, acreditava-se haver visão especular entre o objeto 

e a coisa que ele (o referente) designa, pressupondo uma noção de referente ‘dotado’ de 

propriedades intrínsecas, essenciais ou estáveis. A partir desse recorte, afirmava-se 

haver a construção de objetos de mundo.  

Dessa forma, a linguagem é “uma representação extensional (dêitica, 

apontadora) da realidade objetiva e circundante, e a referência, uma forma de 

representação do mundo.” (RONCARATI; NEVES DA SILVA, 2006, p. 320). Nessa 

vertente, o processo que envolve a referência é uma operação de atamento de uma 

forma nominal ou pronominal ao referente no espaço da sentença, e o referente é tratado 

como uma entidade apriorística e estável, um objeto do mundo extralinguístico.  
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Entretanto, conforme advoga Roncarati (2010, p.37) “Não partimos do 

pressuposto de que a noção de CR é um construto pronto e invariável”. Por isso, 

posicionamo-nos favoráveis a uma teoria sociocognitivamente concebida de 

referenciação, em que “a atividade de identificar e construir CRs é, em grande parte, 

dependente de processos interpretativos construídos pelos interlocutores mediante uma 

série de conhecimentos socioculturalmente compartilhados” (op.cit., p. 37). Por isso, 

podemos situar essa noção sociointerativa de referenciação no interior dos postulados 

das linguísticas discursivas. 

Assim, podemos afirmar que os autores que postulam uma diferença entre os 

construtos teóricos objetos de mundo e objetos de discurso dividem-se em duas 

tendências dominantes quanto ao tratamento e à concepção da referência: uma de 

acordo com a perspectiva lógico-semântica, mais tradicional, e outra de acordo com a 

perspectiva sociocognitiva interacionista. 

Conforme a primeira visão, a linguagem é “uma representação extensional 

(dêitica, apontadora) da realidade objetiva e circundante, e a referência, uma forma de 

representação do mundo.” (RONCARATI; NEVES DA SILVA, 2006, p. 320). Nessa 

vertente, o processo que envolve a referência é uma operação de atamento de uma 

forma nominal ou pronominal ao referente no espaço da sentença, e o referente é tratado 

como uma entidade apriorística e estável, um objeto do mundo extralinguístico.  

Apesar de ainda haver adeptos dessa noção de referência, aumenta o número de 

estudiosos que acreditam que a linguagem seja uma atividade interativa e 

sociocognitiva, e que “passam a ver a referência como um contrato discursivamente 

produzido, em que os referentes são imanentemente objetos de discurso, entidades 
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alimentadas e sancionadas pela atividade discursiva.” (RONCARATI; NEVES DA 

SILVA, op.cit. p. 320-321). Em outras palavras, a referência não se apresenta pronta no 

mundo extralinguístico, mas se realiza no construto discursivo à medida que os 

participantes constroem o objeto de discurso na progressão textual.  

A partir de nossa tomada de posição pela referenciação sociocognitivamente 

concebida, língua e linguagem não podem ser eventos estáveis, mas sistemas dinâmicos 

de atualização e compartilhamento de sentidos. É nesse sentido que Roncarati (2010) 

salienta que o recorte teórico da referenciação aqui proposto possibilita as seguintes 

definições: 

i. a linguagem é uma atividade sociointerativa situada e não um 

instrumento especular de representação da realidade, em que se prevê 

uma relação estável entre as palavras e as coisas;  

ii. a língua é vista como um sistema comunicativo dinâmico, variável, uma 

atividade interativa em que o aspecto formal se integra ao funcional, 

e que existe na e pelas práticas discursivas dos locutores, não tendo, 

por conseguinte, uma semântica determinada;  

 

Tal dinamismo traze-nos a reflexão da noção de texto, que vai além de uma 

simples visão interfrástica. Para nós, o texto é dimensionado como um sistema de 

construção cognitiva ou um lugar de explicitação da experiência humana, um evento 

discursivo que envolve ações linguísticas, cognitivas, sociais e psicológicas, no qual o 

tópico discursivo não é um dado prévio, mas uma construção interativamente negociada 

(cf. RONCARATI, op.cit). 
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Neste trabalho, vamos tratar da construção e evolução dos objetos de discurso no 

interior dos tópicos. Entretanto, esse estudo tornar-se-á possível a partir da verificação 

das cadeias referenciais (Crs) dos textos de nosso corpus. Para tal, verifica-se a 

necessidade de se extrair do texto as estratégias referenciais utilizadas pelo produtor a 

fim de construir as CRs. Em minha dissertação de mestrado (SIMAS, 2009), propus um 

quadro de estratégias referenciais que somente acrescentou algumas contribuições aos 

quadros já postulados na literatura da referenciação, como em Neves da Silva 

(2002;2007); Marcuschi (2000), entre outros.  

Eis a proposta, testada por Simas (2009), e ampliada para esta tese:  

Quadro das estratégias referenciais 

{1} Referente de 1ª menção, por expressão nominal definida ou indefinida para 

identificação inicial do objeto de discurso ao modo de referente já disponível na memória 

discursiva, a partir de conhecimento enciclopédico compartilhado; logo, sem antecedente 

textual: sem remissão nem retomada retrospectiva associada ao cotexto; é frequente sua 

ocorrência em títulos, manchetes etc. 

{2} 1ª menção realizada por expressão nominal indefinida de uso atributivo ou de 

denominação genérica; sem remissão nem retomada no cotexto, podendo ocorrer no 

título ou no corpo do texto. 

{3} 1ª menção realizada por pronome ou dêixis espaciotemporal/textual. 

{4} 1ª menção, com remissão retrospectiva implícita/explícita, com ou sem 

reorientação referencial (associação semântica ou cognitiva de origem diversa, como: 

meronímia, hiponímia, metáfora, metonímia); por variados tipos de anáforas indiretas, 

com ou sem aporte de atributo. 

{5} Nominalização do referente por derivação lexical com remissão a antecedente 

implícito/explícito.  

{6} Retomada explícita por mecanismos lexicais: repetição de item, denominação 

genérica e paráfrase com estabilidade/continuidade referencial; tanto por prospecção 

(catáfora) como por retrospecção (anáfora).  

{7} Retomada explícita/implícita de antecedente por pronominalização, com ou sem  

dêixis espaciotemporal/textual.  

{8} Pluralidade indeterminada, sem antecedente explícito no cotexto, com 

introdução de elementos novos, sem linearidade continuativa. 
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{9} Retomada implícita por elipse do referente com estabilidade/continuidade 

referencial. Trata-se de anáfora zero. 

{10} Retomada implícita por sinonímia, paráfrase, metonímia, meronímia com 

estabilidade/continuidade referencial; recobre também casos de anáfora associativa e 

encapsulamento, metáfora, hiperonímia e hiponímia. 

{11} Remissão com aporte de atributo por remissão anafórica ao referente (objeto de 

discurso). com função presumível de evolução referencial. 

Quadro 5: quadro das estratégias referenciais. 

 

Adotamos os seguintes critérios para a elaboração do quadro que adotamos em 

relação aos outros mencionados autores: 

i. distinção entre referentes de 1ª menção e de retomada; 

ii. inclusão de processos de designação explícita e implícita; 

iii. diferenciação entre anáfora direta e indireta (associativa); 

iv. acréscimo de expressões referenciais atributivas. 

 

Nesse sentido, tem-se que a atividade de referenciação pressupõe alguns 

movimentos discursivos. Conforme Koch (2002, p.83), os princípios de referenciação 

envolvidos no foco de consciência, e que tentamos abarcar em nosso quadro de 

diferentes maneiras, são:  

• ativação/introdução/construção: um referente até então não mencionado é 

introduzido no fluxo discursivo; 

• reativação/retomada/manutenção: um referente já introduzido é novamente 

ativado na memória de curto termo, por meio de uma forma referencial; 
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• desativação/desfocalização: outro referente é introduzido, deslocando a atenção 

do referente anteriormente em foco. 

 

Para esta tese, vou aplicar este quadro de estratégias referenciais proposto em 

minha dissertação de mestrado. 
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II. METODOLOGIA E CORPORA 

 

Neste capítulo, vou delinear questões metodológicas norteadoras desta tese, bem 

como justificar os corpora aqui analisados, posicionando esta tese como uma pesquisa 

documental, de caráter tanto qualitativo, como quantitativo. Para tal, utilizo-me das 

palavras de Piana (2009, p. 119) que afirma que “a pesquisa só existe com o apoio de 

procedimentos metodológicos adequados, que permitam a aproximação ao objeto de 

estudo.” Os procedimentos de análise serão também aqui descritos. 

 

 

2.1 Levantamento das estratégias referenciais: uma pesquisa documental 

 

A identificação das estratégias referenciais
31

 inicia-se com um mapeamento, a 

fim de coletar as CRs dos textos analisados, com base no quadro de estratégias 

construído em minha dissertação de mestrado (SIMAS, 2009), apresentado no capítulo 

anterior e retomado mais adiante. 

A pesquisa visa a estabelecer os mecanismos mais atuantes no gênero textual 

fórum de discussão educacional
32

. Sendo assim, uma vez que nossa hipótese de trabalho 

objetiva verificar a flutuação oral-escrito para o gênero em questão, os passos analíticos 

projetados são os seguintes: 

                                                 
31

 Estratégias referenciais são os mecanismos linguísticos de introdução/retomada de referentes ao longo 

das cadeias referenciais (cf. SIMAS, 2009; RONCARATI, 2010). 
32

 Apesar de tratarmos mais aprofundadamente dos gêneros em outro capítulo, cabe salientar que esses 

fóruns de discussão educacionais ora analisados são produto de discussões realizadas entre professor e 

alunos, de forma on-line, ou seja, via internet, através do chamado AVA (ambiente virtual de 

aprendizagem). 
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a) Levantamento das CRs das interações de cinco alunos, escolhidos 

aleatoriamente, e seu professor, em cinco turmas diferentes (texto escrito); 

b) Levantamento das CRs das interações dos participantes de cinco programas 

Estúdio I, da rede de TV Globonews, onde os participantes realizam uma 

espécie fórum de discussões (texto oral);
33

  

c) Verificação por meio de quantificação das estratégias referenciais mais 

comuns em todos os textos analisados; 

d) Confronto dos dados com a hipótese, os objetivos e as perguntas de pesquisa 

propostos na seção anterior. 

 

Nesse sentido, o presente estudo configura-se como pesquisa documental, uma 

vez que se utiliza de dados provenientes do registro da interação entre alunos e 

professor, no caso dos fóruns de discussão, e entre convidados/participantes do 

programa de TV Estúdio I e sua apresentadora. Os fóruns, por seu turno, permitem-nos 

recuperar referentes documentados em uma situação de prática pedagógica via internet. 

Já o programa Estúdio I avulta-se como fonte análoga de comparação com o gênero 

textual educativo fórum de discussão, uma vez que sua apresentadora estaria, em uma 

relação análoga, para o professor, bem como os convidados/participantes estariam para 

os alunos nos fóruns em questão.  

Em ambos os textos, há um determinado tema a ser debatido que, inclusive, 

pode ser alterado – por meio de uma digressão, ou por conta de outro subtema – pelo 

professor no fórum e pela apresentadora no programa. Além disso, os propósitos 

                                                 
33

 Os programas foram vistos via internet, tanto no portal youtube como no globotv e transcritos para esta 

pesquisa (vide ANEXO B). 
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comunicativos são bastante parecidos no que tange à discussão/reflexão dos temas 

sugeridos, apesar de os fóruns aqui analisados servirem de avaliação para seus alunos. 

Entendemos a pesquisa documental tal como Silva et alii. (2009, p.4557), pois: 

 

Apesar de se reconhecer toda a multiplicidade e diversidade de 

documentos que estão no cerne da pesquisa documental, destaca-se 

aqui a relevância dos documentos de linguagem verbal e escrita, pois 

estes constituem os principais tipos de documentos na área da 

pesquisa educacional. [...] Nesta perspectiva, a pesquisa documental 

permite a investigação de determinada problemática não em sua 

interação imediata, mas de forma indireta, por meio do estudo dos 

documentos que são produzidos pelo homem e por isso revelam o seu 

modo de ser, viver e compreender um fato social. Estudar documentos 

implica fazê-lo a partir do ponto de vista de quem os produziu, isso 

requer cuidado e perícia por parte do pesquisador para não 

comprometer a validade do seu estudo. (SILVA, et alii, 2009, p. 4557) 
 

 

No que tange aos corpora, vou analisar cinco alunos de cinco turmas, escolhidas 

aleatoriamente, de diferentes disciplinas on-line de uma grande universidade do Rio de 

Janeiro. Uma das disciplinas, Análise Textual, faz parte da grade curricular de todos os 

cursos da instituição, no primeiro período. Por isso, há alunos de cursos diversos, 

aleatoriamente matriculados na turma em questão, o que justifica certa heterogeneidade 

em vários aspectos. Já as outras são provenientes do curso de Letras.
34

 Além disso, vou 

realizar levantamento das estratégias referenciais de cinco edições do programa de TV 

Estúdio I, da rede Globonews, conforme já citado anteriormente, no sentido de 

contrastar/comparar as estratégias desses textos, o que será detalhado mais adiante. 

Por razões inerentes a esta tese, vou verificar as estratégias referenciais que 

compõem a cadeia referencial que ocupam a posição gramatical de sujeito das orações, 

a fim de filtrar os dados de forma mais clara e dinâmica. Isso é possível por conta do 

caráter documental desta tese, onde manipulamos os dados de acordo com a 

                                                 
34

 O tutor das turmas aqui analisadas sou eu mesmo, entretanto, não houve monitoramento que afetasse a 

pesquisa, uma vez que todas as turmas são anteriores a esta tese.  
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intencionalidade e a competência teórica da referenciação. Silva et alii (2009, p.4561), 

discutindo a pesquisa documental, advoga que: 

 

Na pesquisa documental, parte-se de um amplo e complexo conjunto 

de dados para se chegar a elementos manipuláveis em que as relações 

são estabelecidas e obtidas as conclusões. Os procedimentos e 

posturas mencionadas exigem a sensibilidade, a intencionalidade e a 

competência teórica do pesquisador, pois desde o acesso e a seleção 

do acervo documental, a análise dos dados até a comunicação dos 

resultados constitui-se em um processo sistemático, exaustivo, 

coerente, sensível e criativo. (SILVA et alii, 2009, p.4561) 

 

Assim, este estudo apresenta-se como pesquisa quantitativa e qualitativa, à 

medida que a quantificação das estratégias mais comuns de referenciação nos textos irá 

fundamentar sua análise qualitativa.  

Em outras palavras, o levantamento das estratégias referenciais em cada um dos 

fóruns e nos vídeos supracitados revelou-nos uma significante quantidade de dados 

provendo-nos com o número de estratégias referenciais e a porcentagem de sua 

ocorrência em todos os textos dos nossos corpora
35

, o que nos apresenta uma análise 

quantitativa. Entretanto, não se pode negar que o olhar lançado sobre esses números é 

de ordem qualitativa, uma vez que se pretende, por um viés linguístico, legitimar os 

fóruns de discussão educacionais como um gênero textual digital escrito, mas com 

características provenientes de sua contraparte real, física, que é o debate/fórum oral. 

Por isso, uno-me à voz de Nunan (2007, p. 4) que advoga que “[...] a distinção entre 

qualitativo e quantitativo é uma mera simplificação. [...]”
36

, ou seja, atualmente, a 

pesquisa científica parece não mais realizar tal distinção ou ainda não colocar esses dois 

métodos como opostos, mas sim complementares.  

                                                 
35

 Vide anexos A e B.  
36

 (…) the qualitative-quantitative distinction is an oversimplification (…) (NUNAN, 2007, p.4) 
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Desse modo, a quantificação demonstrada no capítulo destinado às análises se 

justifica face à comparação entre esses dois gêneros textuais. Entretanto, tal análise 

linguística não pode ser vista como tentativa de generalização, mas sim a verificação da 

hipótese de que os fóruns de discussão ora analisados são a contraparte digital/escrito de 

um gênero originalmente oral. 

 

2.2   Os corpora : fórum de discussão educacional x programa de debates Estúdio I 

 

 

 Os dados desta tese são oriundos de cinco fóruns de discussão educacionais e 

cinco edições do programa Estúdio I, conforme já mencionado anteriormente. 

Passemos, então, à pormenorização desses dois gêneros ora selecionados. 

 

 

2.2.1 A escolha dos fóruns de discussão educacionais. 

 

Os fóruns de discussão selecionados para esta tese constituiem-se como gênero 

formado por discussões entre alunos e professores – conhecidos em algumas instituições 

de EAD como tutores – a respeito de tópicos das aulas de determinada disciplina. 

Nesses fóruns, tanto o professor quanto o aluno podem lançar mão de alguma proposta 

de discussão/reflexão, desde que haja algum tipo de relação com os conteúdos 

ministrados nas respectivas disciplinas. Vejamos um pequeno exemplo: 
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Figura 7: exemplo de interação entre professor e aluno no fórum de discussão educacional. 

 

 

Foram selecionados cinco fóruns de turmas diferentes, chamados de Fórum 1, 

Fórum 2, Fórum 3, Fórum 4 e Fórum 5. Os quatro primeiros fóruns analisados são da 

disciplina Análise Textual, criada como uma espécie de Língua Portuguesa voltada para 

a compreensão leitora dos alunos de primeiro período de todos os cursos da 
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universidade em tela.
37

Tal fato corrobora com a formação de uma turma heterogênea, 

ou seja, formada por alunos de diversos cursos. 

Já o quinto fórum é de uma disciplina específica do curso de Letras: Linguística. 

Desse modo, temos uma turma mais homogênea, possibilitando, inclusive, a 

comparação dos dados de uma e outra. Todavia, não se verificaram alterações 

significativas entre essas duas disciplinas, no que tange às escolhas das estratégias 

referenciais, conforme se pode atestar na seção destinada à análise de dados. 

A escolha desses fóruns foi aleatória, a não ser pela escolha de uma turma da 

disciplina de Linguística em oposição às turmas de Análise Textual. Nossa escolha por 

Linguística se dá pelo fato de ser uma disciplina de Letras, em que, tradicionalmente, os 

alunos esmeram-se mais quanto ao ato de escrever. Entretanto, como já dito 

anteriormente, não há diferenças significativas nos resultados da análise.  

Em todos esses fóruns, o professor trabalha como moderador das discussões 

propostas, não somente respondendo a possíveis dúvidas dos alunos, como também 

complementando os tópicos ora discutidos e orientando os alunos. É o professor, por 

exemplo, quem permite ou não que outros temas sejam abordados no fórum ou ainda 

redireciona o aluno para encontrar outras fontes de pesquisa, além das utilizadas na 

disciplina. 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Reitero que a universidade em questão autorizaou-nos a pesquisa, mas sem a citação de nomes. 



93 

 

2.2.2 A escolha do programa Estúdio I. 

 

 Uma vez que a hipótese deste trabalho baseia-se no hibridismo oral/escrito dos 

fóruns de discussão, tornou-se necessário confrontar os dados extraídos dos fóruns com 

algum fórum oral. Desse modo, resolvemos fazer um levantamento das estratégias 

referenciais de um programa de TV que pudesse, no que tange ao discurso, assemelhar-

se aos fóruns orais. Por isso, entendemos que o programa Estúdio I constituisse-se como 

possível contraponto para nossa análise. Parece-nos razoável pensar que, 

provavelmente, haveria outros debates, como por exemplo um debate em sala de aula 

presencial, que poderiam ser utilizados para esta pesquisa em lugar do referido 

programa televisivo. Entretanto, o fato de o programa ser acessível via internet facilita a 

transcrição bem como a logística para esta tese. Provavelmente, a gravação de um 

debate em sala de aula traria à tona questões tais como o monitoramento dos 

participantes dada a gravação/observação e, além disso, não se trata do foco principal de 

nosso trabalho.  

 O programa Estúdio I
38

 é veiculado pela rede de TV por assinatura GloboNews, 

do grupo Globosat. É apresentado pela jornalista Maria Beltrão, que, por sua vez, conta 

com dois ou três debatedores fixos, e recebe convidados. Esses podem ser atores, 

cantores, médicos, cientistas etc., uma vez que se trata de um programa com temas 

variados. O papel da apresentadora seria o equivalente oral/presencial/síncrono do 

professor nos fóruns de discussão, ou seja, é a responsável pela mediação dos tópicos 

discutidos ao longo do programa. Em outras palavras, é ela quem propõe as discussões 

e/ou as conduz conforme sua orientação, exatamente como ocorre nos fóruns de 

                                                 
38

 Apesar de a Wikipedia ser uma enciclopédia aberta, ou seja, aparentemente sem alguma credibilidade 

científica, apresenta-nos uma interessante descrição do programa Estúdio I, no linque: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%BAdio_i  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%BAdio_i
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discussão, e os participantes, bem como os debatedores fixos, funcionam tal como os 

alunos nos fóruns construindo e reconstruindo os sentidos no gênero em tela. 

 Para esta pesquisa, selecionamos, também aleatoriamente, cinco programas 

Estúdio I, a saber, a que vamos chamar de Vídeo 1, Vídeo 2, Vídeo 3, Vídeo 4 e Vìdeo 

5, cujos temas elencamos a seguir, com um pequeno trecho de cada um deles: 

 

 

Vídeo 1 – Milton Nascimento – nada será como antes; 

 

http://www.youtube.com/watch?v=X_rVCM_pgOg 

 

Maria Beltrão: Aproveitando aqui o elenco do espetáculo em homenagem ao Milton 

Nascimento o Internauta Carlos Alexandre pergunta aqui a mim e aos comentaristas qual sua 

música de Milton Nascimento Preferida? Primeiro, Luiz Fernando: 

 

Luiz Fernando: Øacho que Øé “Ponta de areira” 

 

Maria Beltrão: Ih.. ØAdoro! Clarinha: 

 

Clarinha: ØØacho que Øvou ficar com Caçador de Mim, mas eu amo “Guardanapo de Papel 

também. 

 

Maria Beltrão: Qual Øé “Guardanapo de Papel”? 

 

Clarinha: Ah, uma linda, não Øfez tanto sucesso...É assim: “Minha cidadeØtempoetas... 

 

Maria Beltrão: Ah! Eu sei qual é... 

 

Clarinha: “...tem cantores..nã nã nã...” ØØacho linda! 

 

Maria Beltrão: Que linda! Quer vir pra cá? (risos) Mas, gente, não Øé linda? 

http://www.youtube.com/watch?v=X_rVCM_pgOg
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Clarinha: Øfiquei com vergonha... 

 

Maria Beltrão: Xexéo! 

 

Xexéo: Øé quase impossível resolver isso, né, Maria? Mas eu Øvou ficar com a primeira que eu 

ouvi na vida que foi “Canção do Sal”, numa gravação da Elis. 

 

 

Vídeo 2 – Cerimônia de abertura da copa divide opiniões; 

 

http://globotv.globo.com/globo-news/estudio-i/v/cerimonia-de-abertura-divide-

opinioes/3416785/ 

 

MARIA BELTRÃO: Agora Øvamos ver o que Øestão dizendo sobre a festa de abertura da 

copa. O Marcos José Soares Pinto diz o seguinte: “Maria, o jogo foi emocionante, o ponto fraco 

ficou com a abertura insossa e sem brilho. ØEsperava muito mais. Não fosse a Cláudia Leite 

teria sido um fiasco maior.” O que você acha, Xexéo? ØFoi bola fora? 

 

Xexéo: ØFoi insosso e sem brilho. ØTem que ver o seguinte: primeiro lugar, as cerimônias de 

abertura das copas do mundo não são as cerimônias de abertura das olimpíadas; [...] 

 

Mulher: Não Øé aquela superprodução. 

 

Xexéo: Não Ø é! Nunca Ø foi, né? Ø Costuma ser o que? O Presidente da Fifa faz um discurso 

de abertura, o Presidente da República faz um discurso de abertura, o Rick Martin entre 

correndo e canta ali uma musiquinha, e alguém, uma celebridade dá o chute inicial na bola e Ø 

acabou! Ø Dura 15, 20 minutos. Agora, o que eu acho é que houve a intenção de se fazer uma 

abertura igual a das olimpíadas. Esse foi o erro! E Ø foi pobre. Eu fico imaginando o porquê. 

Muita gente falou assim comigo: “Por que Øchamaram um belga ou uma belga, não sei...” 

 

Maria Beltrão: Uma belga. 

 

http://globotv.globo.com/globo-news/estudio-i/v/cerimonia-de-abertura-divide-opinioes/3416785/
http://globotv.globo.com/globo-news/estudio-i/v/cerimonia-de-abertura-divide-opinioes/3416785/
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Xexéo: Nós temos tantos carnavalescos, tantos coreógrafos competentes. Eu sei de alguns 

corógrafos e carnavalescos que foram convidados para fazer a festa de abertura e não 

Øquiseram, porque não tinha muita grana pra fazer.  

 

Maria: Bom, então isso é um ponto importante... 

 

 

 

 

Vídeo 3 – Estudo diz que mulheres que têm filhos mais velhas vivem mais; 

 

 

http://globotv.globo.com/globo-news/estudio-i/v/estudo-diz-que-mulheres-que-tem-filhos-mais-

velhas-vivem-mais/3476173/ 

 

Vídeo 3 

 

Estudo diz que mulheres que tem filhos mais velhas vivem mais 

 

Maria Beltrão: Agora, a gente vai falar de gravidez e longevidade. Um estudo trouxe uma boa 

notícia pras mulheres que engravidaram ou que pretendem engravidar em idade mais avançada. 

O que se descobriu, Joana? 

 

Joana: Maria, é o seguinte, nos últimos 40 anos, o número de mulheres que tiveram filhos 

depois dos 35 anos foi multiplicado por 8. Isso, claro, por razões científicas também, né? 

Fertilização in vitro, inseminação artificial, todas essas técnicas que tiveram avanço muito 

grande. No entanto, tem uma pesquisa, da Universidade de Medicina de Boston, que quem 

consegue engravidar naturalmente, ou seja, sem ajuda médica, em idade mais avançada, 

Øcostuma viver mais tempo, Maria. 

 

Maria Beltrão: Que maravilha! 

 

http://globotv.globo.com/globo-news/estudio-i/v/estudo-diz-que-mulheres-que-tem-filhos-mais-velhas-vivem-mais/3476173/
http://globotv.globo.com/globo-news/estudio-i/v/estudo-diz-que-mulheres-que-tem-filhos-mais-velhas-vivem-mais/3476173/
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Joana: É. Esse estudo foi publicado numa revista americana chamada “Menopausa”, que 

analisou os aspectos genéticos e outros fatores em pessoas que têm uma longevidade acima do 

normal. E aí, os pesquisadores eles avaliaram 550 famílias e Øperceberam que mulheres que 

tiveram bebê depois dos 33 anos, sem essa ajuda médica, têm o dobro de chances de passar dos 

95 anos de vida. Em relação àquelas que tiveram o último bebê antes dos 30 anos. Isso não 

significa, claro, que a gente tenha que esperar pra ter filho mais tarde com a expectativa de adiar 

a morte, não é isso, na verdade, a idade do último parto é um sinal, um indicador do 

envelhecimento do seu sistema reprodutivo e, consequentemente, do resto do corpo. Então, os 

cientistas acreditam que as mulheres que têm uma fertilidade mais duradoura, elas são mais 

longevas, e elas transmitem esses genes para as futuras gerações. E isso talvez explique, Maria, 

a razão pela qual 85% das pessoas que passam dos 100 anos são mulheres, apenas 15% são 

homens. 

 

Maria: Interessantíssimo isso, né? Não vale, então, inseminação artificial, tem de ser um 

processo natural... 

 

Joana: Não, é a capacidade de você engravidar mais velha que conta, naturalmente. Agora, 

Øtem que lembrar também, que a maternidade tardia ela traz vários riscos, tanto pra saúde do 

bebê quanto para a saúde da mãe. O nascimento prematuro, má formação fetal, síndrome de 

down, hipertensão, diabetes na gestação, Øtem que tomar muito cuidado. Mas, mulheres que 

têm essa capacidade natural de engravidar mais tarde têm uma propensão à longevidade.  

 

Maria: eu achei bem legal essa notícia, totalmente original, nunca Øpodia imaginar...Obrigada 

pela participação de vocês dois nesse assunto gravidez e longevidade, me emocionou, João 

Paulo. 
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Vídeo 4 – Japoneses criam sutiã que só abre quando mulher está excitada; 

Vídeo 4 – Japoneses criam sutiã que só abre quando mulher está excitada 

http://globotv.globo.com/globo-news/estudio-i/v/japoneses-criam-um-sutia-que-so-abre-

quando-mulher-esta-excitada/3111276/ 

 

 

Maria Beltrão: Mas, Øvamos lá, Marcelo Balbin, que história é essa do sutiã movido à 

excitação, Ødigamos assim? 

 

Marcelo: Essa história, Maria, é de um fabricante japonês, chamado “Ravi Jour”, eu não faço a 

menor ideia se essa marca faz sucesso, eu não entendo muito disso... 

 

Maria: Ou se a pronúncia do nome dele tá certa, né? 

 

Marcelo: Mas o nome é estranho para uma empresa japonesa, né? Mas o que interessa é que 

eles resolveram criar um modelo de sutiã, por enquanto não vai estar à venda, Øé uma ação 

promocional, em comemoração aos 10 anos dessa marca, eles fizeram esse vídeo, que eu achei 

até um pouco agressivo, mas mostrando, dando essa ideia de que mulher objeto nunca mais. 

ØTem que ter uma resposta, essa imagem da mulher como mero objeto sexual. Então, eles 

criaram um modelo de sutiã, tá aí o sutiã, e o que que ele faz? Ele tem um fecho eletrônico. Ele 

funciona, Øfica ligado, por Bluetooth, e Øfunciona ligado a um smartphone. Então esse 

smartphone já teria ali um teria ali um registro...eu nunca acredito nessas coisas, mas, enfim, 

Øtá chamando muita atenção...que ele já teria um registro dos seus...porque quando reveste 

assim com essa cara muito científica, talvez a gente meio que desconfia, né?  

 

Maria: Não é? 

 

Marcelo: Mas eles colocaram ali todos os profissionais que estiveram envolvidos nesse projeto, 

então Øfaz o seguinte, o seu celular já teria armazenado ali um certo histórico... 

 

 

 

http://globotv.globo.com/globo-news/estudio-i/v/japoneses-criam-um-sutia-que-so-abre-quando-mulher-esta-excitada/3111276/
http://globotv.globo.com/globo-news/estudio-i/v/japoneses-criam-um-sutia-que-so-abre-quando-mulher-esta-excitada/3111276/
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Vídeo 5 – Balão Gástrico. 

 

http://globotv.globo.com/globo-news/estudio-i/v/balao-gastrico-que-ajuda-a-emagrecer-sem-

cirurgia-e-lancado-no-reino-unido/3092511/ 

 

Maria: Eu vou conversar agora, indo direto pra Londres, com uma notícia que vai interessar 

muita gente. ØÉ mais uma opção para quem quer emagrecer e que dispensa cirurgia. Diz pra 

mim, Ana Carolina Bacchi, que novidade é essa lançada aí no Reino Unido? Eu já fiquei com 

vontade de fazer... 

 

Ana Carolina: Ah..não Øtem milagre não, viu , Maria. Não Øpode achar que é uma solução 

rápida, porque não Øé assim tão simples, mas Øé um novo tipo de balão gástrico, que dispensa 

o uso de anestesia e de sedativos. ØFunciona da seguinte maneira: o paciente engole esse balão 

gástrico, como se Øfosse um comprimido, e aí quando Øchega no estômago, a capa desse balão 

gástrico, que é como uma gelatina, ela se dissolve e aí o balão é inflado dentro do estômago. O 

paciente sente como se tivesse com o estômago cheio, e Øcome menos, claro, e Øcomeça a 

perder peso. Então, Øé uma nova técnica que dispensa anestesias usadas em outros modelos de 

balão gástrico e também aquela cirurgia do estômago. Um novo método que foi lançado aqui no 

Reino Unido. Mas, há muitas preocupações, tem opiniões contra esse método, por parecer uma 

solução simples demais. Muitos médicos dizem que a prevenção, claro, a primeira opção é 

tentar não chegar no nível de obesidade muito grande. E também Ødizem que esse método tem 

de ser aliado a uma vida saudável, uma dieta saudável, com exercícios físicos, ele não vale pra 

quem tá muito obeso. ØÉ pra uma obesidade assim um pouco mais leve, vamos dizer assim. O 

paciente pode receber de dois a três balões gástricos desse tipo, e depois de três meses esses 

balões são retirados num procedimento parecido com uma endoscopia. Esse balão ele foi 

testado aqui no Reino Unido com sucesso, também nos Estados Unidos. Mas, pra se ter ideia de 

toda a controvérsia, nos Estados Unidos, a FDA , que regula os medicamentos e também os 

procedimentos médicos em território americano, ainda não liberou. Aqui o tratamento custa a 

partir de duas mil libras, por volta aí de oito mil reais, e Øestá sendo feito aqui por algumas 

clínicas particulares. O serviço público ainda não oferece esse novo tipo de balão gástrico, 

Maria. 

 

Maria: Pois é, mais uma opção, né. Claro que é sempre melhor fazer a dieta, aquilo que você 

falou, fazer os exercícios físicos, procurar uma coisa mais natural, porque ele não deixa de ser 

http://globotv.globo.com/globo-news/estudio-i/v/balao-gastrico-que-ajuda-a-emagrecer-sem-cirurgia-e-lancado-no-reino-unido/3092511/
http://globotv.globo.com/globo-news/estudio-i/v/balao-gastrico-que-ajuda-a-emagrecer-sem-cirurgia-e-lancado-no-reino-unido/3092511/
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um pouco invasivo, né? Você engole um balão que infla no seu estômago. Agora, tem uma 

coisa, Øvou até passar, Ana, a bola aqui pra Flavinha, porque tem uma coisa, falou-se a mesma 

coisa acerca da redução de estômago: não Øé o ideal, não Øé pra todo mundo, mas já 

Ømelhorou a vida de muita gente, inclusive da Luiza Zveiter, Ødeu o depoimento aqui, Øfez 

aquela cirurgia. Esse é um procedimento menos invasivo ainda, que vale a pena se pesquisar, 

né? 

 

 

 Servimo-nos do quadro a seguir para, ainda que não aprofundadamente, 

comparamos os gêneros em questão: 

 

-------------------------- FÓRUM ESTÚDIO I 

Síncrono  X 

Assíncrono X  

Mediador X X 

Avaliativo
39

 X  

Delimitação de 

tamanho/tempo 

X X 

Troca de turnos X X 

Assimetria entre os 

participantes 

X X 

Temático X X 

Oral  X 

Escrito X  

Quadro 6: quadro comparativo entre os fóruns de discussão educacionais e o programa Estúdio I 

                                                 
39

 Apesar de não haver no Programa Estúdio I qualquer avaliação formal, há, certamente, a expectativa de 

avaliação dos telespectadores que garantem a audiência e, consequentemente, os patrocinadores. 
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 No que tange à nossa análise, essa será conduzida a partir de alguns 

procedimentos, a saber: 

 

a) Levantamento dos referentes em posição de sujeito de cinco alunos, escolhidos 

aleatoriamente, nos cinco fóruns de discussão educacionais supramencionados; 

b) Classificação das estratégias referencias utilizadas pelos participantes dos fóruns 

para formar as respectivas CRs, conforme nosso quadro de estratégias 

referenciais; 

c) Quantificação das estratégias referenciais de cada fórum; 

d) Verificação e análise das três estratégias referenciais mais utilizadas em cada um 

dos fóruns; 

e) Cruzamento dos dados dos fóruns; 

f) Levantamento dos referentes em posição de sujeito oriundos da transcrição de 

cinco edições do programa Estúdio I; 

g) Classificação das estratégias referencias utilizadas pelos participantes do 

programa para formar as respectivas CRs, conforme nosso quadro de estratégias 

referenciais; 

h) Quantificação das estratégias referenciais de cada edição do programa; 

i) Verificação e análise das três estratégias referenciais mais utilizadas em cada 

uma das edições; 

j) Cruzamento dos dados do programa; 

k) Cruzamento dos dados provenientes da análise dos fóruns e do programa 

Estúdio I; 

l) Discussão final dos resultados vis-a-vis a hipótese e as perguntas de pesquisa. 
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Por fim, retomamos o quadro de estratégias referenciais a ser utilizado em nossa 

análise e já mencionado no capítulo anterior: 

 

Quadro das estratégias referenciais 

{1} Referente de 1ª menção, por expressão nominal definida ou indefinida para 

identificação inicial do objeto de discurso ao modo de referente já disponível na memória 

discursiva, a partir de conhecimento enciclopédico compartilhado; logo, sem antecedente 

textual: sem remissão nem retomada retrospectiva associada ao cotexto; é frequente sua 

ocorrência em títulos, manchetes etc. 

{2} 1ª menção realizada por expressão nominal indefinida de uso atributivo ou de 

denominação genérica; sem remissão nem retomada no cotexto, podendo ocorrer no 

título ou no corpo do texto. 

{3} 1ª menção realizada por pronome ou dêixis espaciotemporal/textual. 

{4} 1ª menção, com remissão retrospectiva implícita/explícita, com ou sem 

reorientação referencial (associação semântica ou cognitiva de origem diversa, como: 

meronímia, hiponímia, metáfora, metonímia); por variados tipos de anáforas indiretas, 

com ou sem aporte de atributo. 

{5} Nominalização do referente por derivação lexical com remissão a antecedente 

implícito/explícito.  

{6} Retomada explícita por mecanismos lexicais: repetição de item, denominação 

genérica e paráfrase com estabilidade/continuidade referencial; tanto por prospecção 

(catáfora) como por retrospecção (anáfora).  

{7} Retomada explícita/implícita de antecedente por pronominalização, com ou sem  

dêixis espaciotemporal/textual.  

{8} Pluralidade indeterminada, sem antecedente explícito no cotexto, com 

introdução de elementos novos, sem linearidade continuativa. 

{9} Retomada implícita por elipse do referente com estabilidade/continuidade 

referencial. Trata-se de anáfora zero. 

{10} Retomada implícita por sinonímia, paráfrase, metonímia, meronímia com 

estabilidade/continuidade referencial; recobre também casos de anáfora associativa e 

encapsulamento, metáfora, hiperonímia e hiponímia. 

{11} Remissão com aporte de atributo por remissão anafórica ao referente (objeto de 

discurso). com função presumível de evolução referencial. 

Quadro 7: repetição do quadro das estratégias referenciais. 
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III. ANÁLISE DOS DADOS  

 

Nesta seção, vou trabalhar com os dados extraídos da análise dos referentes em 

posição de sujeito dos fóruns de discussão, bem como dos programas Estúdio I aqui 

selecionados. Conforme indiquei na Metodologia, optou-se por cinco fóruns de cinco 

turmas diferentes, aleatoriamente, bem como cinco programas Estúdio I, da rede de TV 

Globonews, também de maneira aleatória.  

Como os fóruns de discussão são compostos por mais de 70 (setenta) alunos, em 

média, decidi escolher os cinco alunos com postagens mais produtivas para esta 

pesquisa, ou seja, com maior interatividade em cada um dos fóruns. Vamos, portanto, 

começar a análise pelos fóruns e, a seguir, analisaremos os programs Estúdio I. Essas 

análises podem ser encontradas, na íntegra, nos anexos. Nesta seção, selecionamos 

algumas partes relevantes para servir de exemplificação dos dados ora mencioandos.  

 

 

Turma 9017 – Análise Textual  (Turma 1) 

 

A primeira turma a ser analisada foi a turma 9017, da disciplina Análise Textual. 

Como já fôra apontado neste trabalho, essa disciplina foi criada para alunos de primeiro 

período, ou seja, ingressantes. Logo, possui alunos de diversos cursos da universidade, 

o que atesta sua heterogeneidade quanto aos participantes. Foram analisadas 566 

(quinhentas e sessenta e seis) estratégias referenciais de introdução e manutenção dos 

referentes.  
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 Nessa turma, houve maior incidência da estrátegia {10} – Retomada implícita 

por sinonímia, paráfrase, metonímia, meronímia, anáfora associativa e metáfora - com 

32,86%.  Essa estratégia apresentou-se bastante produtiva ao tratar do Internetês, um 

dos temas propostos pelo professor para discussão no fórum, como se pode verificar na 

postagem 4 (P4), da aluna Diana: 

 

POSTAGEM 4 – Diana 

 

Internetês é um neologismo , que caracteriza a linguagem que muito é utilizada nas redes 

sociais, onde , se utiliza rapidez nas palavras, abreviações ex: vc ( você ), tbm ( também ), com 

certeza ( cctz ), e assim vai. Uma linguagem diferente da oral, da linguagem coloquial, dizemos 

que ela é fora da linguagem padrão. As formas de expressão também são utilizadas em formas  

dos ''smiles'' ou ''emoticons'', ex: os olhos Ø utilizamos os dos pontos:    a boca pode ser 

utilizada com os parênteses, o numero zero entre outros ) ( O S... 

 

Não Øpodemos esquecer  que a linguagem utilizada nas redes sociais, celulares, é até divertida, 

mas não deve ser utilizada em todas as situações. Existem meios e meios de se comunicar a 

internet, utiliza uma linguagem mais popular e em formas de neologismos, porém existem 

outras situações que nunca se deve usar palavras oriundas das redes sociais, como por exemplo, 

uma carta à uma autoridade, um texto de vestibular, uma Ata, entre outras coisas. A linguagem 

das redes sociais, são apenas utilizadas na escrita.  

Ao conversar com um amigo, não Øutilizamos oi tb ( tê bê ... ou iai vc ta bm  ( i á i vê cê tá bê 

eme )...claro que se utiliza uma linguagem mais popular, utilizando gírias, porém o modo de 

falar não nos permite ler e saber de uqe maneira está sendo pronunciado. Por conta dos 

neologismos, a lingua portuguesa está cada vez mais danificada. às vezes sem ao menos 

perceber já está escrito seja em um texto ou em uma carta, as abreviações, isso porque se torna 

um circulo vicioso, quanto mais usar palavras, abreviadas na internet, mais costume terá, assim , 

o comodismo, é mais rápido mais prático. Assim se perde a noção da escrita, da acentuação, 

além de tornar muito mais dificil assimilar qualquer outro tipo de linguagem formal. 
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 Nessa postagem, a aluna utiliza-se de 30 (trinta) estratégias referenciais para 

retomar “internetês”. Os destaques acima em vermelho apontam para 12 (doze) 

utilizações da estratégia {10}, o que exemplifica sua alta produtividade neste fórum, 

vejamos: 

 

 NEOLOGISMO - refere-se, implicitamente, ao Internetês, por conta das 

criações linguísticas comuns ao ambiente digital.   

 A LINGUAGEM QUE MUITO É UTILIZADA NAS REDES SOCIAIS – 

define o internetês mostrando-se como linguagem, ou seja, o conhecimento de 

mundo aponta para o fato de que a internet serve à comunicação e, por isso, 

necessita de aplicação de alguma linguagem, neste caso, o internetês. 

 ABREVIAÇÕES / VC / TBM / CCTZ – expressões comumente utilizadas em 

gêneros oriundos da internet. A aluna defende a tese de que na internet utilizam-

se muitas abreviações e elas fazem parte do internetês. 

 AS FORMAS DE EXPRESSÃO – metáfora utilizada para retomar o internetês, 

a fim de se evitar repetição do termo, algo que é muito comum no texto escrito, 

onde as repetições não são vistas como qualidade de estilo.
40

 

 A LINGUAGEM UTILIZADA NAS REDES SOCIAIS, CELULARES – agora, 

a aluna associa a linguagem da internet a outros suportes como as redes sociais e 

os celulares. 

                                                 
40

 A repetição é marca constante na oralidade, pois os falantes fazem uso desse mecanismo como meio de 

formulação textual. Em textos escritos, a repetição não é muito recorrente em virtude do fato de um texto 

escrito normalmente passar pelo processo de revisão, o que pode levar ao apagamento das marcas de 

oralidade. (GASPARINI-BASTOS, 2009, p.3351) 
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 FORMAS DE NEOLOGISMOS – retoma a questão dos neologismos, ou seja, 

do caráter inovador dessa linguagem, parafraseando o que foi dito 

anteriormente.  

 PALAVRAS ORIUNDAS DAS REDES SOCIAIS / A LINGUAGEM DAS 

REDES SOCIAIS – essa retomada demonstra o valor que as redes sociais têm 

atualmente, até mesmo na criação de palavras, retomando, implicitamente, o 

internetês. 

 GÍRIAS – uma vez que as redes sociais, de modo geral, caracterizam-se por 

textos com grau de informalidade maior, as gírias, inevitavelmente, fazem parte 

desse internetês.
41

 

 

 A segunda estratégia referencial mais utilizada neste fórum foi a elipse
42

 {9}, 

com 15,90%, o que comprova nossa hipótese de que, por se tratar de um gênero híbrido, 

haveria maior incidência de elipses. Segundo Botelho (2003), por exemplo, a elipse é 

um elemento referencial mais comum na escrita, entretanto, Azeredo (2010, p. 490) 

advoga que a compreensão da elipse se dá no contexto geral ou situação comunicativa, 

o que parece apontar para a oralidade.  A seguir, alguns exemplos: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 Cf. CRYSTAL (2006). 
42

 {9} Retomada implícita por eplipse do referente com estabilidade/continuidade referencial. Trata-se de 

anáfora zero. 
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POSTAGEM 1 (P1) Professor 

 

Caros Alunos, 

 

Esse é o espaço destinado para discussão dos conteúdos e conceitos abordados nas aulas 1 a 5. 

Ø Contribuam com suas anotações, dúvidas e pontos de vista, visto que sua nota de participação 

será apurada por meio da colaboração nas discussões desse tópico. Além disso, o (a) tutor (a) a 

distância irá lançar questionamentos para interação de todos. 

 

 

 Logo na primeira postagem do Fórum, o professor já utiliza uma elipse, 

referindo-se aos “alunos”, referente introduzido no vocativo “Caros alunos”, assim, o 

verbo “contribuam”, que está destacado em vermelho, não possui sujeito explícito. 

Além disso, como o vocativo não é considerado referencial, podemos concluir que se 

faz uma menção aos alunos no contexto, ou seja, uma referência indireta aos 

participantes do fórum. Em outras palavras, o fórum de discussão que analisamos, sendo 

para fins educacionais, requer as figuras dos alunos e dos professores na construção do 

gênero. 

 

POSTAGEM 2 (P2)  Professor 

 

Queridos alunos, a partir de agora, o nosso fórum temático ganha uma nova abordagem. Por 

isso, Ø fiquem
43

 atentos às atividades que Ø teremos até o encerramento deste fórum, ok? 

A nossa primeira discussão será a partir da leitura do texto que se encontra no link: 

                                                 
43

 Consideramos elipse de sujeito nos casos de verbos no imperativo, uma vez que podem ser marcados 

linguisticamente, como em “saibam vocês”, por exemplo. A forma não marcada, por seu turno parece ser 

a mais comum no português brasileiro, entretanto, Sherre (2007), por exemplo, advoga que a sintaxe do 

sujeito no modo imperativo ainda é um campo a ser explorado no que tange ao preenchimento da 

categoria de sujeito.  
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http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/perguntas_respostas/linguagem-internet-celular/idioma-

escrita-abreviada-jovens-adolescentes.shtml 

Ø Leiam o texto, e Ø comentem acerca do uso do internetês no seu cotidiano e no cotidiano das 

pessoas antenadas ao mundo moderno em pleno século XXI; 

Ø Levem em consideração os seguintes aspectos: 

  

1. O que é internetês? 

2. Pode ser Ø utilizado em todas as situações comunicativas? 

3. Há alguma relação com a oralidade? 

4. O futuro da Língua Portuguesa pode estar ameaçado? Por quê? 

  

Grande abraço! 

 

 Na segunda postagem, também realizada pelo professor, que reorienta a 

participação dos alunos no fórum, direcionando a discussão para temas mais 

específicos, utilizam-se várias elipses.  Cinco delas retomam a palavra “alunos”, já 

presente na postagem 1 (P1), e retomada no vocativo “prezados alunos” na postagem 2 

(P2). Com destaque em vermelho, temos a elipse de “alunos” na ausência do sujeito nas 

seguintes formas verbais: fiquem, teremos, leiam, comentem e levem.  

 Entretanto, há outra elipse, destacada em roxo, retomando a palavra “internetês”, 

um dos tópicos a ser discutido no fórum. Isso ocorre na expressão “pode ser utilizado”.  

 Não há elipses na P18, entretanto, logo no ínicio da P19, há a elipse na forma 

verbal “tem”, referindo-se ao professor, que havia feito um determinado comentário na 
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P18. A aluna, então, concorda com o professor quando afirma “tem razão”, como se 

pode ver em destaque verde. 

 

 

 

POSTAGEM 18 (P18) – Professor  

Sandra, o ser humano sempre adapta sua linguagem às necessidades comunicativas de seu 

tempo. Abreviações sempre existiram, não é mesmo? Entretanto, a coisa fica mais evidente por 

conta da explosão da internet em nossa sociedade hoje. 

O que você acha? 

Abração Professor 

 

POSTAGEM 19 (P19) – Sandra  

 

Ø Tem razão sempre Ø existiram. A explosão digital modificou completamente a sociedade e Ø 

tivemos que nos adaptar aos novos tempos. O número de pessoas que navegam na Internet, 

cresce a cada dia que passa. Um novo mundo cheio de vantagens e facilidades foi descoberto, 

Informação, interatividade, relações pessoais, noticias, compras e outras necessidades do dia-a-

dia. Tudo veio para facilitar nossas vidas. 

  

 

 Já em “existiram”, a referência se faz com “abreviações”, referente introduzido 

pelo professor na postagem anterior (P18), reiterando a construção dos sentidos no 

fórum na colaboração/interação dos seus participantes. 

 Na forma verbal “tivemos”, ocorre elipse por se tratar de uma menção 

generalizada a todas as pessoas que lidam com a língua, ou seja, aos falantes em geral. 
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Não havia, assim, a necessidade de se produzir um sujeito explícito como “nós, os 

falantes”.  

A terceira estratégia referencial mais utilizada nesse fórum foi a estratégia {4}
44

, 

que se refere à introdução de referente / primeira menção com retrospectiva implícita, 

com 11,30%. Provavelmente, o uso dessa estratégia se dá pelo fato de uma postagem 

quase sempre se ancorar em algum referente de outra postagem anterior, como ocorre 

na postagem 8 (P8), na qual o professor utiliza o sintagma “essa linguagem”, referindo-

se ao internetês, algo que está sendo discutido ao longo do fórum, vejamos:  

POSTAGEM 8 (P8)  Professor 

Gilsiara, obrigado por sua participação! Entretanto, não Øpodemos afirmar que essa linguagem 

é exclusiva das redes sociais ou dos celulares... 

Na verdade, Øparece ser algo aceito em diversos outros contextos da internet também. Além 

disso, como essa linguagem poderia afetar nossa fala, uma vez que se refere ao texto escrito? 

Abração 

Professor 

Essa retomada de termos expressos em postagens anteriores é possível no fórum 

não somente por conta da organização do suporte, mas, principalmente, pela exigência 

do próprio gênero em construção, que se faz por escrito, mas se pretende oral, ou seja, 

híbrido em relação à sua modalidade. O fato de o fórum ser assíncrono, por exemplo, 

ajuda a garantir aos participantes a leitura mais atenta e a consequente retomada dos 

referentes em seu foco de consciência. Por isso, uma mensagem temporal e 

                                                 
44

 1ª menção, com remissão retrospectiva implícita/explícita, com ou sem reorientação referencial 

(associação semântica ou cognitiva de origem diversa, como: meronímia, hiponímia, metáfora, 

metonímia); por variados tipos de anáforas indiretas, com ou sem aporte de atributo. 
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espacialmente “distante”, a priori, pode ser facilmente recuperada, colaborando com a 

construção dos sentidos e a materialização do gênero em tela.  

Outro fato relevante para este fórum é que se pode verificar proximidade dos 

números entre essa última estratégia {4}, com as estratégias referenciais {7} e {11}, 

pronominalização e remissão com aporte de atributo (referente atributivo), cada uma 

com 10,60 %, o que aponta um equilíbrio e uma distribuição maior dessas estratégias de 

referenciação.  

O quadro a seguir sintetiza essas informações: 

 

OCORRÊNCIAS DAS ESTRATÉGIAS REFERENCIAIS TURMA 9017 

Estratégias referenciais {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} 

Ocorrência 20 3 22 64 1 47 60 13 90 186 60 

Percentual 3,53 0,53 3,88 11,30 0,17 8,30 10,60 2,29 15,90 32,86 10,60 

Quadro 8: ocorrências das estratégias referenciais da turma 9017. 

TOTAL: 566 

 

 Isso posto, podemos inferir que a escolha de quase um terço das estratégias 

voltadas para anáfora associativa, paráfrase, metonímia, meronímia ou sinonímia, 

denota uma proximidade com a escrita, uma vez que a ausência do contexto na escrita 

sugere maior inferência ou implícitos.
45

 Desse modo, quando se verifica um empate 

técnico entre referente atributivo, pronominalização, por exemplo, deduz-se que há 

referência às conversas anteriores, ou seja, às postagens dos outros colegas, bem como 

as do professor, ao se evitar a repetição dos referentes.  

                                                 
45

 Cf. Koch e Elias (2010, p.34) 
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 Outro aspecto relevante reside no fato de que a introdução dos referentes é feita, 

em sua maioria (11,30%) com remissão implícita. Isso comprova o fato de que as 

postagens dentro do fórum se referem às outras, de modo geral, construíndo sentidos 

dependentes das postagens entre si. Em outras palavras, o fórum se constrói e reconstrói 

na interação, o que justifica nossa hipótese de que o fórum é um determinado tipo de 

gênero textual, e não um mero suporte de gêneros, bem como responde à nossa pergunta 

de pesquisa 3: As estratégias referenciais mais frequentes apontam para o fórum como 

um gênero textual oral – e não suporte de gêneros – transposto para o texto escrito 

devido à sua natureza digital? 

 

 

Turma 9018 – Análise Textual – Turma 2  

A segunda turma a ser analisada foi a turma 9018, também da disciplina Análise 

Textual. Os critérios para seleção da turma e dos participantes foi o mesmo adotado na 

turma 9017, bem como em todas as outras turmas analisadas nesta tese.  

Nessa turma, houve 333 (trezentas e trinta e três) ocorrências de estratégias 

referenciais de introdução e manutenção de referentes. Houve coincidência em relação à 

turma 9017 no que tange à estratégia de referenciação mais utilizada pelos participantes: 

a estratégia {10}, que corresponde à anáfora associativa, sinonímia, paráfrase, metáfora, 

metonímia e meronímia, com 30,63%. Assim como ocorreu no fórum anterior, essa 

estratégia apresentou-se bastante produtiva ao tratar do Internetês, um dos temas 

abordados. Na postagem a seguir, temos exemplos da estratégia {10} tanto em 

referência ao internetês como à Língua Portuguesa, uma vez que é bastante comum 
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associar-se a discussão a respeito da linguagem da internet (internetês) aos usos mais 

padronizados da língua portuguesa: 

 

POSTAGEM 10 (P10)    Aluno (a) CLERIMAR  

Boa noite. A língua portuguesa usou como norma padrão, a partir do século XIV, os dialetos 

falados entre Coimbra e Lisboa, com especial relevo para este último no Brasil, a norma padrão 

evoluiu de Lisboa para o Rio de Janeiro com a fuga da corte para o Brasil em 1808.e desde 

então para uma influência partilhada pelas variedades em uso nas maiores cidades do país. As 

modalidades orais e escritas não só um instrumento utilizados para a comunicação ou 

veiculação de informações mas principalmente como forma de mostrar socialmente aquilo que 

gostaríamos que os outros enxergassem. O internetês é uma linguagem usada na comunicação 

informática através de mensagens de sms e expressões  que visam abreviar as palavras e talvez 

possa ter algumas dificuldades na escrita manual devido o costume da facilidade de somente 

digitar.  

 

No exemplo em acima, temos o uso de 06 (seis) retomadas por meio da 

estratégia {10}, fruto de uma única postagem: 03 (três) para Língua Portuguesa – na cor 

vermelha –, e 03 (três) para Internetês – na cor verde –, a saber: 

 NORMA PADRÃO – retomada implícita de Língua Portuguesa por 

metonímia, uma vez que toda língua possui a sua norma/variante padrão.  

 OS DIALETOS – O aluno refere-se, então, ao padrão estabelecido no Brasil 

a partir de dialetos provenientes de Portugal em dada época, por anáfora 

associativa; 

 VARIEDADES EM USO – seria o resultado da herança deixada pelos 

dialetos portugueses trazidos para o Brasil na época da colonização. Norma 
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padrão + os dialetos + variedades em uso, relação associativa (anáfora 

associativa). 

 COMUNICAÇÃO INFORMÁTICA – o aluno se refere à comunicação 

realizada por meio da internet, ou seja, aquela que utiliza o chamado 

internetês. 

 MENSAGENS DE SMS – também por associação, ou seja, anáfora 

associativa, o aluno refere-se à linguagem das mensagens de SMS – 

popularmente chamados de “torpedos” – que é a mesma da internet, dada a 

necessidade de abreviações; 

 EXPRESSÕES – aqui, ocorre generalização das expressões usadas nesses 

suportes, tal expressão será caracterizada na oração adjetiva seguinte : “que 

visam abreviar as palavras” (sic). 

A segunda estratégia referencial mais utilizada na turma 9018 foi a elipse {9}, 

bem como na turma 9017, com 18,01%, novamente apontando para o hibridismo desse 

gênero, com características tanto da escrita como da oralidade. Seguem alguns 

exemplos retirados dessa turma: 

 

POSTAGEM 4 (P4)   Aluno (a) ALEXANDRE 

 

Sinceramente, Ø acho que tem inglês demais. Na minha opinião, Ø desvaloriza nossa língua. 

Termos demais em inglês. Produtos e serviços em inglês para dar grau de qualidade, de 

importado, o que desqualifica nossos próprios segmentos. Ø Prefiro comprar um cachorro 

quente que um hot dog. E as vezes a fome até passa quando Ø leio X-burguer em vez de 

cheeseburger. Nossa língua é um bem, se não o maior, e Ø perde cada dia mais sua 

independência, seja por modismo, modernismo, globalização, ou mesmo falta de "amor 
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cultural" próprio. Ø Estamos sendo sufocados pelo estrangeirismo, esse vício de linguagem cada 

vez mais apresentado, infelizmente tornando-se um mal necessário à revelia. Opa, nem Ø 

percebi, já esta na hora do coffee break... bye.  

 

Em uma única postagem, aparecem 07 (sete) elipses. Quatro delas referem-se ao 

próprio enunciador, o aluno em questão, que opta por não utilizar o pronome marcador 

de primeira pessoa do singular. As formas verbais que denotam a elipse do sujeito são: 

acho, prefiro, leio e percebi. A forma “desvaloriza” refere-se ao inglês, enquanto que a 

forma verbal “perde” refere-se à “nossa língua”, sintagma mencionado anteriormente. 

Já “estamos” refere-se aos falantes em geral.
46

 

Em terceiro lugar, assim como na turma 9017, houve empate entre as estratégias 

{7} e {11}, pronominalização e referente atributivo, com 12,31% cada. Vejamos alguns 

exemplos retirados da turma 9018: 

POSTAGEM 6 (P6)  Aluno (a) SOLANGE  

Internetês é uma linguagem escrita utilizada na internet, abreviando as palavras, expressões, 

acentuações, números... com o objetivo de apressar e que facilita a comunicação com quem se 

está "teclando". 

 

2- Não se pode utilizar em todas as situações comunicativas pois é utilizado em bate papos, 

chats, msn, redes sociais...não é utilizado para redigir emails que normalmente são assuntos 

formais e que serão lidos posteriormente precisando de um entendimento dessa linguagem por 

parte do leitor. Normalmente só é entendido por usuários. 

                                                 

46
Todavia, cabe-nos ressaltar que tais elipses não parecem ser como as elipses provenientes do uso do 

modo imperativo, tal como registrado anteriormente. Se levarmos em conta a hipótese de que no discurso 

escrito formal a explicitação do sujeito no modo imperativo seria mais frequente, isso pode significar que 

a influência da oralidade e/ou do registro informal parece prevalecer naquelas construções imperativas. 
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3- Sim, pois é uma maneira rápida de escrita com o objetivo de ficar mais próximo a 

comunicação “cara a cara” podemos dizer assim. 

 

4- Não diria ameaça e sim  vem a prejudicar indivíduos em iniciação escolar a vícios de escrita. 

Porque como existem as regras da Língua Portuguesa, é preciso aprender o certo para depois 

saber o que está errado ou diferente, pois acabamos no dia a dia nos utilizando dessa linguagem 

e temos que ficar atentos a modificá-los no momento certo. 

Nessa postagem (P6), há 06 (seis) referências atributivas {11}, o que chama a 

nossa atenção para sua produtividade. Em cor vermelha, temos os destaques: 

 MANEIRA RÁPIDA DE ESCRITA – qualifica o internetês como uma 

linguagem mais rápida e eficaz de comunicação escrita; 

 VÍCIOS DA ESCRITA – atribui ao internetês um papel negativo de criar 

hábitos linguísticos fora do padrão, o que poderia, inclusive, ser levado para a 

escrita culta; 

 ATENTOS – refere-se ao fato de que os falantes devem estar atentos às 

mudanças linguísticas provenientes do internetês; 

 O CERTO /  ERRADO / DIFERENTE – são possíveis atributos dados às 

regras da Língua Portuguesa, uma vez que cada um pode olhar para a Língua 

com um enfoque diferente. 

Já a pronominalização mostrou-se uma estratégia bastante utilizada, mas também 

deveras fluida, ou seja, presente em menor quantidade em cada postagem, mas em 

várias delas, o que justifica sua frequência. Vejamos um exemplo de postagem com o 

uso da estratégia {7} : 
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POSTAGEM 23 (P23)   Aluno (a) CYTHIA  

Boa Noite! 

O que eu quis dizer, mas não soube me expressar é que mesmo com as abreviações (ex vc 

tbm, aki) podemos entender  o que o outro esta tentando nos dizer, porém para quem não tem o 

habito de fazer uso desse tipo de abreviações com certeza vai ser mais difícil interpretar o texto. 

Por isso eu vejo sim a possibilidade de uma relação com a oralidade nos textos que são escritos 

baseados no uso do "internetês". Gostaria que você me esclarecesse se de fato minha percepção 

nesta questão esta correta. Obrigada. 

 

 EU / ME/ EU/ ME / MINHA PERCEPÇÃO – referem-se ao aluno 

enunciador da postagem em questão; 

 ESSE TIPO DE ABREVIAÇÕES – refere-se às abreviações realizadas na 

internet utilizando-se do internetês, anteriormente exemplificadas como 

“vc”, “tbm” e “aki”; 

 QUEM – no texto, refere-se ao outro, ou seja, às pessoas em geral para 

quem se dirige a comunicação numa dada interação pela internet, que 

possivelmente teria dificuldades em entender o internetês por não conhecer 

essa linguagem; 

 QUE – pronome relativo que retoma TEXTO, em referência aos textos 

escritos que utilizam-se do internetês; 

 VOCÊ – refere-se ao professor da turma, uma vez que o aluno solicita a 

correção de sua postagem. 

Esses resultados mostram equilíbrio no que tange às escolhas linguísticas de 

uma e outra turmas, corroborando, novamente, nossa hipótese de pesquisa, como pode 

ser verificado no quadro a seguir: 
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OCORRÊNCIAS DAS ESTRATÉGIAS REFERENCIAIS TURMA 9018 

Estratégias referenciais {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} 

Ocorrência 5 0 8 34 1 38 41 3 60 102 41 

Percentual 4,90 0 2,40 10,21 0,30 11,41 12,31 0,90 18,01 30,63 12,31 

Quadro 9: ocorrências das estratégias referenciais da turma 9018. 

TOTAL:  333 

 

 

 

Turma 9019 – Análise Textual – Turma 3 

 Nessa turma, houve, assim como na turma 9018, 333 (trezentas e trinta e três) 

estratégias referenciais. Desta vez, houve a predominância da estratégia {7}, 

pronomonialização, com 27,62%, seguida, respectivamente, de {10} e {9}, 

praticamente empatadas: 18,91% e 18,61%, nessa ordem. Nas duas turmas anteriores, a 

pronominalização não havia se apresentado como a estratégia mais frequente. Na turma 

9017, foi a quarta colocada, com 10,60%, enquanto que na turma 9018 ocupou o 

terceiro lugar com 23,31%. 

 A pronominalização {7}, na turma em questão, atingiu 27,62%, ou seja, 

próximo a um terço das estratégias referenciais. Mioto et al. (1999, p.36-37) advogam 

que a língua portuguesa é pro-drop, ou seja, permite que a posição de sujeito fique 

vazia. Podemos inferir a partir de tal afirmação que as línguas pro-drop teriam grande 

incidência de elipses, o que se pode verificar nesta pesquisa. Entretanto, tal fato não 

anula a alta frequência dos pronomes em Português. Em minha dissertação de mestrado 

(SIMAS, 2009), analisei a ocorrência de estratégias referenciais em 10 redações 
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argumentativas escolares, sendo 5 em Português e 5 em Inglês, e verifiquei que a 

pronominalização avulta-se como a estratégia referencial mais utilizada em ambas as 

línguas. Isso aponta para o fato de que, em Português, a pronominalização é bastante 

frequente, o que se pode notar nesta turma 9019. Vejamos alguns exemplos: 

POSTAGEM 2 (P2) 

Aluno (a) CRISTIANE 

O internetês é uma linguagem atualmente muito utilizada por jovens e adolescentes tanto nas 

salas de bate papo, redes sociais, no envio de mensagens pelo telefone celular e infelizmente até 

nas escolas onde parte dos adolescentes tem grandes dificuldades no aprendizado da língua 

portuguesa. Jovens e adultos também adotaram essa linguagem do internetês, pois economiza 

tempo digitando e dinheiro nos torpedos do telefone celular. Podemos até incorporar na  nossa 

forma de expressão algumas palavras do internetês e aproveitar esse processo dinâmico desde 

que a pessoa com quem nos comunicamos também conheça e domine o mesmo código. O 

internetês tem sim relação com a oralidade. Eu utilizo algumas palavras do internetês no meu 

cotidiano. Exemplo: vc (você )  ,   bjs (beijos),  hj (hoje),  tbm (também),... e acho que consigo 

me fazer entender, mas sei que não pode ou não deve ser utilizada em todos os tipos de 

comunicação (principalmente linguagem formal) 

 

 Neste exemplo, há 07 (sete) incidências da estratégia pronominalização {7}, a 

saber: 

 ESSA LINGUAGEM DO INTERNETÊS – em referência ao assunto abordado 

no fórum: o internetês; 

 NOSSA FORMA DE EXPRESSÃO – refere-se à língua utilizada no dia a dia; 

 ALGUMAS PALAVRAS DO INTERNETÊS – novamente, refere-se às 

palavras do internetês; 
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 QUEM – referência ao interlocutor de uma dada interação via internet; 

 NOS – referência aos falantes em geral, aqueles que se comunicam pela internet 

utilizando o internetês; 

 EU / ME – referência ao autor da postagem, a aluna em questão. 

Já as estratégias {10} e {9} aparecem praticamente empatadas em segundo e 

terceiro lugares, com 18,91% e 18,61% respectivamente, mostrando equilíbrio entre 

elas, pois {10} apresentou-se com 1 (uma) ocorrência a mais. A presença de elipse entre 

as três estratégias mais recorrentes refere-se ao fato de que a língua portuguesa permite 

a queda do sujeito, conforme já explanado anteriormente.  

Vejamos exemplos de postagens com {10} e {9}: 

 

POSTAGEM 3 (P3) 

Professor (a) 

Cris, obrigado por sua participação! 

De fato, jovens utilizam muito o internetês. Entretanto, não Ø podemos afirmar que somente os 

jovens utilizam essa forma de linguagem. Na verdade, Ø parece ser um padrão da internet, não  

Ø acha? 

Mas, é preciso verificar que, mesmo via internet, há contextos em que Ø precisamos usar a 

norma culta. O que você acha disso? 

 

Usarei a postagem acima para exemplificação do uso da estratégia {9}, elipse. 

Nela, temos 04 (quatro) ocorrências de elipses, a saber: 
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 PODEMOS / PRECISAMOS – nessas formas verbais, a elipse do sujeito refere-

se aos falantes em geral, o que inclui os participantes do fórum; 

 PARECE -  já nessa forma verbal, a elipse é de internetês, o tema do fórum; 

 ACHA – agora, a referência se faz ao aluno interlocutor direto da postagem. 

Na postagem a seguir, vou exemplificar usos da estratégia {10}: 

POSTAGEM 10 (P10) 

 Aluno (a) JEAN  

Boa noite Professor e Colegas, Eu particularmente tenho uma política em relação ao internetês: 

uso-o apenas para enviar mensagens SMS (celular), devido à limitação de tamanho do teclado. 

Mesmo não Øtendo nenhum preconceito em relação à esta nova forma de escrita utilizada em 

comunicadores instantâneos, Øprefiro sempre digitar por completo e com todos os acentos. Por 

que? Simplesmente para não Øperder o hábito. É o mesmo princípio que Øutilizo quando 

Øestou dirigindo de madrugada na rodovia: Não há nenhum outro carro, mas ainda assim eu uso 

as setas se vou trocar de faixa. Para não perder o hábito...Além disso, Øescrevo muitos e-mails 

durante o dia, no trabalho. Se me acostumo a usar o teclado com essa nova escrita (ultra 

informal) Øcorro o risco de, por inércia, enviar um e-mail para um cliente do tipo:  

 

"Olá, Este prob. estah acontecendo pq vc esqueceu de setar os params corretos e tb definir o 

perfil de uso do sistema.” 

Em nenhuma hipótese Øposso escrever um e-mail com esse teor para um cliente. Embora o 

futuro da Língua Portuguesa não esteja ameaçado, Øpenso que o futuro 'oral e escrito' dos 

jovens de hoje pode estar Ø caso não haja uma forte orientação a respeito de quando e como 

utilizar tal recurso. É também importante lembrar que, "bom dia", "por favor", "obrigado", "com 

licença", "desculpa incomodar", são expressões de valor inestimado e que estão sumindo da 

pronúncia da 'garotada', afinal a 'galera da internet' não tem tempo a perder...  e então fica a 

dúvida: alguém conhece alguma abreviação no internetês que seja usada com frequência 

significando estas expressões? 
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 MENSAGENS SMS  – trata-se de um texto que, apesar de não utilizar a internet 

como suporte, mas sim os celulares, também se utiliza do internetês; 

 LIMITAÇÃO DE TAMANHO DO TECLADO  – anáfora associativa pelo fato 

de limitações do teclado do computador ou do celular colaborarem para o uso de 

abreviações que formam o internetês; 

 COMUNICADORES INSTANTÂNEOS – anáfora associativa de internetês, 

uma vez que esses comunicadores instantâneos, ou seja, de comunicação 

síncrona, solicitam o uso de abreviações ou termos típicos do internetês; 

  MUITOS E-MAILS – suporte de gêneros que são escritos utilizando-se do 

internetês, anáfora associativa;  

 UM EMAIL COM ESSE TEOR – o teor a que se refere esse sintagma é a 

linguagem da internet. Anáfora associativa; 

 O FUTURO 'ORAL E ESCRITO' DOS JOVENS DE HOJE – referência ao 

futuro da língua portuguesa, por associação meronímica aos jovens falantes da 

língua; 

 A PRONÚNCIA DA GAROTADA – anáfora associativa ao futuro da língua 

portuguesa e ao futuro oral e escrito dos jovens de hoje; 

 A GALERA DA INTERNET – referência aos jovens de “o futuro oral e escrito 

dos jovens de hoje” por anáfora associativa de “galera” com “jovens” 

(sinonímia); 

 BOM DIA / POR FAVOR / OBRIGADO / COM LICENÇA / DESCULPA 

INCOMODAR – referem-se cataforicamente a “expressões de valor 

inestimado”; 
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 ALGUMA ABREVIAÇÃO NO INTERNETÊS – referência associativa à 

“dúvida”. 

Vejamos o quadro resumindo as estratégias referenciais dessa turma: 

 

OCORRÊNCIAS DAS ESTRATÉGIAS REFERENCIAIS TURMA 9019 

Estratégias referenciais {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} 

Ocorrência 7 0 6 17 0 48 92 5 62 63 33 

Percentual 2,10 0 1,80 5,10 0 14,41 27,62 1,50 18,61 18,91 9,90 

Quadro 10: ocorrências das estratégias referenciais da turma 9019. 

TOTAL:  333 

 

 Um fator novo se apresenta nesta turma que é o quarto lugar da estratégia {6} – 

retomada explícita por mecanismos lexicais (repetição, por exemplo) – com 14,41%. 

Entretanto, ainda pode-se perceber o predomínio das estratégias {10} e {9}, em 

segundo e terceiro lugares, respectivamente. Em outras palavras, nas três primeiras 

posições, nas três turmas analisadas até então, aparecem as estratégias {9} e {10}.  
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Turma 9020 – Análise Textual – Turma 4 

 Na turma 9020, houve um total de 246 (duzentas e quarenta e seis) ocorrências 

de estratégias referenciais. Nessa turma, houve, em termos percentuais, a predominância 

das mesmas estratégias da turma 9019, a saber: 25,20% da estratégia {7}, equivalente à 

pronominalização; 21,13% da elipse, estratégia {9}; bem como 19,10% da estratégia 

{10}, equivalente à anáfora associativa. 
47

 

 Em comparação com a turma 9019, houve estabilidade na estratégia {7}, agora, 

com 25,20%, contra 27,62% na turma anterior, o que comprova, novamente, a 

produtividade da pronominalização em nossa língua. Exemplifico tal estratégia 

referencial com a postagem a seguir: 

POSTAGEM 16 (P16) 

Professor (a) 

Anne, você, por exemplo, afirma usar muito o internetês, mas Øconsegue escrever muito bem 

sem ele. Na verdade, Øacreditamos que um usuário competente da língua é aquele que consegue 

se comunicar com eficiência em qualquer situação comunicativa. Alguém que saiba, por 

exemplo, usar o internetês, mas também a norma culta. O que você acha? 

Abração 

Professor 

 Nesse exemplo, há 07 (sete) ocorrências do uso de pronomes {7}, analisadas a 

seguir: 

                                                 
47

 Na turma 9020, assim como na turma 9019, o quarto lugar foi ocupado pela estratégia {6}, retomada 

explícita, diferente das duas primeiras turmas analisadas, 9017 e 9018. 
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 VOCÊ / VOCÊ – retoma o aluno a quem se dirige tal postagem, como resposta à 

sua dúvida. 

 ELE – refere-se ao internetês, por anáfora; 

 AQUELE / QUE / SE / ALGUÉM – esses três pronomes referem-se ao referente 

“um usuário competente da língua”. 

Em segundo lugar, temos a elipse {9} com 21,13%. Nessa turma, a elipse 

ultrapassa os 20% das estratégias, mostrando-se extremamente produtiva. A seguir, 

alguns exemplos retirados da turma 9020: 

POSTAGEM 15 (P15) 

Aluno (a) ANNE  

 

1 O internetês é a linguagem característica das redes sociais como msn, orkut e até mesmo 

torpedos de celulares. Onde eu, por exemplo, costumo utilizar muito. 

 

2- Para mim, está bem claro que não é possível utilizar este tipo de linguagem em todas as 

situações comunicativas. Porém, Ø torna-se preocupante quando Ø falamos dos adolescentes, 

por exemplo. Tendo em vista que, se, alguns deles, não obtiverem uma boa estrutura escolar 

e/ou familiar, pode atrapalhar sua vida cotidiana, como realizar uma prova de vestibular. 

 

3- Não Ø acho que tem e nem terá nenhuma relação com oralidade, principalmente porque Ø é 

uma linguagem muito mais fácil de ser escrita do que falada. 

 

4- A Língua Portuguesa já sofreu muitas variações, mas apesar de, às vezes, Ø utilizarmos 

algumas expressões como: "deleta tudo", não há uma consideração de ameaça. 
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 TORNA-SE – esse verbo aponta para o sujeito elíptico/implícito que pode ser 

desvendado na oração adverbial “quando falamos dos adolescentes”, como se 

fosse: “falar de adolescentes torna-se...”;
48

 

 FALAMOS / UTILIZARMOS – esse verbo indica elipse de “nós” referindo-se 

aos falantes em geral, aos usuários do internetês; 

 ACHO – elipse de sujeito na primeira pessoa do singular referindo-se ao aluno 

autor da postagem; 

 É – essa forma verbal omite o sujeito referente ao Internetês, cujo predicativo é 

“uma linguagem muito mais fácil de ser escrita do que falada”. 

Em terceiro lugar, temos a estratégia referencial {10}, com 19,10%, e a 

exemplificamos na postagem a seguir: 

POSTAGEM 2 (P2) 

Aluno (a) POLIANA  

ØGostei bastante do texto. Para mim Øserviu como um complemento do que já foi estudado nas 

aulas. O internetês é a linguagem usada para bate papo nas redes sociais. Essa linguagem não 

pode ser usada em qualquer situação pois ela é muito informal e ainda desconhecida por muitas 

pessoas. Eu mesma não conheço a maioria. Na internet ela não é considerada um erro e Øtem 

relação direta com a oralidade, pois Øsubstitui a mesma em tempo real. Porém na língua falada 

uma abreviação será impossível. A linguagem escrita e falada já se modificou muito ao longo 

do tempo, diversas palavras foram incorporadas ao nosso vocabulário assim como outras caíram 

em desuso . ØAcredito que ela venha a sofrer modificações e influências do internetês somente 

quando usada informalmente. 

Nessa postagem, há (09) ocorrências da estratégia {10}, comprovando sua 

produtividade, a saber: 

                                                 
48

 Sabemos que a oração subordinada adverbial não possui função sintática diferente da de adjunto 

adverbial da oração principal, mas reconhecemos que, nesse exemplo, o sujeito pode ser inferido dela. 
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 A LINGUAGEM – refere-se ao internetês por anáfora associativa, uma vez que 

o internetês é uma linguagem de suportes como a internet e os celulares; 

 BATE-PAPO / REDES SOCIAIS – referência associativa ao internetês por 

meronímia; 

 DIVERSAS PALAVRAS / NOSSO VOCABULÁRIO – referência associativa 

ao internetês, uma vez que é uma linguagem que possui várias palavras próprias, 

ou seja, um vocabulário próprio; 

 MODIFICAÇÕES / INFLUÊNCIAS – refere-se às modificações que podem ser 

introduzidas na língua por influências do internetês; 

 UMA ABREVIAÇÃO – anáfora associativa pelo fato de que a linguagem da 

internet se constrói, dentre outras estruturas, por meio de abreviações; 

 LÍNGUA FALADA – referência associativa à oralidade; 

 

Vejamos um resumo da turma 9020: 

 

OCORRÊNCIAS DAS ESTRATÉGIAS REFERENCIAIS TURMA 9020 

Estratégias referenciais {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} 

Ocorrência 5 1 4 21 0 32 62 2 52 47 20 

Percentual 2,03 0,40 1,62 8,53 0 13 25,20 0,81 21,13 19,10 8,13 

Quadro 11: ocorrências das estratégias referenciais da turma 9020. 

TOTAL: 246 
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Análise da turma 9001 – Linguística – Turma 5 

 

 Para esta fase da análise, escolhi, também aleatoriamente, uma turma específica 

do curso de Letras, uma vez que a disciplina em questão, Linguística, não é voltada para 

todos os cursos, como a disciplina de Análise Textual das turmas anteriores. Assim, 

podemos verificar se a escolha das estratégias referenciais tem alguma relação com o 

curso, com o perfil do aluno ou ainda com a sua maturidade acadêmica, uma vez que 

Análise Textual, como dissemos, é uma disciplina de primeiro período. Já Linguística é 

de terceiro período para os alunos de Letras.  

 A análise de 326 (trezentas e vinte e seis) ocorrências apresentou-nos resultados 

bastante semelhantes aos das turmas anteriores de Análise Textual. Como se pode 

verificar no quadro a seguir, houve a predominância da estratégia {10}, como nas 

turmas 9017 e 9018 de Análise Textual. Em Linguística, essa estratégia atingiu 23%, 

seguida de {7}, pronominalização, com 21,42% e de {9}, elipse, com 17,17%. Isso nos 

indica que a escolha das estratégias referenciais nos fóruns de discussão sugere um 

equilíbrio, independentemente de disciplina, turma ou curso: as estratégias {7}, {9} e 

{10} se apresentaram as mais produtivas em 4 das cinco turmas apresentadas, apesar da 

alternância. Contudo, somente na turma 9017 que a estratégia {7} foi substituída pela 

estratégia {4}; mesmo assim, {7} ficou em quarto lugar na turma 9017. 

 A estratégia {10} aparece como a mais frequente dentre as ocorrências 

referencias dessa turma, conforme os exemplos a seguir: 
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POSTAGEM 16 (P16) 

Aluno (a) MARIA  

 

Aula 1- Muitos confundem a linguística com a gramática, por Øacharem que ambas tratam do 

mesmo objetivo: a língua. Linguística: analisa e descreve o uso da língua, Øtrabalha com a 

noção de adequado e inadequado, Øtem caráter científico. ØEstuda a linguagem humana oral ou 

escrita. O gramático normativo mostra aquilo que ele pensa que é correto, independente de uma 

pessoa utilizar ou não. Toda língua do mundo está em evolução contínua, a mudança linguística 

é universal.  

 

 A LÍNGUA / O USO DA LÍNGUA– uma vez que a proposta deste fórum é 

discutir as diferenças entre linguística e gramática, “a língua” avulta-se como 

referência associativa à Linguística, por ser seu objeto de estudo, bem como seus 

usos, por isso a expressão “o uso da língua” faz referência à “Linguística”, por 

associação; 

 A NOÇÃO DE ADEQUADO E INADEQUADO – esse sintagma nominal 

retoma “linguística”, uma vez que a ciência da linguagem busca 

identificar/analisar os usos da língua; 

 A LINGUAGEM HUMANA ORAL OU ESCRITA – retoma “linguística” pelo 

fato de ser esse o objeto de estudo da Linguística: a linguagem verbal humana; 

 A LÍNGUA – agora, retoma o termo “gramática” por associação 

meronímica/associativa, uma vez que toda gramática deve ser de uma dada 

língua; 

 O GRAMÁTICO NORMATIVO – retoma “gramática”, pois toda gramática 

deve ser escrita/desenvolvida por gramáticos, bem como aponta para o seu papel 

normativo, por anáfora associativa; 
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 A MUDANÇA LINGUÍSTICA – retoma toda língua do mundo, uma vez que é 

característica das línguas vivas a mudança linguística, por conta de seu caráter 

evolutivo – anáfora associativa. 

Em segundo lugar, temos a pronominalização {7}, com 21,42 %, número bem 

próximo do primeiro lugar {10}, que, como vimos, obteve 23%. Passemos, então, a 

uma postagem da turma 9001 de Linguística que exemplifique a estratégia {7}: 

 

POSTAGEM 31 (P31) 

Aluno (a) MARCIA  

Caro professor, não Ø entendi.  Minha participação não foi pertinente à matéria? Não Ø 

destaquei o que
49

 mais me chamou atenção?  A importância da linguística? Até mesmo Ø inseri 

um texto o qual está na aula 5 e mais, quando Ø respondi o Fórum, ainda não havia assistido a 

aula 5, fato este em que Ø fiquei muito surpresa visto ter inserido um texto como recomendação 

e ele foi recomendado pela própria matéria, este texto não é pertinente? 

Apesar de não Ø ter comentado as aulas, elas são excelentes, bem explicativas e de fácil 

entendimento. 

Ø Insisto ainda em inserir um texto que resume bem sintagma e paradigma: 

http://www.slideshare.net/JoaoHenriqueFerreira/paradigma-e-sintagma 

  

Destaco, a seguir, as retomadas por pronome na turma 9001 da disciplina 

Linguística: 

                                                 
49

 Nesse caso, não destacamos o pronome O QUE em razão de ser uma outra estratégia referencial: 

introdução de referentes por pronome {3}. 
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 MINHA PARTICIPAÇÃO / ME – retoma a aluna em questão por meio do 

possessivo “minha” e do pronome pessoal “me”; 

 O QUAL / ELE / ESTE TEXTO / QUE – todos esses pronomes retomam “um 

texto” que, por sintagma nominal indefinido, refere-se a qualquer texto verbal; 

 ELAS – retoma “as aulas”, ou seja, as aulas cujos temas são discutidos no fórum 

em questão. 

A terceira estratégia referencial mais recorrente neste fórum foi a elipse {9} com 

17,17%, mantendo-se entre as primeiras, tal como na maioria dos fóruns anteriormente 

analisados: 

 

POSTAGEM 8 (P8) 

Não, Silvana. Se eu entendi bem sua pergunta, LIBRAS é uma língua por  ser um sistema de 

signos, ou seja, os gestos são sistematizados ao ponto de Ø poderem ser, inclusive, analisados e, 

obviamente, entendidos por uma comunidade linguística. Todavia, não Ø possui escrita, quando 

os surdos escrevem, o Ø fazem na língua de seu país. Eu tenho alunos surdos que usam 

LIBRAS, mas Ø escrevem em Português, pois Ø foram alfabetizados em Português, ok? 

Abração 

Professor 

Nessa postagem, de autoria do professor da turma, encontramos 05 (cinco) 

ocorrências da estratégia referencial elipse {9} : 

 PODEREM – essa forma verbal retoma “gestos” que são usados como forma 

decodificadora da linguagem brasileira de sinais (LIBRAS); 
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 POSSUI – a elipse refletida na forma verbal “possui” retoma LIBRAS – língua 

brasileira de sinais; 

 FAZEM / ESCREVEM / FORAM – a elipse na posição de sujeito desses verbos 

faz referência aos surdos, ou seja, aqueles que se utilizam da LIBRAS para a 

comunicação. 

Vejamos o quadro resumindo as estratégias referenciais dessa turma: 

 

 

OCORRÊNCIAS DAS ESTRATÉGIAS REFERENCIAIS TURMA 9001 

(LINGUÍSTICA) 

Estratégias referenciais {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} 

Ocorrência 2 2 4 24 0 53 70 1 56 75 39 

Percentual 0,61 0,61 1,22 7,36 0 16,25 21,42 0,30 17,17 23 11,96 

Quadro 12: ocorrências das estratégias referenciais da turma 9001. 

TOTAL: 326 
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Análise do Vídeo 1 – Programa Estúdio I 

 

 Como já salientado na seção destinada à Metodologia, vamos analisar 5 vídeos 

do programa Estúdio I, do canal por assinatura GloboNews. Neste primeiro programa, 

os debatedores falam acerca da peça “Nada será como Antes”, em homenagem ao 

cantor Milton Nascimento. A apresentadora, a jornalista Maria Beltrão, recebe parte do 

elenco da peça, bem como seus convidados debatedores.  

 Nesse primeiro programa analisado, houve 203 (duzentas e três) ocorrências de 

estratégias referenciais de introdução e manutenção de referentes (cf. Anexo B). Dessas 

ocorrências, houve o predomínio da elipse, estratégia {9}, com 30,54%, seguida da 

pronominalização {7}, com 21,67%. Em terceiro lugar aparece a estratégia {10}, 

correspondente à anáfora associativa, paráfrase, sinonímia, metonímia, meronímia ou 

metáfora, com 18,22%. Isso posto, as três estratégias predominantes neste vídeo são as 

mesmas de quatro turmas das cinco analisadas de fóruns de discussão, o que corrobora 

nossa hipótese e a pergunta de pesquisa 3, colocando o fórum de discussão e o fórum 

oral, sob o ponto de vista das estratégias de referenciação, como gêneros relativamente 

isomórficos, ainda que de modalidades diferentes: oral x escrito/digital.  

 A seguir, alguns exemplos da estratégia {9}, elipse, retirados do vídeo 1 em 

questão: 

Cláudio Lins: Com certeza, a gente fica até o final do ano aqui no Rio de Janeiro, Ø acho que 

antes de São Paulo a gente não tem ainda uma agenda, Ø acho que antes de  São Paulo Ø 

devemos fazer uma viagem, mas Ø vamos pra São Paulo com certeza em algum momento, mas 

Ø acho que a gente deve passar por Belo Horizonte que Ø é  essencial, né? 

 



134 

 

 No exemplo anterior, temos 07 (sete) ocorrências de elipses, verificadas a partir 

das desinências verbais dos seguintes verbos: 

 ACHO /ACHO /ACHO – refere-se ao próprio interlocutor que opta por não 

utilizar marcação de sujeito, o que é bastante comum na linguagem oral; 

  DEVEMOS / DEVEMOS – refere-se ao elenco; 

 É – há uma oração “passar por Belo Horizonte” que se coloca, implicitamente, 

como sujeito desse verbo. 

  

Maria Beltrão: Uma vez eu acompanhei, num programa Almanaque, aqui da Globo News, há 

muitos anos atrás, e eu acompanhei uma van de idosos, animadíssima, aí acompanhei, eu não 

sei que tipo de musical eles estavam vendo...fomos juntos e tal...e, sem brincadeira, metade 

dormiu. Sem brincadeira! Mas eles  dormem tão felizes! eles   dormem bem, Ø acordam bem, 

não Ø perdem o fio da meada...Aí Ø dizem: “Minha filha eu já vi de tudo, isso aí eu já sei como 

termina...eu acordo a hora que eu quero... 

 

 Acima, temos três formas verbais que deflagram a elipse na posição de sujeito 

do termo “idosos” citado no início da fala da apresentadora Maria Beltrão, a saber: 

ACORDAM / PERDEM / DIZEM. 

 No trecho a seguir, temos uma fala da apresentadora, Maria Beltrão, com 03 

(três) ocorrências de retomada por pronomes {7}:  

Maria Beltrão: (continuando a música) Ah Eh, lá Eh lá iá, Eh (risos) ØTava bonito demais e eu 

tive de estragar a música (risos) Já teve isso, com vocês assim é, algum tipo de reação que Øfala 

“Ih...tá morno...” 

 

 EU – retoma a apresentadora que possui o turno, Maria Beltrão; 

 ISSO – retoma “algum tipo de reação”, por catáfora; 

 VOCÊS – refere-se ao elenco do musical em questão. 
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No próximo trecho, temos exemplos do uso de pronome, mas com função 

dêitica, por meio de demonstrativos: 

 

Cláudio Lins: Olha, eu Ø vou ficar nesse espetáculo durante muito tempo, viu? Porque esse 

espetáculo, além de ser um sucesso Ø é um grande prazer fazer, não só pela obra do Milton, 

como também por esse elenco maravilhoso, de gente assim...do mais alto nível! (risos) 

 

 Assim, temos: 

 

 ESSE ESPETÁCULO / ESSE ESPETÁCULO – referindo-se ao musical a 

respeito do Milton Nascimento, assunto abordado no programa; 

 ESSE ELENCO MARAVILHOSO – refere-se ao elenco do musical que, 

inclusive, encontra-se presente no programa. 

 

Agora, exemplifico a estratégia {10}, em terceiro lugar, com a CR 2 (cadeia 

referencial 2), onde há diversas retomadas por meronímia/hiponímia da música favorita 

dos participantes do programa, cantada por Milton Nascimento, destacadas em verde: 

 

CR2 – QUAL SUA MÚSICA DE MILTON NASCIMENTO PREFERIDA {3} > PONTA DE 

AREIA {10} > CAÇADOR DE MIM {10} > GUARDANAPO DE PAPEL {10} > QUAL 

{7} > GUARDANAPO DE PAPEL {6} > UMA LINDA {11} > Ø  (FEZ) {9} > MINHA 

CIDADE {10} > QUAL {7} > ISSO {7} > IMPOSSÍVEL {11} > A PRIMEIRA {10} > QUE 

{7} > CANÇÃO DE SAL {10} > A MINHA {7} > MARIA, MARIA {10} > MARIA, 

MARIA {6} > MARIA, MARIA {6} > Ø  (TAVA) {9} > A MÚSICA {6} > DUAS MÚSICAS 

{6} > QUE {7} > CANTO LATINO {10} > SENTINELA {10} > ESSAS MÚSICAS {7} > 

UMA MÚSICA {6} > QUE {7} > A MÚSICA MAIS EMOCIONANTE {11} > NADA SERÁ 

COMO ANTES {10} > AMOR DE INDIO {10} > Ø (FICOU) {9} > BONITO {11} >  
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 No quadro a seguir, um resumo de tais estratégias: 

 

 

OCORRÊNCIA DAS ESTRATÉGIAS REFERENCIAIS – Vídeo 1 

 

Estratégias referenciais {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} 

Ocorrência 5 0 4 2 0 22 44 2 62 37 25 

Percentual 2,46 0 1,97 0,98 0 10,83 21,67 0,98 30,54 18,22 12,31 

Quadro 12: ocorrências das estratégias referenciais do vídeo 1. 

 

TOTAL: 203 

 

 

 

 

Análise do Vídeo 2 – Programa Estúdio I 

 

 Neste vídeo, os participantes discutiram a respeito da cerimônia de abertura da 

Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Nele, houve um total de 210 (duzentas e dez) 

ocorrências de estratégias referenciais, com predomínio, dessa vez, da 

pronominalização, estratégia {7}, com 23,80%. Em seguida, temos a elipse {9}, com 

19,52%. Em terceiro lugar, a anáfora associativa {10}, com 18,09%. Novamente, há 

uma coincidência nos dados, se comparados com quatro dos cinco fóruns de discussão e 

com o Vídeo 1. O que muda é tão somente a colocação dessas estratégias, mas em todos 

esses casos supracitados, temos {7}, {9} e {10} nas primeiras colocações, ou seja, 

parecem se apresentar como as estratégias mais produtivas tanto no fórum oral, como 

no fórum escrito. 
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 A alta produtividade da estratégia {7} pode ser verificada na CR 6 deste vídeo, 

que se refere ao Xexéo, um dos debatedores do programa: 

CR6 – XEXÉO {1} > VOCÊ {7} > EU {7} > EU {7} > COMIGO {7} > EU {7} > XEXÉO {6} 

> VOCÊ {7} > EU {7} > EU {7} > Ø (ESTOU) {9} > Ø (ACHO) {9} > EU {7} > EU {7} > EU 

{7} > Ø (ENTENDIA) {9} > EU {7} > EU {7} > EU {7} > EU {7} > Ø (ACHEI) {9} >  

 

 São 15 (quinze) ocorrências de retomada de Xexéo por pronome ao longo do 

texto, e chama a atenção a frequência do uso do pronome EU, demonstrando sua 

produtividade – 12 (ocorrências). Todavia, o participante Xexéo parece utilizar-se 

excessiva e enfaticamente do pronome EU, chamando a atenção dos outros participantes 

para sua própria opinião, ou, talvez, para o caráter subjetivo e não-generalizante de seus 

pontos de vista. Isso posto e dadas as características do próprio gênero, espera-se que os 

participantes emitam suas opiniões, o que fica bastante marcado com o uso enfático do 

pronome EU por esse participante. Uma possível justificativa encontra-se em Koch e 

Elias (2009, p.16), as quais advogam que a fala se apresenta redundante em vários 

aspectos, com menor densidade lexical e pouca densidade informacional. Entretanto, as 

mesmas autoras (op.cit., p.19) assumem que, na oralidade, é comum recuperarem-se os 

referentes na própria situação discursiva. Desse modo, parece possível atestarmos o 

caráter enfático do pronome EU na fala do participante Xexéo. 

 Praticamente empatadas, temos a elipse {9} e a anáfora associativa {10}, 

respectivamente, em segundo e terceiro lugares, com 19,52% e 18,09%.   

 

 A estratégia {9} pode ser verificada na fala do debatedor Xexéo a seguir: 
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Xexéo: Não Ø é! Nunca Ø foi, né? Ø Costuma ser o que? O Presidente da Fifa faz um discurso 

de abertura, o Presidente da República faz um discurso de abertura, o Rick Martin entre 

correndo e canta ali uma musiquinha, e alguém, uma celebridade dá o chute inicial na bola e Ø 

acabou! Ø Dura 15, 20 minutos. Agora, o que eu acho é que houve a intenção de se fazer uma 

abertura igual a das olimpíadas. Esse foi o erro! E Ø foi pobre. Eu fico imaginando o porquê. 

Muita gente falou assim comigo: “Por que Ø chamaram um belga ou uma belga, não sei...” 

 

 As formas verbais destacadas acima em verde indicam elipse em posição de 

sujeito da “Festa de abertura da Copa do Mundo”, o tema principal do programa. Já o 

destaque em vermelho aponta para os organizadores da festa, os responsáveis por 

convocar um artista da Bélgica. 

Na CR a seguir, há 07 (sete) ocorrências de da estratégia {10}, referindo-se à 

música da Copa do Mundo do Brasil, uma vez que os participantes do programa 

parecem não concordar com o uso de uma música estrangeira: 

 

CR18 - A MÚSICA {4} > MUITO RUIM {11} > XAXADO {10} > Ø (ERA) {9} > A 

ESCOLHA DA MÚSICA MESMO {10} > A ESCOLHA DA MÚSICA {6} > UMA 

MÚSICA PRA BAIXO {11} > MÚSICA DE ELEVADOR {11} > CHATICE {11} > UM 

PASSO PARA O COCHILO {10} > GO WEST {10} > I WILL SURVIVE {10} > ISSO {7} 

> UM SAMBINHA {10} > QUALQUER COISA {7} > ZECA PAGODINHO {10} > ESSA 

MÚSICA {6} > DIFÍCIL {11} > ELA {7} > IMUNE {11} >  

 

Vejamos o quadro resumindo as estratégias referenciais desse vídeo: 
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OCORRÊNCIAS DAS ESTRATÉGIAS REFERENCIAIS – Vídeo 2 

Estratégias referenciais {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} 

Ocorrência 5 0 2 18 0 19 50 2 41 38 35 

Percentual 2,38 0 0,95 8,57 0 9,04 23,80 0,95 19,52 18,09 16,66 

Quadro 13: ocorrências das estratégias referenciais do vídeo 2. 

TOTAL: 210 

 

 

 

 

Análise do Vídeo 3 – Programa Estúdio I 

 

 Neste vídeo, os debatedores falam a respeito de um estudo a respeito da 

longevidade das mulheres que têm filhos. Com 92 (noventa e duas) ocorrências, 

observamos, novamente, a predominância das estratégias {7} e {10}, seguidas de {11}, 

correspondente ao referente atributivo.  Respectivamente, 33,69%, 28,26% e 11,95%. A 

estratégia {9}, que equivale à anáfora associativa, entretanto, aparece em quarto lugar 

com 7,60%, ou seja, ainda se justifica como produtiva na formação do gênero em 

questão.  

 A estratégia da pronominalização pode ser verificada na CR2 desse vídeo, 

referente à “gravidez e longevidade”: 

CR2 – GRAVIDEZ E LONGEVIDADE {1} > UM ESTUDO {10} > UMA BOA NOTÍCIA 

{10} > O QUE {7} > O SEGUINTE {10} > UMA PESQUISA {10} > QUE {7} > ESSE 

ESTUDO {7} > UMA REVISTA AMERICANA {10} > MENOPAUSA {10} > QUE {7} > 

ISSO {7} > INTERESSANTÍSSIMO {11} > ISSO {7} > INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL {10} 

> UM PROCESSO NATURAL {10} > BEM LEGAL {11} > ESSA NOTÍCIA {7} > 

ORIGINAL {11} >  
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 Nessa CR2, houve 07 (sete) retomadas do referente por pronome, três vezes por 

poronome relativo e quatro vezes por pronome demonstrativo, promovendo, assim, a 

progressão textual. Além disso, nesta CR, valemo-nos do uso dêitico dos pronomes 

demonstrativos. Em minha dissertação de mestrado (SIMAS, 2009) analiso com maior 

amplitude a questão dos dêiticos. Contudo, apesar de a tradição gramatical classificar o 

pronome que acompanha o substantivo como pronome adjetivo, os estudos da 

referenciação, de modo geral, assumem que esse pronome possui função referencial, 

tratando-se, portanto, de uma pronominalização. (cf. RONCARATI, 2010; 

RONCARATI; NEVES DA SILVA, 2006; NEVES DA SILVA, 2002, 2007; SIMAS, 

2009). Lyons advoga que se entende por dêixis:  

a localização e a identificação de pessoas, objetos, processos, eventos e 

atividades mencionadas, ou referidas, em relação ao contexto 

espaciotemporal, criado e mantido pelo ato de enunciação e participação em 

tal contexto, tipicamente, de um único falante e, pelo menos, um interlocutor. 

(LYONS, 1979, p.637.). 

 

 A CR9, por sua vez, serve-nos de exemplo para o uso da estratégia referencial 

{10}: 

 

CR9 - A IDADE DO ÚLTIMO PARTO {4} > UM SINAL {11} > UM INDICADOR DO 

ENVELHECIMENTO DO SEU SISTEMA REPRODUTIVO {10} > ISSO {7} > A 

MATERNIDADE TARDIA {10} > ELA {7} > VÁRIOS RISCOS {10} > O NASCIMENTO 

PREMATURO {10} >  MÁ FORMAÇÃO FETAL {10} > SÍNDROME DE DOWN {10} > 

HIPERTENSÃO {10} > DIABETES NA GESTAÇÃO {10} > 

 

 Em todos os exemplos destacados acima, temos algum tipo de relação com o 

referente “a idade do último parto”, por algum associação semântica implícita, nesse 

caso, por anáfora associativa, por exemplo, “a maternidade tardia” possui relação direta 

com o referente que retoma – “a idade do último parto” – uma vez que relaciona o fator 
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idade para a gestação. Nos casos de “má formação fetal”, “síndrome de down”, 

hipertensão” e “diabetes na gestação”, por exemplo, temos uma relação com as 

consequências que podem ocorrer por conta de uma gestação tardia ou com idade 

avançada. 

 A estratégia {11}
50

, terceira mais utilizada neste vídeo, não prevaleceu em uma 

ou outra CR, mas foi utilizada de forma fluida ao longo do vídeo, como se verifica a 

seguir: 

CR3 – MULHERES {4} > QUE {7} > QUE {7} > IDADE MAIS AVANÇADA {10} > O 

NÚMERO DE MULHERES {10} > QUE {7} > FILHOS DEPOIS DOS 35 ANOS {10} > 

ISSO {7} > QUEM {7} > Ø (COSTUMA) {9} > OS ASPECTOS GENÉTICOS {10} > 

OUTROS FATORES {7} > MULHERES {10} > QUE {7} > ÀQUELAS {7} > QUE {7} > AS 

MULHERES {6} > QUE {7} > ELAS {7} > MAIS LONGEVAS {11} > ELAS {7} > VOCÊ 

{7} >MAIS VELHA {11} > MULHERES  {6} > QUE {7} >  

 

CR4 – JOANA {1} > A JOANA {6} > ENCANTADA {11} >  

 

CR6 - RAZÕES CIENTÍFICAS {4} > FERTILIZAÇÃO IN VITRO {10} >  INSEMINAÇÃO 

ARTIFICIAL {10} > TODAS ESSAS TÉCNICAS {10} > QUE  {7} > AVANÇO MUITO 

GRANDE {11} >  

 

CR11 – BARRIGA {4} > BARRIGA TÃO REDONDA {11} > QUE {7} > REDONDINHA 

{11} > MENINO {10} > Ø (PARECE) {9} > 

 

Vejamos o quadro resumindo as estratégias referenciais desse vídeo: 

 

                                                 
50

No que tange ao referente atributivo, é provável que sua alta frequência, em alguns casos, se justifique 

por sua importância em um discurso argumentativo. 
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OCORRÊNCIAS DAS ESTRATÉGIAS REFERENCIAIS – Vídeo 3 

Estratégias referenciais {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} 

Ocorrência 4 0 1 5 0 6 31 1 7 26 11 

Percentual 4,34 0 1,08 5,43 0 6,52 33,69 1,08 7,60 28,26 11,95 

Quadro 13: ocorrências das estratégias referenciais do vídeo 3. 

TOTAL: 92 

 

 Outro ponto de atenção reside no fato de que a pronominalização
51

 ainda se 

mostra bastante produtiva no gênero oral, e o mesmo ocorre nos fóruns de discussão 

escritos/digitais. Em minha dissertação de mestrado, Simas (2009), salientei o fato de a 

língua portuguesa ser uma língua pro-drop, ou seja, que aceita a “queda” ou 

substituição do sujeito por um pronome, o que justifica a presença de tantos pronomes. 

Entretanto, a escrita, tradicionalmente, utiliza-se mais dessa estratégia coesiva, 

exatamente por sua necessidade de organização/retomada. Mesmo assim, o confronto 

desses gêneros parece indicar que são, do ponto de vista da referenciação, a contraparte 

um do outro, somente utilizando suportes diferentes.  

 

 

 

Análise do vídeo 4 – Programa Estúdio I 

 Nesse vídeo, debateu-se o lançamento de uma nova marca de sutiã que, 

supostamente, só se abre quando a mulher está sexualmente estimulada. Houve uma 

pequena tendência à repetição de item lexical {6}, em terceiro lugar, com 14,08%, mas 

bem próxima da estratégia em quarto lugar, {10}, com 12,67%. Em primeiro e segundo 

                                                 
51

 Reiteramos que a estratégia {7} não faz distinção entre pronomes  simples e dêiticos. Tal diferença não 

se apresenta relevante para esta pesquisa. 
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lugares, respectivamente, temos {7} e {9}, com 42,95% e 16,90%. O total de 

ocorrências foi de 142 (cento e quarenta e duas). 

 Dessa vez, chama nossa atenção a grande frequência da estratégia de 

pronominalização {7}, com quase a metade das ocorrências. A elipse {9}, por sua vez, 

continua como uma estratégia bastante produtiva com 16,90%, tendência verificada nos 

fóruns e vídeos até então analisados. Eis os dados: 

CR2 - MARCELO BALBIN {1} > EU {7} > EU {7} > EU {7} > EU {7} > EU {7} > EU {7} > 

EU {7} > Ø (VOU) {9} > 

 

 Na CR7, acima, podemos verificar a produtividade do uso do pronome EU, 07 

(sete vezes), ao longo do programa, e somente (01) uma retomada por elipse. A seguir, 

temos a CR4, onde a apresentadora do programa retoma a si mesma por meio de 04 

(quatro) elipses ao longo desse vídeo. 

 

CR4 – MARIA {1} > Ø (TO) {9} > EU {7} > Ø (TO) {9} > Ø (TO) {9} > Ø (QUERO) {9} > 

EU {7} > EU {7} > 

 Mais uma vez, reitera-se a importância e a alta frequência com que os falantes 

utilizam a pronominalização no português, tanto na escrita como na fala. Em todos os 

vídeos e em três dos cinco fóruns analisados, por exemplo, temos mais de 20% dos 

processos de referenciação por meio de pronomes. 

 A terceira estratégia referencial mais utilizada neste vídeo foi a {10}. A CR3, a 

seguir, apresenta-se como um exemplo onde podemos encontrar não somente o uso 

dessa estratégia, como também as outras duas anteriormente verificadas para este vídeo 

4: 
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CR3 – HISTÓRIA {1} > ESSA {7} > SUTIÃ {10} > EXCITAÇÃO {10} > ESSA HISTÓRIA 

{7} > UM MODELO DE SUTIÃ {10} > Ø (É) {9} > UMA AÇÃO PROMOCIONAL {10} > 

UM MODELO DE SUTIÃ {6} > O SUTIÃ {6} > ELE {7} > ELE {7} > UM FECHO 

ELETRÔNICO {10} > ELE  {7} > Ø (FICA) {9} > Ø (FUNCIONA) {9} > Ø (TÁ) {9} > 

ELE {7} > ESSE PROJETO {7} > Ø (FAZ) {9} > ESSE FECHO ELETRÔNICO {6} > Ø 

(ABRE) {9} > Ø (TEM) {9} > ELE {7} > AQUILO {7} > LO {7} > ESSE TEMA {7} > UM 

NOVO MODELO {6} > QUE {7} > O SUTIÃ {6} > ELE {7} > ESSE {7} > UM OUTRO {7} 

> SUTIÃ {6} > ELE {7} > ELE {7} > ESSE {7} > UM PRODUTO {6} > QUE {7} > ELE {7} 

> 

 No que tange à estratégia {10}, verifica-se na CR3 acima o seu uso 05 (cinco) 

vezes ao longo do programa referindo-se ao sutiã com fecho eletrônico, introduzido pela 

apresentadora como “história”, ao indagar a repórter que tratou do assunto com a 

pergunta :”que história é essa de sutiã...”. Chama-nos também a atenção nessa CR3, a 

frequência das estratégias {7} e {9}, respectivamente, nas cores vermelha e roxa, 

comprovando a produtividade dessas três estratégias referenciais para este vídeo. 

Vejamos o quadro resumindo as estratégias referenciais desse vídeo: 

OCORRÊNCIAS DAS ESTRATÉGIAS REFERENCIAIS – Vídeo 4 

Estratégias referenciais {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} 

Ocorrência 5 1 1 6 0 20 61 0 24 18 6 

Percentual 3,52 0,70 0,70 4,22 0 14,08 42,95 0 16,90 12,67 4,22 

Quadro 14: ocorrências das estratégias referenciais do vídeo 4. 

TOTAL: 142 
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Análise do vídeo 5 – Programa Estúdio I 

 

 Neste último vídeo, os debatedores falam a respeito do uso de Balão Gástrico no 

auxilio do emagrecimento. Com um total de 158 (cento e cinquenta e oito) ocorrências, 

mantem-se o que se verificou na maioria dos fóruns e vídeos: as três estratégias 

referenciais mais utilizadas são: {7}, {9} e {10}, nessa ordem. Temos 34,81%, 20,25% 

e 14,55%, respectivamente, o que comprova a estabilidade e a produtividade dessas três 

estratégias referenciais nesse gênero.  Novamente, em quarto lugar, temos a estratégia 

{6}, com 11,39%. Seguem os dados: 

 

CR14 – EMANUELE {1} > VOCÊ {7} >  SUA ALIMENTAÇÃO {7} > EMANUELE {6} > 

EU {7} > FASCINADA {11} > EU {7} > EU {7} > Ø (TO) {9} > Ø (QUERO) {9} > EU {7} > 

EU {7} > Ø (COMO) {9} > Ø (GOSTO) {9} > 

 

 Na CR14 demonstrada acima, temos 07 (sete) incidências do uso de pronomes 

como retomada de “Emanuele”, uma das entrevistadas do programa, tanto em primeira 

como em terceira pessoas. Outro ponto de atenção é que na mesma CR, houve 04 

(quatro) elipses, marcadas na cor roxa. 

 A seguir, a CR12 traz, basicamente, essas duas estratégias: pronominalização e 

elipse, mostrando-se ambas bastante produtivas e acompanhando a tendência dos vídeos 

anteriores: 

CR12 - A GENTE {3} > MUITA GENTE {6} > Ø (EMAGRECE) {9} > Ø (CONSEGUE) 

{9} > Ø (CONSEGUE) {9} > AS PESSOAS {10} > FRUSTRADAS {11} > Ø 

(ENGORDAM) {9} > Ø (EMAGRECEM) {9} > VOCÊ {7} > A GENTE {6} > A GENTE 

{6} > SUA ENERGIA {7} > SUA SAÚDE {6} > VOCÊ {7} > VOCÊ {7} > A GENTE {6} > 

VOCÊ {7} > VOCÊ {7} > VOCÊ {7} >  
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VOCÊ {7} > VOCÊ {7} > VOCÊ {7} > Ø (PENSE) {9} > VOCÊ {7} > VOCÊ {7} > VOCÊ 

{7} > Ø (DÊ) {9} >  

 

 Na cor verde, temos 13 (treze) ocorrências de pronominalização e, em roxo, 05 

(cinco) ocorrências de elipse. O uso do pronome “você” também se mostra bastante 

relevante, com 12 (doze) das 13 (treze) ocorrências. Cabe salientar que o uso de “você” 

na CR12 em questão, parece bastante comum na oralidade, usado como termo genérico, 

ou seja, não aponta para uma pessoa especificamente, mas refere-se a toda a gente. 

Todavia, seu uso também foi verificado nos fóruns, o que demonstra o hibridismo do 

fórum, como nos exemplos a seguir retirados de trechos de postagens da turma 9017: 

 

POSTAGEM 3 (P3) – Luiza 

 

Nos dias atuais a internet é uma ferramenta imprescindível nas nossas vidas. Com ela você tem 

uma comunicação através do MSN, Orkut, Facebook, Salas de bate papo em tempo real e sendo 

assim Øtem que se comunicar rapidamente. [...] 

 

POSTAGEM 7 (P7) Gilsiara  

Internêtes :  E  a linguagem usada em rede sociais e  celular pra facilitar o bate papo e a 

mensagem,  e levando em conta a economia pois no celular você paga por mensagem enviada. 

Não pode Øser usado no dia, dia pois e Øse restringe ao computador de maneira especifica que 

é as rede sociais.  
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POSTAGEM 53 (P53) – Luís  

 

Desculpe Prof.; 

 

Como um dos fatores mais importantes na produção de um texto, é identificar os leitores à 

quem você se dirige. 

 

 

Voltando ao programa em questão, temos o exemplo da CR2, onde podemos 

encontrar, além da terceira estratégia mais frequente neste vídeo, {10}, as outras duas 

primeiras: 

 

CR2 - UMA NOTÍCIA {2} > QUE {7} > Ø (É) {9} > UMA OPÇÃO {10} > QUE {7}  > 

NOVIDADE {11} > ESSA {7} > Ø (TEM) {9} > UMA SOLUÇÃO RÁPIDA {10} > Ø (É) 

{9} > SIMPLES {11} > UM NOVO TIPO DE BALÃO GÁSTRICO {10} > QUE {7} > Ø 

(FUNCIONA) {9} > ESSE BALÃO GÁSTRICO {7} > UM COMPRIMIDO {11} > Ø 

(CHEGA) {9} > A CAPA DESSE BALÃO GÁSTRICO {10} > QUE {7} > UMA 

GELATINA {11} > ELA {7} > O BALÃO {10} > Ø (É) {9} > UMA NOVA TÉCNICA {10} 

> QUE {7} > UM NOVO MÉTODO {10} > QUE {7} > ESSE MÉTODO {7} > ESSE 

MÉTODO {6} > ELE {7} > Ø (É) {9} > BALÕES GÁSTRICOS DESSE TIPO {6} > ESSES 

BALÕES {7} > ESSE BALÃO {7} > ELE {7} > O TRATAMENTO {10} > Ø (ESTÁ) {9} > 

ESSE NOVO TIPO DE BALÃO GÁSTRICO {7} > MAIS UMA OPÇÃO {10} > ELE {7} > 

UM POUCO INVASIVO {11} > UM BALÃO {6} > O TRATAMENTO DO 

EMAGRECIMENTO {10} >  

 

Nesta CR, encontramos 10 (dez) ocorrências da estratégia referencial {10}, o 

que a torna bastante produtiva no que diz respeito ao uso de inferências, implícitos e 

anáforas associativas, algo comum na oralidade, pois, muitas vezes, o registro oral 
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recupera os referentes na situação comunicativa, mas, como vimos nos fóruns, também 

é bastante comum na escrita que se quer oral. 

Vejamos o quadro resumindo as estratégias referenciais desse vídeo: 

 

OCORRÊNCIAS DAS ESTRATÉGIAS REFERENCIAIS – Vídeo 5 

Estratégias referenciais {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} 

Ocorrência 6 1 3 9 0 18 55 0 32 23 11 

Percentual 3,79 0,63 1,89 5,69 0 11,39 34,81 0 20,25 14,55 6,96 

Quadro 15: ocorrências das estratégias referenciais do vídeo 5. 

TOTAL: 158 

 

 

 

 

3.1 Cruzamento dos dados 

 

Nos dois quadros a seguir, temos um resumo, em percentual, da frequência das 

onze estratégias de referenciação verificadas nos cinco fóruns de discussão e nos cinco 

vídeos do programa Estúdio I: 
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 Fórum1 Fórum2 Fórum3 Fórum4 Fórum5 

{1} 3,53 4,90 2,10 2,03 0,61 

{2}  0,53 0 0 0,40 0,61 

{3} 3,88 2,40 1,80 1,62 1,22 

{4} 11,30 10,21 5,10 8,53 7,36 

{5} 0,17 0,30 0 0 0 

{6} 8,30 11,41 14,41 13 16,25 

{7} 10,60 12,31 27,62 25,20 21,42 

{8} 2,29 0,90 1,50 0,81 0,30 

{9} 15,90 18,01 18,61 21,13 17,17 

{10} 32,86 30,63 18,91 19,10 23 

{11} 10,60 12,31 9,90 8,13 11,96 

Quadro 16: porcentagem das estratégias referenciais dos cinco fóruns analisados. 

 

 Nos fóruns, percebeu-se que as estratégias de referenciação mais frequentes são 

{7}, {9} e {10}. Somente nos fóruns 1 e 5 não tivemos o registro dessas três estratégias 

juntas como as mais frequentes, entretanto, a elipse {9} apresenta-se como uma das três 

em todos os cinco fóruns. Tal fato parece configurar-se como relevante no texto escrito, 

em oposição à fala, uma vez que os referentes no texto escrito são, em sua maioria 

recuperados no co-texto, enquanto que na fala, os referentes são frequentemente 

retomados no contexto. Por isso, a elipse mostra-se como estratégia bastante produtiva 

nos fóruns de discussão que, como propomos em nossa hipótese de pesquisa, trata-se de 

um gênero originalmente oral, mas transposto para a modalidade escrita em razão dos 

suportes digitais para ele criados. 
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 Cabe ressaltar que as estratégias {4}, {6} e {11} também se apresentaram 

relevantes no que tange aos fóruns de discussão. A estratégia {4}, por exemplo, 

apresenta-se, em todos os fóruns analisados, como a estratégia de introdução de 

referentes mais produtiva, considerando algum tipo de associação semântica implícita, o 

que parece ser bastante comum na oralidade. (cf. KOCH; ELIAS, 2010, p.16).  

 A estratégia {6} parece possuir certa produtividade nesse gênero, também por 

conta de sua relação com a oralidade, já que a oralidade é repleta de repetições como 

forma de enfatizar algum referente. Nos fóruns 2, 3, 4 e 5, por exemplo, foi a quarta 

estratégia referencial mais frequente, com 11,41%, 14,41%, 13%, 16,25%, 

respectivamente. 

 

 Vídeo1 Vídeo2 Vídeo3 Vídeo4 Vídeo5 

{1} 2,46 2,5 4,34 3,52 3,79 

{2}  0 0 0 0,70 0,63 

{3} 1,97 1 1,08 0,70 1,89 

{4} 0,98 9 5,43 4,22 5,69 

{5} 0 0 0 0 0 

{6} 10,83 9,5 6,52 14,08 11,39 

{7} 21,67 25 33,69 42,95 34,81 

{8} 0,98 1 1,08 0 0 

{9} 30,54 20,5 7,60 16,90 20,25 

{10} 18,22 19 28,26 12,67 14,55 

{11} 12,31 17,5 11,95 4,22 6,96 

Quadro 17: porcentagem das estratégias referenciais dos vídeos analisados. 
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 Assim como nos fóruns de discussão, as estratégias {7}, {9} e {10} avultam-se 

como as mais produtivas nos vídeos do programa Estúdio I. A estratégia {7}, por 

exemplo, mostra-se como uma das três mais frequentes em todos os vídeos. No vídeo 4, 

por exemplo, a pronominalização é responsável por mais de 40% das retomadas, ou 

seja, quase metade delas. É bem provável que, a contextualização da fala, em oposição à 

descontextualização da escrita, colabora para o uso de pronomes, uma vez que seus 

respectivos objetos-de-discurso podem ser verificados no contexto, mesmo sendo a 

nossa língua pro-drop. 

 Outro ponto relevante oriundo da análise dos vídeos está na já citada frequência 

do uso da elipse, atestando exatamente a face pro-drop da língua, ou seja, sem a 

necessidade da marcação do sujeito em razão da desinência dos verbos já nos 

fornecerem pistas quanto ao referente/sujeito. Desse modo, podemos inferir também 

que a contextualização do gênero oral colabora para o uso dessa estratégia.  

 No que tange à introdução dos referentes, em três dos cinco vídeos houve o 

predomínio da estratégia {4}, assim como ocorreu nos fóruns de discussão. Entretanto, 

podemos afirmar que houve certo equilíbrio entre as estratégias {1} e {3}, ou seja, 

houve maior distribuição das estratégias de primeira menção/introdução de referentes 

nos vídeos. 

 No quadro a seguir, podemos verificar a porcentagem total de cada uma das 

estratégias, de modo mais resumido, com destaque para as três estratégias mais 

frequentes em cada gênero analisado: 
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Estratégia Referencial Fóruns Vídeos 

{1} 2,16 3,10 

{2} 0,33 0,24 

{3} 2,43 1,36 

{4} 8,86 4,96 

{5} 0,11 0 

{6} 12,08 10,55 

{7} 18,01 29,93 

{8} 1,33 0,62 

{9} 17,73 20,62 

{10} 26,21 17,63 

{11} 10,69 10,93 

Quadro 18: comparativo das porcentagens das estratégias referenciais totais nos fóruns e nos 

vídeos analisados. 

  

Em resumo, as estratégias de referenciação mais frequentes nos fóruns são as 

mesmas nos vídeos do programa Estúdio I e, além disso, há equilíbrio/coincidência em 

outras estratégias, tais como {6} e {11}, por exemplo, apontando para o hibridismo do 

fórum, bem como para o relativo isomorfismo entre ambos os gêneros ora analisados.  
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IV. CONCLUSÕES 

 

Nossa pesquisa utilizou-se do construto teórico da Referenciação 

sociocoginitivamente concebida, a fim de realizar um levantamento das estratégias 

referenciais de fóruns de discussão educacionais, comparando-as àquelas de um 

programa de TV similar a um fórum oral. 

Como procedimento metodológico, constituímos nossos corpora de 05 (cinco) 

fóruns de discussão educacionais, oriundos de duas disciplinas de ensino superior de 

uma importante universidade particular brasileira, e de 05 (cinco) edições do programa 

Estúdio I, da rede de TV por assinatura Globonews. A partir desses textos, realizamos o 

levantamento das estratégias referenciais de cada um deles, comparando as três 

estratégias mais frequentes, a fim de verificar as possíveis similaridades entre o fórum 

de discussão educacional e um programa de debates que funciona, 

socionteracionalmente, tal como um fórum oral. A escolha pelo Programa Estúdio I 

baseou-se na hipótese de um possível isomorfismo entre os dois gêneros, o que foi 

parcialmente verificado em nossa análise, por meio da identificação de estratégias 

referenciais mais frequentes nesses gêneros.  

A seguir, pretendemos discutir os resultados obtidos nesta tese à luz das 

perguntas de pesquisa elencadas anteriormente e tentar respondê-las. Além disso, faz-se 

necessário citar algumas limitações de nossa pesquisa, bem como refletir a respeito das 

contribuições desta tese e de possíveis encaminhamentos para pesquisas futuras. 

 

Para essa discussão, retomamos a nossa hipótese fundadora:  
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• Devido à natureza sociointeracional dos fóruns (assíncrono, escrito, mas 

com características da interação oral), a nossa hipótese é a de que haverá 

maior explicitação dos referentes, por meio de anáforas associativas 

(inferências), elipses, repetições e pronominalizações, em detrimento a 

outras estratégias de referenciação mais implícitas, porém com possíveis 

encaminhamentos discursivos da oralidade, pois o gênero em questão 

assume uma modalidade híbrida dada sua herança oral, conforme aponta 

Souza (2010, p.16): “O discurso eletrônico pode assumir formas que 

guardam extrema semelhança com o discurso oral, sendo, portanto, uma 

modalidade de uso da linguagem que frequentemente escapa a um 

enquadramento que se sustente em noções convencionaos sobre a escrita 

e a oralidade.” O termo FÓRUM DE DISCUSSÃO aponta para uma 

interação face a face, comum na oralidade, manifestando-se, no entanto, 

na modalidade escrita. Partimos do pressuposto de que, do ponto de vista 

sociohistórico, trata-se de um gênero originalmente oral, mas transposto 

para a modalidade escrita em razão dos suportes digitais para ele criados. 

 

 

Tal hipótese foi traduzida e/ou ampliada em três perguntas de pesquisa, que, 

com base nos resultados da análise desenvolvida no capítulo anterior, tentaremos 

responder a seguir: 

 

a) Quais são as estratégias referenciais mais frequentes nos fóruns de discussão 

(fóruns de EAD e Programa de TV analisados)? 
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Verificou-se que há três estratégias mais frequentes tanto nos fóruns de 

discussão educacionais como nas edições analisadas do programa Estúdio I, são elas: 

{7}, {9} e {10}; ou seja, respectivamente: {7} Retomada explícita/implícita de 

antecedente por pronominalização, com ou sem dêixis espaciotemporal/textual; {9} 

Retomada implícita por elipse do referente com estabilidade/continuidade referencial. 

Trata-se de anáfora zero; {10} Retomada implícita por sinonímia, paráfrase, metonímia, 

meronímia com estabilidade/continuidade referencial; recobre também casos de anáfora 

associativa e encapsulamento, metáfora, hiperonímia e hiponímia.  

Entretanto, pode-se destacar algum realce para a estratégia {11} Remissão com 

aporte de atributo por remissão anafórica ao referente (objeto de discurso) com função 

presumível de evolução referencial; e para a estratégia {6} Retomada explícita por 

mecanismos lexicais: repetição de item, denominação genérica e paráfrase com 

estabilidade/continuidade referencial; tanto por prospecção (catáfora) como por 

retrospecção (anáfora); que, no entanto, não se mostram, no corpus, tão significativas 

quanto as outras três. Tal conclusão nos permite entender que esses dois gêneros 

parecem bastante similares do ponto de vista linguístico, no que se refere à 

referenciação.  Além disso, o fórum de discussão educacional nos apresenta indícios de 

seu hibridismo genérico, pois carrega estratégias referenciais de um gênero similar oral, 

que, nesta pesquisa, é representado pelo programa Estúdio I. 

 

 

b) Em que sentido a fabricação das CRs contribui para a compreensão dos 

mecanismos de ativação, manutenção, evolução e esgotamento referentes em um 
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gênero digital – o fórum de discussão e em um gênero oral constrastivo, o programa 

de TV Estúdio I? 

 

 

 Tanto nos fóruns como no programa Estúdio I foi possível verificar que a 

ativação, a manutenção, a evolução e o esgotamento dos referentes se dão pelos mesmos 

mecanismos, conforme apontado na resposta à pergunta anterior. Todavia, se levarmos 

em conta os fóruns de discussão, percebemos que as retomadas para manutenção dos 

referentes se faz a cada postagem, ou seja, a progressão dos referentes só se realiza no 

conjunto de postagens e não separadamente. Em outras palavras, os sentidos são 

construídos e reconstruídos ao longo da interação professor/alunos, na união de todas as 

postagens que carregam a mesma referência. 

 Além disso, o mesmo se pode perceber no programa Estúdio I, uma vez que ao 

propor um tema para discussão, a fala de todos os participantes é relevante para a 

manutenção dos tópicos/referentes e, consequentemente, para a produção dos sentidos, 

o que nos aponta para gêneros similares, ainda que um seja escrito e o outro oral.  

 

 

c) As estratégias referenciais mais frequentes apontam para o fórum como um gênero 

textual oral – e não um suporte de gêneros - transposto para o texto escrito devido à 

sua natureza digital? Em outras palavras, a frequência das estratégias referenciais 

suficientemente sistemática para contribuir na tipificação dos fóruns de EAD como 

gênero textual e como contraparte do gênero fórum de discussão na oralidade?  
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As duas respostas anteriores nos auxiliam a responder a esta pergunta, pois, uma 

vez que as estratégias referenciais mais frequentes são as mesmas em todos os textos 

aqui analisados e, além disso, a referência é construída ao longo das participações de 

todos os atores envolvidos tanto no fórum quanto no programa, podemos responder 

afirmativamente a essa pergunta: As estratégias referenciais mais frequentes apontam 

para o fórum como um gênero textual sociohistoricamente oral traduzido, 

intralinguisticamente, para o texto escrito, devido à sua natureza digital - e não apenas 

um suporte de outros gêneros, como se poderia supor. Nesse aparente hibridismo, que 

emerge da transposição de modalidades, alinhamo-nos a Ramos (1997), que sugere que 

a correlação entre fala e a escrita não é tão dicotômica como pode parecer, pois está 

num continuum de práticas sociais. 

 

Em outras palavras, nossa pesquisa nos parece sugerir que há uma tentativa de 

se reproduzir, por escrito, um gênero que é genuinamente oral, por conta do suporte 

utilizado pelo EAD em questão. Ademais, considerar o fórum apenas um suporte de 

gêneros, tal como o email, seria reduzir o valor sociocomunicativo desse texto e 

desconsiderar que a manutenção dos referentes, a progressão textual e, 

consequentemente, os sentidos do texto são verificados ao longo de sua arquitetura, de 

sua construção.  

Nesse sentido, baseamo-nos em nosso aporte teórico da referenciação, no que 

diz respeito à proposta de se analisar a referência e, consequentemente, a progressão 

referencial, como um contrato discursivamente produzido, validado pela própria 
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atividade discursiva
52

, tal como se verifica nos fóruns de discussão educacionais 

analisados nesta tese.  

Outrossim, a teoria de gêneros que suporta nossa pesquisa é aquela que sinaliza 

para o fórum em questão determinada comunidade discursiva (cf. SWALES, 1998), 

cujos membros se comunicam pelo ambiente virtual (cf. MARCUSCHI, 2010, p.27), 

com um propósito comunicativo latente, regularidades de forma e conteúdo e 

propriedades das situações recorrentes em que o gênero é empregado, incluindo as 

forças institucionais, tal como Erickson (1997, p.4-5). Retomamos, também, a voz de 

Menezes; Rodrigues Jr. (2004, p.6), que definem o fórum como um “gênero virtual que 

reúne, em uma página na Internet, interações escritas de determinada comunidade 

discursiva [...] com identificação dos tópicos, dos participantes [...]”.  

 Após responder às perguntas de pesquisa, cabe-nos ressaltar algumas limitações 

verificadas em nossa pesquisa. Em primeiro lugar, as estratégias de referenciação, como 

vimos, seriam importantes marcas linguístico-textuais que reforçariam a hipótese da 

especificidade do fórum educacional como gênero hibrido, mas certamente não seriam 

as únicas.  Haveria outros aspectos tanto linguísticos como sociodiscursivos 

constitutivos desse gênero (como, por exemplo, as esferas das atividades humanas 

(BAKHTIN, 1995) em que circulam) que não foram contemplados analiticamente nesta 

tese, mas que mereceriam estudos futuros. Da mesma forma, a questão do propósito 

comunicativo (SWALES 1990) dos fóruns parece ser um pouco mais complexa do que 

a mera discussão de tópicos concernentes às suas respectivas aulas. Os fóruns também 

se revestem de um inegável caráter avaliativo, uma vez que o professor deve dar uma 

nota ao aluno por conta de sua participação. Contudo, não enxergamos nisso um 

                                                 
52

 Cf. RONCARATI; NEVES DA SILVA (2006, p.231). 
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empecilho para nossa análise, uma vez que nosso levantamento levava em conta 

somente as estratégias referenciais que ativavam, mantinham e esgotavam os tópicos 

que construíam esses textos por meio das cadeias referenciais. Além disso, por mais que 

o aluno tenha o objetivo final de obter pontuação a partir da análise/avaliação do 

professor, não se pode negar que o propósito comunicativo mais proeminente do fórum 

é a discussão/reflexão de alguns assuntos concernentes às aulas.  

Por outro lado, sabemos também que pode haver outros gêneros com as mesmas 

estratégias referenciais mais produtivas, tal como ocorre nos textos que analisamos. 

Todavia, esta tese se configura como uma tentativa de apontar uma contribuição de 

como a Linguística Textual, a partir da Referenciação, pode dialogar com a teoria de 

gênero. Em outras palavras, não temos a pretensão de afirmar que somente esses dois 

gêneros possuam tais estratégias referenciais como as mais frequentes, e nem que o 

relativo isomorfismo entre eles, do ponto de vista genérico, seja motivado apenas ou 

principalmente pela  coinscidência das estratégias referenciais usadas. Haveria 

certamente outros elementos, tanto de natureza linguística, quanto sociodiscursiva, que 

poderiam explicar esse relativo paralelismo. Sendo assim, a nossa pesquisa sugere um 

dos possíveis caminhos para explorar a interface entre os aspectos linguistico-textuais-

discursivos pertinentes à referenciação e os elementos mais nitidamente 

sociodiscursivos no contexto do gênero. Acreditamos que, com base na análise aqui 

desenvolvida, e seus resultados, esse caminho se mostrou produtivo e com bom 

potencial para futuros desdobramentos investigativos.  

 Outro ponto digno de realce é o fato de o Programa Estúdio I não ser 

especificamente voltado para a área da educação, tal como são os fóruns de discussão 

aqui analisados. Entretanto, também não podemos deixar de salientar que nosso objetivo 
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era verificar, aleatoriamente, as estratégias referenciais mais frequentes em um gênero 

que fosse bastante semelhante ao fórum de discussão educacional, porém oral, no 

sentido de promover reflexões e discussões a respeito de um dado tema. Assim, 

escolhemos o programa em questão, uma vez que a apresentadora Maria Beltrão possui 

um papel mediador bastante parecido com o do professor nos fóruns, e os participantes 

constroem o gênero tal como os alunos no fórum: a partir de cada interação. Não 

optamos por um programa de debate político, por exemplo, ou por um debate em sala de 

aula, por razões metodológicas já apontadas no capítulo destinado à metodologia. Além 

disso, foi a opção que fizemos para trazer luz à hipótese sem a necessidade ou pretensão 

de comprová-la ou refutá-la, mas somente de explorá-la a partir de uma proposta de 

análise, que, ao nosso ver, jogou luz em direção a sua plausibilidade e abriu novos 

caminhos a outras investigações. Desse modo, entendemos que nossa tese, do ponto de 

vista da Referenciação, dá margens para que sua hipótese seja fundamentada e adornada 

de certa relevância para os estudos linguísticos de modo geral. 

 Nesse sentido, ressaltamos que um dos pontos de maior projeção desta tese é o 

de fornecer evidências a favor da potencialidade aplicativa das cadeias referenciais 

como recurso linguístico-textual produtivo. Além disso, nosso estudo buscou colaborar 

com a teoria dos gêneros no sentido de ampliar a discussão quanto às modalidades oral, 

escrita e digital. Os gêneros digitais, por sua vez, parecem-nos colocar cada vez mais 

em cheque o binômio oralidade x escrita, produzindo gêneros cada vez mais híbridos, 

tal como os fóruns de discussão educacionais aqui analisados.  

 Estudos futuros, entretanto, podem ampliar esta pesquisa no que concerne tanto 

ao EAD, quanto aos gêneros digitais e à teoria da referenciação. Sabemos que o EAD 

está em plena expansão em nosso país, haja vista o surgimento de diversas 
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universidades que divulgam e oferecem tal modalidade de ensino. Sendo assim, estudos 

que apontem não só para os aspectos educacionais, como também linguísticos dos 

diversos gêneros e suportes oriundos dessa modalidade certamente seriam muito bem-

vindos, principalmente se pensarmos em gêneros que tendem a ser mais síncronos e que 

se apropriam com maior intensidade do discurso oral, tal como o chat, o whatsapp, o 

sms etc. 

 Isso posto, é possível apontar ainda para outras teorias linguísticas que podem 

enriquecer e complementar esse estudo, como a Análise da Conversação, a 

Sociolinguística e as diversas nuances de Análise do discurso, pois uma modalidade em 

tamanha expansão abre-nos uma grande porteira de possibilidades de pesquisas, pois é 

por meio das diferentes linguagens e gêneros que construímos espaços sociodiscursivos 

para fomentar processos de ensino/aprendizagem, seja qual for a sua modalidade.  
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VI. ANEXOS 

 

ANEXO A – ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS REFERENCIAIS DOS FÓRUNS DE 

DISCUSSÃO  

 

ANÁLISE DAS CRS TURMA AT 9017 (Fórum 1) 

 

 

POSTAGEM 1 (P1) Professor 

 

Caros Alunos, 

 

Esse é o espaço destinado para discussão dos conteúdos e conceitos abordados nas aulas 1 a 5. 

ØContribua com suas anotações, dúvidas e pontos de vista, visto que sua nota de participação será 

apurada por meio da colaboração nas discussões desse tópico. Além disso, o (a) tutor (a) a distância irá 

lançar questionamentos para interação de todos. 

 

ESSE {6} > ESPAÇO DESTINADO PARA DISCUSSÃO DOS CONTEÚDOS E CONCEITOS 

ABORDADOS NAS AULAS 1 A 5 {1} > DESSE TÓPICO {7} > (P2) O NOSSO FÓRUM TEMÁTICO 

{6} >  

 

Ø (contribua) {9} > CAROS ALUNOS {1} > SUAS ANOTAÇÕES {7} > SUA NOTA {7+10} > 

TODOS {8} > (P2) Ø (FIQUEM) {9} > (P2) ATENTOS {11} >  

 

(P2) Ø (TEREMOS) {9} 

 

TUTOR À DISTÂNCIA {1} > TODOS {8} 

 

 

POSTAGEM 2 (P2)  Professor 

 

Queridos alunos, a partir de agora, o nosso fórum temático ganha uma nova abordagem. Por isso, 

Øfiquem atentos às atividades que Øteremos até o encerramento deste fórum, ok? 

A nossa primeira discussão será a partir da leitura do texto que se encontra no link: 

http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/perguntas_respostas/linguagem-internet-celular/idioma-escrita-

abreviada-jovens-adolescentes.shtml 
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ØLeia o texto, e Øcomente acerca do uso do internetês no seu cotidiano e no cotidiano das pessoas 

antenadas ao mundo moderno em pleno século XXI; 

ØLeve em consideração os seguintes aspectos:2 

  

1. O que é internetês? 

2. Pode ser Øutilizado em todas as situações comunicativas? 

3. Há alguma relação com a oralidade? 

4. O futuro da Língua Portuguesa pode estar ameaçado? Por quê? 

  

Grande abraço! 

Professor 

 

O NOSSO FÓRUM TEMÁTICO {1} > NOVA ABORDAGEM {11} > ATIVIDADES {10} > (D)ESTE 

FÓRUM {7} 

 

Ø (FIQUEM) {9} > ATENTOS {11} >  

 

Ø (TEREMOS) {9}>  

 

A NOSSA PRIMEIRA DISCUSSÃO {4} > LEITURA DO TEXTO {10} > LINK {10}> O TEXTO 

{6}> O USO DO INTERNETÊS {10}> INTERNETÊS {6}> Ø (UTILIZADO) {9} > SITUAÇÕES 

COMUNICATIVAS {10}> RELAÇÃO COM A ORALIDADE {10}> O FUTURO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA {10}>  

 

Ø (LEIA) {9} > Ø (COMENTE) {9}> Ø (LEVE) {9} 

 

POSTAGEM 3 (P3) – Luiza 

 

Nos dias atuais a internet é uma ferramenta imprescindível nas nossas vidas. Com ela você tem uma 

comunicação através do MSN, Orkut, Facebook, Salas de bate papo em tempo real e sendo assim Øtem 
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que se comunicar rapidamente. Daí vem o internetês, palavras escritas de formas erradas mas que são 

compreendidas nesse ambiente.  

È muito mais fácil escrever: vc (você , tbm (também), sds (saudade) e por ai vai..... 

A Língua Portuguesa escrita ao meu ver não está ameaçada, pois não é em todos os lugares que você pode 

escrever dessa forma, porem a Língua falada pode sim sofrer alterações, já que Øé uma língua viva que 

Øsofre influências ( se Øtransforma sempre). 

  

A INTERNET > {1} UMA FERRAMENTA IMPRESCINDÍVEL {11} > ELA {7} > COMUNICAÇÃO 

{10}> MSN {10} > ORKUT {10}> FACEBOOK {10} >SALAS DE BATE PAPO EM TEMPO REAL 

{10} > O INTERNETÊS {10} 

 

VOCÊ {3} > Ø (TEM) {9} > VOCÊ {7} 

 

O INTERNETÊS {6} > PALAVRAS ESCRITAS DE FORMAS ERRADAS {6}> VC {7} > TBM {10} 

> SDS {10} > DESSA FORMA {7} >  

 

A LÍNGUA PORTUGUESA ESCRITA {1} > AMEAÇADA {11} >  

A LÍNGUA FALADA {1} > ALTERAÇÕES {10} > Ø (É) {9} > LINGUA VIVA {6} > Ø(SOFRE) {9} 

> Ø (SE TRANSFORMA) {9} 

 

 

POSTAGEM 4 – Diana 

 

Internetês é um neologismo , que caracteriza a linguagem que muito é utilizada nas redes sociais, onde , 

se utiliza rapidez nas palavras, abreviações ex: vc ( você ), tbm ( também ), com certeza ( cctz ), e assim 

vai. Uma linguagem diferente da oral, da linguagem coloquial, dizemos que ela é fora da linguagem 

padrão. As formas de expressão também são utilizadas em formas  dos ''smiles'' ou ''emoticons'', ex: os 

olhos Øutilizamos os dos pontos :    a boca pode ser utilizada com os parênteses, o numero zero entre 

outros ) ( O S... 

 

Não Øpodemos esquecer  que a linguagem utilizada nas redes sociais, celulares, é até divertida, mas não 

deve ser utilizada em todas as situações. Existem meios e meios de se comunicar a internet, utiliza uma 

linguagem mais popular e em formas de neologismos, porém existem outras situações que nunca se deve 

usar palavras oriundas das redes sociais, como por exemplo, uma carta à uma autoridade, um texto de 

vestibular, uma Ata, entre outras coisas. A linguagem das redes sociais, são apenas utilizadas na escrita.  

Ao conversar com um amigo, não Øutilizamos oi tb ( tê bê ... ou iai vc ta bm  ( i á i vê cê tá bê eme 

)...claro que se utiliza uma linguagem mais popular, utilizando gírias, porém o modo de falar não nos 

permite ler e saber de uqe maneira está sendo pronunciado. Por conta dos neologismos, a lingua 
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portuguesa está cada vez mais danificada. às vezes sem ao menos perceber já está escrito seja em um 

texto ou em uma carta, as abreviações, isso porque se torna um circulo vicioso, quanto mais usar palavras, 

abreviadas na internet, mais costume terá, assim , o comodismo, é mais rápido mais prático. Assim se 

perde a noção da escrita, da acentuação, além de tornar muito mais dificil assimilar qualquer outro tipo de 

linguagem formal. 

 

...INTERNETÊS {4} > UM NEOLOGISMO {10} > LINGUAGEM QUE É MUITO UTILIZADA NAS 

REDES SOCIAIS {10} > RAPIDEZ NAS PALAVRAS {11} > ABREVIAÇÕES {10} > VC {10} > 

TBM {10}> CCTZ {10}> UMA LINGUAGEM DIFERENTE DA ORAL > ELA > FORA DA 

LINGUAGEM PADRÃO > A LINGUAGEM UTILIZADA NAS REDES SOCIAIS, CELULARES {10} 

> DIVERTIDA {11} > UMA LINGUAGEM MAIS POPULAR {10}> FORMAS DE NEOLOGISMOS 

{10}> PALAVRAS ORIUNDAS DAS REDES SOCIAIS {10}> A LINGUAGEM DAS REDES 

SOCIAIS {10}> OI TB {10}> NEOLOGISMOS {10}> AS ABREVIAÇÕES {10}> PALAVRAS 

ABREVIADAS NA INTERNET{10} 

AS FORMAS DE EXPRESSÃO {4} > FORMAS DOS SMILES OU EMOTICONS {6} > ENTRE 

OUTROS {8} > UMA LINGUAGEM MAIS POPULAR {10} > FORMAS DE NEOLOGISMOS {6} > 

PALAVRAS ORIUNDAS DAS REDES SOCIAIS {10} >  A LINGUAGEM DAS REDES SOCIAIS 

{10}> LINGUAGEM MAIS POPULAR {6} > GÍRIAS {10}  

 

Ø (UTILIZAMOS) {9}> Ø (PODEMOS) {9} > Ø (UTILIZAMOS) {9}  

 

A BOCA {4} > OS PARÊNTESES {10} > O NÚMERO ZERO {10} >  

MEIOS E MEIOS {2} > A INTERNET {10} 

A INTERNET > {6} 

 

OUTRAS SITUAÇÕES {2} > UMA CARTA A UMA AUTORIDADE {10} > UM TEXTO DE 

VESTIBULAR {10} > UMA ATA {10}>  OUTRAS COISAS {8} > UM TEXTO {10}> UMA 

CARTA{10} 

 

O MODO DE FALAR > {4} 

 

A LÍNGUA PORTUGUESA {4} > DANIFICADA {11} > A NOÇÃO DA ESCRITA {10} > 

QUALQUER OUTRO TIPO DE LINGUAGEM FORMAL {8}  

 

AS ABREVIAÇÕES (ESTÁ ESCRITO) > {4}  

 

O COMODISMO {1} > RÁPIDO {11} > PRÁTICO {11}  

 

POSTAGEM 5 (P5) – Professor 
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Certamente, Luiza. O internetês tem o seu devido lugar e a sua funcionalidade. Trata-se, na verdade, de 

uma estratégia para facilitar a comunicação, a partir do que chamamos de Princípio da Economia 

Linguística. 

No mais, você acha que há alguma relação com a oralidade, a partir disso? 

Abração 

Professor 

 

O INTERNETÊS {4} > SEU {7} > SUA {7} > UMA ESTRATÉGIA {11} > PRINCÍPIO DA 

ECONOMIA LINGUÍSTICA {10} > ALGUMA RELAÇÃO COM A ORALIDADE {10} 

VOCÊ > {7}  

 

 

POSTAGEM 6 (P6)  Professor 

Prezada Diana, Øveja o que Ørespondi à colega Luiza e, além disso, Øsugiro que Øreveja nossa proposta, 

ok? 

Grande abraço! 

Professor Fábio Simas 

 

Ø (VEJA) {9}  > Ø (RESPONDI) {9} > Ø (SUGIRO) {9} > Ø (REVEJA)  {9}  

 

POSTAGEM 7 (P7) Gilsiara  

Internêtes :  E  a linguagem usada em rede sociais e  celular pra facilitar o bate papo e a mensagem,  e 

levando em conta a economia pois no celular você paga por mensagem enviada. Não pode Øser usado no 

dia, dia pois e Øse restringe ao computador de maneira especifica que é as rede sociais.  O texto fala  que 

a língua e viva  então será possível que no futuro próximo, começaremos a ter influência  desse tipo de 
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linguagem. E a termologia da internêtes  destaca essa  informalidade no falar,  quando Øestamos falando 

Øfalamos também de forma informal então vai ser fato, quando essa linguagem invadir todos os lugares, 

e a nossa oralidade mudar. Mas o futuro da língua terá umas alterações mais Øacho que não vai ser nada, 

que possa abalar, pra que Øtenhamos medo. 

INTERNETÊS {4} > A LINGUAGEM USADA EM REDES SOCIAIS E CELULAR {10} > O BATE 

PAPO {10} > A MENSAGEM {10} > A ECONOMIA {10}> Ø (SER USADO)  > Ø (SE RESTRINGE) 

> COMPUTADOR > ESSE TIPO DE LINGUAGEM {7} > FORMA INFORMAL {10} > ESSA 

LINUAGEM {7} > FORMA INFORMAL {6} > ESSA LINGUAGEM {6} > 

VOCÊ >   

AS REDES SOCIAIS {4} >  

O TEXTO {4} >  

A LÍNGUA {4} > A NOSSA ORALIDADE {10} 

A TERMINOLOGIA DO INTERNETÊS {4} > ESSA INFORMALIDADE NO FALAR {10}  

Ø (ESTAMOS) {9} > Ø (FALAMOS) {9} > Ø  (TENHAMOS) >  

O FUTURO DA LÍNGUA {4} >  

Ø ACHO {9} > 

 

POSTAGEM 8 (P8)  Professor 

Gilsiara, obrigado por sua participação! Entretanto, não Øpodemos afirmar que essa linguagem é 

exclusiva das redes sociais ou dos celulcares... 

Na verdade, Øparece ser algo aceito em diversos outros contextos da internet também. Além disso, como 

essa linguagem poderia afetar nossa fala, uma vez que se refere ao texto escrito? 

Abração 

Professor 

Ø (PODEMOS) {9} >  
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ESSA LINGUAGEM {4} > EXCLUSIVA {11} > REDES SOCIAIS {10} > CELULARES {10} > Ø 

(PARECE SER) > ALGO ACEITO {11} > ESSA LINGUAGEM {6}  

 

 

POSTAGEM 9 (P9) Gilsiara 

Ah!! entendi o internetês não vai prejudicar a nossa fala, não Øvai alterar pois este tipo de linguagem se 

restringe a internet. Mas o que dizer do questionamento do nosso colega Fábio Canto " Pois se Ølemos 

para melhorar o vocabulário e a gramática, como Øficamos lendo a todo momento lendo símbolos, 

supressão ou adição de caracteres? Se a função ler é prejudicada, a fala será prejudicada." Fábio Canto  

 Então quando os jovens de hoje, forem o futuro de amanha, quem nos garante que não há de vir, umas 

pequenas mudanças. 

O INTERNETÊS {4} > Ø VAI {9} > ESTE TIPO DE LINGUAGEM {7} > A INTERNET {6} > 

SÍMBOLOS {10} > UMAS PEQUENAS MUDANÇAS {10}  

Ø (LEMOS) {9} > Ø (FICAMOS) {9} >  

A FUNÇÃO LER {4} > PREJUDICADA {11} >  

A FALA {4} > PREJUDICADA {11}  

OS JOVENS DE HOJE {1} > O FUTURO DE AMANHÃ {11}  

 

POSTAGEM 10 (P10) - Professor 

Gilsiara, aoncotrário: quem fala bem, geralmente Øescreve muito bem. Primeiro Øaprendemos a falar, 

depois Øpassamos pela alfabetização, ok? 

Grande abraço! 

Professor 

QUEM {3} > Ø (ESCREVE) {9} > Ø (APRENDEMOS) > Ø (PASSAMOS)  
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POSTAGEM 11 (P11) Luiza  

 

Com relação a oralidade não Øacho que há relação, pois o internetes é somente escrito, fica difícil usar na 

fala!  

Abraços  

Luiza 

 

A ORALIDADE {4} >  

 

Ø (ACHO) {9} >  

 

O INTERNETÊS > ESCRITO {11} >  

 

 

POSTAGEM 12 (P12) – Professor  

 Certamente, Luiza, mas nós costumamos fazer abreviações tanto na fala como no internetês, não é 

mesmo? 

Abração 

Professor 

NÓS {4} >  

 

 

POSTAGEM 13 (P13) – Leonardo  

 O "Internetês" é uma pseudo-linguagem utizada em redes sociais, messengers, SMS e outros. Não Øpode 

ser utilizada em todas apenas quando digitada, não tem nenhuma relação com a oralidade, a leitura das 

abreviações não serão como nessa escrita. O futuro da Língua Portuguesa não sofre nenhuma ameaça, os 

principais veículos de mídia (sites, jornais, revistas, etc.) não utilizam desta linguagem que é muito 

comum entre jovens.  
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O INTERNETÊS {4} > UMA PSEUDO-LINGUAGEM {11} > REDES SOCIAIS {10} > 

MESSENGERS {10} > SMS {10} > OUTROS {8} > DIGITADA {11} > Ø (PODE) > DIGITADA {11} 

> A LEITURA DAS ABREVIAÇÕES {10} > ESTA LINGUAGEM {7}  

O FUTURO DA LÍNGUA PORTUGUESA >  

OS PRINCIPAIS VEÍCULOS DE MÍDIA {4} >  

 

 

POSTAGEM 14 (P14)  – Professor    

Leo, obrigado por sua ótima abordagem. De fato, não Øpodemos nos esquecer de que o internetês é 

somente escrito, e não oral. As influências sobre nossa língua advém de outros fatores que são culturais, 

não acha? 

Abração 

Professor 

Ø (PODEMOS) >  

O INTERNETÊS {4} > ESCRITO {11} > ORAL {11} >  

AS INFLUÊNCIAS SOBRE NOSSA LÍNGUA {4} > OUTROS FATORES {8} > CULTURAIS {11} 

 

POSTAGEM 15 (P15) – Leonardo  

Verdade, as influências culturais na nossa língua é muito forte. Nossas regiões são muito diversificadas 

em gírias, coisas que nós conhecemos com um nome, em outras cidades são conhecidas com outro, 

sotaques, palavras de outros idiomas que diariamente são incluídas em nosso vocabulário, dentre vários 

outros fatores. 
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AS INFLUÊNCIAS CULTURAIS EM NOSSA LÍNGUA {4} > MUITO FORTE {11} > GÍRIAS {10} > 

SOTAQUES {10} > PALAVRAS DE OUTROS IDIOMAS {10} > NOSSO VOCABULÁRIO {10} > 

VÁRIOS OUTROS FATORES {8}  

NOSSAS REGIÕES > MUITO DIVERSIFICADAS {11} > OUTRAS CIDADES {8}  

NÓS {3} >  

 

POSTAGEM 16 (P16) – Professor  

E não é só isso, a língua considerada "padrão" é aquela a que os falantes dão prestígio. E a questão é: a 

qual língua os futuros falantes darão prestígio? 

Será que documentos oficiais, por exemplo, poderão ser escritos em Português? 

Abração 

Professor 

A LÍNGUA CONSIDERADA PADRÃO {4} > AQUELA {7} > PRESTÍGIO {11} 

OS FALANTES {4} >  

A QUESTÃO {2} > LÍNGUA {10} >FUTUROS FALANTES {10} > PRESTÍGIO {10}  

OS DOCUMENTOS OFICIAIS {4} > ESCRITOS EM PORTUGUÊS {11} 

 

POSTAGEM 17 (P17) – Sandra  

 

Movidos pela necessidade de escrever cada vez mais rápido, os internetês buscaram uma forma mais ágil 

de digitar textos. A única regra é o mínimo de esforço possível, abreviando palavras, suprimindo vogais, 

criando acrônimos etc. Ele explodiu principalmente entre adolescentes que passam horas na frente do 

computador no Orkut, Facebook, Twitter e redes sociais. As normas não são aceitas em qualquer 

situação. Na oralidade as falas devem ser coerentes e concisas, somente na escrita aconteça essa situação. 

A linguagem esta em constante evolução, novas tecnologias emergem a cada dia e, com elas, novas 

formas de comunicação, novas linguagens. Essa nova modalidade da linguagem não deve ser condenada, 

no entanto, os alunos demonstram um maior interesse pela escrita, pois Øtrabalham a partir de dados 

reconhecidos e produzidos por eles próprios, visto que os estudantes julgam ser de suma importância 
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saber se comunicar através do internetês, e estas abreviações não chegaram nem um pouco perto de 

destruir a língua portuguesa, o que mostra que esta tem força, apesar do modismos. 

 

OS INTERNETÊS (sic) {4} > ELE {7} > COMPUTADOR {10} > ORKUT {10} > FACEBOOK {10} > 

TWITTER {10} > REDES SOCIAIS {6} > NOVAS TECNOLOGIAS {10} > ELAS {7} > NOVAS 

FORMAS DE COMUNICAÇÃO {10} > ESSA NOVA MODALIDADE DA LINGAUGEM {7} > 

CONDENADA {11} > O INTERNETÊS {6} 

 

A ÚNICA REGRA {4} > O MÍNIMO DE ESFORÇO POSSÍVEL {10} > ESTAS ABREVIAÇÕES {10} 

 

AS NORMAS {4} > ACEITAS {11} > ESSA SITUAÇÃO {7} > A LÍNGUA PORTUGUESA {6} > 

ESTA {7} >  

 

AS FALAS {4} > COERENTES {11} > CONCISAS {11} >  

 

A LINGUAGEM {4} > CONSTANTE EVOLUÇÃO {11} > NOVAS LINGUAGENS {6} > 

MODISMOS {11} 

 

OS ALUNOS {1} > Ø (TRABALHAM) > ELES PRÓPRIOS {7} > OS ESTUDANTES {6} >  

 

 

 

 

 

POSTAGEM 18 (P18) – Professor  

Sandra, o ser humano sempre adapta sua linguagem às necessidades comunicativas de seu tempo. 

Abreviações sempre existiram, não é mesmo? Entretanto, a coisa fica mais evidente por conta da 

explosão da internet em nossa sociedade hoje. 

O que você acha? 

Abração Professor 

O SER HUMANO {1} > SUA LINGUAGEM {7} > NECESSIDADES COMUNICATIVAS DE SEU 

TEMPO {10} > A EXPLOSÃO DA INTERNET {10} 

ABREVIAÇÕES {4} > A COISA {10} > EVIDENTE {11} >  

VOCÊ {7}  
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POSTAGEM 19 (P19) – Sandra  

 

ØTem razão sempre Øexistiram. A explosão digital modificou completamente a sociedade e Øtivemos 

que nos adaptar aos novos tempos. O número de pessoas que navegam na Internet, cresce a cada dia que 

passa. Um novo mundo cheio de vantagens e facilidades foi descoberto, Informação, interatividade, 

relações pessoais, noticias, compras e outras necessidades do dia-a-dia. Tudo veio para facilitar nossas 

vida. 

  

Ø (TEM) {9} > 

 

Ø EXISTIRAM {9} 

 

A EXPLOSÃO DIGITAL {4} > NOVOS TEMPOS {10} > UM NOVO MUNDO {10} > 

INFORMAÇÃO {10} > INTERATIVIDADE {10} > RELAÇÕES PESSOAIS {10} > NOTÍCIAS {10} 

> COMPRAS {10} > OUTRAS NECESSIDADES DO DIA A DIA {10} > TUDO {8} 

 

Ø (TIVEMOS) > NOS {7} > O NÚMERO DE PESSOAS {6} >  

 

 

 

POSTAGEM 20 (P20) – Professor  

Obrigado, Sandra. Agora, Øsugiro que você veja a nossa outra proposta para este fórum, ok? 

Abração 

Professor 

Ø (SUGIRO) 

VOCÊ {7} >  

 

POSTAGEM 21 (P21) – Ricardo  
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Essa linguagem (INTERNETÊS) se popularizou com o avanço da informática e a aparição dos modos 

rápidos de comunicação que se originaram dela, como: e-mails instantâneos, redes sociais, etc... É claro 

que não Øpode e nem Ødeve ser utilizada em todas as situações de comunicação, já que Øé uma 

linguagem própria desse meio e não Øpoderia também ser utilizada de forma alguma em situações de 

apresentações orais. 

Não Øacredito que o futuro da língua possa estar ameaçado, mas muito do que está sendo utilizado no 

internetês, com certeza vai acabar sendo incorporado de forma natural em nossa língua. ØÉ uma 

tendência inevitável e que com os avanços da tecnologia só ficam ainda mais fortes e comuns. 

 

ESSA LINGUAGEM {3} > INTERNETÊS {6} > O AVANÇO DA INFORMÁTICA {10} > A 

APARIÇÃO DOS MODOS RÁPIDOS DE COMUNICAÇÃO {10} > DELA {7} > EMAILS 

INSTANTÂNEOS {10} > REDES SOCIAIS {10} > Ø (PODE) {9} > Ø (DEVE) {9} > Ø (É) > UMA 

LINGUAGEM PRÓPRIA DESSE MEIO {10} > Ø(PODERIA) > Ø (É) > TENDÊNCIA INEVITÁVEL 

{11}  

 

Ø (ACREDITO) 

 

O FUTURO DA LÍNGUA {4} > AMEAÇADO {11} > NOSSA LÍNGUA {7}  

 

 

POSTAGEM 22 (P22) – Professor  

Prezado Ricardo, obrigado por sua excelente postagem! Todavia, abreviações sempre existiram, bem 

antes do advento da internet. Acredito que essa linguagem não é exclusiva desse ambiente virtual, o que 

você acha? 

Grande abraço! 

Professor 

ABREVIAÇÕES {4} > ESSA LINGUAGEM {10} > EXCLUSIVA {11} > ESSE AMBIENTE 

VIRTUAL {7} 

Ø (ACREDITO) {9} >  

VOCÊ {3} >  

 

POSTAGEM 23 (P23) – Ricardo  
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Boa noite professor 

Obrigado por suas considerações 

Na realidade, eu quis me referir a essas abreviações que são características da era da informatização, 

como por exemplo: vc no lugar de você. Com certeza, as abreviações já fazem parte de nosso contexto a 

muito mais tempo, mas Øganhou mais ainda em quantidade com a chegada principalmente das salas de 

bate-papo e redes sociais. Essa aula de Análise Textual está excelente e muito enriquecedora. 

Obrigado 

 

EU {3} >  

 

ESSAS ABREVIAÇÕES {3} > VC {10} > AS ABREVIAÇÕES {5} > Ø  

(GANHOU) {9} > SALAS DE BATE PAPO {10} > REDES SOCIAIS {10} 

 

ESSA AULA DE ANÁLISE TEXTUAL {1} > EXCELENTE {11} > MUITO ENRIQUECEDORA 

{11} 

 

 

POSTAGEM 24 (P24) – Professor  

Ricardo, talvez sim pelo fato de muitas situações do nosso cotidiano serem via internet. Hoje, até mesmo 

para se obter um documento, muitas vezes, deve-se fazer um cadastro via internet... 

Grande abraço! 

Professor 

MUITAS SITUAÇÕES DO NOSSO COTIDIANO {1} > VIA INTERNET {10} > VIA INTERNET {6}  

 

POSTAGEM 25 (P25) – Professor  

NOVA PROPOSTA PARA O FÓRUM 

 

Pessoal, depois de Øconsiderarmos o internetês, Øvamos conversar um pouco a respeito das variações 

linguísticas, o que acham? 

  

ØLeiam o texto presente em http://revistalingua.uol.com.br/textos/23/artigo248244-1.asp e Øvamos 

pensar no seguinte: Por que será que as línguas variam? Será que essa variação é mesmo necessária? 
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Como você vê a variação no seu dia a dia? 

  

ØProcure produzir um texto em um parágrafo e não em tópicos, ok? 

  

Abração 

Professor 

 

Ø (CONSIDERARMOS) {9} > Ø (VAMOS) > Ø (VAMOS) >  

AS VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS {1} > O TEXTO {10} > AS LÍNGUAS {10} > ESSA VARIAÇÃO 

{7} > NECESSÁRIA {11} >  

Ø (LEIAM) {9} > VOCÊ (sic) {7} > SEU DIA A DIA {7} > Ø (PROCURE) {9} 

POSTAGEM 26 (P26) – Heloisa  

 

Olá professor, boa noite. 

As línguas variam porque em cada região tem-se um modo de falar característico daquela região. É na 

verdade o mesmo que um idioma de outro país, um falar diferenciado para cada região do Brasil, como 

uma língua estrangeira de cada região do planeta. Mas quando as pessoas mudam de lugar elas se 

adaptam a este lugar e também ao seu modo peculiar de falar, e também quando Øvão para outro país 

Øaprendem a falar o idioma característico daquele país. Essa variação a meu ver é importante, porque vai 

identificar que a pessoa e de tal região. A pessoa que Mora na Bahia tem um sotaque diferenciado da 

pessoa que mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, etc..., e isso se verifica tanto na língua quanto nos 

costumes.</p> 

 

AS LÍNGUAS {4} > UM MODO DE FALAR CARACTERÍSTICO {10} > UM IDIOMA DE OUTRO 

PAÍS {10} > UM FALAR DIFERENCIADO {11} > UMA LÍNGUA ESTRANGEIRA DE CADA 

REGIÃO {11} > MODO PECULIAR DE FALAR {6} > O IDIOMA CARACTERÍSTICO DAQUELE 

PAÍS {6} > ESSA VARIAÇÃO {10} > IMPORTANTE {11} >  

 

AS PESSOAS {1} > ELAS {7} > Ø (VÃO) {9} > Ø (APRENDEM) {9} >  

 

 

POSTAGEM 27 (P27) – Professor  
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Heloísa, você está correta no que diz respeito à variação regional. Entretanto, há outros tipos de variação, 

como a social e a de registro. O que você acha? 

Abração 

Professor 

VOCÊ {3} > CORRETA {11} > VOCÊ {6} 

VARIAÇÃO REGIONAL {6} > OUTROS TIPOS DE VARIAÇÃO {10} > SOCIAL {10} > DE 

REGISTRO {10} >  

 

POSTAGEM 28 (P28) – Luís  

 

Olá Prof. Fábio, ØGostaria de registrar minha visão do internetês, que Øacredito ser fruto da urgência da 

troca de informações, ou seja, muita das abreviações que são feitas na internet são apenas fruto do meio 

de introdução desses dados, visto que hoje são pequenos teclados de celulares, ou em salas de bate papo, 

e as informações (assuntos) trocadas nessa linguagem não atingem assuntos técnicos. Por esse aspecto, 

acredito eu que dificilmente o internetês influenciará a linguagem oral, pois acredito na evolução das 

formas de introdução de dados (teclados). 

 

Ø  (GOSTARIA) {9} > Ø ACREDITO {9} > EU {7}  

 

O INTERNETÊS {6} > ABREVIAÇÕES {10} > PEQUENOS TECLADOS DE CELULARES {10} > 

SALAS DE BATE PAPO {10} > ESSA LINGUAGEM {6} > O INTERNETÊS {6} >  

 

 

 

 

POSTAGEM 29 (P29) – Luís  

 

Boa tarde Professor, ØVejo as variações linguísticas como consequência  do entrelaçamento de culturas 

diferentes como encontradas não só no Brasil, mas também em diversos outros países ditos colônias (não 

Øquero dizer que nas pátrias mães não Øocorram), onde Øacredito que esse fenômeno se agrava com essa 

distância. Visto que a inclusão de termos ditos "estrangeiros" ou "impróprios" são mais facilmente 

detectados nos países colonizados. Desse modo,  esse desapego com a forma gera uma pluralidade de 

regionalismos sempre ligados com os povos colonizadores de determinada região, fazendo com que a 

riqueza cultural (diversidade) seja muito maior nas colônias.</p> 
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Ø (VEJO){9} > Ø (QUERO) {9} > Ø (ACREDITO) {9} >                

 

AS VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS {6} > CONSEQUÊNCIA DO ENTRELAÇAMENTO DE 

CULTURAS DIFERENTES {10} > Ø (OCORRAM){9} > ESSE FENÔMENO {7} > TERMOS DITOS 

ESTRANGEIROS OU IMPRÓPRIOS {11} > DESAPEGO COM A FORMA {10} > UMA 

PLURALIDADE DE REGIONALISMOS {10} >  

 

 

 

 

POSTAGEM 30 (P30) – Professor  

Luis, no que tange à variação regional, você tem razão. Mas não podemos nos esquecer de que há 

variações sociais e de registro...o que Øacha? 

Grande abraço! 

Professor 

VARIAÇÃO REGIONAL {6} > VARIAÇÕES SOCIAIS {10} > DE REGISTRO {10} 

VOCÊ {3} > Ø (ACHA) {9} 

 

Ø (PODEMOS) {9} > NOS {7} >  

 

POSTAGEM 31 (P31) – Luís  

 

Boa tarde Professor; 

Quanto às variações sociais e de registro, Øcreio na célebre frase "O Homem é Produto do Meio em que 

Vive", Øacredito não como forma determinante de destino mas sim como fator determinante de 

comportamento. Nesse aspecto nota-se essas variações muito relacionadas com o nível social e cultural de 

cada pessoa. 

 

AS VARIAÇÕES SOCIAIS E  DE REGISTRO {6} > ESSAS VARIAÇÕES {7} > NÍVEL SOCIAL E 

CULTURAL {10} 

 

Ø (CREIO) {9} > Ø (ACREDITO) >  
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O HOMEM {1} > PRODUTO DO MEIO {11}  

 

POSTAGEM 32 (P32) – Ricardo  

 

Boa tarde professor 

Existem as variações de expressões caracterizadas pela regionalidade, termos utilizados em determinadas 

regiões e que dão a formalização do linguajar de determinado lugar, mas também existem as variações 

determinadas por classes sociais, classes etárias e Øacredito que até por sexo, pois determinadas 

expressões que os homens utilizem mais que as mulheres e outras que sejam mais utilizadas por mulheres 

do que por homens. Todos esses diferenciais se caracterizam como variações de expressões linguísticas, 

originando essa formação de grupos diversos. 

  

AS VARIAÇÕES DE EXPRESSÕES CARACTERIZADAS PELA REGIONALIDADE {4} > 

TERMOS UTILIZADOS EM DETERMINADAS REGIÕES {10} > A FORMALIZAÇÃO DO 

LINGUAJAR {10} >  

 

AS VARIAÇÕES DETERMINADAS POR CLASSES SOCIAIS {4} > CLASSES ETÁRIAS {10} > 

SEXO {10} > OUTRAS {8} > GRUPOS DIVERSOS {10} 

 

Ø (ACREDITO) >  

 

OS HOMENS {4} > AS MULHERES {10} > MULHERES {6} > HOMENS {6}  

TODOS ESSES DIFERENCIAIS {3} > VARIAÇÕES DE EXPRESSÕES LINGUÍSTICAS {11} >  

 

 

POSTAGEM 33 (P33) – Professor  

Ricardo, obrigado por sua participação! Agora, Øveja que há uma nova discussão, ok? 

Grande abraço! 

Professor 

Ø (VEJA) {9}  >  

 

POSTAGEM 34 (P34) – Professor  
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Luis, não Øcreio que seja somente por isso, mas pelo próprio caráter "urgente" e "fluido" de muitos textos 

da internet ou dos celulares, não acha? ØComunicamo-nos com mais rapidez e com diferentes pessoas 

simultaneamente. Tempo é questão de vida! 

Abração 

Professor 

Ø (CREIO) {9} >  

ISSO {7} >  

Ø (COMUNICAMOS) {9} >  

TEMPO {4} > QUESTÃO DE VIDA {11} 

POSTAGEM 35 (P35) – Luís  

 

Olá Prof. Fábio;  

 

ØConcordo e Øagradeço 

 

Ø (CONCORDO) {9} > Ø (AGRADEÇO) {9}  

 

 

POSTAGEM 36 (P36) – Heloisa   

 

Olá professor, boa noite. 

Quando Øfalamos ou Øescrevemos, Øestamos diante de um determinado contexto, uma situação 

específica que orienta a maneira como iremos nos comunicar. Dependendo de quem irá ler/ouvir a 

mensagem que Øproduzimos, nós variamos a maneira de registrar a língua, por diversos motivos: o nível 

de compreensão daquele que irá ler/ouvir, a situação, que determina o nível de 

formalidade/informalidade, a finalidade da comunicação etc. 

Variedades sociais - São as diferenças que Øencontramos na fala/escrita de acordo com a identidade do 

falante e seu nível de letramento. Na variação social Øtemos, principalmente, diferenças no vocabulário, 

na ortografia e na concordância. 

A língua não é usada de modo homogêneo por todos os seus falantes. O uso de uma língua varia de época 

para época, de região para região, de classe social para classe social, e assim por diante. Embora as 

variações sejam naturais, existe uma expectativa de que todas as pessoas falem/escrevam da mesma 



189 

 

maneira. Se não fosse assim, por exemplo, nunca Øteríamos o “Jornal Nacional”, já que os falantes de 

diferentes regiões e níveis de letramento não compreenderiam a mesma mensagem. 

 

Ø (FALAMOS) {9} > Ø (ESCREVEMOS) {9} > Ø (ESTAMOS) {9} > NOS {7} > Ø (PRODUZIMOS) 

{9} > NÓS {7} > Ø (ENCONTRAMOS) > Ø (TEMOS) {9} > Ø (TERÍAMOS) {{9} >  

 

UMA SITUAÇÃO ESPECÍFICA {1} > A SITUAÇÃO {6} >  

 

QUEM {3} > AQUELE {7} > TODAS AS PESSOAS {8} > OS FALANTES DE DIFERENTES 

REGIÕES E NÍVEIS DE LETRAMENTO {10} 

 

VARIEDADES SOCIAIS {4} > AS DIFERENÇAS {10} > FALA E ESCRITA {10} > IDENTIDADE 

DO FALANTE {10} > NÍVEL DE LETRAMENTO {10} > VARIAÇÃO SOCIAL {10} > 

DIFERENÇAS NO VOCABULÁRIO {10} > A LÍNGUA {10} > O USO DE UMA LÍNGUA {10} > 

ÉPOCA {10} > REGIÃO {10} > CLASSE SOCIAL {10} > AS VARIAÇÕES {6} > NATURAIS {11} 

>  

 

UMA EXPECTATIVA {4} >  

 

 

POSTAGEM 37 (P37) – Professor   

Heloisa, a partir dessa expectativa, como Øpoderíamos situar a norma culta nesse contexto das variações? 

Grande abraço! 

DESSA EXPECTATIVA {7}  

Ø (PODERÍAMOS) {9} >  

 

POSTAGEM 38 (P38) – Heloísa  

 

Olá Professor.  Em nossa vida, e no meio em que Øvivemos, todos os momentos são constituídos de 

situações em que Øestamos com pessoas desconhecidas, pessoas próximas, pessoas de nossa intimidade, 

pessoas com quem Øtemos pouca intimidade... Enfim, situações em que nos encontramos são 

enquadradas na formalidade ou na informalidade. Então, a necessidade de adquirirmos a linguagem mais 

elaborada, chamada por muitos “norma culta”, é porque todos nós vivemos situações diferentes na vida, 

que requerem tipos específicos de comportamento e de linguagem. 
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Entretanto, isso não quer dizer que há perda dos aspectos informais da língua, ou seja, Øcontinuaremos 

sempre a falar com pessoas de nossa intimidade da mesma forma, apesar de Øadquirirmos outros modos 

de falar. Só estaremos “alargando nossa capacidade de comunicação”. 

 Heloisa. 

 

Ø  (VIVEMOS) {9} > Ø  (ESTAMOS) {9} > Ø  (TEMOS) {9} > NOS {7} TODOS NÓS {7} > Ø  

(CONTINUAREMOS) {9} > NOSSA INTIMIDADE {7} > Ø  (ADQUIRIRMOS) {9}  

TODOS OS MOMENTOS {8} > SITUAÇÕES {6} > SITUAÇÕES {6} > FORMALIDADE {10} > 

INFORMALIDADE {10} > SITUAÇÕES DIFERENTES {6 +11} > ASPECTOS INFORMAIS DA 

LÍNGUA {10} > OUTROS MODOS DE FALAR {9}  

A LINGUAGEM MAIS ELABORADA {10} > NORMA CULTA {6} > TIPOS ESPECÍFICOS DE 

COMPORTAMENTO E LINGUAGEM {10}  

ISSO {7}  

  

 

POSTAGEM 39 (P39) – Professor   

Heloisa, Øtemos de levar em consideração não só o contexto, mas também a modalidade da língua: 

oralidade ou escrita. Em geral, a escrita é mais exigente quanto a essas regras. Isso não significa que a 

oralidade não utilize a norma culta, mas é uma modalidade menos exigente. O que você acha? 

Abração 

Professor 

Ø  (TEMOS) {9} >  

A ESCRITA {4} > EXIGENTE {11} > ESSAS REGRAS {10} > A ORALIDADE {10} > NORMA 

CULTA {10} > UMA MODALIDADE {10} > MENOS EXIGENTE  {11} 

ISSO {7} >  

VOCÊ {7} >  

 

POSTAGEM 40 (P40) – Luiza 
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A sociedade não é uniforme, existem diversos grupos sociais, diversos níveis de escolaridade, pessoas de 

várias idades, diversas regiões(lugares), com isso acaba se criando variadas formas de falar uma palavra.  

Eu trabalho com atendimento ao publico, conviver com essas variações faz parte do meu dia a dia, Ølido 

com: crianças, adolescentes, adultos e idosos. Cada um tem uma forma de se expressar, de usar as 

palavras. 

 

A SOCIEDADE {4} > UNIFORME {11} > DIVERSOS GRUPOS SOCIAIS {10} > DIVERSOS 

NÍVEIS DE ESCOLARIDADE {10} > PESSOAS DE VÁRIAS IDADES {10} > DIVERSAS REGIÕES 

{10} >  

 

VARIADAS FORMAS DE FALAR {4} > ESSAS VARIAÇÕES {7} > UMA FORMA DE SE 

EXPRESSAR {6} >  

 

EU {3} > MEU DIA A DIA {7} > Ø  (LIDO) >  

 

CADA UM {7} >  

 

 

POSTAGEM 41 (P41) – Professor  

Certamente, Luiza, mas Ødevemos sempre ter o cuidado de adequar nossa linguagem à situação 

comunicativa. Como você se comporta em relação a isso? 

Grande abraço 

Professor 

Ø  (DEVEMOS) {9} > NOSSA LINGUAGEM {7} >  

VOCÊ {3} >  

 

POSTAGEM 42 (P42) – Luiza  

Quando Øestou no meio de amigos, com certeza Øvou usar gírias, expressões que não Øusaria com um 

professor, com desconhecido. 

Ø  (ESTOU) {9} > Ø  (VOU) {9} > Ø  (USARIA) {9} 
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POSTAGEM 43 (P43) – Professor   

Luiza, obrigado! ØVamos aguardar nossa nova proposta para este fórum, ok? 

Grande abraço! 

Professor 

Ø  (VAMOS) {9} > NOSSA NOVA PROPOSTA {7}  

 

 

POSTAGEM 44 (P44) – Jamile  

Bom, as línguas variam porque  Ørecebemos influências de diversos povos desde a colonização do Brasil 

até a fase da imigração Øadquirindo assim vários tipos de sotaques e palavras características. Também 

Øpodemos destacar nos dias atuais a imensa desigualdade de acesso a cultura, elevados graus de ensino e 

também a desigualdade econômica. Tudo isso acaba mesmo que indiretamente influenciando na forma de 

falar e de se comunicar das pessoas. Essa variação acaba se tornando necessária para que haja 

entendimento de determinados assuntos por parte de cada contexto. No meu dia a dia a variação 

linguística no contexto social é bastante presente, pois Øtrabalho em uma escola pública em comunidade 

carente do Rio de Janeiro, lá me comunico com pessoas de diversos níveis sociais e de regiões diferentes 

do Brasil, principalmente Nordeste, as vezes fica difícil entender certas frases. Até mesmo me comunico 

com a clientela de uma forma e com a diretora de outra.  

AS LÍNGUAS {4} > INFLUÊNCIAS DE DIVERSOS POVOS {10} > Ø  (ADQUIRINDO) {9} > 

VÁRIOS TIPOS DE SOTAQUES {10} > PALAVRAS CARACTERÍSTICAS {10} > FORMA DE 

FALAR E DE SE COMUNICAR {10} >  

Ø  (RECEBEMOS) {9} > Ø  (PODEMOS) {9} >  

TUDO ISSO {7} >  

ESSA VARIAÇÃO {4} > NECESSÁRIA {11} > A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA {6} >DIVERSOS 

NÍVEIS SOCIAIS {10} > REGIÕES DIFERENTES {10} >  

Ø  (TRABALHO) {9} > ME {7} > ME {6} >  
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POSTAGEM 45 (P45) – Gilsiara  

 

Olá !  professor 

O uso de uma língua varia de época, de região, de classe social, e assim por diante. 

As variações linguísticas no Brasil vem desde a colonização onde vários povos deixaram sua influencia 

no nosso idioma. Começando com os nativos da terra e passando para os portugueses, espanhóis e assim 

por diante. Por conta disso cada região tem seu jeitinho de falar todo especial. Aqui onde ØMoro em 

Macaé a língua tem muita influencia dos baianos. 

Na sociedade, os dialetos sociais podem ter um papel de identificação, pois é através deles que os 

diferentes grupos se reconhecem e (o linguajar dos advogados, jogador de futebol, surfista, dos policiais 

etc..). E a variação de registro se da quando uma mãe ao falar com o filho ou deixar um bilhete para ele, a 

mãe usará um registro diferente daquele que usaria com o seu chefe; isso se dá em função do diferente 

grau de intimidade que mantém com cada um desses interlocutores; 

 

O USO DE UMA LÍNGUA {4} > AS VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS {10} > JEITINHO DE FALAR 

{10} > A LÍNGUA {6} > OS DIALETOS SOCIAIS {10} > PAPEL DE IDENTIFICAÇÃO {10} > 

DELES {7} > O LINGUAJAR DOS ADVOGADOS, JOGADOR DE FUTEBOL, SURFISTA, DOS 

POLICIAIS {10} > A VARIAÇÃO DE REGISTRO {10} > UM REGISTRO DIFERENTE {10}  

 

VÁRIOS POVOS {4} > SUA INFLUÊNCIA {7} > OS NATIVOS DA TERRA {10} > OS 

PORTUGUESES {10} > ESPANHÓIS {10} > CADA REGIÃO {10} > INFLUÊNCIA DOS BAIANOS 

{10} > OS DIFERENTES GRUPOS {10} >  

 

Ø  (MORO) {9} >  

 

A MÃE {1} > O FILHO {10} > SEU CHEFE {7} >  

 

ISSO {3} >  

 

 

POSTAGEM 46 (P46) – Professor  

Certamente, Gilsiara, mas como Ødevemos nos comportar, por exemplo, nos casos das colegas Jamile e 

Luiza? 

O que você acha? 
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Abração 

Professor 

Ø  (DEVEMOS) {9} > NOS {7} >  

VOCÊ {3} >  

 

POSTAGEM 47 (P47) – Professor  

Jamile, nessa diferença de comunicação, você se permite, por exemplo, cometer desvios gramaticais 

quando se comunica com a clientela? 

Abração 

Professor 

VOCÊ {3} > SE {7}  

 

 

POSTAGEM 48 (P48) – Professor  

NOVA PROPOSTA - A PARTIR DE 06/06/12 

  

http://1.bp.blogspot.com/_I_7LpoOtx_o/TOQY8O6qwhI/AAAAAAAAAJs/w6JWRfioCfc/s1600/sp_out

door_2.jpg 

 

Queridos alunos, já Øvimos que a linguagem pode ser verbal, não-verbal ou mista. Além disso, um texto, 

para fazer sentido, precisa ter alguns elementos como coesão e coerência. No que se refere à coerência, 

Øsabemos que há alguns fatores que a justificam/estabelecem. Dessa forma, usando seus conhecimentos 

dessas aulas, Øanalise a imagem do link acima, destacando os fatores de coerência bem como os 

conhecimentos necessários para o entendimento da imagem como um todo. 

 

Além disso, Ørelacione a fotografia com a reportagem “Miséria: o grande desafio do Brasil”, da Revista 
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Veja, disponível em http://atualaula.vilabol.uol.com.br/miseria.htm, propondo atitudes solidárias eficazes 

que demonstrem o verdadeiro espírito social do brasileiro. 

  

Abração 

Professor 

Ø  (VIMOS) {9} > Ø  (SABEMOS) {9}  

A LINGUAGEM {4} > VERBAL {11} > NÃO-VERBAL {11} > A IMAGEM {10} > A 

FOTOGRAFIA {10} > A REPORTAGEM {10}  

UM TEXTO {4} > ALGUNS ELEMENTOS COMO COESÃO E COERÊNCIA {10} > A {7} > 

FATORES DE COERÊNCIA {10} >  

Ø   (ANALISE) {9} > Ø  (RELACIONE) {9}  

ATITUDES SOLIDÁRIAS EFICAZES {1} > ESPÍRITO SOCIAL DO BRASILEIRO {10}  

  

 

POSTAGEM 49 (P49) – Sandra  

 

O que eu registrei entre o 1 e o 2 texto, ambos de coerência significativa, É que o meio de comunicação, 

na primeira mensagem (outdoor), destaca uma sequência de palavras legítimas na língua e apresenta uma 

sequência, passível de compreensão. O 2 determina a ideia de observamos os problemas existentes, como 

mostra a imagem a baixo, atingir através da mídia as necessidades enfrentada pelo pais. A reportagem 

choca, mais Øatinge o objetivo de chamar atenção de nossos governante e autoridades, através de um 

meio de comunicação, que circula por varias classes sociais e atinge um publico mundial. 

EU {3} >  

 

O MEIO DE COMUNICAÇÃO {4} > SEQUÊNCIA DE PALAVRAS LEGÍTIMAS NA LÍNGUA {10} 

> SEQUÊNCIA PASSÍVEL DE COMPREENSÃO {10} > A MÍDIA {10} >  

 

O 2 {6} >  

 

A IMAGEM {4} >  
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A REPORTAGEM {4} > Ø   (ATINGE) {9}  

 

 

POSTAGEM 50 (P50) – Professor 

Sandra, o que seria coerência significativa? Não Øentendi o que você quer dizer... 

Abração 

Professor 

O QUE {3} > COERÊNCIA SIGNIFICATIVA {10} >  

Ø   (ENTENDI) {9} >  

VOCÊ {3} >  

 

POSTAGEM 51 (P51) – Luis 

 

Olá Prof. Fábio; 

 

Em relação à terceira proposta, Øvejo duas formas distintas de expor uma mesma ideia, a primeira se 

utiliza de um questionamento curto porém direto, onde se percebe a intenção de nos forçar e mostrar que 

a decisão das prioridades sociais é sempre nossa. Já a segunda se vale de uma imagem impactante e um 

texto rico em estatísticas, e embasamento socioeconômico, explicando detalhadamente cada nuance do 

assunto abordado. ØVejo que os autores exploram com muita precisão os meios de comunicação 

escolhidos, a primeira um outdoor que precisa de frases que sintetizam a ideia de forma que a mensagem 

seja transmitida, e a segunda, se aproveita de um periódico de grande circulação para alcançar um público 

mais técnico e capaz de absorver esse tipo de texto. 

  

Ø  (VEJO) {9} > Ø  (VEJO) {9} >  

 

A PRIMEIRA {4} > UM QUESTIONAMENTO CURTO {10} > DIRETO {11} > A PRIMEIRA {6} >  

 

NOS {3} > NOSSA {7}  

 

A DECISÃO DAS PRIORIDADES SOCIAIS {4} >  
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A SEGUNDA {4} > UMA IMAGEM IMPACTANTE {10} > UM TEXTO RICO {10} > UM 

OUTDOOR {10} > A SEGUNDA {6} > ESSE TIPO DE TEXTO {10}   

 

OS AUTORES {4} >  

 

UM PÚBLICO {4} > TÉCNICO {11} > CAPAZ {11} >  

 

 

POSTAGEM 52 (P52) – Professor  

Caro Luis, na verdade, há um processo de coerência por conta de um dado que está oculto, mas que 

Ødeve constar do nosso conhecimento de mundo. ØPoderia rever, por favor? 

Abração 

Professor 

UM DADO {4} > OCULTO {11} > Ø   (DEVE) {9} >  

Ø  (PODERIA) {9}  

 

 

POSTAGEM 53 (P53) – Luís  

 

Desculpe Prof.; 

 

Como um dos fatores mais importantes na produção de um texto, é identificar os leitores à quem você se 

dirige. Os dois textos apresentam sua coerência feita através do uso de um interlocutor, que no primeiro 

texto (outdoor) seria um " Interlocutor Específico", já no segundo vejo um "Interlocutor Universal´". 

Sempre sugerindo a interação do leitor com o texto. 

 

UM DOS FATORES MAIS IMPORTANTES NA PRODUÇÃO DE UM TEXTO {4} > OS LEITORES 

{10} > UM INTERLOCUTOR {10} > QUE {7} >  

 

INTERLOCUTOR ESPECÍFICO {10} > INTERLOCUTOR UNIVERSAL {10} >  

 

VOCÊ {3} >  
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OS DOIS TEXTOS {4} > SUA COERÊNCIA {7} > PRIMEIRO TEXTO {10} > O SEGUNDO {10} >  

 

 

POSTAGEM 54 (P54) – Professor  

Caro Luis, você tem razão! Há fatores de coerência pragmática, situacional e semântica, não é mesmo? 

Grande abraço! 

Professor 

VOCÊ {3} >  

 

 

POSTAGEM 55 (P55) – Professor 

Queridos alunos, Øencerramos este fórum hoje. O fórum de dúvidas para a AV1 já está aberto. 

Abração 

Professor 

Ø  ENCERRAMOS {9} >  

O FÓRUM DE DÚVIDAS PARA A AV1 {1} > ABERTO {11}  

 

OCORRÊNCIAS DAS ESTRATÉGIAS REFERENCIAIS TURMA 9017 

Estratégias 

referenciais {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} 

Ocorrência 20 3 22 64 1 47 60 13 90 186 60 

Percentual 3,53 0,53 3,88 11,30 0,17 8,30 10,60 2,29 15,90 32,86 10,60 

TOTAL: 566 

 

ANÁLISE DAS CRS TURMA AT 9018 
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POSTAGEM 1 (P1)  Professor 

 

Querido aluno, a partir de agora, o nosso fórum temático ganha uma nova abordagem. Por isso, Øfiquem 

atentos às atividades que Øteremos até o encerramento deste fórum, ok? 

A nossa primeira discussão será a partir da leitura do texto que se encontra no link: 

http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/perguntas_respostas/linguagem-internet-celular/idioma-escrita-

abreviada-jovens-adolescentes.shtml 

ØLeia o texto, e Øcomente acerca do uso do internetês no seu cotidiano e no cotidiano das pessoas 

antenadas ao mundo moderno em pleno século XXI; 

ØLeve em consideração os seguintes aspectos:2 

  

1. O que é internetês? 

2. Pode ser Øutilizado em todas as situações comunicativas? 

3. Há alguma relação com a oralidade? 

4. O futuro da Língua Portuguesa pode estar ameaçado? Por quê? 

  

Grande abraço! 

Professor 

 

O NOSSO FÓRUM TEMÁTICO {1} > NOVA ABORDAGEM {11} > ATIVIDADES {10} > (D)ESTE 

FÓRUM {7} 

 

Ø (FIQUEM) {9} > ATENTOS {11} >  

 

Ø (TEREMOS) {9}>  
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A NOSSA PRIMEIRA DISCUSSÃO {4} > LEITURA DO TEXTO {10} > LINK {10}> O TEXTO 

{6}> O USO DO INTERNETÊS {10}> INTERNETÊS {6}> Ø (UTILIZADO) {9} > SITUAÇÕES 

COMUNICATIVAS {10}> RELAÇÃO COM A ORALIDADE {10}> O FUTURO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA {10}>  

 

Ø (LEIA) {9} > Ø (COMENTE) {9}> Ø (LEVE) {9} 

 

 

POSTAGEM 2 (P2)    Aluno (a) ALEXANDRE  

 

1 - Internetês é um padrão de linguagem utilizada na internet, diferente da norma culta, utilizando 

abreviações, substituições de letras, acentos e pontuações, acelerando a escrita ao ritmo da conversa oral.  

 

2 - O internetês não substitui a norma culta, sendo usado em chats, sms, em redes sociais, mas não faz 

sentido escrever um e-mail com tantas modificações onde a pessoa que não dominar o conteúdo, não 

conseguira compreender, ou mesmo será Ø classificado como erro de ortografia. É uma linguagem para 

uso casual, não formal. 

 

Sim, o objetivo é tentar dar sentido à escrita da mesma forma que oral, acelerando a comunicação e 

inclusive tentando expressar sentimentos nas frases. 

 

Todo novo padrão de comunicação afeta e de certa forma acaba se incorporando as normas, como por 

exemplo, palavras em inglês adaptadas a nossa língua (deletar, startar, uploadar, etc.). 

 

 

Quanto a ser uma ameaça, a norma culta é a regra de nossa língua e é utilizado no meio acadêmico, 

profissional e no cotidiano, e por mais influência que sofra das novas tendências, por mais adequação que 

aconteça, sua utilização sempre será distinta. 

A maior preocupação, em particular, são os vícios, principalmente de quem ainda esta em fase de 

aprendizagem e já Ø mistura as estações. Já me peguei diversas vezes Ø escrevendo vc ao invés de você, 

Ø respondendo n ao invés de não. Mas me corrigi, pois realmente Ø vira hábito.  

Ø Acredito que a real ameaça esteja na formação do educando em relação ao contato com as tendências 

de escrita. 

 

INTERNETÊS {6} > UM PADRÃO DE LINGUAGEM {10} > ABREVIAÇÕES {10} > 

SUBSTITUIÇÕES DE LETRAS {10} > ACENTOS E PONTUAÇÕES {10} > SUBSTITUIÇÕES DE 

LETRAS {10} > ACENTOS {10} > PONTUAÇÕES {10} > RITMO DA CONVERSA ORAL {11} > O 

INTERNETÊS {6} > Ø (SENDO USADO) {9} > CHATS {10} > SMS {10} > REDES SOCIAIS {10} > 

UM E-MAIL {10} > TANTAS MODIFICAÇÕES {10} > Ø {9} (CLASSIFICADO) > ERRO DE 
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ORTOGRAFIA {11} > UMA LINGUAGEM {6} > USO CASUAL {11} > NÃO FORMAL {11} > 

PALAVRAS EM INGLÊS ADAPTADAS A NOSSA LÍNGUA {10} > UMA AMEAÇA {11} > 

NOVAS TENDÊNCIAS {10} > Ø (VIRA) {9} > HÁBITO {11}  

 

A ESCRITA {4} > AS TENDÊNCIAS DA ESCRITA {10}  

 

A NORMA CULTA {4} > AS NORMAS {6} > A NORMA CULTA {6} > A REGRA DA NOSSA 

LÍNGUA {10} > MEIO ACADÊMICO {10} > PROFISSIONAL {10} > COTIDIANO {10} > 

ADEQUAÇÃO {10} > SUA UTILIZAÇÃO {7} > DISTINTA {11} >  

 

A PESSOA {1} > QUE {7} > Ø {9} (CONSEGUIRA) >  

 

TODO NOVO PADRÃO DE COMUNICAÇÃO {4} >  

 

A MAIOR PREOCUPAÇÃO {4} > OS VÍCIOS {10}  >  

 

QUEM {3} > FASE DE APRENDIZAGEM {10} > Ø (MISTURA) {9} >  

 

ME {3} > Ø (ESCREVENDO) {9} > Ø (RESPONDENDO) {9} > ME {6} > Ø (ACREDITO) >  

 

A REAL AMEAÇA {4} >  

 

 

 

POSTAGEM 3 (P3) Professor 

Alexandre, muito obrigado por sua resposta!  

Entretanto, é preciso verificar que as mudanças linguísticas ocorrem, geralmente, por empréstimos 

linguísticos, como os casos que você exemplifica da computação, ou por próprias variações de um termo 

ou expressão dentro da comunidade linguística.  

Quando Ø fazemos empréstimos, significa que há um contato entre as línguas, e isso se dá por diversas 

razões: culturais, bélicas etc. 

O que você acha do predomínio do Inglês, atualmente? 

Abração 

Professor 
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AS MUDANÇAS LINGUÍSTICAS {4} > EMPRÉSTIMOS LINGUÍSTICOS {10} > PRÓPRIAS 

VARIAÇÕES DE UM TERMO OU EXPRESSÃO {10} > COMUNIDADE LINGUÍSTICA {10} > 

EMPRÉSTIMOS {6} > UM CONTATO ENTRE AS LÍNGUAS {10} > ISSO {7} > PREDOMÍNIO DO 

INGLÊS {10}  

VOCÊ {7} > VOCÊ {6} >  

RAZÕES {4} > CULTURAIS {11} > BÉLICAS {11}  

 

 

 

POSTAGEM 4 (P4)   Aluno (a) ALEXANDRE 

 

Sinceramente, acho que tem inglês demais. Na minha opinião, Ø desvaloriza nossa língua. Termos 

demais em inglês. Produtos e serviços em inglês para dar grau de qualidade, de importado, o que 

desqualifica nossos próprios segmentos. Prefiro comprar um cachorro quente que um hot dog. E as vezes 

a fome até passa quando leio X-burguer em vez de cheeseburger. Nossa língua é um bem, se não o maior, 

e perde cada dia mais sua independência, seja por modismo, modernismo, globalização, ou mesmo falta 

de "amor cultural" próprio. Estamos sendo sufocados pelo estrangeirismo, esse vício de linguagem cada 

vez mais apresentado, infelizmente tornando-se um mal necessário à revelia. Opa, nem percebi, já esta na 

ora do coffee break... bye. 

 

Ø (ACHO) {9} > Ø (PREFIRO) {9} > Ø (LEIO) {9} > Ø (ESTAMOS) {9} > Ø (PERCEBI) {9} 

 

INGLÊS {6} > Ø (DESVALORIZA) {9} > TERMOS DEMAIS EM INGLÊS {10} > PRODUTOS E 

SERVIÇOS EM INGLÊS {10} > MODISMO {10} > MODERNISMO {10} > GLOBALIZAÇÃO {10} 

> FALTA DE AMOR CULTURAL PRÓPRIO {10} >  

 

NOSSA LÍNGUA {3} > NOSSA LÍNGUA {6} > UM BEM {11} > O MAIOR {11} > Ø (PERDE) {9} > 

SUA INDEPENDÊNCIA {7} >  

 

UM CACHORRO QUENTE {4} > UM HOT DOG {10} > A FOME {10} > X-BURGER {10} > 

CHEESEBURGER {10} > ESTRANGEIRISMO {5} > ESSE VÍCIO DE LINGUAGEM {7/11} > UM 

MAL NECESSÁRIO {11} >  
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POSTAGEM 5 (P5) 

Alexandre, você tem razão. Mas temos de perceber que essa "imposição" se dá por razões de contato 

cultural e linguístico, mas principalmente, pelo prestígio que nosso povo dá ao estrangeiro. Isso não 

ocorre em Portugal, por exemplo... 

Abração 

Professor 

VOCÊ {7} >  

Ø (TEMOS) >  

ESSA IMPOSIÇÃO {7} > RAZÕES DE CONTATO CULTURAL E LINGUÍSTICO {10} > ISSO {7}  

PRESTÍGIO {4} > ESTRANGEIRO {10} >  

NOSSO POVO {3} >  

 

POSTAGEM 6 (P6)  Aluno (a) SOLANGE 

Internetês é uma linguagem escrita utilizada na internet, abreviando as palavras, expressões, acentuações, 

números... com o objetivo de apressar e que facilita a comunicação com quem se está "teclando". 

 

2- Não se pode utilizar em todas as situações comunicativas pois é utilizado em bate papos, chats, msn, 

redes sociais...não é utilizado para redigir emails que normalmente são assuntos formais e que serão lidos 

posteriormente precisando de um entendimento dessa linguagem por parte do leitor. Normalmente só é 

entendido por usuários. 

 

3- Sim, poi é uma maneira rápida de escrita com o objetivo de ficar mais próximo a comunicação “cara a 

cara” podemos dizer assim. 

 

4- Não diria ameaça e sim  vem a prejudicar indivíduos em iniciação escolar a vícios de escrita. Porque 

como existem as regras da Língua Portuguesa, é preciso aprender o certo para depois saber o que está 

errado ou diferente, pois acabamos no dia a dia nos utilizando dessa linguagem e temos que ficar atentos 

a modificá-los no momento certo. 
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INTERNETÊS {6} > UMA LINGUAGEM ESCRITA UTILIZADA NA INTERNET {11} > AS 

PALAVRAS {10} > EXPRESSÕES {10} > ACENTUAÇÕES {10} > NÚMEROS {10} > Ø 

(FACILITA) {9} > Ø (É) {9} > ESSA LINGUAGEM {7} > Ø (É) {9} > Ø (É) {9} > MANEIRA 

RÁPIDA DE ESCRITA {11} > AMEAÇA {6} > Ø (VEM) {9}  > VÍCIOS DA ESCRITA {11} > ESSA 

LINGUAGEM {6}  

 

A COMUNICAÇÃO {4} > TODAS AS SITUAÇÕES COMUNICATIVAS {10} > BATE PAPOS {10} 

> CHATS {10} > MSN {10} > REDES SOCIAIS {10} > E-MAILS {10} > ASSUNTOS FORMAIS 

{10} > A COMUNICAÇÃO CARA A CARA {6} >  

 

QUEM {3} >  

 

Ø (PODEMOS) {9} > Ø (ACABAMOS) {9} > NOS {7} > ATENTOS {11} >  

 

Ø (DIRIA) {9} >  

 

AS REGRAS DA LÍNGUA PORTUGUESA {4} > O CERTO {11} > ERRADO {11} > DIFERENTE 

{11} >  

  

 

POSTAGEM 7 (P7) 

Solange, faço a você o mesmo pedido que fiz à colega Junia, ok? No mais, não Ø podemos afirmar que 

seja para "apressar", mas para tornar a comunicação mais dinâmica, ok? 

Abração 

Professor 

Ø (FAÇO) {9} > Ø (FIZ) {9} >  

VOCÊ {7} >  

Ø (PODEMOS) {9} >  

A COMUNICAÇÃO {6} > DINÂMICA {11} > 
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POSTAGEM 8 (P8) Aluno (a) SOLANGE 

Professor Fábio 

 

Sem problemas, Ø farei isso da próxima vez, e obrigada pela observação 

 

Atenciosamente 

 

Ø (FAREI) {9} > 

  

ISSO {7} 

 

 

 

 

POSTAGEM 9 (P9) 

Solange, fique à vontade para realizar alterações ou acrescentar informações a este fórum, ok? Na 

verdade, Ø estamos construindo conhecimento a partir de nossas discussões. 

Grande abraço! 

Professor 

Ø (FIQUE) {9} >  

ESTE FÓRUM {3} > INFORMAÇÕES {10} > ALTERAÇÕES {10} > CONHECIMENTO {10} > 

Ø (ESTAMOS) {9} > NOSSAS DISCUSSÕES {7} > 

 

 

POSTAGEM 10 (P10)  Aluno (a) CLERIMAR 

Boa noite. A língua portuguesa usou como norma padrão, a partir do século XIV, os dialetos falados entre 

Coimbra e Lisboa, com especial relevo para este último no Brasil, a norma padrão evoluiu de Lisboa para 

o Rio de Janeiro com a fuga da corte para o Brasil em 1808.e desde então para uma influência partilhada 

pelas variedades em uso nas maiores cidades do país. As modalidades orais e escritas não só um 
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instrumento utilizados para a comunicação ou veiculação de informações mas principalmente como forma 

de mostrar socialmente aquilo que gostaríamos que os outros enxergassem. O internetês é uma linguagem 

usada na comunicação informática através de mensagens de sms e expressões  que visam abreviar as 

palavras e talvez possa ter algumas dificuldades na escrita manual devido o costume da facilidade de 

somente digitar.  

 

A LÍNGUA PORTUGUESA {4} > NORMA PADRÃO {10} > OS DIALETOS {10} > A NORMA 

PADRÃO {6} > VARIEDADES EM USO {10}  

 

AS MODALIDADES ORAIS E ESCRITAS {4} > UM INSTRUMENTO {11} >  

 

Ø (GOSTARÍAMOS) {9} >  

 

OS OUTROS {8} > 

 

O INTERNETÊS {6} > UMA LINGUAGEM {11} > COMUNICAÇÃO INFORMÁTICA {10} > 

MENSAGENS DE SMS {10} > EXPRESSÕES {10} QUE {7} >  

 

POSTAGEM 11 (P11) 

Clerimar, a sua explanação aponta para o uso da língua de acordo com o prestígio que se queira dar a 

determinada variante ou forma de se falar a língua. Nesse sentido, você acha que o internetês poderá virar 

norma pelo fato de ter muito prestígio em nossa sociedade digital? 

Abração 

Prof.Fábio Simas 

A SUA EXPLANAÇÃO {7} > O PRESTÍGIO {10} > QUE {7} > DETERMINADA VARIANTE {10} 

> NORMA {10} >  

O USO DA LÍNGUA {4} >  

VOCÊ {7} >  

O INTERNETÊS {6} > MUITO PRESTÍGIO {11} >  
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POSTAGEM 12 (P12)  Aluno (a) CLERIMAR 

Afirmativo pois tudo se destina a informática de um modo geral na Europa já tem empresas de uso de 

chips para controle geral até da humanidade também li na internet que os livros serão todos 

informatizados já temos jornais quase todo na internet para se fazer a leitura serão tudo a base de internet 

como vai ficar a alfabetização que tanto se fala neste pais, quem vai abrir oportunidades . 

 

AFIRMATIVO {11} >  TUDO {7} > 

 

A INFORMÁTICA {4} > EMPRESAS DE USO DE CHIPS {10} >  

 

Ø (LI) >  

 

OS LIVROS {1} > INFORMATIZADOS {11} >  

 

Ø (TEMOS) >  

 

JORNAIS {1} > TUDO {7} >  

 

A ALFABETIZAÇÃO {4} > QUEM {7}  

 

 

 

POSTAGEM 13 (P13) 

Obrigado, Clerimar! Entretanto, não podemos afirmar que "tudo" se destina à informática, ok? Entretanto, 

parece que, de fato, temos um novo padrão no que tange à língua. A sorte é que ainda há discursos com 

muita força, como o científico e o acadêmico. 

Abração 

Professor 

Ø (PODEMOS) {9} > Ø (TEMOS) {9} >  

TUDO {6} >  
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UM NOVO PADRÃO {4} >  

DISCURSOS COM MUITA FORÇA {4} > A SORTE {11} > O CIENTÍFICO {10} > O ACADÊMICO 

{10} >  

 

 

POSTAGEM 14 (P14)   Aluno (a) CLERIMAR 

De uma certa forma tudo se procura do lado mais rápido no uso da pesquisa na internet para escrever um 

discurso não se usa mais o racíocínio sim a internet pois está tudo pronto é copiar ou fazer um resumo 

sem muito esquentar a cabeça. 

 

TUDO {8} > TUDO {6} > PRONTO {11} >  

 

UM DISCURSO {4} > O RACIOCÍNIO {10} > UM RESUMO {10}  

 

A INTERNET {6} >  

 

POSTAGEM 15 (P15) PROFESSOR 

Clerimar, tudo é uma palavra perigosa...mas, de fato, as necessidades de nosso tempo parecem apontar 

para uma velocidade um pouco maior das coisas em geral. 

Grande abraço! 

Professor 

TUDO {6} > UMA PALAVRA PERIGOSA {11} >  

AS NECESSIDADES DE NOSSO TEMPO {4} > UMA VELOCIDADE UM POUCO MAIOR DAS 

COISAS EM GERAL {10}  

 

POSTAGEM 16 (P16   Aluno (a) DENIRA 
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Olá! Boa Noite! 

 

1) Internetês é uma linguagem escrita utilizada na comunicação virtual e em redes sociais, é feita por 

meio de abreviações, acelerando o processo de comunicação entre as pessoas.  

 

2) Não  pode ser utilizada em outras comunicações a não ser virtual, não pode ser utiliza para redigir 

redações, documentos ou relatórios numa organização, ou seja, é imprópria para a comunicação formal, 

portanto não substitui a norma culta. Eu particularmente não consigo me comunicar com meu chefe ou 

até mesmo com meus colegas de trabalho por meio de abreviações. 

 

3) De certo modo não há relação com a oralidade, pois não  conseguimos falar abreviando as palavras, a 

nossa comunicação com nossos íntimos da família é  uma linguagem mais simples a da comunicação que 

usamos com nosso chefe, mas em momento algum conseguimos abreviar palavras oralmente de modo 

que o outro entenda, ou seja, não conseguimos pronunciar “Vc”. 

 

4) Acredito que esta linguagem Internetês não vai ameaçar diretamente a nossa Língua Portuguesa, de 

modo que sofra modificações ortográficas, mas pode viciar e prejudicar as pessoas que utilizam esse tipo 

de linguagem quando precisarem usar a norma culta. Vai afetar principalmente a educação nas séries 

iniciais  que já estão habituadas com essa linguagem e ainda  estão em fase de aprendizagem à Língua 

Portuguesa. 

 

 

 

INTERNETÊS {6} > UMA LINGUAGEM ESCRITA {11}  > COMUNICAÇÃO VIRTUAL {10} > 

REDES SOCIAIS {10} > Ø (É) {9} >  ABREVIAÇÕES {10} > Ø (PODE) {9} > Ø (PODE) {9} > Ø (É) 

{9} > IMPRÓPRIA {11} > Ø (SUBSTITUI) {9} > ABREVIAÇÕES {10} > ESTA LINGUAGEM 

INTERNETÊS {6} > Ø (PODE) {9} > ESSE TIPO DE LINGUAGEM {6} > Ø (VAI) {9} > ESSA 

LINGUAGEM {6} >  

 

 O PROCESSO DE COMUNICAÇÃO {4} >  OUTRAS COMUNICAÇÕES {10} >  VIRTUAL {10} >  

 

 

A COMUNICAÇÃO FORMAL {4} >  REDAÇÕES {10} > DOCUMENTOS {10} > RELATÓRIOS 

{10} > A NORMA CULTA {10}  

 

EU {3} > ME {7} > MEU CHEFE {7} > MEUS COLEGAS DE TRABALHO {7} > Ø (ACREDITO) 

{9} > 

 

A ORALIDADE {4} >  



210 

 

 

 Ø (CONSEGUIMOS) {9} > Ø (CONSEGUIMOS) {9} >  

 

 

A NOSSA COMUNICAÇÃO COM NOSSOS ÍNTIMOS DA FAMÍLIA {4} >  UMA LINGUAGEM 

MAIS SIMPLES {11} >  

 

A NOSSA LÍNGUA PORTUGUESA {4} > MODIFICAÇÕES ORTOGRÁFICAS {10} > A NORMA 

CULTA {10} >  

 

AS PESSOAS {4} > QUE {7} > Ø (PRECISAREM) {9} >  

 

 

AS SÉRIES INICIAIS {1} > QUE {7} >  HABITUADAS {11} > Ø (ESTÃO) {9} > FASE DE 

APRENDIZAGEM {10}  

 

  

 

POSTAGEM 17 (P17) PROFESSOR 

Denira,  proponho o mesmo que propus ao colega Tiago, ok? 

Grande abraço! 

Professor Fábio Simas 

Ø (PROPONHO) {9} > Ø (PROPUS) {9} >  

O MESMO {7} > QUE {7} >  

 

 

POSTAGEM 18 (P18) PROFESSOR 

Denira, obrigado pelas considerações, mas por que não Ø podemos usar essa linguagem fora do virtual? 

Em um bilhete, por exemplo? 

Grande abraço! 
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Professor 

CONSIDERAÇÕES {10} >  

Ø (PODEMOS) {9} >  

ESSA LINGUAGEM {6} > UM BILHETE {10}  

 

 

POSTAGEM 19 (P19) Aluno (a) DENIRA 

Olá Boa Noite! 

Ø Podemos sim usar em um bilhete, eu não pensei nessa possibilidade. 

 

 

Ø (PODEMOS) {9} >  

 

UM BILHETE {6} > NESSA POSSIBILIDADE {7} >  

 

POSTAGEM 20 (P20) PROFESSOR 

 O bilhete é somente um exemplo...haveria outras possibilidades? 

Grande abraço ! 

Professor Fabio 

O BILHETE {6} > UM EXEMPLO {11} >  

OUTRAS POSSIBILIDADES {8}  

 

 

POSTAGEM 21 (P21)  Aluno (a) CYNTHIA 
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1. O internetês é um meio de comunicação através de abreviações, que permite uma “forma de diálogo” 

rápido e objetivo através da escrita. 

 

2. Não. Uma vez que várias situações pede a maneira formal de se falar e também escrever. Até porque 

não é ético fazer uso de uma linguagem informal onde o leitor precisa ter exatidão para entender a escrita 

ex: uma receita médica, um e-mail profissional, uma informação jornalística etc. 

 

 

3.Sim, conseguimos interpretar a escrita baseado na oralidade, e de fato a comunicação se torna mais 

rápida 

 

4.Não  acredito que o futuro da língua possa estar ameaçado, pois sempre haverá diversas formas de se 

expressar e mesmo assim com certeza também uma forma culta e padronizada da língua. 

 

O INTERNETÊS {6} > UM MEIO DE COMUNICAÇÃO {11} > ABREVIAÇÕES {10} > QUE {7} > 

UMA “FORMA DE DIÁLOGO” RÁPIDO E OBJETIVO {10} >  

 

ESCRITA {4} > A ESCRITA {6} > UMA RECEITA MÉDICA {10} > UM E-MAIL PROFISSIONAL 

{10} > UMA INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA {10} > A ESCRITA {6} >  

 

VÁRIAS SITUAÇÕES {4} > A MANEIRA FORMAL {10} > DIVERSAS FORMAS {10} > UMA 

FORMA CULTA E PADRONIZADA {10}  

 

USO DE UMA LINGUAGEM INFORMAL {4} > ÉTICO {11} >  

 

 

Ø (CONSEGUIMOS) {9} >  

 

O LEITOR {4} >  

 

A COMUNICAÇÃO {4} > MAIS RÁPIDA {11} >  

 

O FUTURO DA LÍNGUA {4} > AMEAÇADO {11} >  

 

POSTAGEM 22 (P22) PROFESSOR 

Cynthia, obrigado por sua postagem! Entretanto, não Øentendi bem o seu item 3, Øpoderia explicar? 
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Além disso, Øveja que Øtemos uma nova proposta de reflexão, ok? 

Abração 

Professor 

Ø (PODERIA) {9} > SUA POSTAGEM {7} > SEU ITEM 3 {7} > Ø (VEJA) >  

Ø (TEMOS) {9} >  

 

 

POSTAGEM 23 (P23)   Aluno (a) CYNTHIA 

Boa Noite! 

O que eu quis dizer , mas não soube me expressar é que mesmo com as abreviações (ex vc tbm, aki) 

podemos entender  o que o outro esta tentando nos dizer, porém para quem não tem o habito de fazer uso 

desse tipo de abreviações com certeza vai ser mais difícil interpretar o texto. Por isso eu vejo sim a 

possibilidade de uma relação com a oralidade nos textos que são escritos baseados no uso do "internetês". 

Gostaria que você me esclarecesse se de fato minha percepção nesta questão esta correta. Obrigada. 

 

 

EU {7} > Ø (SOUBE) {9} > ME {7} > EU {7} > Ø (GOSTARIA) {9} > ME {7} > MINHA 

PERCEPÇÃO {7} > CORRETA {11} >  

 

AS ABREVIAÇÕES {10} > ESSE TIPO DE ABREVIAÇÕES {7} > INTERNETÊS {6} >  

 

Ø (PODEMOS) {9} >  

 

O OUTRO {3} > QUEM {7} >  

 

O TEXTO {4} > UMA RELAÇÃO COM A ORALIDADE {10} > TEXTOS {6} > QUE {7} > 

ESCRITOS {11} >  

 

VOCÊ {7} >  

 

POSTAGEM 24 (P24) PROFESSOR 
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Cynthia, o internetês compartilha com a oralidade o princípio da economia linguística, ou seja, Ø falamos 

mais com menos material linguístico, não acha? 

Abração 

Professor 

O INTERNETÊS {6} >  

A ORIALIDADE {6} > O PRINCÍPIO DA ECONOMIA LINGUÍSTICA {10} > MENOS MATERIAL 

LINGUÍSTICO {10} >  

Ø (ACHA) {9} >  

OCORRÊNCIAS DAS ESTRATÉGIAS REFERENCIAIS TURMA 9018 

Estratégias 

referenciais {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} 

Ocorrência 5 0 8 34 1 38 41 3 60 102 41 

Percentual 4,90 0 2,40 10,21 0,30 11,41 12,31 0,90 18,01 30,63 12,31 

TOTAL:  333 

 

ANÁLISE DAS CRS TURMA AT 9019  

 

POSTAGEM 1 (P1)  Professor 

 

Querido aluno, a partir de agora, o nosso fórum temático ganha uma nova abordagem. Por isso, Øfiquem 

atentos às atividades que Øteremos até o encerramento deste fórum, ok? 

A nossa primeira discussão será a partir da leitura do texto que se encontra no link: 

http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/perguntas_respostas/linguagem-internet-celular/idioma-escrita-

abreviada-jovens-adolescentes.shtml 

ØLeia o texto, e Øcomente acerca do uso do internetês no seu cotidiano e no cotidiano das pessoas 

antenadas ao mundo moderno em pleno século XXI; 

ØLeve em consideração os seguintes aspectos:2 
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1. O que é internetês? 

2. Pode ser Øutilizado em todas as situações comunicativas? 

3. Há alguma relação com a oralidade? 

4. O futuro da Língua Portuguesa pode estar ameaçado? Por quê? 

  

Grande abraço! 

Professor 

 

O NOSSO FÓRUM TEMÁTICO {1} > NOVA ABORDAGEM {11} > ATIVIDADES {10} > (D)ESTE 

FÓRUM {7} 

 

Ø (FIQUEM) {9} > ATENTOS {11} >  

 

Ø (TEREMOS) {9}>  

 

A NOSSA PRIMEIRA DISCUSSÃO {4} > LEITURA DO TEXTO {10} > LINK {10}> O TEXTO 

{6}> O USO DO INTERNETÊS {10}> INTERNETÊS {6}> Ø (UTILIZADO) {9} > SITUAÇÕES 

COMUNICATIVAS {10}> RELAÇÃO COM A ORALIDADE {10}> O FUTURO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA {10}>  

 

Ø (LEIA) {9} > Ø (COMENTE) {9}> Ø (LEVE) {9} 

 

 

POSTAGEM 2 (P2) Aluno (a) CRISTIANE  

O internetês é uma linguagem atualmente muito utilizada por jovens e adolescentes tanto nas salas de bate 

papo, redes sociais, no envio de mensagens pelo telefone celular e infelizmente até nas escolas onde parte 

dos adolescentes tem grandes dificuldades no aprendizado da língua portuguesa. Jovens e adultos também 

adotaram essa linguagem do internetês, pois economiza tempo digitando e dinheiro nos torpedos 
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do telefone celular. Podemos até incorporar na  nossa forma de expressão algumas palavras do internetês 

e aproveitar esse processo dinâmico desde que a pessoa com quem nos comunicamos também conheça e 

domine o mesmo código. O internetês tem sim relação com a oralidade. Eu utilizo algumas palavras do 

internetês no meu cotidiano. Exemplo: vc (você )  ,   bjs (beijos),  hj (hoje),  tbm (também),... e acho 

que consigo me fazer entender, mas sei que não pode ou não deve ser utilizada em todos os tipos de 

comunicação (principalmente linguagem formal) 

 

O INTERNETÊS {6} > UMA LINGUAGEM [...]MUITO UTILIZADA {11} > SALAS DE BATE 

PAPO {10} > REDES SOCIAIS {10} > MENSAGENS {10} > ESSA LINGUAGEM DO 

INTERNETÊS {7} > TORPEDOS DO TELEFONE CELULAR {10} > ALGUMAS PALAVRAS DO 

INTERNETÊS {7} > ESSE PROCESSO DINÂMICO {11} > O MESMO CÓDIGO {10} > O 

INTERNETÊS {6} > A ORALIDADE {10} > ALGUMAS PALAVRAS DO INTERNETÊS {6} > VC 

{10} > BJS {10} > HJ {10} > TBM {10} > Ø (PODE) {9} > Ø (DEVE) {9} >  

JOVENS E ADOLESCENTES {4} > PARTE DOS ADOLESCENTES {6} > JOVENS E ADULTOS 

{6} >  

Ø (PODEMOS) {9} > NOSSA FORMA DE EXPRESSÃO {7} > NOS {7}  

A PESSOA {4} > QUEM {7} >  

EU {7} > Ø (ACHO) {9} >  Ø (CONSIGO) {9} > ME {7} > Ø (SEI) {9} >  

TODOS OS TIPOS DE COMUNICAÇÃO  {8} > LINGUAGEM FORMAL {10}  

 

 

POSTAGEM 3 (P3) 

PROFESSOR 

Cris, obrigado por sua participação! 

De fato, jovens utilizam muito o internetês. Entretanto, não Øpodemos afirmar que somente os jovens 

utilizam essa forma de linguagem. Na verdade, Øparece ser um padrão da internet, não  Øacha? 



217 

 

Mas, é preciso verificar que, mesmo via internet, há contextos em que Øprecisamos usar a norma culta. O 

que você acha disso? 

Abração 

Professor 

 

CRIS {1} > SUA PARTICIPAÇÃO {7} > Ø (ACHA) {9} > VOCÊ {7} >  

JOVENS {6} > OS JOVENS {6} >  

O INTERNETÊS {6} > ESSA FORMA DE LINGUAGEM {7} > Ø (PARECE) {9} > UM PADRÃO 

DA INTERNET {11} >  

Ø (PODEMOS) > Ø (PRECISAMOS) {9} >  

A NORMA CULTA {6} > ISSO {7} >  

 

POSTAGEM 4 (P4) 

CRISTIANE 

Oi Prof. Fábio, Sim eu concordo que pode ser mesmo um padrão da internet. E que realmente 

Øprecisamos observar a norma culta seja na internet, celular e no nosso cotidiano para Øpodermos nos 

comunicar com clareza e de uma forma de fácil entendimento. ØPenso que Ødevemos utilizar todas as 

ferramentas possíveis para tornar a nossa comunicação melhor seja na internet ou fora dela. Tentar buscar 

um equilíbrio. 

EU {7} > Ø (PENSO) {9} >   

UM PADRÃO DA INTERNET {6} > A INTERNET {6} > CELULAR {10} >  

Ø (PRECISAMOS) {9} > NOSSO COTIDIANO {7} > Ø (PODERMOS) {9}  > NOS {7} > Ø 

DEVEMOS {9} >  

A NORMA CULTA {6} > UMA FORMA DE FÁCIL ENTENDIMENTO {11} >  

TODAS AS FERRAMENTAS POSSÍVEIS {8} >  
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A NOSSA COMUNICAÇÃO {4} >  

 

POSTAGEM 5 (P5) 

PROFESSOR 

Você tem toda a razão, Cris! 

Entretanto, Øprecisamos sempre ter em mente que esse uso vai depender do contexto e do interlocutor, 

ok? 

Abração 

Professor 

VOCÊ {7} > CRIS {6} >  

ESSE USO {7} > CONTEXTO {10} > INTERLOCUTOR {10} >  

 

POSTAGEM 6 (P6) 

CRISTIANE 

Olá Professor Fábio. 

Com certeza eu concordo com você que Øprecisamos sim ter em mente que esse tipo de comunicação 

depende do contexto e do interlocutor. 

Obrigada! 

Cristiane 

EU {7} >  

VOCÊ {7} >  

Ø (PRECISAMOS) {9} >  
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ESSE TIPO DE COMUNICAÇÃO {6} > CONTEXTO {6} > INTERLOCUTOR {6} 

 

 

POSTAGEM 7 (P7) 

PROFESSOR 

Cris, obrigado por completar essa etapa. ØFique ligada aos fóruns aguardando a próxima discussão, ok? 

Grande abraço! 

Professor 

CRIS {6} > Ø (FIQUE) {9} >  LIGADA {11} >  

 

 

POSTAGEM 8 (P8) 

CRISTIANE 

Olá Prof.Fábio 

ØEstou feliz de ter  completado esta etapa e Øficarei esperando as próximas discussões. 

Atenciosamente Cristiane 

Ø (ESTOU) {9}  > Ø (FICAREI) {9} >  

 

POSTAGEM 9 (P9) 

PROFESSOR 

Ok, Cris. Caso Øache necessário, você pode também comentar as postagens dos colegas, bem como as 

minhas enquanto Øaguarda a nova proposta, ok? 

Grande abraço! 
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Professor 

CRIS {6} > Ø (ACHE) {9} > VOCÊ {7} > Ø (AGUARDA) {9} > 

 

 

POSTAGEM 10 (P10) 

 JEAN 

Boa noite Professor e Colegas, Eu particularmente tenho uma política em relação ao internetês: uso-o 

apenas para enviar mensagens SMS (celular), devido à limitação de tamanho do teclado. Mesmo não 

Øtendo nenhum preconceito em relação à esta nova forma de escrita utilizada em comunicadores 

instantâneos, Øprefiro sempre digitar por completo e com todos os acentos. Por que? Simplesmente para 

não Øperder o hábito. É o mesmo princípio que Øutilizo quando Øestou dirigindo de madrugada na 

rodovia: Não há nenhum outro carro, mas ainda assim eu uso as setas se vou trocar de faixa. Para não 

perder o hábito...Além disso, Øescrevo muitos e-mails durante o dia, no trabalho. Se me acostumo a usar 

o teclado com essa nova escrita (ultra informal) Øcorro o risco de, por inércia, enviar um e-mail para um 

cliente do tipo:  

"Olá, Este prob. estah acontecendo pq vc esqueceu de setar os params corretos e tb definir o perfil de uso 

do sistema.” 

Em nenhuma hipótese Øposso escrever um e-mail com esse teor para um cliente. Embora o futuro da 

Língua Portuguesa não esteja ameaçado, Øpenso que o futuro 'oral e escrito' dos jovens de hoje pode estar 

Ø caso não haja uma forte orientação a respeito de quando e como utilizar tal recurso. É também 

importante lembrar que, "bom dia", "por favor", "obrigado", "com licença", "desculpa incomodar", são 

expressões de valor inestimado e que estão sumindo da pronúncia da 'garotada', afinal a 'galera da 

internet' não tem tempo a perder...  e então fica a dúvida: alguém conhece alguma abreviação no 

internetês que seja usada com frequência significando estas expressões? 

 

EU {7} > Ø (TENDO) {9} >  ESTA NOVA FORMA DE ESCRITA {7} > Ø (PREFIRO) {9} >  Ø 

(PERDER) {9} > Ø (UTILIZO) {9} > Ø (ESTOU) {9} > EU {7} > Ø (ESCREVO) {9} > Ø (POSSO) 

{9} > Ø (PENSO) {9} >  
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O INTERNETÊS {6} > O {7} > MENSAGENS SMS {10} > LIMITAÇÃO DE TAMANHO DO 

TECLADO {10} > COMUNICADORES INSTANTÂNEOS {10} > MUITOS E-MAILS {10} > UM 

EMAIL COM ESSE TEOR {10} > TAL RECURSO {11} >  

O MESMO PRINCÍPIO {4} > QUE {7}  

O FUTURO DA LÍNGUA PORTUGUESA {6} > AMEAÇADO {11} > O FUTURO 'ORAL E 

ESCRITO' DOS JOVENS DE HOJE {10} > Ø (AMEAÇADO) {11} > A PRONÚNCIA DA 

GAROTADA {10} > A GALERA DA INTERNET {10} >  

BOM DIA {10} > POR FAVOR {10} > OBRIGADO {10} > COM LICENÇA {10} > DESCULPA 

INCOMODAR {10} > EXPRESSÕES DE VALOR INESTIMADO {4} > Ø (ESTÃO) {9} > ESTAS 

EXPRESSÕES {7} >  

A DÚVIDA {4} > ALGUMA ABREVIAÇÃO NO INTERNETÊS {10} > QUE {7} >  

ALGUÉM {8} >  

 

 

POSTAGEM 11 (P11) 

PROFESSOR 

Jean, Ø costumo usar aquele velho ditado: o vício do cachimbo deixa a boca torta. 

Você tem toda razão em tentar usar a norma padrão, mesmo quando em contextos de internet. Todavia, 

não é pecado algum usar um "vc" ou um "pq" em uma mensagem a um amigo ou algo que não exija tanta 

formalidade. 

O próprio falante faz a sua língua e Øpermite algumas construções em determinados contextos, ok? 

Abração 

Professor 

 

Ø (COSTUMO) {9} >  

AQUELE VELHO DITADO {3} > VÍCIO DO CACHIMBO {10} > BOCA TORTA {10} >  
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JEAN  {1} > VOCÊ {7} >  

A NORMA PADRÃO {6} > CONTEXTOS DE INTERNET {10} > UMA MENSAGEM A UM 

AMIGO {10} > ALGUMAS CONSTRUÇÕES {10} > DETERMINADOS CONTEXTOS {10}  

ALGO {7} > QUE {7} > TANTA FORMALIDADE {11} >  

O PRÓPRIO FALANTE {4} > A SUA LÍNGUA {7} >  

 

 

POSTAGEM 12 (P12) 

LUIZ 

ØConcordo plenamente!  

Mas é fato que nossa juventude está cada vez mais "preguiçosa", com isso o português está sendo 

assassinado. Como o nosso colega Jean colocou, eu também utilizo do internetês para enviar SMS para 

amigos, pessoas as quais eu não precise de muita formalidade. 

Abraço a todos 

Ø (CONCORDO) > EU {7} > EU {7} >  

NOSSA JUVENTUDE {3} > MAIS PREGUIÇOSA {11} > ISSO {7} >  

O PORTUGUÊS {4} > ASSASSINADO {11} >  

O NOSSO COLEGA JEAN {6} >  

O INTERNETÊS {6} > SMS {6} >  

 

POSTAGEM 13 (P13) 

PROFESSOR  

O que Ø devemos é preparar as escolas no que tange à orientação dos alunos quanto ao uso do inernetês, 

não Øacha? 

Grande abraço! 



223 

 

Professor 

Ø (DEVEMOS) {9} >  

Ø (ACHA) {9} >   

 

 

POSTAGEM 14 (P14) 

LUIZ r 

Com certeza! Me preocupo muito com minha filha. Ela tem 9 anos e Øestá iniciando a vida dela na 

internet. Eu sempre falo para ela escrever da maneira correta, mas é muito difícil, pois todos os 

amiguinhos dela escrevem o internetês... Briga desleal!!!! 

ME {7} > MINHA FILHA {7} < EU {7} >  

MINHA FILHA {3} > ELA {7} > A VIDA DELA NA INTERNET {10} > ELA {7} > TODOS OS 

AMIGUINHOS DELA {10} >  

A MANEIRA CORRETA {4} > DIFÍCIL {11} >  

O INTERNETÊS {6} > BRIGA DESLEAL {11} > 

 

POSTAGEM 15 (P15) 

PROFESSOR 

Você está correto em sua função social de pai, entretanto, não Øpodemos afirmar que somente os jovens 

fazem isso...a minha mãe me manda emails com VC, PQ, TB... 

Abração 

Professor 

VOCÊ {7} > CORRETO {11} > SUA FUNÇÃO SOCIAL DE PAI {7} >  

Ø (PODEMOS) {9} >  
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SOMENTE OS JOVENS {4} >  

ISSO {7} >  

A MINHA MÃE {3} > ME {7} >  

 

POSTAGEM 16 (P16) 

JEAN  

Prof. Fabio, 

Falando um pouco sobre a oralidade em relação ao internetês, Øimagino que há uma relação direta, 

porém unidirecional: O internetês reflete quase que com fidelidade o modo como falamos, porém nosso 

modo de falar não é afetado pelo internetês. Exemplificando: O internetês reproduz: "tah bom", "tô legal", 

"c sabe como faz?", "ele eh loco..." pois na verdade é assim que Øpronunciamos de fato, no modo 

informal. Porém, Øacredito que dificilmente um dia Øpronunciaremos algo como "eu tb tô tc com vcs" ... 

isso só faz sentido quando digitado na tela do Messenger. A oralidade afeta e/ou influencia o internetês, 

mas a recíproca não é verdadeira. 

Abraço! 

Jean 

Ø (IMAGINO) {9} > Ø (ACREDITO) {9} >  

O INTERNETÊS {6} > O INTERNETÊS {6} > O INTERNETÊS {6} > MESSENGER {10} > O 

INTERNETÊS {6} >  

O MODO COMO FALAMOS {4} > NOSSO MODO DE FALAR {6} > AFETADO {11} > O MODO 

INFORMAL {10} > ISSO {7} > A ORALIDADE {10} >  

Ø (PRONUNCIAMOS) {9} >  Ø (PRONUNCIAREMOS) {9} >  

A RECÍPROCA {4} > VERDADEIRA {11} >  

 

POSTAGEM 17 (P17) 
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PROFESSOR 

Jean, bela argumentação, parabéns! 

De fato, Øtemos de ter em mente que o internetês refere-se à língua escrita... 

No mais, obrigado por completar essa etapa. ØFique ligado aos fóruns aguardando a próxima discussão, 

ok? 

Grande abraço! 

Professor 

Ø (TEMOS) {9} >  

O INTERNETÊS {6} > SE {7}  >A LÍNGUA ESCRITA {10} >  

Ø (FIQUE) {9} >  

 

POSTAGEM 18 (P18) 

CEZAR 

Linguagem utilizada diariamente por pessoas que se comunicam através da internet, com o intuito de 

facilitar a escrita do assunto e em menor tempo possível e sem a necessidade das regras gramaticais essa 

linguagem ganha a cada dia um espaço maior nas redes sociais. 

Apesar do vício que esta linguagem se tornou entre os internautas, ela não pode ser usada em todas as 

situações comunicativas, visto que a mesma não representa formalidade em sua estrutura, pobre em 

ortografias, concordâncias e regências, dentre outras, fica inviável um cliente receber de seu advogado 

um laudo com abreviações que se derivou do “internetês”, apesar de que muita das vezes seu cliente não 

possa nem sequer ter acesso a um computador, principalmente conhecimento a essa linguagem.  

   A oralidade é prejudicada quando as pessoas não dominam a mesma estrutura de linguagem, até mesmo 

as pessoas que praticam diariamente a “internetês” são prejudicadas quando Øpassam a exercer uma 

atividade mais objetiva, no caso de interpretar uma palavra menos utilizada em um artigo que o mesmo 

possa precisa-la para uma atividade afim.  

   Diante de uma sociedade que depende cada vez mais da internet e Ønecessita de menos tempo para 

realização de uma tarefa e agilidade nos resultados esperados, essa linguagem é cobrada nos meios de 

comunicações como salvação para obter objetivos pessoais, afetando-se o conhecimento e a prática da 

língua, pois o contato com o livro tornou-se cada vez mais distante entre seus usuários, porém, no meu 
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ponto de vista, isso não ameaça o futuro da Língua Portuguesa, pois ela é de fundamental importância 

para o crescimento pessoal e profissional daqueles que almejam uma qualidade melhor de vida no seu 

ramo profissional, visto que para uma aprovação em concurso público o qual lhe proporciona uma 

estabilidade é obrigação no mínimo ser realizado uma prova que contenha questões de Língua Portuguesa 

e para isso aqueles que não estão com este conhecimento, futuramente, irão necessita-lo, sendo assim, 

torna-se muito difícil a nossa Língua ser colocada para um nível mais inferior. 

 

LINGUAGEM UTILIZADA DIARIAMENTE {4} > ESSA LINGUAGEM {7} > UM ESPAÇO MAIOR 

NAS REDES SOCIAIS {10} > O VÍCIO {11} > QUE {7} > ESTA LINGUAGEM {7} > SE {7} > ELA 

{7} > A MESMA {7} > FORMALIDADE {10} > SUA ESTRUTURA {7} > POBRE {11} > O 

INTERNETÊS {6} > ESSA LINGUAGEM {7} > A MESMA ESTRUTURA DE LINGUAGEM {10} > 

INTERNETÊS {6} > A INTERNET {10} > ESSA LINGUAGEM {7} > SALVAÇÃO {11} > SEUS 

USUÁRIOS {7} > ISSO {7} >  

PESSOAS {8} QUE {7} > SE {7} > AS PESSOAS {6} > AS PESSOAS {6} > QUE {7} > 

PREJUDICADAS {11} > Ø (PASSAM) {9} > AQUELES {7} > QUE {7} > SEU RAMO 

PROFISSIONAL {7} > LHE {7} > AQUELES {7} > QUE {7} >  

OS INTERNAUTAS {4} >  

UMA SOCIEDADE {1} > QUE {7} > Ø (NECESSITA} >  

O CONTATO COM O LIVRO {1} > SE {7} > DISTANTE {11} >  

UM CLIENTE {1} > SEU ADVOGADO {7} > UM LAUDO COM ABREVIAÇÕES {10} > QUE {7} > 

SEU CLIENTE {7} >  

UM COMPUTADOR {4} >  

A ORALIDADE {6} > PREJUDICADA {11} >  

O FUTURO DA LÍNGUA PORTUGUESA {6} > ELA {7} > ESTE CONHECIMENTO {7} > LO {7} > 

A NOSSA LÍNGUA {7} >  

 

POSTAGEM 19 (P19) 

PROFESSOR  
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Prezado Cezar, muito obrigado por sua postagem! Entretano, não Øvejo razão para o internetês afetar a 

fala das pessoas...Øpoderia explicar melhor, por favor? 

Grande abraço! 

Professor 

Ø (VEJO) {9} >  

O INTERNETÊS {6} >  

Ø (PODERIA) {9} >   

 

 

POSTAGEM 20 (P20) 

CEZAR 

Uma pessoa que utiliza o internetês diariamente Øconstrói em sua mente um dicionário virtual, com isso 

cada vez mais seu conhecimento literário se torna prejudicado ao se deparar com palavras que não faz 

parte de seu cotidiano, ao lerem trocam as silabas tônicas pelas átonas. Não esquecendo que essa 

linguagem varia muito de região a região. ØSou do Nordeste e Øvejo bastante esse exemplo: (- "c" vai de 

que horas ?). Este "c" significa você e é muito usado nas salas de bate papos, e entre os jovens Øverifico 

que a maioria deles pronuncia erradamente a palavra, pois já se tornou um vício 

 

UMA PESSOA {6} > QUE {7} > Ø (CONSTRÓI) {9} >  SUA MENTE {7} > SEU CONHECIMENTO 

LITERÁRIO {7} > SE {7} > PREJUDICADO {11} > SEU COTIDIANO {7} > ESSA LINGUAGEM 

{7} >  

O INTERNETÊS {6} > UM DICIONÁRIO VIRTUAL {10} > ISSO {7} > PALAVRAS {10} > QUE 

{7} > SE {7} > VÍCIO {11} > 

Ø (SOU) {9} > Ø (VEJO) {9} > Ø (VERIFICO) {9} >  

ESSE EXEMPLO  {3} > "C"  {10} > ESTE "C" {7} > VOCÊ {7} >  
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OS JOVENS {6} > A MAIORIA DELES {7} >  

 

POSTAGEM 21 (P21) 

PROFESSOR 

Certamente, Cezar! Obrigado por completar essa etapa. ØFique ligado aos fóruns aguardando a próxima 

discussão, ok? 

Grande abraço! 

Professor 

Ø (FIQUE) {9} >  

 

POSTAGEM 22 (P22) 

JEANINE 

Como já foi dito anteriormente, o internetês é uma forma de escrita própria dos ambientes de 

comunicação virtual. Não Ødevendo ser empregada nos demais meios, de forma que Ødeturpe ou 

Ødeteriore a nossa língua compreendida pelo senso comum como pura, ideal e única. Ø  Sendo possível 

sim, influenciar a nossa língua falada futuramente, por ser dinâmica e mutável. 

 

O INTERNETÊS  {6} > UMA FORMA DE ESCRITA PRÓPRIA DOS AMBIENTES DE 

COMUNICAÇÃO VIRTUAL {11} > Ø (DEVENDO) {9} > Ø (DETURPE) {9} > Ø (DETERIORE) 

{9}  

A NOSSA LÍNGUA {4} > PURA {11} > IDEAL {11} > ÚNICA {11} > Ø  (SENDO) {9} > A NOSSA 

LÍNGUA FALADA {10} > DINÂMICA {11} > MUTÁVEL {11} >  

 

POSTAGEM 23 (P23) 

PROFESSOR  



229 

 

Jeannine, assim como Øperguntei ao Cezar e à Neide, qual é a relação que você enxerga entre oralidade e 

internetês? ØVeja minha postagem a eles e Øfique à vontade para responder também, ok? 

Grande abraço! 

Professor 

JEANNINE {1} > VOCÊ {7} > Ø (VEJA) {9} > Ø (FIQUE) {9} >   

Ø (PERGUNTEI) {9} >  MINHA POSTAGEM {7} >  

QUAL RELAÇÃO {3} >  

 

POSTAGEM 24 (P24) 

JEANINE  

ØConcordo que a linguagem virtual "internetês" não precisa necessariamente influenciar a fala. 

ØAcreditamos que todos saibam distinguir sim entre elas. E a respeito dos exemplos a que se referem até 

a maneira de rir como "kkkkkkk", até pessoas que não convivem neste meio virtual podem utilizar. Assim 

sendo, na minha opinião o "internetês" não influencia a oralidade, quem sabe futuramente, não é!? 

Ø (CONCORDO) {9} >  

A LINGUAGEM VIRTUAL "INTERNETÊS" {6} > A FALA {10}> ELAS {7} > NESTE MEIO 

VIRTUAL {7} > O "INTERNETÊS" {6} > A ORALIDADE {10} >  

Ø (ACREDITAMOS) {9} >   

TODOS {8} > PESSOAS {10} > QUE {7} > QUEM {7} >  

 

POSTAGEM 25 (P25) 

PROFESSOR  

Jeannine, o internetês é escrita, e não fala. Entretanto, sempre Øtivemos abreviações, pois o princípio da 

economia linguística é algo propício a todas as modalidades, ok? 
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Abração 

Professor 

JEANNINE {6} >  

O INTERNETÊS {6} > ESCRITA {10} > FALA {10} > ABREVIAÇÕES {10} > O PRINCÍPIO DA 

ECONOMIA LINGUÍSTICA {10} > ALGO PROPÍCIO {11} >  

Ø (TIVEMOS) {9}  >  

OCORRÊNCIAS DAS ESTRATÉGIAS REFERENCIAIS TURMA 9019 

Estratégias 

referenciais {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} 

Ocorrência 7 0 6 17 0 48 92 5 62 63 33 

Percentual 2,10 0 1,80 5,10 0 14,41 27,62 1,50 18,61 18,91 9,90 

TOTAL:  333 

ANÁLISE DAS CRS TURMA AT 9020 (Fórum 4)  

 

POSTAGEM 2 (P2)  Professor 

 

Querido aluno, a partir de agora, o nosso fórum temático ganha uma nova abordagem. Por isso, Øfiquem 

atentos às atividades que Øteremos até o encerramento deste fórum, ok? 

A nossa primeira discussão será a partir da leitura do texto que se encontra no link: 

http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/perguntas_respostas/linguagem-internet-celular/idioma-escrita-

abreviada-jovens-adolescentes.shtml 

ØLeia o texto, e Øcomente acerca do uso do internetês no seu cotidiano e no cotidiano das pessoas 

antenadas ao mundo moderno em pleno século XXI; 

ØLeve em consideração os seguintes aspectos:2 

  

1. O que é internetês? 
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2. Pode ser Øutilizado em todas as situações comunicativas? 

3. Há alguma relação com a oralidade? 

4. O futuro da Língua Portuguesa pode estar ameaçado? Por quê? 

  

Grande abraço! 

Professor 

 

O NOSSO FÓRUM TEMÁTICO {1} > NOVA ABORDAGEM {11} > ATIVIDADES {10} > (D)ESTE 

FÓRUM {7} 

 

Ø (FIQUEM) {9} > ATENTOS {11} >  

 

Ø (TEREMOS) {9}>  

 

A NOSSA PRIMEIRA DISCUSSÃO {4} > LEITURA DO TEXTO {10} > LINK {10}> O TEXTO 

{6}> O USO DO INTERNETÊS {10}> INTERNETÊS {6}> Ø (UTILIZADO) {9} > SITUAÇÕES 

COMUNICATIVAS {10}> RELAÇÃO COM A ORALIDADE {10}> O FUTURO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA {10}>  

 

Ø (LEIA) {9} > Ø (COMENTE) {9}> Ø (LEVE) {9} 

 

 

POSTAGEM 2 (P2) 

POLIANA 

 

ØGostei bastante do texto. Para mim Øserviu como um complemento do que já foi estudado nas aulas. O 

internetês é a linguagem usada para bate papo nas redes sociais. Essa linguagem não pode ser usada em 

qualquer situação pois ela é muito informal e ainda desconhecida por muitas pessoas. Eu mesma não 

conheço a maioria. Na internet ela não é considerada um erro e Øtem relação direta com a oralidade, pois 

Øsubstitui a mesma em tempo real. Porém na língua falada uma abreviação será impossível. A linguagem 

escrita e falada já se modificou muito ao longo do tempo, diversas palavras foram incorporadas ao nosso 

vocabulário assim como outras caíram em desuso . ØAcredito que ela venha a sofrer modificações e 

influências do internetês somente quando usada informalmente. 
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Ø (GOSTEI) {9} > EU {7} > Ø (ACREDITO) {9} >  

 

O TEXTO {4} > Ø (SERVIU) {9} > UM COMPLEMENTO {11} >  

 

O QUE {3} >  

 

O INTERNETÊS {6} > A LINGUAGEM {10} > BATE PAPO {10} > REDES SOCIAIS {10} > ESSA 

LINGUAGEM {7} > ELA {7} > MUITO INFORMAL {11} > DESCONHECIDA {11} > ELA {7} > 

UM ERRO {11} > Ø (TEM) > Ø (SUBSTITUI) > UMA ABREVIAÇÃO {10} > MODIFICAÇÕES 

{10} > INFLUÊNCIAS {10} > O INTERNETÊS {6} >  

 

A ORALIDADE {4} > A MESMA {7} > LÍNGUA FALADA  {10} >  

 

A LINGUAGEM ESCRITA E FALADA {4} > DIVERSAS PALAVRAS {10} > NOSSO 

VOCABULÁRIO {10} > OUTRAS {7} > ELA {7} >  

 

 

 

POSTAGEM 3 (P3) 

PROFESSOR 

Poliana, você afirma que na internet, essa linguagem não é considerada um erro. Entretanto, será que isso 

será possível em todos os contextos via internet? Em um email para um chefe, por exemplo? 

Grande abraço! 

Professor 

POLIANA {6} > VOCÊ {7} > 

ESSA LINGUAGEM {7} > UM ERRO {11} > ISSO {7}  

 

 

POSTAGEM 4 (P4) 

POLIANA 

Não Øconsidero essa linguagem um erro se Øestivermos nos comunicando informalmente com colegas e 

amigos . Ao nos comunicarmos com um chefe ou alguém de cerimônia, ela será um erro em qualquer 

situação, seja em internet ou qualquer outro documento. 
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Ø (CONSIDERO) >  

 

ESSA LINGUAGEM {6} > UM ERRO {11} > ELA {7} > UM ERRO {6} >  

 

Ø (ESTIVERMOS) {9} >  NOS {7} > NOS {7} >  

 

 

 

 

POSTAGEM 6 (P6) 

PROFESSOR 

Poliana, muito obrigado pelo esclarecimento! Isso mostra que Ødevemos sempre, via internet ou não, 

observar o contexto e o interlocutor, a fim de adaptarmos nossa mensagem, ok? 

Grande abraço! 

Professor 

ESCLARECIMENTO {4} > ISSO {7} >  

Ø (DEVEMOS) {9} > NOSSA MENSAGEM {7} >  

 

POSTAGEM 7 (P7) 

VANUZA 

O internetês é uma forma de linguagem usada principalmente em redes sociais,não sendo possível 

Øutilizar em todas situações comunicativas visto que é uma forma de escrita e informal, logo não ha 

relação com a oralidade. Não Øacredito que o futuro da Língua Portuguesa esteja ameaçado, desde que 

Øsaibamos como, onde e com quem utilizar essa forma de expressão. 

 

O INTERNETÊS {6} > UMA FORMA DE LINGUAGEM {10} > REDES SOCIAIS {10} > Ø 

(UTILIZAR) {9} > UMA FORMA DE ESCRITA {10} > INFORMAL {11} > ESSA FORMA DE 

EXPRESSÃO {7} >  

 

Ø (ACREDITO) {9} >  

 

O FUTURO DA LÍNGUA PORTUGUESA {6} > AMEAÇADO {11}  
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Ø (SAIBAMOS) {9} >  

 

POSTAGEM 8 (P8) 

PROFESSOR 

Vanuza, essa linguagem não é usada somente nas redes sociais, mas em muitos outros textos da internet, 

não Øacha? A questão é se isso já se tornou - ou irá se tornar - um padrão, o que Øacha? 

Abração 

Professor 

Vanuza {6} > Ø (acha) {9} > Ø (acha) {9} > 

Essa linguagem {7} > redes sociais {10} > outros textos da internet {10} > isso {7} > um padrão {10} >  

A questão {2} >  

 

 

POSTAGEM 9 (P9) 

VANUZA 

 

Professor, Øé usada também através de mensagens do celular, em fim Øacho que já Øvirou padrão em 

termos pelo menos para mim, pois por diversas vezes me peguei fazendo abreviações neste pequeno texto 

que estou enviando para o senhor, mas Øsei onde e com quem Øposso usar esse tipo de expressão. 

 

PROFESSOR {6} > O SENHOR {10} >  

 

Ø (É) {9} > MENSAGENS DO CELULAR {10} > Ø (VIROU) {9} > PADRÃO {11} > 

ABREVIAÇÕES {10} > ESSE TIPO DE EXPRESSÃO {7} >  

 

Ø (ACHO) {9} > ME {7} > Ø (SEI) {9} > Ø (POSSO) {9} >  

 

NESTE PEQUENO TEXTO {3} >  QUE {7} >  

 

 

POSTAGEM 10 (P10) 

PROFESSOR 



235 

 

Essa é a grande questão, Vanuza. Há diversos relatos de grandes empresários que também são surfistas 

nas horas vagas. Já Øimaginou se eles fechassem seus milionários negócios usando aquele vocabulário 

das ondas? 

A mesma relação Øpodemos estabelecer com o internetês, não é mesmo? 

Agora, Øveja que há uma nova proposta para este fórum, ok? 

Grande abraço! 

Professor 

ESSA {7} > A GRANDE QUESTÃO {4} >  

GRANDES EMPRESÁRIOS {1} > QUE {7} > SURFISTAS {11} > ELES {7} > SEUS MILIONÁRIOS 

NEGÓCIOS {7} > AQUELE VOCABULÁRIO DAS ONDAS {10} >  

Ø (IMAGINOU) {9} > Ø (VEJA) {9} >   

Ø (PODEMOS) {9} >  

 

POSTAGEM 11 (P11) 

MARCIO 

 

Lembrar do comentário: A língua é dinâmica, se transforma sempre”, (Maria Teresa.) Isto se dá a 

capacidade do ser humano de inovar. É bom acompanhar as mudanças que acontecem no mundo! 

ØTemos nossa língua oficial, mais cheio de dialetos diferentes (RAMIL, Kledir) 2003. O cuidado em 

PENEIRAR o "novo", (dialetos diferentes) deve ser o principal ponto de segurança pra não nos 

perdermos com as novidades que chegam. 

 

A LÍNGUA {4} > DINÂMICA {11} > SE {7} >  

 

ISTO {7} > AS MUDANÇAS {4} > QUE {7} > AS NOVIDADES {10} > QUE {7} > 

 

Ø (TEMOS) > NOS {7} >  

 

NOSSA LÍNGUA OFICIAL {4} > DIALETOS DIFERENTES {10} > O "NOVO" {10} >  O 

PRINCIPAL PONTO DE SEGURANÇA {10} >  
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POSTAGEM 12 (P12) 

PROFESSOR 

Caro Márcio, Øconcordo com você. Deve haver sempre uma peneira, no sentido de que Øprecisamos 

saber que linguagem utilizar a depender do contexto e do interlocutor, e isso também vale para a internet. 

O que Ø acha? 

Abração 

Professor 

 

CARO MÁRCIO {6} > VOCÊ {7} > Ø (ACHA) {9} >  

Ø (CONCORDO) {9} >  

Ø (PRECISAMOS) {9} >  

QUE LINGUAGEM {4} > ISSO {7} >  

 

POSTAGEM 13 (P13) 

MARCIO 

No meu caso: Em meu local de trabalho - (Escola técnica de Mídia e Educação - Programação de jogos - 

Edição e Produção), Øtenho contato o dia inteiro com Diretores, Professores, Coordenadores... que 

automaticamente pela formação deles e pela postura que passam, não Øposso me descuidar na maneira 

em que Ødevo me comunicar. Dependendo do ponto que venha a ultrapassar, a comunicação pode ficar 

quase nula. 

Obrigado e Boa tarde Professor! 

 

Ø (TENHO) {9} > Ø (POSSO) {9} > Ø (DEVO) {9} >  

 

DIRETORES {4} >  PROFESSORES {10} >  COORDENADORES {10} >  QUE {7} > DELES {7} >  

 

A COMUNICAÇÃO {4} > NULA {11} >  
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POSTAGEM 14 (P14) 

PROFESSOR  

Márcio, como dizia a minha avó: "Seguro morreu de velho"! ØTemos de ter o cuidado exato nessas 

situações. Sem contar que uma boa linguagem é um excelente cartão de visitas. 

Grande abraço 

Professor 

A MINHA AVÓ {1} > SEGURO {4} > VELHO {11} >  

Ø (TEMOS) {9} >  

UMA BOA LINGUAGEM {4} > UM EXCELENTE CARTÃO DE VISITAS {11} >  

 

POSTAGEM 15 (P15) 

ANNE 

 

1 O internetês é a linguagem característica das redes sociais como msn, orkut e até mesmo torpedos de 

celulares. Onde eu, por exemplo, costumo utilizar muito. 

 

2- Para mim, está bem claro que não é possível utilizar este tipo de linguagem em todas as situações 

comunicativas. Porém, Øtorna- se preocupante quando Øfalamos dos adolescentes, por exemplo. Tendo 

em vista que, se, alguns deles, não obtiverem uma boa estrutura escolar e/ou familiar, pode atrapalhar sua 

vida cotidiana, como realizar uma prova de vestibular. 

 

3- Não Øacho que tem e nem terá nenhuma relação com oralidade, principalmente porque Øé uma 

linguagem muito mais fácil de ser escrita do que falada. 

 

4- A Língua Portuguesa já sofreu muitas variações, mas apesar de, às vezes, Øutilizarmos algumas 

expressões como: "deleta tudo", não há uma consideração de ameaça. 

 

O INTERNETÊS {6} > A LINGUAGEM CARACTERÍSTICA DAS REDES SOCIAIS {10} > MSN 

{10} > ORKUT {10} > TORPEDOS DE CELULARES {10} > ESTE TIPO DE LINGUAGEM {7} > Ø 

(TORNA- SE) {9} > PREOCUPANTE {11} > Ø (É) {9} > UMA LINGUAGEM {6} >  

 

EU {3} > Ø (ACHO) {9} >  
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Ø (FALAMOS) {9} >  Ø (UTILIZARMOS) {9} >  

 

OS ADOLESCENTES {4} > ALGUNS DELES {7} > SUA VIDA COTIDIANA {7} >  

 

A LÍNGUA PORTUGUESA {6} > MUITAS VARIAÇÕES {10} > ALGUMAS EXPRESSÕES {10} >  

 

 

POSTAGEM 16 (P16) 

PROFESSOR  

Anne, você, por exemplo, afirma usar muito o internetês, mas Øconsegue escrever muito bem sem ele. Na 

verdade, Øacreditamos que um usuário competente da língua é aquele que consegue se comunicar com 

eficiência em qualquer situação comunicativa. Alguém que saiba, por exemplo, usar o internetês, mas 

também a norma culta. O que você acha? 

Abração 

Professor 

ANNE {6} > VOCÊ {7} > Ø (CONSEGUE) {9} > VOCÊ {7} >  

O INTERNETÊS {6} > ELE {7} > O INTERNETÊS {6} >  

UM USUÁRIO COMPETENTE DA LÍNGUA {4} > AQUELE {7} > QUE {7} > SE {7} > ALGUÉM 

{7} >  

Ø (ACREDITAMOS) {9} >  

A NORMA CULTA {6} >  

 

 

POSTAGEM 17 (P17) 

ANNE 

Com certeza. ØLidamos com muitas pessoas, situações e lugares todos os dias. Citando mais um exemplo 

meu, Øposso dizer que Øpreciso saber me comunicar de muitas formas. ØTrabalho diretamente com o 

público e internet todos os dias mas, também, Øpreciso entregar muitos relatórios importantes. 

 

Ø (LIDAMOS) {9} > Ø (POSSO) {9} > Ø (PRECISO) {9} > ME {7} > Ø (TRABALHO) > Ø 

(PRECISO) {9} >  
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POSTAGEM 18 (P18) 

 

ANNE 

 

Inclusive, na Aula 5 de Análise Textual, tem uma frase que mostra exatamente o que Øestamos falando. 

"O autor de textos tem de levar em conta a situação e a quem a mensagem será dirigida. 

 

UMA FRASE {4} > QUE {7} >  

 

Ø (ESTAMOS) {9} >  

 

O AUTOR DE TEXTOS {1} >  

 

A MENSAGEM {4} >  

 

 

 

 

POSTAGEM 19 (P19) 

PROFESSOR  

É exatamente esse o princípio que todos deveriam seguir, mas sem perder a identidade... 

Grande abraço! 

Professor 

ESSE {7} > O PRINCÍPIO {4} > QUE {7} > 

TODOS {8} >  

 

POSTAGEM 20 (P20) 

JOSELITA 
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Bom, Øli o texto e Øachei muito interessante no que diz respeito ao internetês ( Língua de Internet) 

presente nas redes sociais, saite, bate papo, msn, orkut etc. Essa linguagem é mais utilizada entre os 

jovens e adolescentes, como uma forma mais rápida e curta de se comunicar, mas vale ressaltar que o uso 

dessas abreviações não deve ser utilizada em situações que exijam formalidade. O internetês não tem 

relação com a oralidade pois o uso é na forma de escrita e não falada. Não Øacho que o uso do internetês 

possa prejudicar a Língua Portuguesa, pois a língua é dinâmica, se transforma sempre, mas vale lembrar 

que o internetês é usado na escrita e não na fala por isso não tem como prejudicar. 

Ø (LI) {9} > Ø (ACHEI) {9} > Ø (ACHO) {9} >   

O TEXTO {4} > MUITO INTERESSANTE {11} >  

O INTRNETÊS {6} >  LÍNGUA DE INTERNET {10} > REDES SOCIAIS  {10} > SAITE {10} > 

BATE PAPO {10} >  MSN {10} > ORKUT {10} > ESSA LINGUAGEM {7} > UMA FORMA MAIS 

RÁPIDA E CURTA {11} > O USO DESSAS ABREVIAÇÕES {10} > O INTERNETÊS {6} > O USO 

{6} > O USO DO INTERNETÊS {6} > O INTERNETÊS {6} >  

A LÍNGUA PORTUGUESA {6} > A LÍNGUA {6} > DINÂMICA {11} > SE {7} >  

 

POSTAGEM 21 (P21) 

PROFESSOR 

Joselita, assim como Øpedi a outros colegas, por que você acha que jovens e adolescentes usam mais essa 

linguagem do que outras pessoas? Além disso, não Øpoderíamos considerar que tanto a fala como o 

internetês utilizam-se de economia linguística? Não seria isso uma relação entre elas? 

Abração 

Professor 

 

JOSELITA {6} > VOCÊ {7} >  

Ø (PEDI) {9} >  

JOVENS E ADOLESCENTES {6} >   
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ESSA LINGUAGEM {7} > O INTERNETÊS {6} > ELAS {7} >  

Ø (PODERÍAMOS) {9} >  

ECONOMIA LINGUÍSTICA {4} > ISSO {7} >  

A FALA {6} > ELAS {7} >  

 

POSTAGEM 22 (P22) 

JOSELITA 

Professor, eu acho que é porque os jovens e adolescentes tem mais facilidade em se adaptar a códigos e 

simbolos. Tanto a fala quanto o internetês faz o uso da economia de palavras por isso Øconcordo com o 

Sr. Øacho que essa é a relação entre as duas. 

EU {7} > Ø (CONCORDO) {9} > Ø (ACHO) {9} >  

OS JOVENS E ADOLESCENTES {6} >  

O INTERNETÊS {6} > ECONOMIA DE PALAVRAS {10} > ESSA {7} >  

 

 

POSTAGEM 23 (P23) 

PROFESSOR 

Joselita, todos nós temos a possibilidade de nos adaptar. Aliás, Øé uma característica humana, caso 

contrário, Ømorreríamos. 

O mesmo acontece no que concerne à linguagem. ØVou dar um exemplo: minha mãe, depois de muitos 

anos, voltou a estudar e a trabalhar, usando o computador todos os dias. Hoje, ela já se utiliza dos 

diversos códigos do internetês... 

Abração 

Professor 
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TODOS NÓS {8} > NOS {7} > Ø (MORRERÍAMOS) {9} >  

A POSSIBILIDADE {1} > Ø (É) {9} > UMA CARACTERÍSTICA HUMANA {10} > O MESMO {7} 

>  

Ø (VOU) >  

MINHA MÃE {3} > ELA {7} > SE {7} >  

 

OCORRÊNCIAS DAS ESTRATÉGIAS REFERENCIAIS TURMA 9020 

Estratégias 

referenciais {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} 

Ocorrência 5 1 4 21 0 32 62 2 52 47 20 

Percentual 2,03 0,40 1,62 8,53 0 13 25,20 0,81 21,13 19,10 8,13 

TOTAL: 246 

 

ANÁLISE DAS CRS TURMA LINGUÍSTICA 9001 (Fórum 5) 

 

POSTAGEM 1 (P1) PROFESSOR 

 

FÓRUM 1 DE LINGUÍSTICA 

 

Caro aluno, agora Øvamos discutir os tópicos das aulas de 1 a 5. Abaixo, você poderá ver os tópicos 

dessas aulas. A partir deles, você poderá: 

1. Postar seus comentários a respeito desses assuntos;  

2. Postar textos, vídeos, links em geral como exemplo ou como proposta de discussão; 

3. Listar suas dúvidas A PARTIR do que você viu nas aulas; 

4. Comentar as postagens propostas pelos colegas. 

Lembre-se de que este fórum é de DISCUSSÃO, ou seja, Ø vamos construir os tópicos JUNTOS. 

Abração 

Professor 
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 Ø (VAMOS) {9} > Ø (VAMOS) {9} > 

VOCÊ {7} > VOCÊ {7} > VOCÊ {7} > SE {7}  

ESTE FÓRUM {7} > DISCUSSÃO {10} >  

 

POSTAGEM 2 (P2) 

ALBERTO 

aula 1-grandes são os traços característicos da linguagem humana, qual seriam esses traços e sua 

importância para a linguística. 

aula 2-de acordo com Sausurre e suas obras qual foi a sua contribuição para a linguística . 

 O que se entende por dicotomia em Sausurre. 

 

OS TRAÇOS CARACTERÍSTICOS DA LINGUAGEM HUMANA {4} > GRANDES {11} > ESSES 

TRAÇOS {7} > SUA IMPORTÂNCIA {7} >  

QUAL {3} > SUA CONTRIBUIÇÃO {7} >  

O QUE {3} > SE  {7} >  DICOTOMIA EM SAUSURRE {10} >  

 

POSTAGEM 3 (P3) PROFESSOR 

Caro Alberto, os traços característicos da linguagem humana estão especificados na própria aula, como a 

possibilidade de sistematização, que tal Ødestacá-los e Øpropor uma reflexão no fórum? Quanto à 

dicotomia, Saussure baseia sua teoria em várias delas, a primeira é língua e fala (langue e parole), mas eu 

daria a seguinte tradução: língua e discurso, ou seja, aquilo que é da estrutura linguística e aquilo que está 

no entorno textual. 

Grande abraço! 
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Professor 

 

OS TRAÇOS CARACTERÍSTICOS DA LINGUAGEM HUMANA {6} > LOS {7} >  

Ø (DESTACA) {9} > Ø (PROPOR) {9} > EU {7} >  

SAUSSURE  {6} > DICOTOMIA {10} >  SUA TEORIA {7} >  DELAS {7} > A PRIMEIRA {10} > 

LÍNGUA E FALA (LANGUE E PAROLE) {10} >  

LÍNGUA E DISCURSO {4} > AQUILO {7} > QUE {7} > AQUILO {7} > QUE {7} > 

 

POSTAGEM 4 (P4) 

SILVANA 

Caro colega e Professor Fábio, 

ØConsiderando que a Linguística “é a ciência que investiga os fenômenos relacionados à linguagem 

verbal humana e que busca determinar os princípios e as características que regulam as estruturas das 

línguas” aula 1, me fez direcionar para LIBRAS que não é uma linguagem verbal, no entanto 

Øapresentam modalidades de escrita específica do grupo, isto é uma sistematização. Na mesma aula 

Øencontrei que o “Linguista estuda a linguagem humana”, logo ele também estuda LIBRAS. ØPoderia 

me explicar porque foi apresentada somente relacionada à linguagem verbal? 

Bom final de semana! 

  

Ø (CONSIDERANDO) {9} > ME {7} > Ø (ENCONTREI) {9} >  ME {7} >  

A LINGUÍSTICA {6} > CIÊNCIA {11} > QUE {7} > QUE {7} >  

OS FENÔMENOS RELACIONADOS À LINGUAGEM VERBAL HUMANA {4} > OS PRINCÍPIOS 

E AS CARACTERÍSTICAS {10} > QUE {7} > AS ESTRUTURAS DAS LÍNGUAS {10} > A 

LINGUAGEM HUMANA” {6} > LINGUAGEM VERBAL {6} >  

LIBRAS {4} > QUE {7} > UMA LINGUAGEM VERBAL {11} > Ø (APRESENTAM) {9} > 

MODALIDADES DE ESCRITA ESPECÍFICA DO GRUPO {10} > UMA SISTEMATIZAÇÃO {10} > 

LIBRAS  {6}  
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LINGUISTA {4} > ELE {7} >  

Ø (PODERIA) {9} >  

 

POSTAGEM 5 (P5) 

Silvana, você acha que a LIBRAS possui escrita ou, os usuários de LIBRAS, ao escreverem, utilizam-se 

da língua oficial de seu país? Além disso, é uma língua bem icônica, simbólica, uma vez que os gestos 

traduzem frases inteiras ou até mesmo situações, mas não palavras, ok? 

Abração 

Professor 

SILVANA {6} > VOCÊ {7} >  

A LIBRAS {6} > UMA LÍNGUA BEM ICÔNICA {11} > SIMBÓLICA {11} > OS GESTOS {10} > 

FRASES INTEIRAS {10} > SITUAÇÕES {10} > PALAVRAS {10}   

OS USUÁRIOS DE LIBRAS {4} > A LÍNGUA OFICIAL DE SEU PAÍS {10} >  

 

POSTAGEM 7 (P7) 

 

SILVANA 

 

Professor Fábio, 

A minha dúvida foi referente a sistematização da escrita. Exemplo ausência de marcas para gênero e 

número, coloca-se, ausência de concordância verbal, tudo que precisa de datilologia escreve-se em caixa 

alta separado por hífen, entre outros. Eles usam a língua oficial quando Øescrevem só que num sistema 

diferente do nosso. A gramática é diferente. Quando eles escrevem uma palavra que é gestual, essa 

palavra é escrita em maiúscula. Por isso a minha pergunta: LIBRAS também é escrita. 

Abraços, 
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A MINHA DÚVIDA {4} > A SISTEMATIZAÇÃO DA ESCRITA {10} > AUSÊNCIA DE MARCAS 

PARA GÊNERO E NÚMERO {10} > AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA VERBAL {10} > TUDO 

{7} > QUE {7} >  

 

ELES {3} > Ø (ESCREVEM) {9} >  ELES {7} >  

 

A LÍNGUA OFICIAL {6} >  

 

UM SISTEMA DIFERENTE DO NOSSO {10} > A GRAMÁTICA {10} > DIFERENTE {11} > 

LIBRAS {6} > UMA PALAVRA {10} > QUE {7} > GESTUAL {11} > ESSA PALAVRA {7} >  

  

 

 

 

POSTAGEM 8 (P8) PROFESSOR 

Não, Silvana. Se eu entendi bem sua pergunta, LIBRAS é uma língua por  ser um sistema de signos, ou 

seja, os gestos são sistematizados ao ponto de Øpoderem ser, inclusive, analisados e, obviamente, 

entendidos por uma comunidade linguística. Todavia, não Øpossui escrita, quando os surdos escrevem, o 

Øfazem na língua de seu país. Eu tenho alunos surdos que usam LIBRAS, mas Øescrevem em Português, 

pois Øforam alfabetizados em Português, ok? 

Abração 

Professor 

SILVANA {6} > SUA PERGUNTA {7} >  

EU {7} > EU {7} >  

LIBRAS  {6} > UMA LÍNGUA {11} > UM SISTEMA DE SIGNOS {11} > OS GESTOS {6} > 

SISTEMATIZADOS {11} > Ø (PODEREM) {9} > Ø (POSSUI) {9} > LIBRAS {6} > 

UMA COMUNIDADE LINGUÍSTICA {4} >  OS SURDOS {10} > Ø (FAZEM) {9} >  A LÍNGUA DE 

SEU PAÍS {10} >  

ALUNOS SURDOS {4} > QUE {7} > Ø (ESCREVEM) {9} >  Ø (FORAM) {9} >   

 

POSTAGEM 9 (P9) 
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SILVANA 

 

Professor Fábio, 

OK. Agora Øestá bem claro, inclusive depois de Øestudar mais um pouco, Øcheguei exatamente a esta 

conclusão, que mesmo sendo a escrita do grupo diferente, eles escrevem em Português. E as dicotomias 

de Ferdinand são as mesmas para o surdo e os ouvintes.  

Abraços, 

 

Ø (ESTÁ) {9} > AS DICOTOMIAS DE FERDINAND {6} >  

 

Ø (ESTUDAR) {9} > Ø (CHEGUEI) {9} >  

 

ELES {7} >  

 

POSTAGEM 10 (P10) PROFESSOR 

Silvana, Saussure se refere à linguagem verbal humana, por isso incluem-se todas as línguas em sua 

teoria, ok? 

Grande abraço! 

Professor 

SAUSSURE {6} > > SUA TEORIA {7} >  

LINGUAGEM VERBAL HUMANA {4} > TODAS AS LÍNGUAS {10} >  

 

POSTAGEM 11 (P11) 

ALBERTO  

 

Bom a LIBRAS já e uma linguagem oficial no Brasil, pois já existe ate pós-graduação em libras, mas se 

tratando de linguística não Øentraria no rol pois se entende como língua particularizada e escrita 

expressando se com letras e formando palavras, como o mestre falou, os sinas expressão frases e ate 

assuntos o que não estaria no contexto de linguística. 

 

A LIBRAS {6} > UMA LINGUAGEM OFICIAL {10} > Ø (ENTRARIA) {9} > LÍNGUA 

PARTICULARIZADA {11} > O QUE {7} >  

 

PÓS-GRADUAÇÃO EM LIBRAS {4} >  
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O MESTRE {11} >  

 

 

 

POSTAGEM 12 (P12) PROFESSOR 

Silvana, Øveja minha resposta a você e ao colega Alberto. Depois, Øfaça suas ponderações, ok? 

Abraço! 

Professor Fábio Simas 

 

SILVANA {6} > Ø (VEJA) {9} > VOCÊ {7} > Ø (FAÇA) {9} > SUAS PONDERAÇÕES {7} >  

 

 

 

 

POSTAGEM 13 (P13) PROFESSOR 

 

Alberto, língua oficial é aquela que é imposta por lei. Não Øparece ser o caso da LIBRAS, que nasce da 

necessidade de determinada comunidade linguística se comunicar - os surdos. A Linguística não é 

exclusiva do Português, mas de todas as línguas. Levando em conta o postulado saussureano de que 

´língua é um sistema de signos, Øpodemos verificar que Øpodemos sistematizar os signos da LIBRAS, 

tanto quanto Øfazemos em qualquer outra língua, não é mesmo? 

Abração 

Professor 
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LÍNGUA OFICIAL {6} > AQUELA {7} > QUE {7} > IMPOSTA POR LEI {11} > Ø (PARECE) {9} >  

LIBRAS {6} > QUE {7} >  LIBRAS {6} >  

DETERMINADA COMUNIDADE LINGUÍSTICA {4} > OS SURDOS {10} >  

A LINGUÍSTICA {6} > EXCLUSIVA DO PORTUGUÊS {11} > LÍNGUA {10} > UM SISTEMA DE 

SIGNOS {10} >  

 Ø (PODEMOS) {9} > Ø (PODEMOS) {9} > Ø (FAZEMOS) {9} >  

 

 

POSTAGEM 14 (P14) 

ALBERTO 

 

A linguagem humana manifesta uma intenção do indivíduo que possui consciência e um aparelho físico 

usado pra falar. Nenhuma outra espécie se aproxima da complexidade da linguagem desenvolvida pelo 

homem. ØPodemos citar alguns traços característicos: Canal vocal auditivo, intercambialidade, 

especialização, semanticidade, arbitrariedade, caráter discreto, distanciamento, criatividade, tradição, 

prevaricação, reflexividade e aprendibilidade. 

 

A LINGUAGEM HUMANA {6} > UMA INTENÇÃO {10} > COMPLEXIDADE DA LINGUAGEM 

DESENVOLVIDA PELO HOMEM {10} > ALGUNS TRAÇOS CARACTERÍSTICOS {10} > CANAL 

VOCAL AUDITIVO {10} > INTERCAMBIALIDADE {10} > ESPECIALIZAÇÃO {10} > 

SEMANTICIDADE {10} > ARBITRARIEDADE {10} > CARÁTER DISCRETO {10} > 

DISTANCIAMENTO {10} > CRIATIVIDADE {10} > TRADIÇÃO {10} > PREVARICAÇÃO {10} > 

REFLEXIVIDADE  {10} > APRENDIBILIDADE {10} > 

 

INDIVÍDUO {4} > QUE {7} > CONSCIÊNCIA {10} > UM APARELHO FÍSICO {10} > NENHUMA 

OUTRA ESPÉCIE {7} >  

 

Ø (PODEMOS) {9} >   

 

 

 

POSTAGEM 15 (P15) PROFESSOR 
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Certamente, Alberto, por isso Øsomos superiores aos animais, por exemplo, que não possuem linguagem. 

ØVeja que Øtemos outra "provocação" destacada em azul, ok? 

 

Grande abraço! 

Professor 

 

ALBERTO {6} > Ø (VEJA) {9} >  

 

Ø (SOMOS) {9} >  SUPERIORES AOS ANIMAIS {11} > Ø (TEMOS) {9} >  

 

 

POSTAGEM 16 (P16) 

MARIA 

 

Aula 1- Muitos confundem a linguística com a gramática, por Øacharem que ambas tratam do mesmo 

objetivo: a língua. Linguística: analisa e descreve o uso da língua, Øtrabalha com a noção de adequado e 

inadequado, Øtem caráter científico. ØEstuda a linguagem humana oral ou escrita. O gramático 

normativo mostra aquilo que ele pensa que é correto, independente de uma pessoa utilizar ou não. Toda 

língua do mundo está em evolução contínua, a mudança linguística é universal.  

 

  

MUITOS {8} > Ø (ACHAREM) {9} >  

 

A LINGUÍSTICA {6} > A LÍNGUA {10} > O USO DA LÍNGUA {10} > Ø (TRABALHA) {9} > A 

NOÇÃO DE ADEQUADO E INADEQUADO {10} > Ø (TEM) {9} >  CARÁTER CIENTÍFICO {11} > 

Ø (ESTUDA) {9} > A LINGUAGEM HUMANA ORAL OU ESCRITA {10} >  

 

A GRAMÁTICA {6} > A LÍNGUA {10} > O GRAMÁTICO NORMATIVO {10} > ELE {7} >  

UMA PESSOA {2} >  

 

TODA LÍNGUA DO MUNDO {4} > EVOLUÇÃO CONTÍNUA {11} > A MUDANÇA LINGUÍSTICA 

{10} > UNIVERSAL {11} >  

 

 

POSTAGEM 17 (P17) PROFESSOR 

Maria Adelia, obrigado por sua participação! Entretanto, por que será importante estudar Linguística, uma 

vez que Øestamos estudando para Øsermos professores de gramática? O que você acha? 
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Grande abraço! 

Professor 

 

MARIA ADELIA {6} > SUA PARTICIPAÇÃO {7} > VOCÊ {7} >  

Ø (ESTAMOS) {9} > Ø (SERMOS) {9} > PROFESSORES DE GRAMÁTICA {10} >  

 

POSTAGEM 18 (P18) 

MARIA 

 

Partindo do pressuposto de que é possível estudar e descrever a variação, e que a variação está 

intimamente relacionada a fatores estruturais e sociais. Estudar sob a nova perspectiva de ensino, o da 

pedagogia da variação linguística, contraposta com a educação de língua portuguesa tradicional, o ensino 

de gramática e norma-padrão. 

 

O PRESSUPOSTO {4} > QUE {7} > POSSÍVEL {11} >  

 

A VARIAÇÃO {4} > A VARIAÇÃO {6} > FATORES ESTRUTURAIS E SOCIAIS {10} > 

 

 

 

 

 

POSTAGEM 19 (P19) PROFESSOR 

Maria, nesse sentido, a Linguística é uma ciência auxiliar ao ensino como um todo, mas a pergunta 

continua: em que sentido a Linguística auxilia ou pode auxiliar na interpretação de textos? 

Grande abraço! 

Professor  

 

A LINGUÍSTICA {6} > UMA CIÊNCIA AUXILIAR AO ENSINO {11} > A LINGUÍSTICA {6} > 
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A PERGUNTA {1} > INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS {10} >  

 

 

 

POSTAGEM 20 (P20) 

MARIA 

 

Bem professor, Øacredito que seja porque a gramática é uma doutrina, um livro que estabelece se uma 

coisa esta certa ou errada, não Ødá a possibilidade de questionamento.  Já a linguística nos dá a 

possibilidade de Øolharmos a linguagem com uma visão que vai além de uma coisa certa ou errada, um 

olhar de todas as possibilidades de análise de uma linguagem, um olhar científico, sem o julgamento de 

valores, e sim o uso de uma forma adequada e inadequada.  OK?  

Abraços! 

Adélia 

 

Ø (ACREDITO) {9} >  

A GRAMÁTICA {6} > UMA DOUTRINA  {11} > UM LIVRO {10} > QUE {7} > Ø (DÁ) {9} >   

UMA COISA {2} > CERTA OU ERRADA {11} > UMA COISA CERTA OU ERRADA {6} >  

A LINGUÍSTICA {6} > UMA VISÃO {10} >  QUE {7} > O USO DE UMA FORMA ADEQUADA E 

INADEQUADA {10} >  

 

POSTAGEM 21 (P21) PROFESSOR 

Exatamente, Maria Adelia! ØVeja que, agora, Øtemos outras provocações para este fórum, ok? 

Grande abraço! 

Professor 
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MARIA ADÉLIA {6} > Ø (VEJA) {9} >  

Ø (TEMOS) {9} >  

 

 

POSTAGEM 22 (P22) 

MARCOS 

 

Boa noite, professor. 

ØGostaria de confirmar uma ideia com o senhor: ØPodemos assegurar que os estudos linguísticos 

passaram a ser compreendidos como processo social a partir de Sausurre, visto que outrora a língua era 

percebida como um conjunto de regras e normas?  

Abraço. 

Ø (GOSTARIA) {9} >  

Ø (PODEMOS) {9} >   

OS ESTUDOS LINGUÍSTICOS {4} > PROCESSO SOCIAL {11} >  

A LÍNGUA {6} > UM CONJUNTO DE REGRAS E NORMAS {11} >  

 

  

POSTAGEM 23 (P23) PROFESSOR 

Não, Marcos. Para Saussure, a língua é um conjunto de signos. O social está na parole e não na langue. 

Para Saussure, a langue é coletiva, por isso Øpode ser estudada, já a parole é individual, por isso não 

Øpode ser estudada. Exatamente pelo fato de incluir questões extralinguísticas, ok? 

Grande abraço! 

Professor 
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A LÍNGUA {6} > UM CONJUNTO DE SIGNOS {11} > LANGUE {10} > A LANGUE {6} > 

COLETIVA {11} > Ø (PODE) {9} >  

O SOCIAL {4} > PAROLE {10} > A PAROLE {6} > INDIVIDUAL {11} > Ø (PODE) {9} > 

QUESTÕES EXTRALINGUÍSTICAS {10} >  

 

POSTAGEM 24 (P24) 

MARCOS 

ØEntendo, Fábio. 

No entanto, não Øsei se me expressei corretamente, mas a partir de Saussure, a língua não passa a ser 

observada sob uma ótica mais interacionista ao que antes apregoado com a gramática normativa, por 

exemplo?  

 Obrigado, professor.  

Abraço! 

Ø (SEI) {9} > ME {7} >  

A LÍNGUA {6} > UMA ÓTICA MAIS INTERACIONISTA {10} >  

 

 

POSTAGEM 25 (P25) PROFESSOR 

Marcos, para os estudos linguísticos, interacional é o que leva em conta a interação, ou seja, o contexto de 

produção, os interlocutores, o que seria a parole de Saussure, e não a langue, ok? ØPoderíamos dizer que 

a linguagem ganhou um outro enfoque, menos prescritivo e mais descritivo. 

Grande abraço! 

Professor 

INTERACIONAL {4} > O {7} > A INTERAÇÃO {10} > O CONTEXTO DE PRODUÇÃO {10} >  OS 

INTERLOCUTORES {10} > O {7} > A PAROLE DE SAUSSURE {10} >  
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Ø (PODERÍAMOS) {9} >  

A LINGUAGEM {6} >  OUTRO ENFOQUE {10} > MENOS PRESCRITIVO {11} > MAIS 

DESCRITIVO {11} >  

 

POSTAGEM 26 (P26) 

MARCOS 

Bom dia, professor. 

O "menos prescritivo e mais descritivo" a que o senhor faz referência diria respeito, por exemplo, à 

apregoação de menos regras em torno da língua e maior atenção e inserção em campo teórico de seus 

fenômenos pragmáticos? 

Att. 

MENOS PRESCRITIVO {6} > MAIS DESCRITIVO {6} > A {7}  

O SENHOR {10} >  

 

POSTAGEM 27 (P27) PROFESSOR 

Não exatamente, Marcos. O que eu quero dizer é que a linguística muda o enfoque que se dá à língua, 

menos prescritivo e mais descritivo, exatamente por conta de seu caráter científico, ok? 

Grande abraço! 

Professor 

EU {7} >  

A LINGUÍSTICA {6} > ENFOQUE {10} > QUE {7} > MENOS PRESCRITIVO {6} > MAIS 

DESCRITIVO {6} > SEU CARÁTER CIENTÍFICO {7} >  

 

POSTAGEM 28 (P28) 
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MARCOS 

ØEntendi, então, professor! Por conta do status científico adquirido!  

Muito obrigado pelos esclarecimentos! 

Abraços. 

Ø (ENTENDI) {9} >  

 

POSTAGEM 29 (P29) 

MARCIA 

A linguística é importante?  Sim, Øé a ciência que estuda a linguagem verbal humana.   Toda a história do 

homem sobre a terra constitui permanente esforço de comunicação. Desde o momento em que os homens 

passaram a viver em sociedade, seja pela reunião de famílias, seja pela comunidade de trabalho, a 

comunicação tornou-se imperativa. Isto porque somente através da comunicação os homens conseguem 

trocar idéias e experiências. O nível de progresso nas sociedades humanas pode ser atribuído, com 

razoável margem de segurança, à maior ou menor capacidade de Comunicação entre o povo, pois o 

próprio conceito de nação se prende à intensidade, variedade e riqueza das comunicações humanas. 

Fica a sugestão do texto: "O fantástico mundo da linguagem" no link: 

http://www.aldobizzocchi.com.br/artigo5.asp. 

Em referência às aula 1 a 5 recomendo o resumo bem explicado da página: 

http://www.infoescola.com/portugues/linguistica/ 

A LINGUÍSTICA {6} > IMPORTANTE {11} > Ø (É) {9} > A CIÊNCIA {11} >  QUE {7} >  

A LINGUAGEM VERBAL HUMANA {4} >  

TODA A HISTÓRIA DO HOMEM SOBRE A TERRA {4} > PERMANENTE ESFORÇO DE 

COMUNICAÇÃO {10} > OS HOMENS {6} > O NÍVEL DE PROGRESSO NAS SOCIEDADES 

HUMANAS {10} > CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO ENTRE O POVO {6} > O PRÓPRIO 

CONCEITO DE NAÇÃO {10} > INTENSIDADE, VARIEDADE E RIQUEZA DAS 

COMUNICAÇÕES HUMANAS {10} >  

 

http://www.aldobizzocchi.com.br/artigo5.asp
http://www.infoescola.com/portugues/linguistica/
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POSTAGEM 30 (P30) 

PROFESSOR 

Márcia, valeu pelas dicas! ØVamos aguardar a intervenção dos colegas. Entretanto, seguem, novamente, 

algumas dicas, ok? 

 

COMO PARTICIPAR DOS FÓRUNS 

 

Você deve participar de acordo com o que achar mais pertinente. A única obrigatoriedade é que suas 

postagens sejam pertinentes, ou seja, Ø contenham algo das aulas e com a devida reflexão ou dúvida, ok? 

Não há necessidade de comentar as aulas, mas sim de propor alguma reflexão destacando, por exemplo, 

aquilo que mais chamou a sua atenção ou aquilo no qual você teve dúvidas, etc., ok? Você pode, ainda, 

verificar as "provocações" feitas pelo professor e as tomar como ponto de partida, por exemplo. 

Abração 

Professor 

VOCÊ {7} > VOCÊ {7} > VOCÊ {7} >  

A ÚNICA OBRIGATORIEDADE {1} > SUAS POSTAGENS {10} > PERTINENTES {11} > Ø 

(CONTENHAM) {9} > A DEVIDA REFLEXÃO OU DÚVIDA {10} >  

ALGO DAS AULAS {4} > ALGUMA REFLEXÃO {10} > AQUILO QUE {7} > AQUILO NO QUAL 

{7} >  

 

POSTAGEM 31 (P31) 

MARCIA 

Caro professor, não Øentendi.  Minha participação não foi pertinente à matéria? Não Ødestaquei o que 

mais me chamou atenção?  A importância da linguística? Até mesmo Øinseri um texto o qual está na aula 

5 e mais, quando Ørespondi o Fórum, ainda não havia assistido a aula 5, fato este em que Øfiquei muito 

surpresa visto ter inserido um texto como recomendação e ele foi recomendado pela própria matéria, este 

texto não é pertinente? 

Apesar de não Øter comentado as aulas, elas são excelentes, bem explicativas e de fácil entendimento. 
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ØInsisto ainda em inserir um texto que resume bem sintagma e paradigma: 

http://www.slideshare.net/JoaoHenriqueFerreira/paradigma-e-sintagma 

 Ø (ENTENDI) {9} > MINHA PARTICIPAÇÃO {7} > PERTINENTE {11} > Ø (DESTAQUEI) {9} > 

ME {7}  > Ø (INSERI) {9} > Ø (RESPONDI) {9} > Ø (FIQUEI) {9} > SURPRESA {11} > Ø (TER) 

{9} > Ø (INSISTO) {9} >  

O QUE {3} >  A IMPORTÂNCIA DA LINGUÍSTICA {6} >  

UM TEXTO {4} > O QUAL {7} > UM TEXTO {6} > ELE {7} > ESTE TEXTO {7} > PERTINENTE 

{11} > UM TEXTO {6} > QUE {7} >  

AS AULAS {4} > ELAS {7} > EXCELENTES {11} > EXPLICATIVAS {11} > FÁCIL 

ENTENDIMENTO {11} >  

 

POSTAGEM 32 (P32) 

PROFESSOR 

Marcia, seu texto foi totalmente pertinente, relevante. Entretanto, o que Øpropomos é que, a partir de suas 

considerações, Øpossamos criar alguma "discussão", reflexão, ok? 

Grande abraço! 

Professor 

SEU TEXTO {6} > PERTINENTE {11} > RELEVANTE {6} >  

Ø (PROPOMOS) {9} > Ø (POSSAMOS) {9} >  

 

OCORRÊNCIAS DAS ESTRATÉGIAS REFERENCIAIS TURMA 9001 (LINGUÍSTICA) 

Estratégias 

referenciais {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} 

Ocorrência 2 2 4 24 0 53 70 1 56 75 39 

Percentual 0,61 0,61 1,22 7,36 0 16,25 21,42 0,30 17,17 23 11,96 
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TOTAL: 326 

 

 

ANEXO B – TRANSCRIÇÃO DOS VÍDEOS DO PROGRAMA ESTÚDIO I 

 

Vídeo 1 – Programa Estúdio I 

 

Tema – Milton Nascimento – Nada será como antes 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=X_rVCM_pgOg 

 

Maria Beltrão: Aproveitando aqui o elenco do espetáculo em homenagem ao Milton Nascimento o 

Internauta Carlos Alexandre pergunta aqui a mim e aos comentaristas qual sua música de Milton 

Nascimento Preferida? Primeiro, Luiz Fernando: 

 

Luiz Fernando: Øacho que Øé “Ponta de areira” 

 

Maria Beltrão: Ih.. ØAdoro! Clarinha: 

 

Clarinha: ØØacho que Øvou ficar com Caçador de Mim, mas eu amo “Guardanapo de Papel também. 

 

Maria Beltrão: Qual Øé “Guardanapo de Papel”? 

 

Clarinha: Ah, uma linda, não Øfez tanto sucesso...É assim: “Minha cidadeØtempoetas... 

 

Maria Beltrão: Ah! Eu sei qual é... 

 

Clarinha: “...tem cantores..nã nã nã...” ØØacho linda! 

 

Maria Beltrão: Que linda! Quer vir pra cá? (risos) Mas, gente, não Øé linda? 

 

Clarinha: Øfiquei com vergonha... 

 

Maria Beltrão: Xexéo! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=X_rVCM_pgOg
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Xexéo: Øé quase impossível resolver isso, né, Maria? Mas eu Øvou ficar com a primeira que eu ouvi na 

vida que foi “Canção do Sal”, numa gravação da Elis. 

 

Maria Beltrão: Øcanta também, Xexéo... 

 

Xexéo: “Trabalhando o sal Øé o suor que me sai...” 

 

Maria Beltrão: Ai que lindo! (risos) A minha, advinha? “Maria, Maria” Øé lógico! Øolha aqui, Maria 

Bravo, Øacho que o mínimo que você pode fazer por mim Øé Øcantar um pouquinho, que eu já sei que 

Øé você que Øcanta Maria, Maria, não é? 

 

Maria Bravo: Øsou eu, Øsou eu. 

 

Maria Beltrão: Com a virgem nas mãos? Não Øtem isso? 

 

Maria Bravo: Não, ela tá aqui na blusa, olha. 

 

Maria Beltrão: Ah, na blusa... Øpensei que Øera no colinho assim... 

 

Maria Bravo: Não... 

 

Maria Beltrão: Øcanta um pouquinho, de Maria Maria? 

 

Maria Bravo: Comecinho? 

 

MÚSICA... 

 

Maria Beltrão: (continuando a música) Ah Eh, lá Eh lá iá, Eh (risos) ØTava bonito demais e eu tive de 

estragar a música (risos) Já teve isso, com vocês assim é, algum tipo de reação que Øfala “Ih...tá 

morno...” 

 

Maria Bravo:Øtempessoas que  Ødormem, você vê.. 

 

Maria Beltrão: E você vê? 

 

Cantora 2: todo dia! Primeira fila! 

 

Cláudio Lins: Ainda mais que boa parte da plateia Øé composta de idosos,Øtemalguns que realmente  

Ødormem. 
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Maria Beltrão:  Ødormem mesmo, né? 

 

Cláudio Lins:  Ødormem! 

 

Cantora 2:  Ødormem tranquilos! 

 

Maria Beltrão: Mas,  Ødormem super bem, né? 

 

Cantor 2: Felizes, né? ØOuvindo Milton! 

 

Xexéo:Øtematé quem leva tombo! (risos) 

 

Maria Bravo:Øtemque ter um tapete no teatro (risos) 

 

Maria Beltrão: Uma vez eu acompanhei, num programa Almanaque, aqui da Globo News, há muitos anos 

atrás, e eu acompanhei uma van de idosos, animadíssima, aí acompanhei, eu não sei que tipo de musical 

eles estavam vendo...fomos juntos e tal...e, sem brincadeira, metade dormiu. Sem brincadeira! Mas eles  

dormem tão felizes! eles   dormem bem, Ø acordam bem, não Ø perdem o fio da meada...Aí Ø dizem: 

“Minha filha eu já vi de tudo, isso aí eu já sei como termina...eu acordo a hora que eu quero... 

 

Maria Bravo: Não, E quando elas levantam antes de acabar porque Ø tem lanche na van, né? Aí Ø 

querem chegar antes na van , aí já Ø começou a aplaudir e já Øestão levantando. Não espera a gente 

agradecer não, elas já tão indo embora. 

 

Maria Beltrão: Não tão nem aí pra vocês! 

Maria Bravo: não! 

 

Clarinha: Øé muito bom isso! 

 

Maria Beltrão: Mas, o que seria de nós sem essa plateia maravilhosa, né? 

 

Maria Bravo: Maravilhosa, só que ... 

 

Maria Beltrão: Não Øé fundamental? 

 

Maria Bravo: Fundamental, Øé um público fiel. 

 

Maria Beltrão: Um público fiel, público interessante, Øvê tudo, Øsabe de tudo. 



262 

 

 

Xexéo: Um público para o qual nós nos encaminhamos também, o público se renova. 

 

Maria Beltrão: Sim, Øtamo indo lá, Xexéo. 

 

Xexéo: Quando você começar a pagar meia de novo Øé porque tá chegando lá. 

 

Maria Bravo:Øtemque ver a van na porta do teatro. Se nãoØtema van... 

 

Xexéo: E isso em qualquer lugar do mundo, né? Não Øé a característica do Brasil, não. 

 

Maria Beltrão: Olha, muitos, muita gente querendo saber pra onde o musical do Milton Nascimento vai, 

ou se Øfica só no Rio, por exemplo, o Renato Staraci diz:...primeiro ele quer saber se Øvai pra São 

Paulo...deixa eu ver quem quer saber se Øvai pra São Paulo: Renato Staraci, a Márcia  e a Tainá, só que a 

Márcia falou o seguinte: Øquer saber se vai pra Øsão Paulo e se Cláudio Lins vai estar presente. Assim, 

sem ele, pra ela nãoØtemnada ...tá Ødano mole! (risos) 

 

Cláudio Lins: Cê vê o que Øé um elenco invejoso, né? (risos) 

 

Maria Beltrão: Turminha Recalcada, né? (risos) Olha, porque foi uma coisa relevante aqui, se o Cláudio 

virá junto, porque senão... 

 

Cláudio Lins: Olha, eu Øvou ficar nesse espetáculo durante muito tempo, viu? Porque esse espetáculo, 

além de ser um sucesso Øé um grande prazer fazer, não só pela obra do Milton, como também por esse 

elenco maravilhoso, de gente assim...do mais alto nível! (risos) 

 

Maria Beltrão: Mas, Øvão pra Øsão Paulo ou não ØVão? 

 

Cláudio Lins: Com certeza, a gente fica até o final do ano aqui no Rio de Janeiro, Ø acho que antes de 

São Paulo a gente não Øtem ainda uma agenda, Ø acho que antes de  São Paulo Ø devemos fazer uma 

viagem, mas Ø vamos pra São Paulo com certeza em algum momento, mas Ø acho que a gente deve 

passar por Belo Horizonte que Ø é  essencial, né? 

 

Maria Beltrão: Que bom, porque a Lúcia Valquíria tá querendo saber se vocês vão estar em BH! 

 

Cláudio Lins: ØTem que passar por Belo Horizonte...afinal de contas, Minas... 

 

Maria Beltrão: É... ØImagina Minas sem Milton Nascimento?!  
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Cláudio Lins: Exatamente, exatamente.... 

 

Maria Beltrão: O Narciso Machado quer saber se vocês vão para o Norte Nordeste. Tão ferrados! 

 

Cláudio Lins: A gente ainda  não sabe... 

 

Maria Beltrão: Patrocínio! Patrocínio! 

 

Cláudio Lins: É!  

 

Maria Bravo:Øtemsó três semanas de temporada ainda... 

 

Maria Beltrão: A Adriana Mello de Curitiba tá com inveja branca da gente aqui...eØtemcerteza de que 

você não irão pra Curitiba... 

 

Maria Bravo: Como não? Imagina! Curitiba Øtem festival de Teatro ano que vem! 

 

Cláudio Lins: Uma praça importantíssima, no que diz respeito a teatro... 

 

Maria Beltrão: Ou seja, eles não têm a menor ideia pra onde vão...mas eles têm muita vontade de ir! 

 

Cláudio Lins: a gente vai até aonde tiver que ir... 

 

Maria Beltrão: ØTão num tesão pra ir que não para! Mas nãoØtemcerteza de nada. Eu achei interessante 

vendo a entrevista do Milton que ele Øfala que , sim ele ficou mexido com todo o espetáculo, 

ficou impressionadíssimo, Øachou que o espetáculo mostra o jeito dele de ser, até aquele 

aconchego da casa mineira, né,Øtemo grupo, ele gosta de reunir o grupo, muita gente....e Øfalou 

especialmente de duas músicas que o emocionaram muito que Øé o “Canto Latino” e 

“Sentinela”, na maneira como vocês fizeram essas músicas. Pro elenco, rola uma música que Øé 

a música mais emocionante? Não Øsei... 

 

Cláudio Lins: Nossa...difícil Ødizer... Eu Øacho que “Nada será como antes”, que dá título ao espetáculo, 

que fecha o espetáculo, pra gente Øé bem legal, porque pra além de estarmos todos Øcantando, 

todos tocam um instrumento nesse momento. 

 

Maria Bravo: todos estamos tocando. 

 

Cláudio Lins: Øé muito emocionante, muito bonito. 
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Maria Beltrão: Que isso Øé muito legal, né, porque a gente não percebe muito os atores, os músicos, 

vocês todos parecem que tocam, os músicos Øcantam então, né? Délia solta a voz a beça, né?  

 

Cláudio Lins: Sim,... 

 

Maria Bravo: O Lui solta a voz, a Cássia toca bateria, O Vlad toca viola, Cláudio Lins toca piano, eu toco 

guitarra,  Pedro toca guitarra, todo mundo junto... 

 

Maria Beltrão: Eu chorei, Cássia, com sua interpretação...Aquela...Trem Azul? Não! 

 

Cláudio Lins: Não, não...Roupa Nova... Ah! Sim, Sim, Trem Azul. 

 

Maria Beltrão: (Øcanta um trecho da música) Mas, o que eu ia perguntar? Não Øsei...Øvamos Øcantar? 

 

Maria Bravo:  Que a gente também toca... 

 

Maria Beltrão: É! Muito legal isso, né? 

 

Maria Bravo: Isso Øé o máximo! 

 

Cláudio Lins: Øé muito bonito. 

 

Maria Bravo: E no final todo  mundo vem tocando junto, né? 

 

Maria Beltrão:Øtemuma que você tá com a guitarra, não é, Pedro? Tá no roteiro? E vocês dois irmãos 

fazem um duo lindo também, né? 

 

Cantora 2: Amor de Índio. 

 

Maria Beltrão: Ah! Como Øficou bonito! Eu jurei que vocês Øeram namorados e Øfossem se casar em 

outubro...(risos) e Øsão irmãos! Chato, isso, hein?  

 

Cantora 2: Chegou uma senhora pra mim e disse: Vocês nem parecem irmãos! Pode ficar tranquilo! 

(risos) 

 

Maria Beltrão: Que medo, minha senhora? 

 

Cantora 2: Muito ! Eu disso, sim, ah!, brigada... 
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Maria Beltrão: Não temos intenções nesse sentido...Øvamos ouvir o que agora? 

 

Música 

 

Aplausos 

Maria Beltrão: Daqui a pouquinho a gente volta! 

 

Maria Beltrão: Øvamos voltar aqui já no clima do Milton Nascimento,Øtematé umas imagens aqui pra 

mostrar, pra rodar enquanto a gente conversa, porque quem tá mandando mensagens aqui pra 

esse elenco maravilhoso  é o diretor deles, Øolha que responsabilidade? Charles Miller. Charles 

Miller eu amo você! Me chama pra fazer faxina no palco, qualquer coisa! Maria, Øfala pro meu 

elenco que eles estão lindos  no seu programa, tá um clima ótimo por aí, uma espécie de clube da 

esquina na TV, deviam ir toda semana, ...eu ØØacho também! Oh, Charles? Love you! Eu 

tembém! Love you, cadê o Charles? Love you, brigada! Adoro você!  O que que eu tô mostrando 

que eu nem sei...? ØØacho que Øestou mostrando o Milton Nascimento, Øolha só que lindo!A 

Elis Regina que dizia que se Deus tivesse uma voz, a voz seria de Milton Nascimento. Tá aí a 

responsabilidade de vocês...porque interpretar o que Milton já interpretou já Øé complicado.... 

 

Cláudio Lins: É...nós somos doze pra conseguir chegar perto da voz do Milton... 

 

Maria Beltão: Pra chegar perto de Deus! 

 

Cláudio Lins: Exato! (risos) 

 

Maria Beltrão: Eu gostaria de agradecer vocês antes da última música. Øadorei  recebe-los 

 

Cláudio Lins: O prazer foi nosso.  

 

Maria Beltrão: Øsou muito fã de vocês todos, menos do Vladimir claro! (risos) E Øvamos ouvir o que? 

Ah! Øé Milton Nascimento, Nada será como antes, em cartaz no Rio de Janeiro, onde Maria? 

 

Maria Bravo: Teatro NET, antigo Tereza Rachel, que tá lindo, realmente lindo, naquele shoppinzinho dos 

antiquários ali em Copacabana, que Øé uma delícia também, de quinta a domingo, quinta, sexta 

e sábado às nove, e domingo às oito, né? 

 

Maria Beltrão: Imperdível, obrigado! Obrigado aqui Luiz Fernando, Clarinha e Xexéo. 

 Então ØØvamos ouvir...Ih, Pedro levantou! Tô nervosa! ØØvamos ouvir o que pra encerrar?  
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ANÁLISE DAS CADEIAS REFERENCIAIS EM POSIÇÃO DE SUJEITO: 

 

CR 1 – (INTERNAUTAS) O INTERNAUTA CARLOS ALEXANDRE {10} > MUITOS {7} > MUITA 

GENTE {8} > RENATO STARACI {10} > ELE {7} > QUEM {7} > RENATO STARACI {6} > A 

MÁRCIA {10} > A TAINÁ {10} > A MÁRCIA {6} > Ø (QUER SABER) {9} > ELA {7} > Ø (TÁ 

DANDO) {9} > A LÚCIA VALQUÍRIA {10} > O NARCISO MACHADO {10} > A ADRIANA 

MELLO DE CURITIBA {10} >  

 

CR2 – QUAL SUA MÚSICA DE MILTON NASCIMENTO PREFERIDA {3} > PONTA DE AREIA 

{10} > CAÇADOR DE MIM {10} > GUARDANAPO DE PAPEL {10} > QUAL {7} > 

GUARDANAPO DE PAPEL {6} > UMA LINDA {11} > Ø  (FEZ) {9} > MINHA CIDADE {10} > 

QUAL {7} > ISSO {7} > IMPOSSÍVEL {11} > A PRIMEIRA {10} > QUE {7} > CANÇÃO DE SAL 

{10} > A MINHA {7} > MARIA, MARIA {10} > MARIA, MARIA {6} > MARIA, MARIA {6} > Ø  

(TAVA) {9} > A MÚSICA {6} > DUAS MÚSICAS {6} > QUE {7} > CANTO LATINO {10} > 

SENTINELA {10} > ESSAS MÚSICAS {7} > UMA MÚSICA {6} > QUE {7} > A MÚSICA MAIS 

EMOCIONANTE {11} > NADA SERÁ COMO ANTES {10} > AMOR DE INDIO {10} > Ø (FICOU) 

{9} > BONITO {11} >  

 

CR3 - Ø  (LUIZ FERNANDO..ACHO) {9}  

 

CR4 (MARIA BELTRÃO) Ø  (ADORO) {9} > EU {7} > Ø  (ACHO) {9} > MIM {7} > EU {7 + 6} > Ø  

(PENSEI) {9} > EU {7+6} > Ø  (TIVE) {9} > EU {7+6} > EU {7+6} > Ø(ACOMPANHEI) {9} > EU 

{7+6} > Ø (TAMO) {9} >EU {7+6} > CÊ {7} > EU {7+6} > Ø (SEI) {9} > EU {7+6} > EU {7+6} > Ø 

(SEI) {9} > EU {7+6} > A GENTE {7} > Ø (VAMOS) {9} > A GENTE {7+6} > Ø (FALA) {9} > EU 

{7+6} > EU {7+6} > EU {7+6} > Ø  (ACHO) {9} > Ø  (ESTOU) {9} > EU {7+6} > Ø (ADOREI) {9} > 

Ø (SOU) {9} > FÃ {11} > Ø (VAMOS OUVIR) {9} >  

 

CR5 (CLARINHA) Ø  (ACHO){9} > Ø  (VOU FICAR) {9} > EU {7} > Ø  (ACHO) {9} > LINDA {11} 

> Ø   (É) {9} > LINDA {11 + 6} > Ø  (FIQUEI) {9}  

 

CR 6 (XEXÉO) – EU {7} > EU {7+6} > Ø  (CANTA) {9} > XEXÉO {6} > NOS {7}  

 

CR7 (MARIA BRAVO) - Ø  (OLHA) > VOCÊ {7} > VOCÊ {7 + 6} > EU {7} > EU {6+7} > Ø  

(CANTA) {9} > VOCÊ {7+6} > > EU {6+7} > VOCÊ {7+6} > EU {6+7} 

 

CR 8 – A VIRGEM {4} > ISSO {7} > ELA {7} > Ø  (ERA) {9} >  

 

CR 9 – ISSO {3} > ALGUM TIPO DE REAÇÃO {1} > MORNO {11} > ISSO {7+6}  
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CR10 – PESSOAS {8} > BOA PARTE DA PLATEIA {10} > IDOSOS {10} > ALGUNS {7} > Ø  

(DORMEM) {9} > Ø  (DORMEM) {9} > TRANQUILOS {11} > Ø   (DORMEM) {9} > SUPER BEM 

{11} > FELIZES {11} > Ø  (OUVINDO) {9} > QUEM {7} > UMA VAN DE IDOSOS {10} > ELES 

{7} > METADE {10} > ELES {7+6} > FELIZES {11} > ELES {7+6} > Ø  (ACORDA) {9} > Ø  

(PERDE) {9} > Ø  (DIZEM) {9} > EU {7} > EU {7+6} > ELAS {7} > Ø (QUEREM) {9} > Ø 

(COMEÇOU) {9} > Ø (ESTÃO LEVANTANDO) {9} > Ø (ESPERA) {9} > ELAS {6+7} > Ø (TÃO) 

{9} > PLATEIA MARAVILHOSA {11} > MARAVILHOSA {6+11} > FUNDAMENTAL {11} > 

PÚBLICO FIEL {11} > UM PÚBLICO FIEL {6} > PÚBLICO INTERESSANTE {11} > Ø (VÊ) > Ø 

(SABE) > UM PÚBLICO {6} > O PÚBLICO {6} > A VAN {6} > A GENTE {10} > UMA SENHORA 

{10} >  

 

CR11 – LANCHE {1} >  

 

CR12 (ELENCO) - A GENTE {10} > VOCÊS {7} > UM ELENCO INVEJOSO {11} > TURMINHA 

RECALCADA {11} > ESSE ELENCO MARAVILHOSO {11} > GENTE ASSIM DO MAIS ALTO 

NÍVEL {11} > Ø (VÃO) {9} > Ø (VÃO) {9} > A GENTE {10} > A GENTE {6} > Ø (DEVEMOS) {9} 

> Ø (VAMOS) {9} > Ø (ACHO) {9} > VOCÊS {6+7} > Ø (TEM) {9} > Ø (IMAGINA) {9} > VOCÊS 

{7+6} > Ø (TÃO) {9} > A GENTE {6+7} > VOCÊS {7+6} > ELES {7} > ELES {7+6} > A GENTE 

{6+7} > Ø (TÃO) {9} > Ø (TEM) {9} > VOCÊS {7+6} > ELENCO {6} > TODOS {7} > TODOS 

{6+7} > TODOS {6+7} > OS ATORES {10} > OS MÚSICOS {10} > DÉLIA {10} > O LUI {10} > A 

CÁSSIA {10} > O VLAD {10} > PEDRO {10} > TODO MUNDO {7} > A GENTE {6+7} > TODO 

MUNDO {7} > PEDRO {6} > VOCÊS DOIS IRMÃOS {10} > VOCÊS {7+6} > Ø (FOSSEM) {9} > Ø 

(SÃO) {9} > vocês {7+6} > ELES {7+6} > LINDOS {11} > Ø (DEVIAM IR) {9} > NÓS {7} > LOS 

{7} > NOSSO {7} > VOCÊS TODOS {7} >  

 

CR13 (VOCÊ GENÉRICO) – VOCÊ {3} > Ø (TEM) {9}  

 

CR14 – O MUSICAL DO MILTON NASCIMENTO {4} > Ø (FICA) {9} > Ø (VAI) {9} > Ø (VAI) {9} 

> Ø (VAI) {9} > ESSE ESPETÁCULO > ESSE ESPETÁCULO {6} > UM SUCESSO {11} > UM 

GRANDE PRAZER {11} > TODO O ESPETÁCULO {6} >  

 

CR15 – CLÁUDIO LINS {1} > PRESENTE {11} > ELE {7} > O CLÁUDIO {6} > EU {7} > Ø 

(ACHO) {9} > Ø (DIZER) {9} > EU {7+6} > CLÁUDIO LINS {6} >  

 

CR 16 – CURITIBA {1} > FESTIVAL DE TEATRO {10} > UMA PRAÇA IMPORTANTÍSSIMA {11} 

>  
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CR17 – (MILTON) – ELE {7} > ELE {6+7} > MEXIDO {11} > JEITO DELE {7} > ELE {6+7} > Ø 

(FALOU) {9} > O {7} > O MILTON NASCIMENTO {6} > A VOZ {10} > MILTON NASCIMENTO 

{6} >  

 

CR 18 – QUEM {3} > O DIRETOR DELES {1} > CHARLES MILLER {10} > VOCÊ {7} > MEU 

ELENCO {7} >  

 

OCORRÊNCIA DAS ESTRATÉGIAS REFERENCIAIS – Vídeo 1 

 

Estratégias 

referenciais {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} 

Ocorrência 5 0 4 2 0 22 44 2 62 37 25 

Percentual 2,46 0 1,97 0,98 0 10,83 21,67 0,98 30,54 18,22 12,31 

 

TOTAL: 203 

 

 

Vídeo 2  

Tema: CERIMÔNIA DE ABERTURA DA COPA DIVIDE OPINIÕES 

 

http://globotv.globo.com/globo-news/estudio-i/v/cerimonia-de-abertura-divide-opinioes/3416785/ 

 

MARIA BELTRÃO: Agora Øvamos ver o que Øestão dizendo sobre a festa de abertura da copa. O 

Marcos José Soares Pinto diz o seguinte: “Maria, o jogo foi emocionante, o ponto fraco ficou com a 

abertura insossa e sem brilho. ØEsperava muito mais. Não fosse a Cláudia Leite teria sido um fiasco 

maior.” O que você acha, Xexéo? ØFoi bola fora? 

 

Xexéo: ØFoi insosso e sem brilho. ØTem que ver o seguinte: primeiro lugar, as cerimônias de abertura 

das copas do mundo não são as cerimônias de abertura das olimpíadas; [...] 

 

Mulher: Não Øé aquela superprodução. 

 

Xexéo: Não Ø é! Nunca Ø foi, né? Ø Costuma ser o que? O Presidente da Fifa faz um discurso de 

abertura, o Presidente da República faz um discurso de abertura, o Rick Martin entre correndo e canta ali 

uma musiquinha, e alguém, uma celebridade dá o chute inicial na bola e Ø acabou! Ø Dura 15, 20 

minutos. Agora, o que eu acho é que houve a intenção de se fazer uma abertura igual a das olimpíadas. 

Esse foi o erro! E Ø foi pobre. Eu fico imaginando o porquê. Muita gente falou assim comigo: “Por que 

Øchamaram um belga ou uma belga, não sei...” 

 

http://globotv.globo.com/globo-news/estudio-i/v/cerimonia-de-abertura-divide-opinioes/3416785/
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Maria Beltrão: Uma belga. 

 

Xexéo: Nós temos tantos carnavalescos, tantos coreógrafos competentes. Eu sei de alguns corógrafos e 

carnavalescos que foram convidados para fazer a festa de abertura e não Øquiseram, porque não tinha 

muita grana pra fazer.  

 

Maria: Bom, então isso é um ponto importante... 

 

Xexéo: O Paulo Barros se arrependeu de ter feito a abertura da copa das confederações porque não Øtinha 

dinheiro pra fazer. Segundo, não Øtinha tempo de ensaio. Se o Itaquerão não está pronto até hoje, eu 

imagino que a pobre belga não tenha podido ensaiar nenhum dia no Itaquerão. Se até agora não Øestá 

pronto, alguém ia deixar ela entrar lá? 

 

Homem: Foi um dia só o ensaio... 

 

Maria: Mas sabe o que que eu acho, Xexéo? ØConcordo com você, Øconcordo com a falta de dinheiro e 

tudo, mas eu acho que algum carnavalesco brasileiro, como Rosa Magalhães fez no PAN conseguiria 

cobrir esse vazio de maneira mais competente. 

 

Mulher: Um desfile de carnaval seria mais eficaz... 

 

Xexéo: Sim, eu acho, eu imagino, tentando justificar, não Øestou achando que Øfoi bom ou mais ou 

menos, Øacho que foi insosso e sem brilho. Eu acho que a coreógrafa não teve como...ela ensaiou não na 

dimensão do estádio, entendeu? 

 

Homem: Existe a teoria também de que não pode ter muita gente pra não prejudicar o gramado.  

 

Mulher: Mas, precisava dessa cor, desse bege pálido? Podia ser uma cor mais viva. 

 

Xexéo: Não, eu acho tudo errado, a bola errada. Eu imagino que fosse uma bola de futebol, mas Øparecia 

uma bola de cristal, com aquela coisinha embaixo, Øparecia uma roda presinha.. 

 

Maria: ØParecia a mãe Diná. 

 

Xexéo: ØParecia a mãe Diná, é...não Øentendia o que acontecia ali, de LED, cada grupo que entrava dava 

a impressão de serem três ou quatro, Øeram mais, eu acho, mas a impressão que dava era essa,  

 

Mulher: Que não Øocupava, Øficou minguado. 
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Xexéo: Exatamente, [...] A música era muito ruim. Não quando tentou tocar xaxado, ou que fosse, mais lá 

pro final, mas no início, quando entravam aquelas... 

 

Homem: Era a transmissão? ØEra difícil de ouvir? Ou, na verdade, a escolha da música mesmo? 

 

Xexéo: A escolha da música. Era uma música pra baixo, era música de elevador. Quando entraram as 

Araucárias, eu tava ouvindo um locutor, porque tinha lá um programa da Fifa explicando tudo, né? Aí 

Øfalou assim: e agora formou-se o universo. Opa! Aí ei fiquei olhando li.. 

 

Homem: Não dá, né?  

 

Maria: Não Øformou nada... 

 

Xexéo: Quando entrou as araucárias, ele falou o seguinte: “Um tributo ao esplendor e à diversidade da 

floresta brasileira.” A floresta devastada, né? Porque eram aqueles pinguinhos de árvore, então tudo ficou 

pobre, ficou pequeno. A plateia vazia. Isso é comum também, porque a festa é muito cedo. Foi uma hora 

e meia antes do jogo. Então, não chegou todo mundo mesmo. Então, essa cerimônia de abertura não 

costuma ser uma festa de muito impacto.  E eu acho que o grande erro da Fifa – porque o padrão Fifa é 

bom com o dinheiro dos outros, né? – é que com o dinheiro dela vira padrão Brasil, né? Então, ela fez 

essa festa num suposto padrão Brasil, Øachando que tá bom, e Øerrou de ideia. ØQuis fazer um show tipo 

de Olimpíada e Øfez um show pobre e que sendo no Brasil fica mais pobre ainda, porque a gente sabe do 

talento que a gente tem pra fazer esse tipo de...desfile de carnaval, né? 

 

Maria: É, e de dia você sai bastante prejudicado, pois não Øtem o artifício da luz, da transformação...Olha 

lá, é muito vazio, gente! 

 

Xexéo: Sim, mas também tem escola de samba que desfila de manhã e Ømuda a estratégia porque tem a 

luz do sol. 

 

Maria: Você que está em casa, você gostou da cerimônia de... 

 

Xexéo: OlhaØ a música... 

 

Maria: Ah! ØVamos ouvir. 

(música) 

 

Xexéo: Olha que chatice! 

 

Homem: Um passo para o cochilo. (risos). 
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Xexéo: Tem que ter lá, entendeu, tinha que ter lá um “Go West”,  

 

Maria: Um “I will survive”... 

 

Xexéo: Isso! 

 

Mulher: Um sambinha, que fosse, gente... 

 

Maria: Qualquer coisa, Zeca Pagodinho salvava a festa... 

 

Homem: Olha gente, Øteve um efeito bom: acompanhar pelas redes sociais enquanto era transmitido, foi 

divertidíssimo! 

 

Mulher: Foi divertidíssimo, cada comentário... 

 

Xexéo: Sim, todo mundo debochou do Pitbull com essa calça pescando siri, a camisa apertada... 

 

Homem: O problema não foi nem a escolha do figurino, Øfoi a escolha do figurino dois números a menos 

do que ele tá podendo usar, né?  

 

Maria: Então ele não está podendo usar esse figurino? 

 

Xexéo: Olha, eu acho que essa música é difícil de ser defendida por qualquer grande cantor, ela é imune a 

qualquer grande cantor. 

 

Mulher: Agora, ele tem um mérito, o Pitbull, que ele foi cavalheiro ali com a Jennifer Lopez, na hora que 

enguiçou ali aquela plataforma pra eles saírem pra cima da bola, ele ajudou ela a subir, então... Øachei 

que esse ato de cavalheirismo foi elegante... 

 

Homem: É...mas o cachê dele foi muito alto pra só fazer isso... 

 

 

 

 

CR 1 – Ø (VAMOS) {9} > NÓS {7} > A GENTE {7} > A GENTE {7} > Ø (VAMOS OUVIR) {9} > 

TODO MUNDO {7} >  
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CR2 – Ø (ESTÃO) {9} > O MARCOS JOSÉ SOARES PINTO {10} > Ø (ESPERAVA) {9} > Ø (TEM) 

{9} > MUITA GENTE {8} > Ø (CHAMARAM) {9} >  

 

CR3 - A FESTA DE ABERTURA DA COPA {1} > O PONTO FRACO {11} > A ABERTURA 

INSOSSA E SEM BRILHO {11} > UM FIASCO {11} > Ø (FOI) {9} > BOLA FORA {11} > Ø (FOI) 

{9} > INSOSSO  {6} > SEM BRILHO {6} > AS CERIMÔNIAS DE ABERTURA DAS COPAS DO 

MUNDO {10} > Ø (É) {9} > Ø (É) {9} > Ø (FOI) {9} > Ø (COSTUMA SER) {9} > O PRESIDENTE 

DA FIFA {10} > UM DISCURSO DE ABERTURA {10} > O PRESIDENTE DA REPÚBLICA {10} > 

UM DISCURSO DE ABERTURA {6} > Ø (ACABOU) {9} > Ø (DURA) {9} > A INTENÇÃO {10} > 

Ø (FOI) {9} > POBRE {11} > A FESTA DE ABERTURA {6} > ESSE VAZIO {10} > Ø (FOI) {9} > 

INSOSSO  {6} > SEM BRILHO {6} > O QUE {7} > Ø (OCUPAVA) {9} > Ø (FICOU) {9} > 

MINGUADO {11} > TUDO {7} > POBRE {11} > PEQUENO {11} > A FESTA {10} > MUITO CEDO 

{11} > ESSA CERIMÔNIA DE ABERTURA {6} > UMA FESTA DE MUITO IMPACTO {11} > O 

GRANDE ERRO DA FIFA {10} > ESSA FESTA {7} > UM SHOW POBRE {6} > MAIS POBRE 

AINDA {6} > MUITO VAZIO {11} > A FESTA {6} >  

 

 

CR4 – O JOGO {4} > EMOCIONANTE {11} >  

 

CR5 - A CLÁUDIA LEITE {1} >  

 

CR6 – XEXÉO {1} > VOCÊ {7} > EU {7} > EU {7} > COMIGO {7} > EU {7} > XEXÉO {6} > 

VOCÊ {7} > EU {7} > EU {7} > Ø (ESTOU) {9} > Ø (ACHO) {9} > EU {7} > EU {7} > EU {7} > Ø 

(ENTENDIA) {9} > EU {7} > EU {7} > EU {7} > EU {7} > Ø (ACHEI) {7} >  

 

CR7 - AS CERIMÔNIAS DE ABERTURA DAS OLIMPÍADAS {4} > AQUELA SUPERPRODUÇÃO 

{7+11} > UMA ABERTURA IGUAL A DAS OLIMPÍADAS {10} > ESSE {7} > O ERRO {10} > UM 

SHOW TIPO DE OLIMPÍADA {6} >  

 

CR8 - O RICK MARTIN {4} > UMA MUSIQUINHA {10} > 

 

CR9 – ALGUÉM {3} > UMA CELEBRIDADE {10} >  

 

CR10 - TANTOS CARNAVALESCOS {4} > TANTOS COREÓGRAFOS {10} > COMPETENTES 

{11} >  ALGUNS CORÓGRAFOS E CARNAVALESCOS {6} > QUE {7} > Ø (QUISERAM) {9} > 

ISSO {7} > UM PONTO IMPORTANTE {11} > ALGUM CARNAVALESCO BRASILEIRO {10} > 

ROSA MAGALHÃES {10} >  

 

CR11 - O ENSAIO {4} >  
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CR12 – (MARIA) EU {7} > Ø (CONCORDO) {9} > Ø (CONCORDO) {9} > EU {7} >  

 

CR13 - UM DESFILE DE CARNAVAL {4} > EFICAZ {11} > ESSE TIPO DE...DESFILE DE 

CARNAVAL {10} >  

 

CR14 – A COREÓGRAFA {4} > ELA {7} >  

 

CR 15 - A TEORIA {1} > MUITA GENTE {10} > O GRAMADO {10} >  

 

CR16 - UMA BOLA DE FUTEBOL {4} > Ø (PARECIA) {9} > UMA BOLA DE CRISTAL {11} > 

AQUELA COISINHA {7} > Ø (PARECIA) {9} > UMA RODINHA PRESINHA {11} > Ø (PARECIA) 

{9} > A MÃE DINÁ {11} > Ø (PARECIA) {9} > A MÃE DINÁ {6} >  

 

CR17 - CADA GRUPO {4} > QUE {7} > TRÊS OU QUATRO {10} > Ø (ERAM) {9} > A 

IMPRESSÃO {10} > QUE {7} > ESSA {7} >  

 

CR18 - A MÚSICA {4} > MUITO RUIM {11}  > XAXADO {10} > Ø (ERA) {9} > A ESCOLHA DA 

MÚSICA MESMO {10} > A ESCOLHA DA MÚSICA {6} > UMA MÚSICA PRA BAIXO {11} > 

MÚSICA DE ELEVADOR {11} > CHATICE {11} > UM PASSO PARA O COCHILO {10} > GO 

WEST {10} > I WILL SURVIVE {10} > ISSO {7} > UM SAMBINHA {10} > QUALQUER COISA 

{7} > ZECA PAGODINHO {10} > ESSA MÚSICA {6} > DIFÍCIL {11} > ELA {7} > IMUNE {11} >  

 

CR19 - A TRANSMISSÃO  {4} > Ø (ERA) {9} > 

 

CR20- AS ARAUCÁRIAS {4} > O UNIVERSO {10} > Ø (FORMOU) {9} > AS ARAUCÁRIAS {6} > 

AQUELES PINGUINHOS DE ÁRVORE {10} >  

 

CR21 – PROGRAMA DA FIFA {4} > ELE {7} >  

 

CR22 – A PLATEIA {4} > VAZIA {11} > ISSO {7} > COMUM {11} > TODO MUNDO {8} >  

 

CR23 – O PADRÃO FIFA {4} > BOM {11} > O DINHEIRO DOS OUTROS {10} > O DINHEIRO 

DELA {10} > PADRÃO BRASIL {10} > ELA {7} > SUPOSTO PAFRÃO BRASIL {6} > Ø 

(ACHANDO) {9} > BOM {11} > Ø (ERROU) {9} Ø (QUIS) {9} > Ø (FEZ) {9} >  

 

CR24 – VOCÊ {3} > BASTANTE PREJUDICADO {11} > Ø (TEM) {9} > VOCÊ {7} > VOCÊ {7} > 

Ø (OLHA) {9} >  

 



274 

 

CR25 - ESCOLA DE SAMBA {4} > QUE {7} > Ø (MUDA) {9} >  

 

CR26 – Ø (TEVE) {9} >  UM EFEITO BOM {4} > REDES SOCIAIS {10} > DIVERTIDÍSSIMO {11} 

> DIVERTIDÍSSIMO CADA COMENTÁRIO {11} >  

 

CR27- O PITBULL {1} > ESSA CALÇA {7} > A CAMISA APERTADA {10} > O PROBLEMA {10} 

> A ESCOLHA DO FIGURINO {10} > Ø (FOI) {9} > ELE {7} > ELE {7} > ESSE FIGURINO {7} > 

ELE {7} > O PITBULL {6} > ELE {7} > CAVALHEIRO {11} > ELES {11} > ELE {7} >  

 

CR28 - ESSE ATO DE CAVALHEIRISMO {4} > ELEGANTE {11} > O CACHÊ DELE {10} > 

MUITO ALTO {11} > ISSO {7} >  

 

 

OCORRÊNCIAS DAS ESTRATÉGIAS REFERENCIAIS – Vídeo 2 

Estratégias 

referenciais {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} 

Ocorrência 5 0 2 18 0 19 50 2 41 38 35 

Percentual 2,38 0 0,95 8,57 0 9,04 23,80 0,95 19,52 18,09 16,66 

TOTAL: 210 

 

Vídeo 3 – Estudo diz que mulheres que têm filhos mais velhas vivem mais 

 

http://globotv.globo.com/globo-news/estudio-i/v/estudo-diz-que-mulheres-que-tem-filhos-mais-velhas-

vivem-mais/3476173/ 

 

Vídeo 3 

 

Estudo diz que mulheres que tem filhos mais velhas vivem mais 

 

Maria Beltrão: Agora, a gente vai falar de gravidez e longevidade. Um estudo trouxe uma boa notícia pras 

mulheres que engravidaram ou que pretendem engravidar em idade mais avançada. O que se descobriu, 

Joana? 

 

Joana: Maria, é o seguinte, nos últimos 40 anos, o número de mulheres que tiveram filhos depois dos 35 

anos foi multiplicado por 8. Isso, claro, por razões científicas também, né? Fertilização in vitro, 

http://globotv.globo.com/globo-news/estudio-i/v/estudo-diz-que-mulheres-que-tem-filhos-mais-velhas-vivem-mais/3476173/
http://globotv.globo.com/globo-news/estudio-i/v/estudo-diz-que-mulheres-que-tem-filhos-mais-velhas-vivem-mais/3476173/
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inseminação artificial, todas essas técnicas que tiveram avanço muito grande. No entanto, tem uma 

pesquisa, da Universidade de Medicina de Boston, que quem consegue engravidar naturalmente, ou seja, 

sem ajuda médica, em idade mais avançada, Øcostuma viver mais tempo, Maria. 

 

Maria Beltrão: Que maravilha! 

 

Joana: É. Esse estudo foi publicado numa revista americana chamada “Menopausa”, que analisou os 

aspectos genéticos e outros fatores em pessoas que têm uma longevidade acima do normal. E aí, os 

pesquisadores eles avaliaram 550 famílias e Øperceberam que mulheres que tiveram bebê depois dos 33 

anos, sem essa ajuda médica, têm o dobro de chances de passar dos 95 anos de vida. Em relação àquelas 

que tiveram o último bebê antes dos 30 anos. Isso não significa, claro, que a gente tenha que esperar pra 

ter filho mais tarde com a expectativa de adiar a morte, não é isso, na verdade, a idade do último parto é 

um sinal, um indicador do envelhecimento do seu sistema reprodutivo e, consequentemente, do resto do 

corpo. Então, os cientistas acreditam que as mulheres que têm uma fertilidade mais duradoura, elas são 

mais longevas, e elas transmitem esses genes para as futuras gerações. E isso talvez explique, Maria, a 

razão pela qual 85% das pessoas que passam dos 100 anos são mulheres, apenas 15% são homens. 

 

Maria: Interessantíssimo isso, né? Não vale, então, inseminação artificial, tem de ser um processo 

natural... 

 

Joana: Não, é a capacidade de você engravidar mais velha que conta, naturalmente. Agora, Øtem que 

lembrar também, que a maternidade tardia ela traz vários riscos, tanto pra saúde do bebê quanto para a 

saúde da mãe. O nascimento prematuro, má formação fetal, síndrome de down, hipertensão, diabetes na 

gestação, Øtem que tomar muito cuidado. Mas, mulheres que têm essa capacidade natural de engravidar 

mais tarde têm uma propensão à longevidade.  

 

Maria: eu achei bem legal essa notícia, totalmente original, nunca Øpodia imaginar...Obrigada pela 

participação de vocês dois nesse assunto gravidez e longevidade, me emocionou, João Paulo. 

 

João Paulo: Eu tava olhando pra barriga, Maria. 

 

Maria: ØEntendi! 

João Paulo: Barriga tão redonda que tava ali na tela... 

 

Maria: ØTava incrível, né? Dizem que quando é redondinha é menino, né? 

 

Joana: É, Øparece que sim... 

 

Maria: A Joana deve estar encantada com essa ideia de ter um neném, depois dessa notícia. 
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CR 1 - A GENTE {3} > A GENTE {7} > Ø (TEM) {9} > Ø (TEM) {9} > 

 

CR2 – GRAVIDEZ E LONGEVIDADE {1} > UM ESTUDO {10} > UMA BOA NOTÍCIA {10} > O 

QUE {7} > O SEGUINTE {10} > UMA PESQUISA {10} > QUE {7} > ESSE ESTUDO {7} > UMA 

REVISTA AMERICANA {10} > MENOPAUSA {10} > QUE {7} > ISSO {7} > 

INTERESSANTÍSSIMO {11} > ISSO {7} > INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL {10} > UM PROCESSO 

NATURAL {10} > BEM LEGAL {11} > ESSA NOTÍCIA {7} > ORIGINAL {11} >  

 

CR3 – MULHERES {4} > QUE {7} > QUE {7} > IDADE MAIS AVANÇADA {10} > O NÚMERO 

DE MULHERES {10} > QUE {7} > FILHOS DEPOIS DOS 35 ANOS {10} > ISSO {7} > QUEM {7} > 

Ø (COSTUMA) {9} > OS ASPECTOS GENÉTICOS {10} > OUTROS FATORES {7} > MULHERES 

{10} > QUE {7} > ÀQUELAS {7} > QUE {7} > AS MULHERES {6} > QUE {7} > ELAS {7} > MAIS 

LONGEVAS {11} > ELAS {7} > VOCÊ {7} >MAIS VELHA {11} > MULHERES  {6} > QUE {7} >  

 

CR4 – JOANA {1} > A JOANA {6} > ENCANTADA {11} >  

 

CR5 – MARIA {1} > MARIA {6} > MARIA {6} > EU {7} > Ø (PODIA) {9} > ME {7} > MARIA {6} 

> Ø (ENTENDI) {9} > 

 

CR6 - RAZÕES CIENTÍFICAS {4} > FERTILIZAÇÃO IN VITRO {10} >  INSEMINAÇÃO 

ARTIFICIAL {10} > TODAS ESSAS TÉCNICAS {10} > QUE  {7} > AVANÇO MUITO GRANDE 

{11} >  

 

CR7 – PESSOAS {8} > QUE {7} > UMA LONGEVIDADE ACIMA DO NORMAL {11} >  

 

CR8 - OS PESQUISADORES {4} > ELES {7} > Ø (PERCEBERAM) {9} > OS CIENTISTAS {10} >  

 

CR9 - A IDADE DO ÚLTIMO PARTO {4} > UM SINAL {11} > UM INDICADOR DO 

ENVELHECIMENTO DO SEU SISTEMA REPRODUTIVO {10} > ISSO {7} > A MATERNIDADE 

TARDIA {10} > ELA {7} > VÁRIOS RISCOS {10} >  O NASCIMENTO PREMATURO {10} >  MÁ 

FORMAÇÃO FETAL {10} > SÍNDROME DE DOWN {10} > HIPERTENSÃO {10} > DIABETES NA 

GESTAÇÃO {10} > 

 

CR10- JOÃO PAULO {1} > EU {7} >  

 

CR11 – BARRIGA {4} > BARRIGA TÃO REDONDA {11} > QUE {7} > REDONDINHA {11} > 

MENINO {10} > Ø (PARECE) {9} > 
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OCORRÊNCIAS DAS ESTRATÉGIAS REFERENCIAIS – Vídeo 3 

Estratégias 

referenciais {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} 

Ocorrência 4 0 1 5 0 6 31 1 7 26 11 

Percentual 4,34 0 1,08 5,43 0 6,52 33,69 1,08 7,60 28,26 11,95 

TOTAL: 92 

 

Vídeo 4 – Japoneses criam sutiã que só abre quando mulher está excitada 

http://globotv.globo.com/globo-news/estudio-i/v/japoneses-criam-um-sutia-que-so-abre-quando-mulher-

esta-excitada/3111276/ 

 

 

Maria Beltrão: Mas, Øvamos lá, Marcelo Balbin, que história é essa do sutiã movido à excitação, 

Ødigamos assim? 

 

Marcelo: Essa história, Maria, é de um fabricante japonês, chamado “Ravi Jour”, eu não faço a menor 

ideia se essa marca faz sucesso, eu não entendo muito disso... 

 

Maria: Ou se a pronúncia do nome dele tá certa, né? 

 

Marcelo: Mas o nome é estranho para uma empresa japonesa, né? Mas o que interessa é que eles 

resolveram criar um modelo de sutiã, por enquanto não vai estar à venda, Øé uma ação promocional, em 

comemoração aos 10 anos dessa marca, eles fizeram esse vídeo, que eu achei até um pouco agressivo, 

mas mostrando, dando essa ideia de que mulher objeto nunca mais. ØTem que ter uma resposta, essa 

imagem da mulher como mero objeto sexual. Então, eles criaram um modelo de sutiã, tá aí o sutiã, e o 

que que ele faz? Ele tem um fecho eletrônico. Ele funciona, Øfica ligado, por Bluetooth, e Øfunciona 

ligado a um smartphone. Então esse smartphone já teria ali um teria ali um registro...eu nunca acredito 

nessas coisas, mas, enfim, Øtá chamando muita atenção...que ele já teria um registro dos seus...porque 

quando reveste assim com essa cara muito científica, talvez a gente meio que desconfia, né?  

 

Maria: Não é? 

 

http://globotv.globo.com/globo-news/estudio-i/v/japoneses-criam-um-sutia-que-so-abre-quando-mulher-esta-excitada/3111276/
http://globotv.globo.com/globo-news/estudio-i/v/japoneses-criam-um-sutia-que-so-abre-quando-mulher-esta-excitada/3111276/
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Marcelo: Mas eles colocaram ali todos os profissionais que estiveram envolvidos nesse projeto, então 

Øfaz o seguinte, o seu celular já teria armazenado ali um certo histórico... 

 

Mulher: a frequência cardíaca... 

 

Marcelo: Um certo histórico da sua frequência cardíaca. Então, já Øsaberia como o seu organismo 

funciona, em condições normais de temperatura e pressão. Então, ele detectaria quando a sua pulsação 

aumentasse muito indicando que você estaria excitada. Então, só assim esse fecho eletrônico se abriria. 

 

Xexéo: Mas e se ela estiver com medo? 

 

Maria: É! ØTô morrendo de medo, Øabre também, né? 

 

Marcelo: ØTem vários efeitos colaterais, né? 

 

Xexéo: Soluço? 

 

Marcelo: Soluço não excita ninguém, eu imagino, não sei...mas Øpode aumentar a frequência cardíaca, é 

isso? 

 

Xexéo: É... 

 

Maria: Eu acho que sim, sabe-se lá, né? 

 

Marcelo: Eu fico imaginando também se ele abre sem o cara tá afim, né? Só a mulher tá afim... 

 

Maria: Exatamente, a mulher tá lá na frente, de repente aquilo faz assim “ploft”, o cara diz: aí, desculpa! 

Não Øquero! 

 

Danilo Caymi: Foi isso que eu falei das canções...o cara canta um negócio, aí começa lá na plateia “péi e 

péi e péi” 

 

Maria: Danilo tá adorando isso! Medidor do sucesso dos shows! 

 

(Risos) 

 

Marcelo: O que eles dizem é que produziram poucos modelos, pras clientes deles mais fiéis, que 

compraram x em produtos, Øvão poder experimentá-lo. Então, por enquanto, não tem a perspectiva de 

lançar isso comercialmente. Agora, a gente sabe que a indústria têxtil tem muito investimento em design, 
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em busca de novos materiais pra sutiã, mas a indústria da tecnologia também tem uma certa obsessão com 

esse tema. Recentemente a gente teve um modelo que toda vez que você fechava, isso era uma campanha 

de uma agência grega com fabricante também na Grécia, toda vez que você fechava o sutiã, ele 

funcionava também junto com um smartphone, Øenviava um tweet, mandava uma mensagem pelo twitter 

fazendo campanha contra o câncer de mama.  

 

Maria: Esse é legal! 

 

Marcelo: Em prol do combate ao câncer de mama. Tem um outro, recentemente, tinha uns rumores, 

porque vazou algum material de pesquisa da Microsoft, dizendo que a Microsoft estava testando um 

modelo de sutiã que ajudaria a mulher a controlar a alimentação, Øa comer menos. Depois a Microsoft 

desmentiu, dizendo que é só... 

 

Maria: ØTô precisando, Øtô precisando...Øquero dois desse! 

 

Convidada: ØEstamos desaprendendo a desamarrar sutiã, eu acho. 

 

Marcelo: Tão complicando, né? 

 

Convidada: é...eu acho, eu acho... 

 

Joana: Não Øvão mais poder fingir, e é meio que equivalente ao homem que não consegue dar no couro, 

né, é a versão feminina... 

 

Marcelo: Se ele não abre... 

 

Joana: Se ele não abre...exatamente! 

 

Maria: Mulher não poder fingir, você acha justo? Ah! Eu acho que é uma grande vantagem! Vejam Harry 

Sally, é sensacional! No momento Øfinja, mas Øfinja bem! 

 

Marcelo: Esse é um produto que eu não vou testar, não Øvou poder dizer pra vocês se ele funciona ou 

não... 

 

Maria: Depois eu te conto! 

 

 

CR1 – Ø (VAMOS) {9} > Ø (DIGAMOS) {9} > A GENTE {7} > A GENTE {7} > A GENTE {7} > 

VOCÊ {7} >  
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CR2 - MARCELO BALBIN {1} > EU {7} > EU {7} > EU {7} > EU {7} > EU {7} > EU {7} > EU {7} 

> Ø (VOU) {9} > 

 

CR3 – HISTÓRIA {1} > ESSA {7} > SUTIÃ {10} > EXCITAÇÃO {10} > ESSA HISTÓRIA {7} > 

UM MODELO DE SUTIÃ {10} > Ø (É) {9} > UMA AÇÃO PROMOCIONAL {10} > UM MODELO 

DE SUTIÃ {6} > O SUTIÃ {6} > ELE {7} > ELE {7} > UM FECHO ELETRÔNICO {10} > ELE  {7} 

> Ø (FICA) {9} > Ø (FUNCIONA) {9} > Ø (TÁ) {9} > ELE {7} > ESSE PROJETO {7} > Ø (FAZ) {9} 

> ESSE FECHO ELETRÔNICO {6} > Ø (ABRE) {9} > Ø (TEM) {9} > ELE {7} > AQUILO {7} > LO 

{7} > ESSE TEMA {7} > UM NOVO MODELO {6} > QUE {7} > O SUTIÃ {6} > ELE {7} > ESSE 

{7} > UM OUTRO {7} > SUTIÃ {6} > ELE {7} > ELE {7} > ESSE {7} > UM PRODUTO {6} > QUE 

{7} > ELE {7} > 

 

CR4 – MARIA {1} > Ø (TO) {9} > EU {7} > Ø (TO) {9} > Ø (TO) {9} > Ø (QUERO) {9} > EU {7} > 

EU {7} > 

 

CR5 - UM FABRICANTE JAPONÊS {4} > RAVI JOUR {10} > ESSA MARCA {7} > SUCESSO {11} 

> ISSO {7} > A PRONÚNCIA DO NOME DELE {10} > CERTA {11} > O NOME {10} > 

ESTRANHO {11} > UMA EMPRESA JAPONESA {6} > ELES {7} > ESSA MARCA {6} > ELES {6} 

> ELES {7} > ELES {7} > ELES {7} > POUCOS MODELOS {10} > 

 

CR6- ESSE VÍDEO {3} > QUE {7} > UM POUCO AGRESSIVO {11} >  

 

CR7 – (MULHER) Ø (TEM) {9} > O SEU ORGANISMO {7} > A SUA PULSAÇÃO {7} > VOCÊ {7} 

> EXCITADA {11} > ELA {7} > A MULHER {1} > A MULHER {6} > CLIENTES DELES MAIS 

FIÉIS {10} > QUE {7} > Ø (VÃO) {9} > VOCÊ {7} > VOCÊ {7} > A MULHER {6} > Ø (VÃO) {9} > 

MULHER {6} > Ø (FINJA) {9} > Ø (FINJA) {9} > VOCÊS {7} >  

 

CR8 - UM SMARTPHONE {4} > ESSE SMARTPHONE {7} > O SEU CELULAR {10} >  UM 

CERTO HISTÓRICO DA SUA FREQUÊNCIA CARDÍACA {10} > Ø (SABERIA) {9} > ELE {7} > A 

FREQUÊNCIA CARDÍACA {6} > ISSO {7} > UM SMARTPHONE {6} > Ø (ENVIAVA) {9} >  

 

CR9 - TODOS OS PROFISSIONAIS {4} >  QUE {7} >  

 

CR10 – EFEITOS COLATERAIS  {4} > SOLUÇO {10} > SOLUÇO {6} > Ø (PODE) {9} > ISSO {7} 

> ISSO {7} >  

 

CR11- O CARA {4} > O CARA {6} > Ø (QUERO) {9} > O CARA {6} > O HOMEM {10} > QUE {7} 

> A VERSÃO FEMININA {11} >  
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CR12 – (DANILO CAYMI) – EU {7} > DANILO {1} >  

 

CR13 - A INDÚSTRIA TÊXTIL {4} > NOVOS MATERIAIS PRA SUTIÃ {10} > A INDÚSTRIA DA 

TECNOLOGIA {10} >  

 

CR14 - UNS RUMORES {2} > ALGUM MATERIAL DE PESQUISA DA MICROSOFT {10} > A 

MICROSOFT {6} > UM MODELO DE SUTIÃ {10} > QUE {7} > A MICROSOFT {6} > 

 

CR15 – (CONVIDADA) Ø (ESTAMOS) {9} > EU {7} > EU {7} > EU {7} >  

 

OCORRÊNCIAS DAS ESTRATÉGIAS REFERENCIAIS – Vídeo 4 

Estratégias 

referenciais {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} 

Ocorrência 5 1 1 6 0 20 61 0 24 18 6 

Percentual 3,52 0,70 0,70 4,22 0 14,08 42,95 0 16,90 12,67 4,22 

TOTAL: 142 

 

Vídeo 5 – Balão Gástrico  

 

http://globotv.globo.com/globo-news/estudio-i/v/balao-gastrico-que-ajuda-a-emagrecer-sem-cirurgia-e-

lancado-no-reino-unido/3092511/ 

 

Maria: Eu vou conversar agora, indo direto pra Londres, com uma notícia que vai interessar muita gente. 

ØÉ mais uma opção para quem quer emagrecer e que dispensa cirurgia. Diz pra mim, Ana Carolina 

Bacchi, que novidade é essa lançada aí no Reino Unido? Eu já fiquei com vontade de fazer... 

 

Ana Carolina: Ah..não Øtem milagre não, viu , Maria. Não Øpode achar que é uma solução rápida, 

porque não Øé assim tão simples, mas Øé um novo tipo de balão gástrico, que dispensa o uso de anestesia 

e de sedativos. ØFunciona da seguinte maneira: o paciente engole esse balão gástrico, como se Øfosse um 

comprimido, e aí quando Øchega no estômago, a capa desse balão gástrico, que é como uma gelatina, ela 

se dissolve e aí o balão é inflado dentro do estômago. O paciente sente como se tivesse com o estômago 

cheio, e Øcome menos, claro, e Øcomeça a perder peso. Então, Øé uma nova técnica que dispensa 

anestesias usadas em outros modelos de balão gástrico e também aquela cirurgia do estômago. Um novo 

método que foi lançado aqui no Reino Unido. Mas, há muitas preocupações, tem opiniões contra esse 

http://globotv.globo.com/globo-news/estudio-i/v/balao-gastrico-que-ajuda-a-emagrecer-sem-cirurgia-e-lancado-no-reino-unido/3092511/
http://globotv.globo.com/globo-news/estudio-i/v/balao-gastrico-que-ajuda-a-emagrecer-sem-cirurgia-e-lancado-no-reino-unido/3092511/
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método, por parecer uma solução simples demais. Muitos médicos dizem que a prevenção, claro, a 

primeira opção é tentar não chegar no nível de obesidade muito grande. E também Ødizem que esse 

método tem de ser aliado a uma vida saudável, uma dieta saudável, com exercícios físicos, ele não vale 

pra quem tá muito obeso. ØÉ pra uma obesidade assim um pouco mais leve, vamos dizer assim. O 

paciente pode receber de dois a três balões gástricos desse tipo, e depois de três meses esses balões são 

retirados num procedimento parecido com uma endoscopia. Esse balão ele foi testado aqui no Reino 

Unido com sucesso, também nos Estados Unidos. Mas, pra se ter ideia de toda a controvérsia, nos 

Estados Unidos, a FDA , que regula os medicamentos e também os procedimentos médicos em território 

americano, ainda não liberou. Aqui o tratamento custa a partir de duas mil libras, por volta aí de oito mil 

reais, e Øestá sendo feito aqui por algumas clínicas particulares. O serviço público ainda não oferece esse 

novo tipo de balão gástrico, Maria. 

 

Maria: Pois é, mais uma opção, né. Claro que é sempre melhor fazer a dieta, aquilo que você falou, fazer 

os exercícios físicos, procurar uma coisa mais natural, porque ele não deixa de ser um pouco invasivo, 

né? Você engole um balão que infla no seu estômago. Agora, tem uma coisa, Øvou até passar, Ana, a 

bola aqui pra Flavinha, porque tem uma coisa, falou-se a mesma coisa acerca da redução de estômago: 

não Øé o ideal, não Øé pra todo mundo, mas já Ømelhorou a vida de muita gente, inclusive da Luiza 

Zveiter, Ødeu o depoimento aqui, Øfez aquela cirurgia. Esse é um procedimento menos invasivo ainda, 

que vale a pena se pesquisar, né? 

 

Flávia: Sempre vale, Maria. A questão é sempre a mesma, é a disciplina, né, Maria?  A disciplina 

posterior a essas intervenções desses métodos. A gente vê muita gente sanfonando, né? ØEmagrece e aí 

não Øconsegue manter, reeducar a própria vida, a alimentação, as fontes de estresse...de tensões que 

levam a comer errado, né, de forma errada, não Øconsegue disciplinar os horários das alimentações, e 

isso faz com que as pessoas vivam frustradas porque  Øengordam e Øemagrecem, mesmo após 

intervenções muito agressivas como a cirurgia de redução de estômago, né? 

 

Maria: Emanuele nunca teve esse problema, né? 

 

Flávia: Não! Mas, às vezes, um acompanhamento psicológico, grupos de apoio, e você se ancorar 

também a outras pessoas com situações semelhantes pode ajudar muito a dar determinação, né? 

 

Maria: Eu acho interessante que os SPAs, que não são nem só chamados de SPAs, centros médicos, eles 

relacionam justamente a questão do estresse, ao tratamento do estresse junto com o tratamento do 

emagrecimento, ou de engordar, que também pode ser o caso. Você cuida da sua alimentação como, 

Emanuele? 

 

Emanuele: Pra caramba! Cê sabe que eu sou muito fascinada com a alimentação. Eu acho que é uma 

coisa que, independente de engordar ou emagrecer, a gente esquece que o que a gente bota pra dentro é 
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importante pra tudo! É importante pra sua energia, é importante pra sua saúde. O que você passa, sabe, eu 

tenho estudado isso, Øto adorando, sabe. Essas novas alimentações, de detox, não sei o que. E não Øé 

uma coisa assim: Ah, Øquero ficar magrinha, só isso, às vezes sim. Mas também é uma coisa de você 

perceber assim eu gosto tanto de comer, é uma coisa assim que está me fazendo bem, sabe, que está me 

desintoxicando, sabe. Eu acho que é uma falta de educação alimentar que a gente tem mesmo, né? E é 

assim, também não é perder o prazer, é um saco isso! Você dizer: Ah, não Øcomo, não Øgosto de comer. 

 

Maria: É, esse negócio de só franguinho com salada também não dá, né? 

 

Emanuele: Mas é você ter um cuidado, porque aquilo que você come também é importante, como aquilo 

que você diz, né? 

 

Maria: Você é o que você come. ØPense nisso! Agora, outro assunto importante que é economia...você 

também quer falar do assunto, você quer falar de emagrecimento, Tom Leão? 

 

Tom Leão: Não, não.. 

 

Maria: Tom Leão, ele vive a base de skate, né, e toma todas. Mas, não Øsei se isso faz bem à saúde... 

 

Tom Leão: ØTô de pedalada ultimamente, Maria. 

 

Maria: ØPode ser visto na Lagoa pedalando? Se você quer encontrar Tom Leão, Ødê um pulo na Lagoa 

que ele está pedalando. 

 

 

CR1 – (MARIA) EU {3} > EU {7} > MARIA {1} > Ø (PODE) {9} > Ø (VOU) {9} > EU {7} > CÊ {7} 

> Ø (SEI) {9} > MARIA {6} >  

 

CR2 - UMA NOTÍCIA {2} > QUE {7} > Ø (É) {9} > UMA OPÇÃO {10} > QUE {7}  > NOVIDADE 

{11} > ESSA {7} > Ø (TEM) {9} > UMA SOLUÇÃO RÁPIDA {10} > Ø (É) {9} > SIMPLES {11} > 

UM NOVO TIPO DE BALÃO GÁSTRICO {10} > QUE {7} > Ø (FUNCIONA) {9} > ESSE BALÃO 

GÁSTRICO {7} > UM COMPRIMIDO {11} > Ø (CHEGA) {9} > A CAPA DESSE BALÃO 

GÁSTRICO {10} > QUE {7} > UMA GELATINA {11} > ELA {7} > O BALÃO {10} > Ø (É) {9} > 

UMA NOVA TÉCNICA {10} > QUE {7} > UM NOVO MÉTODO {10} > QUE {7} > ESSE MÉTODO 

{7} > ESSE MÉTODO {6} > ELE {7} > Ø (É) {9} > BALÕES GÁSTRICOS DESSE TIPO {6} > 

ESSES BALÕES {7} > ESSE BALÃO {7} > ELE {7} > O TRATAMENTO {10} > Ø (ESTÁ) {9} > 

ESSE NOVO TIPO DE BALÃO GÁSTRICO {7} > MAIS UMA OPÇÃO {10} > ELE {7} > UM 

POUCO INVASIVO {11} > UM BALÃO {6} > O TRATAMENTO DO EMAGRECIMENTO {10} >  
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CR3 – QUEM {3} > Ø (DIZEM) {9} > QUEM {7} > MUITO OBESO {11} > VOCÊ {7} >  

 

CR4 – CIRURGIA {4} > A REDUÇÃO DE ESTÔMAGO {10} > Ø (É) {9} > Ø (É) {9} > Ø 

(MELHOROU) {9} > AQUELA CIRURGIA {7} > ESSE {7} > UM PROCEDIMENTO {10} > 

MENOS INVASIVO {11} > QUE {4} > ESSAS INTERVENÇÕES DESSES MÉTODOS {7} > 

INTERVENÇÕES MUITO AGRESSIVAS {11} > A CIRURGIA DE REDUÇÃO DE ESTÔMAGO {6} 

> ESSE PROBLEMA {7} >  

 

CR5 - ANA CAROLINA BACCHI {1} > VOCÊ {7} >  

 

CR6 - O PACIENTE {4} > O PACIENTE {6} > Ø (COME) {9} > Ø (COMEÇA) {9} > O PACIENTE 

{6} >  

 

CR7 - MUITAS PREOCUPAÇÕES {4} > OPINIÕES CONTRA {10} > UMA SOLUÇÃO SIMPLES 

DEMAIS {10} >  

 

CR8 -  MUITOS MÉDICOS {4} >  

 

CR9- A PREVENÇÃO {4} > A PRIMEIRA OPÇÃO {10} >  

 

CR10  - LUIZA ZVEITER {1} > Ø (DEU) {9} > Ø (FEZ) {9} > 

 

CR11 - A QUESTÃO {4} > A MESMA {7} > A DISCIPLINA {10} > A DISCIPLINA POSTERIOR 

{6} >  

 

CR12 - A GENTE {3} > MUITA GENTE {6} > Ø (EMAGRECE) {9} > Ø (CONSEGUE) {9} > Ø 

(CONSEGUE) {9} > AS PESSOAS {10} > FRUSTRADAS {11} > Ø (ENGORDAM) {9} > Ø 

(EMAGRECEM) {9} > VOCÊ {7} > A GENTE {6} > A GENTE {6} > SUA ENERGIA {7} > SUA 

SAÚDE {6} > VOCÊ {7} > VOCÊ {7} > A GENTE {6} > VOCÊ {7} > VOCÊ {7} > VOCÊ {7} >  

VOCÊ {7} > VOCÊ {7} > VOCÊ {7} > Ø (PENSE) {9} > VOCÊ {7} > VOCÊ {7} > VOCÊ {7} > Ø 

(DÊ) {9} >  

 

 

CR13 - A PRÓPRIA VIDA {4} > A ALIMENTAÇÃO {10} > AS FONTES DE ESTRESSE {10} > 

QUE {7} > ISSO {7} > A QUESTÃO DO ESTRESSE {6} > A ALIMENTAÇÃO {6} > ESSAS 

NOVAS ALIMENTAÇÕES {10} > DETOX {10} > UMA FALTA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR 

{10} > QUE {7} >  
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CR14 – EMANUELE {1} > VOCÊ {7} >  SUA ALIMENTAÇÃO {7} > EMANUELE {6} > EU {7} > 

FASCINADA {11} > EU {7} > EU {7} > Ø (TO) {9} > Ø (QUERO) {9} > EU {7} > EU {7} > Ø 

(COMO) {9} > Ø (GOSTO) {9} > 

 

CR15 - OS SPAS {4} > QUE {7} > SPAS {6} > CENTROS MÉDICOS {11} > ELES {7} >  

 

CR16 - OUTRO ASSUNTO IMPORTANTE {1} > QUE {7} > A ECONOMIA {10} >  

 

CR17- TOM LEÃO {1} > ELE {7} > Ø (TÔ) {9} > Ø (PODE) {9} > TOM LEÃO {6} > ELE {7} >  

OCORRÊNCIAS DAS ESTRATÉGIAS REFERENCIAIS – Vídeo 5 

Estratégias 

referenciais {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} 

Ocorrência 6 1 3 9 0 18 55 0 32 23 11 

Percentual 3,79 0,63 1,89 5,69 0 11,39 34,81 0 20,25 14,55 6,96 

TOTAL: 158 

 


