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RESUMO 

 

Nesta tese, realiza-se um estudo sobre a relação temática entre a categoria esquemática 

título e o corpo do texto de notícias do jornal popular Meia Hora. Nos procedimentos 

metodológicos, foi destacado o emprego de algumas expressões referenciais 

consideradas ainda instáveis no título e que, por decorrência, motivariam, no contexto 

dessa categoria, a formulação de hipóteses de leitura que, em geral, não se confirmariam 

na continuidade da leitura do texto. Foi feita a redução semântica do texto noticiado de 

forma a inferir dele sua macroestrutura, a fim de cotejá-la às categorias esquemáticas 

título, subtítulo e lide. O intuito foi demonstrar que o título, ao contrário do que 

preconizam os vários manuais de estilo, no conjunto de textos analisados, não subsume 

o tema informado. Assim, destacou-se o processo de “estabilização da referência” como 

um processo simultâneo de estabilização do próprio conteúdo temático da notícia. Na 

argumentação que foi desenvolvida, intentou-se defender a ideia de que tal categoria no 

jornalismo popular, especialmente no Meia Hora, possui o objetivo precípuo de atrair o 

leitor, atendendo ao propósito mercadológico de sua captação. Para apoiar tal tese, foi 

feito um experimento de leitura com alunos do Ensino Médio. Os resultados desse 

experimento indicaram que a leitura isolada do título, o primeiro momento de leitura do 

texto, levou os informantes a projetarem hipóteses variadas de leitura que, em geral, não 

se confirmaram após a leitura do título acrescido do subtítulo. Os resultados 

demonstraram ainda que a leitura completa do texto pelos informantes produziu 

macroestruturas distintas das suas hipóteses iniciais. Este trabalho produziu outras 

conclusões, essas de caráter mais teórico. Considerou-se que o referido processo de 

estabilização pode ocorrer de forma “consoante” ou “dissonante”, conforme o leitor, 

respectivamente, possa concordar ou discordar da categorização ou da evolução 

categorial de um referente textual. Também se entendeu o título como um elemento 

referencial sujeito, tal como as expressões referenciais, ao processo dinâmico de 

construção e reconstrução no fio do discurso e se propôs, dessa forma, um alargamento 

dos estudos entre referenciação e gênero textual. Para fundamentar esse estudo, foram 

mobilizados aportes teóricos advindos da Análise do Discurso e da Linguística Textual,  

principalmente em três eixos: a Teoria Semiolinguística (Charaudeau), a Teoria da 

referenciação (Mondada, Dubois, Koch, Marcuschi, Roncarati) e os estudos sobre o 

discurso da notícia (van Dijk). 

Palavras-chave: Categoria Título; Gênero notícia; Jornal Meia Hora; Estabilização da 

referência 
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ABSTRACT 

 

In this thesis, carried out a study on the relationship between the thematic category 

schematic title and body text news from popular Meia Hora newspaper. In 

methodological procedures, was highlighted by employing some referring expressions 

still considered unstable in the title and that, consequently, motivate, within that 

category, the formulation of hypotheses of reading in general, do not confirm the 

continuity of reading the text. Reduction was performed semantics of the text reported it 

in order to infer its macrostructure, so it collates the categories schematic title, subtitle 

and handle. The purpose was to demonstrate that the title contrary to recommend 

various style guides, the set of documents under consideration, it subsumes the subject 

reported. Thus, said the process of "stabilization of reference" as a simultaneous process 

of stabilizing the thematic content of the news itself. In the argument that was 

developed, an attempt to defend the idea that such a category in popular journalism, 

especially in Meia Hora newspaper, has the main objective to attract the reader, given 

the purpose of merchandising capture. To support this thesis, an experiment was done 

reading to high school students. The results of this experiment indicated that the isolated 

reading the title, the first time reading the text, led the informants to project hypotheses 

varied reading that, in general, not be confirmed after reading the title plus subtitle. The 

results also showed that the complete reading of the text produced by the informants 

macrostructures distinct from their initial hypotheses. This work produced other 

findings, these more theoretical. It was considered that this stabilization can occur 

"consonant" or "dissonant", as the reader, respectively, can agree or disagree with the 

categorization or the evolution of a categorical textual references. Also understood the 

title as a reference element subject, such as referring expressions, the dynamic process 

of construction and reconstruction in the thread of the discourse and proposed thus an 

extension of studies between referral and genre. To support this study, were mobilized 

theoretical contributions arising Discourse Analysis and Linguistics Textual mainly in 

three areas: Theory Semiolinguística (Charaudeau), the Theory of referencing 

(Mondada, Dubois, Koch, Marcuschi, Roncarati) and studies on the discourse of news 

(van Dijk). 

Keywords: Category Title, Genre News, Meia Hora Newspapers; Stabilization reference 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Uma quantidade considerável de jornais circula pela sociedade. São portadores 

de atos de comunicação variados que podem se relacionar pelo fato de serem dirigidos a 

certo perfil de interlocutor. A seleção do leitor pode ocorrer a partir dos temas das 

notícias, da linguagem formal ou informal, da publicidade neles realizada, além de 

outros recursos. 

 Para investigar parte desse universo, o estudo deste trabalho circunscreve-se no 

jornalismo popular carioca, especificamente no noticiário do jornal Meia Hora. 

O Meia Hora pertence ao grupo Ejesa e foi projetado para atender às 

expectativas das classes C e D. Começou a circular na cidade do Rio de Janeiro e 

Baixada Fluminense no ano de 2005 e recentemente, em 2010, foi lançado em São 

Paulo. Trata-se de um tabloide popular que custa 0,70 centavos
 
(valor de venda em 

banca no Rio de Janeiro, referente a maio de 2012) e varia entre 30 e 45 páginas, com 

textos curtos e linguagem simples, propondo então, em aproximadamente 30 minutos 

(meia hora de notícias), um panorama dos fatos do dia anterior, conforme o perfil de seu 

público.    

A variedade temática abarcada pelo jornal enfatiza notícias locais, 

principalmente sobre polícia, esportes, diversão, oportunidades, além de tratar de 

utilidades públicas. Na versão impressa, esse universo é organizado pelas editorias 

Serviço, Geral, Voz do povo, Polícia, Esporte, Saúde, De tudo um pouco, Babado, 

Tecnologia, Mundo e Gata da Hora. Já na versão digital (www.meiahora.ig.com.br), as 

editorias são simplificadas em Plantão de polícia, Na marca do pênalti, Deu a louca no 

mundo, Babado, Tecnologia e Gata da Hora. Além disso, na versão impressa há uma 

seção dedicada a notícias da rádio FM O Dia e na versão digital há outra seção, através 

de link, intitulada Blog do Mauro Leão, que apresenta comentários esportivos e permite 

espaço para interação com o leitor. 

O jornal tem alcançado projeção em diferentes setores da mídia, sobretudo pelo 

projeto gráfico de suas capas, consideradas criativas e irreverentes e pelas manchetes,  
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algumas já aclamadas pelo público, que constitui parcela considerável de consumidores 

desse segmento de jornal. 
1
 

Os seus títulos e manchetes concentram grande foco de atenção dos leitores e 

atraem, por vezes, não leitores, que, no entanto, interessam-se pelos recursos verbais e 

não verbais mobilizados em sua criação. Assim, diante de um fato de repercussão 

relevante para a sociedade ou parte dela, tem sido comum a expectativa das pessoas por 

como o jornal vai apresentá-lo. 
2
 

A esse respeito, temos observado o uso sistemático de palavras ou expressões 

ambíguas, que poderiam favorecer, no limite de títulos ou manchetes, hipóteses de 

leitura não corroboradas pela notícia a eles referentes. Tais objetos de discurso tendem, 

no desenvolvimento do texto, a uma estabilização de sua referência por meio de 

procedimentos discursivos de referenciação empregados pelo escritor/jornalista. Isto 

estimulou o presente trabalho. Portanto, nosso foco consiste no estudo do processo de 

referenciação na construção do título e o desenvolvimento tópico dessas expressões, 

ambos com relação à leitura da notícia e posterior atribuição de sua macroestrutura 

semântica. 

Como pressupostos teóricos, adotamos a Teoria semiolinguística, de Patrick 

Charaudeau, e a Teoria da referenciação, tal como reformulada por Lorenza Mondada. 

Além dos estudos desses autores, são também importantes as considerações de Teun A. 

van Dijk sobre o discurso noticioso. 

A opção pela Teoria Semiolinguística, dentro da variedade de estudos em 

Análise do discurso, justifica-se por permitir a abordagem do gênero nos seus múltiplos 

aspectos: semióticos, linguísticos, estruturais, semânticos, pragmáticos e enunciativos, 

ou seja, todo o conjunto de elementos envolvidos na produção do sentido. Assim, ela 

recobre amplamente o ato de linguagem, que considera resultante de uma 

intencionalidade desde a instância de produção até a de recepção. Ademais, Charaudeau 

                                                 
1
 Cf., no item 5.1.2, o percentual de leitores desse jornal. 

2
 Recorde-se, por exemplo, das manchetes de Meia Hora e Extra do dia 25/1/2012, referentes a um 

apagão na cidade do Rio de Janeiro decorrente do erro em uma poda de árvore. O Meia Hora apresentou 

a seguinte manchete: Poda mal dada deixa Rio no escuro 

http://www.meiahora.ig.com.br/public/uploads/printcovers/25122012.pdf , já o Extra publicou: Furnas 

quebra galho e deixa um milhão sem luz no Grande Rio http://extra.globo.com/capas-jornal-extra/25-

01-2012-3755899.html?mesSelecionado=Jan&ano=2012 . 

http://www.meiahora.ig.com.br/public/uploads/printcovers/25122012.pdf
http://extra.globo.com/capas-jornal-extra/25-01-2012-3755899.html?mesSelecionado=Jan&ano=2012
http://extra.globo.com/capas-jornal-extra/25-01-2012-3755899.html?mesSelecionado=Jan&ano=2012
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discute didaticamente a passagem do sentido de língua ao sentido de discurso, 

enfatizando os saberes psicossocialmente compartilhados. 

Já os estudos sobre referenciação, segundo Mondada, vão dar conta da análise 

do sentido de objetos de discurso construídos na interação, considerando também uma 

instabilidade referencial do signo, tal como Charaudeau o faz, o que nos é importante, 

visto que consideramos as categorizações constantes dos títulos como fruto de 

apreciações intersubjetivas, jamais como espelho do mundo. Mondada e os autores 

sobre os quais nos pautamos enfatizam os saberes sociocognitivamente compartilhados. 

Para dar conta de aspectos específicos ao discurso da notícia, valemo-nos de 

considerações de Charaudeau e de van Dijk, sobretudo deste último. Suas perspectivas 

são também sociocognitivas porque consideram a ativação de saberes já alocados na 

memória e compartilhados socialmente. Além disso, adotamos as macrorregras de van 

Dijk para a redução semântica das notícias ao seu tema. Quanto às discussões sobre 

gêneros textuais, adotamos autores como Bakhtin, Charaudeau e Marcuschi. A partir 

dessas leituras mais amplas sobre gênero, situamos o gênero notícia, valendo-nos 

também de leituras mais específicas sobre esse gênero textual (van Dijk, Bonini e 

outros). 

Baseamo-nos em Kleiman, van Dijk e Solé para tratar dos procedimentos de 

antecipação realizados pelo leitor. Essas considerações amparam o nosso pressuposto de 

que o leitor tenta inferir o tema de uma notícia em um processo que se inicia já a partir 

do título. 

Sobre a noção de jornalismo popular, pautamos-nos principalmente nas 

considerações de Amaral e de Angrimani. Elas não constituem stricto sensu parte do 

aporte teórico desta tese, razão por que apresentamo-las em capítulo distinto. 

Dessa forma, na seção seguinte, explicitamos os problemas e as hipóteses de 

trabalho. Já a seção 3 traz os pressupostos teóricos, seguidos de algumas considerações 

sobre o jornalismo popular, localizadas na seção 4. Na sequência, seção 5, apresentamos 

a metodologia do trabalho: caracterização do corpus e perfil do leitor; procedimentos de 

coleta e de análise do corpus; detalhamento do experimento de leitura. Os resultados e a 

discussão dos resultados do experimento de leitura que realizamos com alunos do 

Ensino Médio está na seção 6. Já a análise das notícias foi disposta na seção 7. No 
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contínuo, na seção 8, temos as considerações finais e as referências, na seção 9. Por fim, 

os anexos, na seção 10. 
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2 PROBLEMAS E HIPÓTESES DE TRABALHO 

 

Nesta tese, estudamos a relação entre a (re)leitura do título e a (re)leitura do 

corpo do texto em notícias do jornal Meia Hora, motivada pelo processo de 

recategorização de referentes textuais/objetos de discurso introduzidos no título e 

desenvolvidos no corpo do texto ou também, como possibilidade inversa, construídos 

no texto e estrategicamente reconduzidos/ recategorizados por meio do título. 

De acordo com esse objetivo geral, são estas as indagações específicas que 

norteiam nossa investigação: 

a) Como podemos conceber a relação entre a necessidade de captação e o 

pressuposto da credibilidade (CHARAUDEAU, 2010b) no jornal Meia Hora? 

b) Amaral (2006, p. 52) reflete sobre a seguinte oposição quanto à seleção das 

notícias: de um lado, há os jornais de referência, que tendem a publicar notícias de 

maior relevância política e econômica; de outro, há os jornais populares, a destacarem 

notícias que interfiram no cotidiano da população ou possuam características mais 

dramáticas. Assim, que contribuições a análise das categorias esquemáticas propostas 

por van Dijk (1990) poderiam oferecer na interpretação dessa oposição? 

 c) Em que medida os títulos do jornal Meia Hora submetidos à análise 

antecipam o tema global da notícia? Nesse contexto, qual é o papel do subtítulo? 

 d) Que especificidades se podem destacar das expressões referenciais das 

notícias a serem analisadas? 

 Segundo nossa proposta de estudo, as hipóteses que a análise pretende confirmar 

(ou não) são, portanto: 

a) O jornal propõe um duplo contrato de comunicação (CHARAUDEAU, 

2001a): simultaneamente à veiculação das notícias, que compreende o propósito básico 

de informar, apresenta títulos chamativos, muitas vezes inclinados ao humor ou ao 

drama, podendo neles propor mais de um sentido possível. Consideramos, então, este 

viés como possibilidade de conciliação entre captação e credibilidade; 
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b) As subcategorias “avaliação” e “expectativas” (VAN DIJK, 1990), que dão 

lugar a enunciados de caráter opinativos, possuem baixa ocorrência nas notícias do 

jornal Meia Hora. Ademais, a categoria título, pelo ponto de vista do estilo, também 

pode acentuar essa oposição; 

c) Nas notícias do corpus, os títulos não cumprem predominantemente a função 

informativa, mas atendem mais propriamente ao objetivo de seduzir/atrair o leitor. 

Dessa forma, cabe ao subtítulo oferecer ao leitor antecipações mais adequadas ao tema 

global da notícia; 

d) A análise do processo referencial (MONDADA, KOCH, MARCUSCHI, 

RONCARATI), utilizado na progressão tópica dos textos pode revelar: 

- a construção do mundo pelo jornalista adequada à suposta imagem que faz do 

enunciador; 

- o estilo de linguagem estrategicamente informal como elemento de 

identificação entre o Jornal e o leitor; 

- uma perspectiva individual/subjetiva de apreensão do fato pelo jornalista. 

- determinadas funções que algumas expressões referenciais cumprem no título, 

tais como: produzir ambiguidade e/ou sátira. 
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3 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

3.1 A Teoria Semiolinguística e o contrato midiático
3
 

 

“Não há captura da realidade empírica que não passe pelo filtro de um ponto 

de vista particular, o qual constrói um objeto particular que é dado como um  

fragmento do real.” (Charaudeau, 2010b,  p. 131) 

 

Durante muito tempo, a língua foi considerada como um objeto abstrato de 

estudo. Assim, descreviam-se seus sistemas internos, sem haver, contudo, preocupação 

com aspectos pertinentes à enunciação. Antes, então, até o surgimento de teorias que 

tentassem compreender fatos linguísticos utilizados em uma situação concreta de fala 

(fatos que não poderiam ser entendidos ou explicados apenas por meio do conhecimento 

do sistema da língua), quando se usava a palavra sujeito, limitava-se o termo 

praticamente a uma dimensão, pode-se dizer, somente sintática. De fato, as teorias 

estruturalistas, como a teoria da informação, tratavam a linguagem reduzindo-a à 

finalidade da comunicação. Caracterizava-as, sobretudo, uma suposta simetria do ato de 

linguagem no qual se postulavam locutores e ouvintes ideais, como na teoria gerativa de 

Chomsky.  

Já no artigo Linguística e poética, publicado em francês em um volume 

intitulado Essais de Linguistique Générale (Paris, Les Éditions de Minuit, 1963)
4
, 

Jakobson (1970b, p. 118) discorre sobre os conceitos de remetente e destinatário ao 

apresentar, na mesma ordem, as funções emotiva e conativa da linguagem, constantes 

do seu quadro de seis funções.  

O alcance do modelo de Jakobson, contudo, determinava um processo 

enunciativo simétrico no qual um emissor enviava uma mensagem a um receptor que 

deveria decodificá-la. 

                                                 
3
 Algumas reflexões teóricas aqui presentes foram também desenvolvidas em COSTA, Wagner Alexandre 

dos Santos. O contrato de comunicação nos classificados sexuais: estratégias discursivas de legitimação 

do enunciador. Niterói: UFF, 2007. (Dissertação de Mestrado) 
4
 Informação baseada no prefácio de Isidoro Blikstein ao livro Linguística e Comunicação. 
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Em Benveniste (2005a, p. 278, grifos seus)
5
, observa-se um deslocamento mais 

profundo, no que tange à assunção de categorias indicadoras da enunciação: 

 

“Cada instância de emprego de um nome refere-se a uma noção constante e  

“objetiva”, apta a permanecer virtual ou a atualizar-se num objeto singular, e 

que permanece sempre idêntica na representação que desperta. No entanto, as 

instâncias de emprego de eu não constituem uma classe de referência, uma vez 

que não há “objeto” definível como eu ao qual se possam remeter 

identicamente essas instâncias. Cada eu tem a sua referência própria e 

corresponde cada vez a um ser único. Proposto como tal.”  

 

Dessa forma, o autor afirma que “É na linguagem e pela linguagem que o 

homem se constitui como sujeito; porque só a linguagem fundamenta na realidade, na 

sua realidade que é a do ser, o conceito de “ego” (op. cit., 2005b, p. 286, grifos seus). E 

continua: “A subjetividade de que tratamos aqui é capacidade do locutor para se propor 

como “sujeito” (idem, ibidem).   

 Com efeito, é com a Teoria da Enunciação, observa Charaudeau (2001a, p. 27), 

que “a presença dos responsáveis pelo ato de linguagem, suas identidades, seus 

estatutos e seus papéis, são levados em consideração”.  

 

3.1.1 Signo, sentido de língua e sentido de discurso 

 

Para introduzir as noções tratadas nesta seção, partiremos do seguinte exemplo: 

 

O que significa ser pobre nos EUA 

Um relatório do Censo dos Estados Unidos informou, na semana passada, que, 

em 2010, a parcela de habitantes do país vivendo na pobreza atingiu o maior nível desde 

1993: 15% da população, ou 46, 2 milhões de pessoas. Foram consideradas pobres as 

famílias de quatro pessoas (dois adultos e duas crianças) que vivem com até US$ 1.860 

por mês, cerca de R$ 3.200, ou adultos que vivem sozinhos com até US$ 930 mensais, 

ou cerca de R$ 1.600. Isso significa que esses americanos sofrem as privações materiais 

que os brasileiros entendem como pobreza? 

(Revista Época, 19 de setembro de 2011, p. 20) 

                                                 
5
 Título original:  Problèmes de linguistique générale. Paris: Gallimard, 1966, v. 1 
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A reportagem acima discute o conceito de “pobreza” em diferentes lugares do 

mundo. Segundo informa, de acordo com a renda mensal por pessoa, tendo como 

referência a data da publicação do artigo pela Época, ser pobre nos EUA significa viver 

com menos de US$ 1.600 (R$ 3.200), na Alemanha, com menos de € 800 (R$ 1.880). Já 

no Brasil, é tecnicamente pobre aquele que vive individualmente com menos de R$ 134. 

Mesmo dentro do Brasil, as condições de pobreza e o significado do que é ser 

pobre difere entre as regiões do país, por exemplo, entre sudeste e nordeste; sul e norte 

etc. 

Dentro ou fora do universo da economia, pode-se atribuir um único e estável 

sentido para o signo pobreza? Qualquer falante ao colocar em uso a palavra “pobre” vai 

apresentá-la dentro de um mesmo quadro contextual, e ainda, vai propor o mesmo 

sentido? 

Charaudeau (2010a, p. 32), situando a discussão acerca do signo dentro de uma 

problemática semiolinguística, afirma que 

 

“(...) a significação de um ato de linguagem é uma totalidade não autônoma, já 

que ela depende de filtros de saberes que a constroem, tanto do ponto de vista 

do Enunciador, quanto do ponto de vista do Interpretante. Correlativamente, 

conclui-se que não se pode afirmar que o signo seja uma unidade autônoma de 

sentido, pois ele também é preenchido por um saber que depende da 

expectativa particular de cada ato de linguagem e, portanto, dos filtros 

construídos e colocados pelo Enunciador e pelo Interpretante.”
6
 

 

Então, o autor desloca a relação entre forma e sentido do plano virtual da língua para o 

plano expressivo (do discurso), visto que é no ato de linguagem que ela acontecerá. A 

interpretação do signo pobre dependerá de determinadas Circunstâncias de discurso, 

definidas como o conjunto dos saberes supostos que circulam entre os protagonistas da 

linguagem, saberes sobre o mundo relativos às práticas sociais partilhadas; saberes 

sobre o ponto de vista do interlocutor, os fios construtores de sentido (idem, ibidem). O 

nome pobre não vai supor, então, um conceito já dado e acabado, um entendimento 

pleno prévio ao discurso. 

                                                 
6
 Cf. as referências feitas ao autor na seção 3.2 (Referenciação e progressão referencial). 
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 Admitindo-se a inserção do signo no plano discursivo, ele deixa de ser “signo 

linguístico” e, neste quadro teórico, passa a “signo linguageiro” (idem, p. 34), sendo 

caracterizado por uma dupla face sob o ponto de vista do sentido: uma qualificação 

referencial e uma funcionalidade. A primeira resulta do valor de designação feita ao 

mundo físico (ou imaginário). Desta feita, não podemos intercambiar a noção de pobre 

ou rico. A segunda depende do valor do uso ligado a um determinado universo de 

discurso. 

 Cabe, neste ponto, lembrar a distinção de Coseriu (1980, p. 99) entre 

designação, significado e sentido. Segundo ele, “a designação é a referência à 

“realidade”, i.é, a relação cada vez determinada entre uma expressão linguística e um 

“estado de coisas”, entre signo e “coisa” designada” [O grifo é nosso. Destaque-se, 

nele, o enlaçamento produzido pelas aspas autonímicas empregadas pelo autor a nos dar 

indícios de que o emprego dessas palavras/expressões não coincidem bem com o uso 

comum, i.é, com qualquer ideia ligada ao significado de “extralinguístico”]. Já “o 

significado é o conteúdo de um signo ou de uma expressão enquanto dado numa 

determinada língua e exclusivamente através dessa mesma língua”. Por sua vez, “o 

sentido é o conteúdo próprio de um texto, o que o texto exprime além e através da 

designação e do significado”. O autor cita o exemplo de uma piada, que tem em cada 

palavra, em cada oração, além do seu significado, um sentido particular, obtido por 

meio do seu entendimento.
7
 

 Ainda assim, admitindo a “funcionalidade” decorrente do valor do uso, 

Charaudeau (2010a, p. 35) considera haver algum traço de estabilidade no signo 

linguageiro. Este traço é denominado pelo autor por “constantes de sentido”, que são 

resquícios de evidências de sentido gerados a partir dos inúmeros usos do signo e que 

acarretam um saber comum sobre eles (um saber metacultural sobre os signos). Esse 

saber é denominado pelo autor como Núcleo metadiscursivo (NmD), é concernente à 

atividade de Simbolização referencial. Assim, a marca linguística, a forma, pobre 

possui um já estar-aí, que possibilita entre os diferentes usos dessa palavra encontrar 

um traço de semelhança, quer seja o traço “pouco”, pois se assim não o fosse, se 

nenhum conceito semântico houvesse partilhado entre os interlocutores, seria difícil 

                                                 
7
 Na teoria de Coseriu, “designação” e “significado” não estariam em um nível discursivo e se 

aproximariam da atividade de “qualificação referencial”, de Charaudeau. O “sentido”, conforme 

desenvolve Coseriu, por outro lado, seria construído no nível discursivo, tal como a “funcionalidade”, 

para Charaudeau.  
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comunicar-se e haver qualquer expectativa discursiva (ou seja, a ativação de um NmD) 

num ato de linguagem. Por isso, adverte Charaudeau (2010a, p. 35): 

 

“não se pode mais dizer que cada uma das unidades morfêmicas que compõem 

a manifestação linguageira seja uma unidade-signo portadora de um sentido 

pleno. Diremos que cada uma destas marcas somente contribui, com o auxílio 

de seu NmD, para construir o que vai formar o signo na significação do ato de 

linguagem.” 

 

 Segundo esse enfoque (CHARAUDEAU, 2010a, p. 36), o ato de linguagem 

resulta da tensão entre duas forças:  

 Simbolização referencial: ação de fora para dentro (endocêntrica), de modo a 

aproximar uma forma material a um conteúdo de sentido;  

 Significação: ação de dentro para fora (exocêntrica) que propicia instabilidade 

entre sentido e forma, impedindo a fixidez dessa relação. 

 Então, a expressão linguística carreia um significado provisório, situado entre o 

estável e o específico, conforme Charaudeau (2010a). 

 

Isso nos leva a definir a marca linguística como parte da matéria significante 

que é testemunha formal provisória de um jogo de ajustamento entre um 

sentido mais ou menos estável – resultado de uma atividade metacultural sobre 

a linguagem (o NmD) – e um sentido específico – construído  pelas 

Circunstâncias de discurso – cuja combinação participa da finalidade ou da 

expectativa discursiva do ato de linguagem (CHARAUDEAU, 2010a, p. 37). 

 

Por tudo isso, o autor entende que esse conhecimento insere-se no centro de uma 

dupla construção semiolinguística (CHARAUDEAU, 2010a, p. 38): 

 Uma intertextualidade discursiva, pois as Circunstâncias de discurso (C de D) 

determinam um sentido específico: a Significação; 

 Uma rede estrutural, que se caracteriza pelos valores contrastantes das marcas 

aliados a sedimentos de conteúdo de sentidos gerais que constituem o NmD. 
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Assim, essa dupla construção semiolinguística se resume no seguinte esquema: 

 

[C de D] 

 

 NmD                         Significação             

Saber metacultural                                                                                                  Saber intertextual 

       

           Fala coletiva                          Fala individual e coletiva 

  

Um estar-aí                                                                                         Um fazendo-se no ato   

(provisório)                                                                                                   linguagem                                 

 

  

 

 

Extraído de Charaudeau (2010a, p. 38). 

 

 Além do que se expôs, vale lembrar que os sentidos propostos no discurso 

dependem de um quadro de referências, conforme Charaudeau (2010b, p. 67), no qual 

se baseiam os indivíduos de uma comunidade ao se comunicarem. Portanto, a situação 

de comunicação é também apoio fundamental na construção dos sentidos. 

 

3.1.2 O quadro sociolinguageiro 

 

A Teoria Semiolinguística postula que a construção do sentido leva em conta 

simultaneamente duas dimensões: uma situacional e outra linguística da significação 

discursiva, que é construída, segundo Charaudeau (1996, p. 8), sobre uma dupla inter-

relação, a saber:  

Expectativa 

discursiva 

Surgimento dos sentidos do ato de linguagem em um duplo 

movimento (exocêntrico/endocêntrico), isto é: semiotização 

do mundo através do sujeito individual e/ou coletivo 

(Representações  sociolinguageiras) 
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a) entre dois espaços de produção de sentido, sendo um externo, outro interno;  

b) entre dois espaços enunciativos: de produção (EU) e de interpretação (TU). 

Sobre os componentes situacional e linguístico da significação discursiva, 

Charaudeau (1996, p. 20) explica que um ponto de vista essencialmente linguístico 

exigiria contextos idealizados, fora de situação, para descrever as marcas do discurso 

por não considerarem as características psicossociais do sujeito falante. Por outro lado, 

um apego demasiado ao situacional, determinaria propostas de descrição que não fariam 

compreender a relação entre a linguagem e o psicossocial, afastando-se, pois, de uma 

teoria social do fato linguageiro
8
. 

Por conseguinte, a posição tomada por Charaudeau (2005, p. 13) em análise do 

discurso é desde Langage et Discours (1983) a denominada semiolinguística, pois: 

 semio, de “semiosis”, faz considerar o fato de a construção do sentido e 

sua configuração construírem-se na conjugação entre forma e sentido 

(em textos verbais ou não verbais). Nessa proposta, considere-se, então, 

a atuação do sujeito intencional, seu projeto social e quadro de ação; 

 

 linguística pretende ressaltar a semiose dominante: a língua (palavra, 

frase, texto), que, pelo seu caráter criativo de combinação de unidades 

em diferentes eixos (sintagmático, paradigmático), particulariza-se 

dentre as demais linguagens por poder realizar um procedimento de 

semiotização do mundo. 

Sendo assim, algumas hipóteses norteiam o quadro teórico exposto por 

Charaudeau (2001a, p. 28): 

A primeira é a de que o ato de linguagem decorre das instâncias do dizer e do 

fazer, sendo o fazer a instância situacional onde estão situados os responsáveis deste 

ato. O dizer, instância discursiva, corresponde ao espaço de produção do qual 

participam os seres da palavra. Por isso, as realidades do dizer e do fazer desdobram-se 

em dois circuitos interdependentes: um externo (fazer), outro interno (dizer). 

                                                 
8
 Segundo Agostinho Dias Carneiro, em nota de tradução da referida obra de Charaudeau, o termo 

linguageiro é uma tradução do francês langagier, significando aquilo que é próprio da linguagem de 

forma geral. 
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A segunda diz que o ato de linguagem é determinado pelas especificações 

situacionais. Sendo uma interação, é dotado de intencionalidade, o que implica dizer 

que a encenação discursiva é uma atividade estratégica. 

A terceira vincula o ato de linguagem às práticas e imaginários sociais de dada 

comunidade, sendo ele o produto da ação de sujeitos psicossociais. 

Essa relação contratual não se baseia nos estatutos sociais das pessoas nela 

implicadas, “depende do ‘desafio’ construído no e pelo ato de linguagem” 

(CHARAUDEAU, 2006, p. 30).  

Então, o quadro teórico que se define nos termos das hipóteses acima 

apresentadas é representado pelo esquema abaixo (CHARAUDEAU, 2001a, p. 29): 

 

Fazer-Situacional 

 

 

 

 

 

            

Extraído de Charaudeau (2001a, p. 29) 

 

Detalhando os circuitos acima, a abrangência do ato de linguagem, que se realiza 

em um duplo espaço de significância, o externo e o interno, determina, conforme 

Charaudeau (1996, p. 5), dois tipos de sujeitos da linguagem: os parceiros, que são os 

sujeitos do fazer social, seres reais, chamados de EUc  (EU comunicante)  e de TUi (TU 

interpretante); e os protagonistas, que são os sujeitos do dizer, seres hipotéticos, 

denominados de EUe (EU enunciador) e de TUd (TU destinatário). Ou seja, no circuito 

 

  

EUc           TUi 

   

Circuito externo – Fazer 

Relação contratual 

 

Circuito interno – Dizer 

EUe < ----------------- > TUd 
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EU’     Processo de interpretação TU’ 

interno, encontram-se os seres da palavra (EUe, TUd) e, no circuito externo, os seres 

agentes (EUc,TUi). 

No processo de produção, o EUe corresponde ao papel discursivo que o EUc 

(produtor do ato de linguagem) constrói dele mesmo enquanto ser do discurso em cena. 

Tal papel é idealizado em função das intenções comunicacionais do sujeito situado no 

plano do fazer.  

Em se tratando de uma hipótese, o trabalho realizado pelo EUc pode (ou não) 

obter o resultado desejado, conforme sua hipótese seja avaliada pelo TUi. Este pode, por 

exemplo, aceitar a imagem dele feita por aquele. Mas pode, por outro lado, negá-la. Isto 

porque também faz de si próprio uma imagem discursiva, sendo esta o TUd. Além 

disso, pode questionar-se sobre o papel do comunicante. É o que ocorre em enunciados 

como Quem é x para falar assim comigo? Ou seja, o EUc obterá tanto mais êxito, 

quanto maior for a proximidade entre a hipótese criada por ele sobre o TUd e a referida 

imagem deste construída pelo TUi. 

Assim, os universos de discurso dos sujeitos que ancoram o ato de linguagem 

não são idênticos, visto que ambos, locutor e interlocutor, constroem para si imagens 

um do outro que podem não ser reais. Não sendo unidirecional, ele é, portanto, 

dialógico. 
9
 Veja-se o esquema: 

 

Universo de discurso do EU 

Zona de 

intercompreensão 

suposta 

 

 

                        Universo de discurso do TU’ 

Extraído de Charaudeau  (2010a, p. 45) 

                                                 
9
 Julgamos interessante acrescentarmos aqui a noção de “posição responsiva” do ouvinte, desenvolvida 

por Bakhtin (2003, p. 271). Segundo o autor, “o ouvinte, ao perceber e compreender o significado 

(linguístico) do discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição responsiva: 

concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc”. 

EU Processo de produção       TU 
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O ato de linguagem corresponde, por isso, a um ato interenunciativo (CHARAUDEAU, 

2010a, p. 45) entre quatro sujeitos, e não dois. 

 Charaudeau pauta este quadro teórico, como foi dito antes, em uma recíproca 

relação de intencionalidade entre as instâncias externa e interna. Como se trata de um 

quadro que prevê objetos semiodiscursivos postos em troca, por decorrência (no 

discurso jornalístico, por exemplo), teremos três instâncias implicadas: as duas 

primeiras, a de produção e a de recepção; a terceira, o texto. Portanto: 

 

No que tange à máquina midiática, a primeira instância é representada pelo 

produtor de informação (o organismo de informação e seus atores), a instância 

de recepção pelo consumidor da informação (diferentes públicos: leitores, 

ouvintes, telespectadores) e o produto pelo texto midiático (artigo de jornal, 

boletim radiofônico, telejornal etc.). (CHARAUDEAU, 2010b, p. 24) 

 

 O lugar das instâncias de produção do sentido subdivide-se em dois: é 

determinado por condições socioeconômicas (espaço externo- externo) reguladas por 

práticas mais ou menos institucionalizadas (empresariais, por exemplo) com as quais os 

atores sociais estão comprometidos. Simultaneamente, tais atores devem engajar-se na 

produção de discursos, que correspondem a condições semiológicas (espaço externo-

interno), de modo a atenderem às referidas especificidades comerciais, o que equivale a 

produzir discursos adequadamente sedutores ao público-alvo
10

 (CHARAUDEAU, 

2010b, p. 24). Assim, de acordo com esse segundo espaço, deve-se pensar o “como 

fazer” para atender tal ou qual intencionalidade.  

 O lugar das condições de recepção também se estrutura em dois espaços: o 

interno-externo, onde se encontra o destinatário ideal, público idealizado pela instância 

de produção e que ela espera corresponder à construção da imagem dele feita. Já o 

espaço externo-externo é o lugar do destinatário real, o público consumidor do produto 

midiático, em nosso caso, da notícia de jornal, que interpreta a informação segundo as 

condições que lhe são acessíveis (CHARAUDEAU, 2010b, p. 26). 

                                                 
10

 Entendemos como público-alvo uma instância de recepção idealizada pela instância de produção e que 

não corresponde necessariamente ao consumidor efetivo do jornal. 
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 Certamente, não se pode supor que o sentido proposto a partir do texto encontre 

um lugar pacífico, simétrico. Ao contrário, ele é resultado de uma cointencionalidade 

submetida às outras duas instâncias. Ou seja, como diz o autor: 

 

No que tange à comunicação midiática, isso significa que qualquer artigo de 

jornal, qualquer declaração num telejornal ou num noticiário radiofônico, está 

carregada de efeitos possíveis, dos quais apenas uma parte – e nem sempre a 

mesma – corresponderá às intenções mais ou menos conscientes dos atores do 

organismo de informação, e uma outra – não necessariamente a mesma – 

corresponderá ao sentido construído por tal ou qual receptor (idem, p. 28). 

 

Diante desse quadro teórico proposto por Charaudeau (1996), entre outras obras, 

a construção do sentido se edifica sobre a comunhão dos espaços externo e interno do 

ato de linguagem, tendo como centro os sujeitos do dizer e do fazer acima mencionados. 

No contrato de comunicação que ora estudamos, tais sujeitos podem assim ser 

caracterizados: 

  

Fazer-Situacional 

 

 

 

 

 

 

 Instância de produção (Ip) - Corresponde ao conjunto de profissionais 

envolvidos na enunciação (redatores, fotógrafos etc.), que pertencem ao quadro 

de profissionais do jornal Meia Hora e atendem ao perfil da empresa, 

submetidos aos seus interesses comerciais. Esta instância tem como figura 

central o jornalista-redator, um sujeito com suas experiências e expectativas 

diante do mundo e que, no plano do dizer, vai se instituir como narrador do fato. 

 

  

            

 Ip       Le 

Circuito externo – Fazer (lugar das práticas institucionais) 

Relação contratual 

 

Circuito interno – Dizer (lugar 

das práticas enunciativas) 

J < ----------------- > Lv 
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 jornalista (J) , enunciador do fato narrado, responsável diretamente por projetar 

no texto as supostas expectativas dos leitores, além de criar todo o jogo 

discursivo entre título e texto. 

 Leitor virtual (Lv), coletividade projetada hipoteticamente pela instância de 

produção como supostamente interessada no estilo enfaticamente dramático das 

notícias do jornal.  

 Leitor efetivo (Le), o leitor de fato, considerado em sua individualidade. 

 

3.1.3 Identidade social e identidade discursiva 

 

Sobre as identidades dos sujeitos, conforme demonstra Charaudeau (2006, p. 

344), a identidade social não permite compreender globalmente a significação do 

discurso, visto que o possível efeito de influência não ocorre a priori, isto é, não se 

antecipa à enunciação. Além disso, diferentemente, o discurso não é somente 

linguagem, porque sua significação depende, ainda, da identidade do sujeito que fala, ou 

seja, da identidade discursiva. Assim,  

 

“A identidade social necessita ser reiterada, reforçada, recriada, ou, ao 

contrário, ocultada [forjada] pelo comportamento linguageiro do sujeito 

falante, e a identidade discursiva, para se construir, necessita de uma base de 

identidade social.” (idem, ibidem) 

 

3.1.3.1- Identidade social ou lugar de legitimidade 

  

Charaudeau (2006, p. 344) particulariza a identidade social pela necessidade de 

ser reconhecida pelos outros. Trata-se, nos termos dessa teoria, daquilo que confere ao 

sujeito o “direito à palavra”, o que funda sua legitimidade, que depende da atuação do 

sujeito nos domínios do SABER e do PODER, que serão discutidos a seguir.  

O domínio do SABER, fundado na atividade de sedução e persuasão do sujeito, 

trata da atuação do indivíduo no espaço social, onde circulam os discursos de 

conhecimentos e opiniões sobre o mundo, discursos partilhados. É necessário que o 
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comunicante saiba demonstrar sua capacidade de abordar tais discursos sem 

simplesmente reproduzir um já dito e, ainda, organizá-los segundo suas necessidades e 

intenções comunicacionais, enquadrando-os em determinados esquemas textuais, o que 

dará ao interlocutor pistas importantes para a interpretação do texto. Ele deve, também, 

dar importância à questão da informatividade (GRICE, 1982), que não deve ser 

excessiva, nem redundante, visto que pode ser necessário marcar uma posição de 

legitimidade diante de seu interlocutor.
11

 

Em função do reconhecimento do SABER
12

, afirma Charaudeau (1996, p. 25), o 

enunciador será avaliado, em um primeiro patamar, na interlocução.  

Já o domínio do PODER é aquele em que pode ser conferida autoridade ao 

sujeito em decorrência, também, das condições socioinstitucionais. A posição social do 

falante (na qual ele atua no momento da fala) remete a características discursivas 

típicas, já introjetadas pelos membros da sociedade.  Assim, as pessoas assumem 

diferentes papéis sociais e linguageiros no decorrer do dia: um advogado, por exemplo, 

deve falar como tal em uma audiência; em casa, com sua mulher, seu papel representado 

não é de um profissional, mas de “esposo, marido”; com os filhos, representa o papel de 

pai. Portanto, em situação familiar, deverá utilizar-se de outras estratégias 

comunicativas adequadas a esses papéis.  

A um professor de Língua portuguesa é conferida a autoridade de fazer uma 

análise metalinguística de um fato linguístico; da mesma forma, dá-se a um médico o 

poder de receitar remédios contra gripe a um paciente e a um advogado o poder de 

representar um cliente, i.é, a partir de um estatuto que lhe confere autoridade de saber 

(enquanto perito, erudito, especialista). Charaudeau chama esse reconhecimento de 

poder de legitimidade socioinstitucional (1996, p. 27) ou de autoridade institucional 

(CHARAUDEAU, P; MAINGUENEAU. D, 2004, p. 295). 

                                                 
11

 Na década de 60, Paul Grice denominou “máximas conversacionais” a um conjunto de leis que 

objetivam explicar o procedimento de interpretação de enunciados, concentrando-se não no que está 

explícito, mas naquilo que traz à luz uma proposição implícita decorrente do contexto em que a violação 

(ou respeito)  a essas leis se dá. Grice (1982 [1975], p. 86) formula um princípio geral do qual tais leis (e 

o processo de comunicação) dependeriam: é o “PRINCÍPIO DE COOPERAÇÃO”, que pressupõe de 

cada interlocutor uma participação adequada ao propósito do intercâmbio conversacional. Dessa forma, 

ele lista quatro categorias decorrentes desse princípio. São elas: 1) QUANTIDADE, que está relacionada 

com a quantidade de informação a ser fornecida; 2) QUALIDADE, que está associada à verdade dos 

enunciados e à sua evidência adequada; 3) RELAÇÃO, que está associada à relevância de cada 

contribuição ao processo de comunicação e, por fim, 4) MODO, que se relaciona à clareza e organização 

/ordenação dos enunciados. 
12

 Autoridade pessoal (CHARAUDEAU, P; MANGUENEAU.D, 2004, p. 295) 
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No campo das mídias, a instância de produção do discurso
13

 tem, conforme 

Charaudeau (2010b, p. 72), um duplo papel: o de fornecedor de informação, já que lhe 

cabe o “fazer-saber” e o de responsável por criar no seu público a vontade de consumir 

as informações. 

Cabe salientar que, por outro lado, a instância de recepção não é homogênea, 

sendo portadora de valores diversos, tanto “ético-sociais” quanto “afetivo-sociais” 

(CHARAUDEAU, 2010b, p. 79). Dessa forma, o papel que cabe ao jornal não é 

simples: traçar um perfil do seu destinatário-alvo e conduzir as informações de modo 

mais ou menos adequado a ele. 

Isto posto, a instância midiática vivencia uma tensão entre os polos da 

credibilidade e da captação: se  pendem para a  racionalização, atingem cada vez menos 

ao grande público; por outro lado, se exacerbam o foco na dramatização, tendem a ser 

menos dignas de crédito (CHARAUDEAU, 2010b, p. 93). 

A esse respeito, vale acrescentar a elucidativa explicação de Charaudeau e 

Maingueneau (2004, p. 93, grifos dos autores) sobre a relação entre “captação”, 

“legitimidade” e “credibilidade”, a saber: 

 

(...) a captação é, com a legitimação e a credibilidade, um dos três espaços em 

que são trabalhadas as estratégias de discurso, “As estratégias de captação 

visam a seduzir ou a persuadir o parceiro da troca comunicativa, de tal modo 

que ele termine por entrar no universo do pensamento que é o ato de 

comunicação e assim partilhe a intencionalidade, os valores e as emoções dos 

quais esse ato é portador” (1994b:40) [Ou seja, fazer com que o parceiro da 

comunicação adira ao seu universo de discurso, aceite-o, tome-o para si]. “Para 

tal efeito, o sujeito falante pode escolher dois tipos de atitude: (a) polêmica, 

que o leva a questionar certos valores que seu parceiro defende (ou um terceiro 

a que faz referência), ou a questionar a própria legitimidade do parceiro; (b) 

dramatização, que leva o sujeito a colocar em prática uma atividade discursiva 

feita de analogias, de comparações, de metáforas etc., e que se apoia mais em 

crenças do que em conhecimentos para reforçar o outro a experimentar certas 

emoções)” (1998a: 14). 

 

Assim, conforme Charaudeau (2010b, p. 80), decorrente do duplo papel aqui já 

apontado (racionalização versus dramatização), a imagem que o jornal pode fazer do 

alvo corresponde a uma dupla possibilidade de abordagem. Este pode ser então visto 

como alvo intelectivo ou alvo afetivo.  

                                                 
13

 Entidade compósita que compreende diferentes atores: redatores,  operadores,  técnicos etc., o conjunto 

daqueles que são responsáveis pela enunciação. (CHARAUDEAU, 2010b, p. 73) 
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O alvo intelectivo caracteriza-se por ser mais racional, de certa forma aplica a 

informação à sua vida interpessoal, profissional etc. Por isso, tem interesse por política, 

economia, entre outros assuntos. Já o alvo afetivo, diferentemente, concentra seus 

interesses na ordem do emocional. 

Então, de acordo com as características do alvo afetivo, o jornal pode organizar 

sua pauta focada na afetividade do sujeito, baseando-se em categorias socialmente 

codificadas de representações das emoções, tais como lista Charaudeau (idem, p. 82), a 

saber, e que correspondem a estratégias de dramatização:
14

 

a)  O inesperado, que rompe com as rotinas, os hábitos (“Bolina revela bomba 

sobre ex-panicats”, Meia Hora, 03/09/2011; “Borracha fraca é condenado 

por deixar esposa na seca”, Meia Hora, 04/09/2011); 

b) O repetitivo, que parece proveniente de um espírito maligno, o qual insistiria 

em fazer com que se reproduzisse sistematicamente, patologicamente, os 

males do mundo (“PM vai tomar café e assaltante foge”, Meia Hora, 

15/10/2011; “Coisa ruim mata criança a facadas”, Meia Hora, 29/07/2012); 

c) O insólito, que transgride as normas sociais de comportamento dos seres 

vivendo numa coletividade que pretende ser racionalmente organizada 

(“Canibal come homem que conheceu em site gay e acaba em cana”, Meia 

Hora, 30/08/2011; “Escondeu cobras dentro da cueca”, Meia Hora, 

27/08/2011); 

d) O inaudito, que alcançaria o além, que nos faria entrar em comunhão com a 

dimensão do sagrado (“Mandinga com fruto proibido salva a vida de 

Wando”, Meia Hora, 07/02/2012; “Lula pressentiu que tinha câncer”, Meia 

Hora, 03/11/11); 

e) O enorme, que nos transforma em demiurgos (“‘Anjo’ aparece na praça”, 

Meia Hora, 01/10/2011); 

f) O trágico, que aborda o destino impossível do homem (“Bonde cai, atinge 

poste e deixa 5 mortos”, Meia Hora, 27/08/2011); 

É preciso, no entanto, que as estratégias de dramatização sejam dosadas para que 

não se produza um efeito deformante – o do exagero –, que resulta em descrédito, visto 

que a informação (por decorrência, o jornal) necessita ser digna de fé. 

                                                 
14

 Cf. item 3.7, intitulado “Patemização na notícia popular”. 
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3.1.3.2  Identidade discursiva ou lugar de credibilidade 

 

A identidade discursiva, que depende de um duplo espaço de estratégias – de 

credibilidade e de captação –, pode ser pensada a partir da seguinte questão, imposta ao 

sujeito: “Falar como?”  

Segundo Charaudeau (2006, p. 346), a credibilidade está associada ao desejo de 

o sujeito falante obter crédito quanto ao seu dizer, portanto a que o seu interlocutor 

atribua valor de verdade às suas asserções, ou seja, à sua sinceridade. Nesse sentido, é 

necessário, então, defender certa imagem que propõe sobre si, i.é, um ethos
15

, valendo-

se de diferentes atitudes discursivas, conforme Charaudeau (ibidem): 

 de neutralidade: o sujeito adota a impessoalidade em seu discurso, 

suprimindo vestígios de julgamento ou avaliação pessoal; 

 de distanciamento: o sujeito não transparece, em seu discurso, um tom de 

emoção, aparentando frieza e controle. 

 de engajamento: ao contrário da neutralidade, o sujeito imprime a certeza 

em seu discurso, arrolando argumentos, objetivando influenciar seu 

interlocutor pela força de sua convicção.  

É ainda importante considerar o que Charaudeau (2010b, p. 88) denomina “valor 

de verdadeiro” construído através do discurso. Assim, ao tratarmos do “verdadeiro” no 

discurso da notícia, reportamo-nos ao que diz o autor (idem, ibidem, grifos do autor): 

 

                                                 
15

 A noção de ethos remete à Antiguidade. É, juntamente com logos e pathos, um dos três meios de prova, 

conforme propôs Aristóteles (1991 apud Charaudeau 2011 p, 113). Segundo ele, o pathos  é atinente ao 

auditório, mas o ethos  é voltado para a figura do enunciador e lhe permite parecer confiável, conforme 

seja capaz de fazer prova de ponderação (a phronésis), de simplicidade e sinceridade (a arétê) e de 

amabilidade (a eunóia). Tal noção foi revisitada por vários autores em diferentes quadros teóricos. Em 

Pragmática, Ducrot (1987, p. 189) associa ethos à figura do locutor. Segundo ele, a imagem positiva não 

reside naquilo que o locutor diz sobre si, mas pela eficácia do seu discurso, ou seja, o ethos não é dito, ele 

se mostra. Em Análise do discurso, Maingueneau (2002, p. 99) associa a qualidade do ethos à imagem  do 

fiador do discurso que, através de sua fala, adquire uma identidade compatível com o mundo que objetiva 

construir em seu enunciado.  Charaudeau (2011, p. 115), afirma que “O sentido veiculado por nossas 

palavras depende ao mesmo tempo daquilo que somos e daquilo que dizemos.” Portando, para ele, o ethos 

resulta da fusão dessa dupla identidade. Assim, essa noção é aplicada a vários domínios discursivos e 

gêneros textuais. Charaudeau (op. cit.) desenvolve seu estudo sobre ethos principalmente acerca do 

discurso político. Em trabalhos anteriores (COSTA, 2007, 2008), desenvolvemos estudos sobre ethos no 

subgênero classificados sexuais. 
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A verdade, sob esse ponto de vista, avalia-se através de um dizer, logo, é 

questão que pode ser tratada segundo determinadas oposições: o verdadeiro 

seria dizer o que é exato/o falso seria dizer o erro; o verdadeiro seria dizer o 

que aconteceu/o falso seria inventar o que não aconteceu; o verdadeiro seria 

dizer a intenção oculta/o falso seria mascarar a intenção (mentira ou segredo); 

enfim, o verdadeiro seria fornecer a prova das explicações/ o falso seria 

fornecer explicações sem prova. 

 

Mas será que o almejado “valor de verdade”, acima circunscrito por Charaudeau, 

atende às necessidades de diferentes jornais, de variada orientação?  Talvez conforme as 

suas características, o jornal possa adotar outros recursos para conciliar credibilidade e 

captação. A credibilidade pode (talvez) não resultar da “verdade” apenas, e pode 

(talvez) advir de como o jornal constrói o fato, dos recursos mobilizados na criação de 

uma capa, de um título e, por conseguinte, dos efeitos de surpresa, comicidade, 

comoção etc. gerados a partir deles, já que a credibilidade implica também um saber-

fazer, que detalharemos logo à frente. 

As mídias de informação situam-se numa tensão entre, de um lado, o dever que 

lhe impõe a credibilidade: buscar informação rápida e imparcial, de forma 

compromissada com o leitor-cidadão; de outro, a necessidade de captação, via 

encenação da informação, pois se move pela concorrência à conquista do público.  Isto 

faz com que, por vezes, adotem a tentativa de equilibrar a organização de seu discurso, 

para não atender só e completamente ao perfil de leitor de exigências racionalizantes ou 

especializar-se naquele ligados mais à imaginação e ao drama.  

 Assim, tendo o sujeito (ou a instância midiática) reconhecida a sua legitimidade 

de SABER e de PODER, falta-lhe o reconhecimento de outro saber, para que, de fato, 

tenha direito à fala: o do SABER FAZER. É em função desse conhecimento que ele 

será considerado como qualificado ou desqualificado para ser ouvido/lido, sendo este, 

por conseguinte, uma ratificação ou uma retificação da legitimidade à instância de 

produção conferida. Está em jogo, então, a credibilidade. 

Para adquiri-la, deve, por isso, planejar seu projeto de fala
16

 com competência, 

ou seja, em conformidade com as informações situacionais e comunicacionais de que 

dispõe. Isto corresponde a algumas estratégias discursivas (CHARAUDEAU, 1996, p. 

31-32): 

                                                 
16

 O projeto de fala é o resultado de um “ato conjunto”, que se faz num movimento de vai-e-vem 

constante entre o espaço externo e interno da cena comunicativa (CHARAUDEAU, 1996, p. 29). 
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a) informar: transmitir ao outro uma informação nova (FAZER SABER), 

objetivo informativo, que obedece a um princípio de novidade, posto que se 

pode transmitir ao outro um conhecimento que ele parece ignorar. 

b) persuadir: objetivo persuasivo, que corresponde a fazer com que o outro 

participe do seu universo de discurso, atuando no nível do racional (FAZER 

CRER), organizando argumentos
17

 

c) seduzir: objetivo sedutor, orientado ao controle do outro, através da empatia, 

pela demonstração de um estado emocional eufórico, atuando no nível do 

emocional (FAZER SENTIR), sensibilizando-o em suas carências, em seus 

desejos e expectativas; 

d) incitar: corresponde à manipulação do outro, de modo que este seja levado a 

agir num sentido favorável ao sujeito falante (FAZER FAZER). Objetivo 

factitivo, fazer com que o outro realize uma ação, mesmo sem ser obrigado a 

isso.  

Isto posto, é como aponta Charaudeau (1996, p. 30, grifos do autor), 

 

Na aptidão em saber ligar os dois espaços e seus componentes que pode ser 

julgado o Saber fazer do sujeito e que pode ser reconhecida sua competência 

enquanto sujeito tendo um projeto de fala. É o que lhe dará credibilidade, sem 

a qual, não obstante toda legitimidade que possua pelo Saber ou pelo Poder, ele 

não será entendido, e não lhe será reconhecido, de fato, o direito à palavra. 

 

Cabe reforçar que, se a legitimidade é pré-determinada e inegociável, visto que 

pode repousar sobre uma autoridade que precede do Saber e do Poder, a credibilidade 

não.  Ela não é pré-determinada, é adquirida, no entanto pode ser rediscutida. 

Enfim, será o lugar de credibilidade (espaço interno) que construirá o lugar de 

legitimidade (espaço externo). A eficácia do enunciador, conforme Costa (2007, p. 103), 

por conseguinte, será tanto maior quanto mais conseguir transmitir em seu ato de 

linguagem um ideal de legitimidade que corresponda à idealização e busca do TUi. 

                                                 
17

 Adverte o autor (idem, ibidem) que se pode fazer saber sem ter que fazer crer, assim como o contrário; 

no entanto as duas possibilidades podem se combinar ou sobrepor-se em um mesmo enunciado. 
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 Assim, vamos expor brevemente o modelo proposto por Charaudeau (2001b), 

composto por uma tripla competência: I) situacional, II) discursiva e III) 

semiolinguística:  

I) Competência situacional 

De acordo com esta competência, o sujeito que se comunica deverá construir o 

seu discurso considerando alguns elementos da situação de comunicação e, em função 

deles, estruturá-lo. Tais elementos são, para Charaudeau, a finalidade do intercâmbio e o 

seu propósito, a identidade dos parceiros atuantes, e o dispositivo, constituído pelas 

circunstâncias materiais da troca. 

É preciso que os sujeitos considerem a sua identidade bem como a do seu 

interlocutor ao construir seu discurso, visto que o estatuto, o papel social e a posição 

hierárquica em que se encontram vão operar restrições comunicacionais. 

Também a finalidade do ato de comunicação determinará parte dos sentidos em 

jogo. Assim, cabe aos sujeitos saberem – ainda que implicitamente – o que propõe ao 

seu interlocutor e/ou, por outro lado, supor o que lhes é proposto. 

Além disso, diz respeito a essa competência o propósito, i.é, o que o sujeito 

propõe tematicamente ao seu interlocutor. Esse parâmetro é importante, pois a partir 

dele se pode medir o nível de coerência do discurso, ou atentar para a possibilidade da 

produção de outros sentidos através do desvio do tema proposto.
18

 

Por fim, as circunstâncias materiais também interferem na projeção da fala do 

sujeito, pois conforme sejam interlocutivas ou monolocutivas alteram-se as estratégias 

de regulação da aceitação do outro à sua fala. Se interlocutivas, os sujeitos da 

interlocução estão expostos às interferências e reações positivas ou negativas do outro 

(que pode tomar-lhe o turno de fala) face ao que diz; se monolocutivas, o sujeito dispõe 

de maior espaço de manobra, visto que as (possíveis) interferências não o ameaçam 

imediatamente, por não estarem interagindo face a face. Se não há “luta discursiva” 

(CHARAUDEAU 2001b, p. 14), o sujeito pode, dessa forma, impor sua organização 

temática. 

II) Competência discursiva 

                                                 
18

 Cf., em 3.1.3.1, a nota referente às “máximas conversacionais” (GRICE, 1982), principalmente o que 

diz o autor sobre a categoria da “relação” e a máxima a ela condizente, a saber  “Seja relevante” (p. 87). 
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A competência discursiva requer, de cada sujeito, comunicante ou interpretante, 

o domínio das estratégias discursivas postas em cena no ato de comunicação: o EUc 

deve estar apto a manipular e o TUi a reconhecer tais estratégias depreendidas do nível 

situacional. Charaudeau (2001b, p. 15) as ordena em três tipos: enunciativo, 

enunciatório e semântico. 

O primeiro tipo (as estratégias de ordem enunciativas) refere-se, como explica 

Charaudeau (1992, p. 647), à aptidão do sujeito em ordenar as categorias de língua de 

forma que deem conta da posição que o sujeito falante assume em relação ao seu 

interlocutor, a si mesmo e ao seu próprio enunciado. Temos, assim, três tipos de atos 

enunciativos: alocutivo, elocutivo e delocutivo. 

O ato alocutivo revela a maneira como o locutor age sobre o interlocutor. O 

enunciador interpela, sugere um comportamento, orienta seu pensamento e as suas 

ações etc., ou seja, o interlocutor é solicitado a responder, a reagir. 

Nos procedimentos elocutivos, o enunciador deixa perceber o seu ponto de vista 

sobre o que diz a respeito do referente, nesse caso, o objeto de troca. O interlocutor não 

é solicitado a participar da locução: ele é mantido em uma posição de observador da 

apreciação do enunciador. 

Já o ato delocutivo ocorre quando há um afastamento do EU em relação ao que 

ele diz. Da mesma forma, não há marcas linguísticas que revelem a solicitação ao outro 

para que ele também realize a locução. Tem-se uma enunciação descomprometida com 

o posicionamento pessoal do locutor, de certa forma objetiva. 

As estratégias de ordem enunciatória retomam o que Charaudeau (1992, p. 631) 

denominou “modos de organização do discurso”: (a) o modo descritivo, que trata de um 

saber “atribuir características a um determinado referente, a fim de localizá-lo, 

identificá-lo ou qualificá-lo, segundo os objetivos do texto”, de maneira objetiva e/ou 

subjetiva; (b) o modo narrativo, que consiste em um saber relatar os acontecimentos do 

mundo; e (c) o modo argumentativo, que consiste em um saber organizar as relações de 

causalidade que explicam os acontecimentos, assim como as provas do que é verdadeiro 

e do que é falso ou verossímil, como explica Charaudeau (2001b, p. 15) e que podem se 

resumir em defender uma ideia, apoiando-se em argumentos, a fim de se convencer um 

público-alvo. 
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Por fim, no âmbito da competência discursiva, o sujeito falante deve dominar, 

também, estratégias de ordem semântica, que se referem ao que cognitivistas, como 

Sperber (1989, apud Charaudeau, 2001b, p.16), chamam de “entorno cognitivo 

mutuamente partilhado”. De fato, no ato de linguagem, para que possamos nos 

compreender uns aos outros, faz-se necessário o domínio de certos saberes comuns, que 

são: 

a) saberes de conhecimento, que correspondem às percepções e às definições mais ou 

menos objetivas do mundo. São conhecimentos adquiridos pela experiência cotidiana, 

aprendidos nos livros e na escola, armazenados na memória em blocos, chamados de 

“modelos cognitivos” (frames, esquemas, planos, etc.) (KOCH; TRAVAGLIA, 2003, 

p. 72). 

b) saberes de crença, que correspondem aos sistemas de valores, mais ou menos 

estabelecidos, que circulam em um dado grupo social, conhecimentos que alimentam 

os julgamentos dos membros desse grupo social e que, ao mesmo tempo, conferem a 

este sua identidade.  

III)      Competência semiolinguística 

Segundo esta competência, todo sujeito que se comunica e interpreta deve saber 

manipular-reconhecer a forma dos signos, suas regras de combinação e seu sentido, 

tendo consciência de que são usados para expressar uma intenção de comunicação.  

Se o texto pode ser entendido como resultante de uma atividade sócio-

comunicativa realizada por um sujeito e tendo uma forma específica, é no nível 

semiolinguístico, como precisa Charaudeau (2001b, p. 17), que ele se concretiza. Para 

tanto, é necessário que o sujeito possua aptidão para adequar a formulação do mesmo à 

determinada intenção, em função dos dados da situação comunicativa e das exigências 

da organização do discurso. Essa formulação compreende três níveis e cada um requer 

um saber-fazer: 

a) um saber-fazer relativo à composição do texto, àquilo que a ele é externo, 

mas que o ancora em uma situação comunicativa determinada, auxiliando na sua 

leitura, por exemplo, as margens, a diagramação das páginas, a organização dos 

capítulos, a localização no jornal (em um caderno ou página) etc.  
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b) um saber-fazer que se refere à construção gramatical, ou seja, ao uso 

adequado dos diferentes tipos de construção (ativa, passiva, impessoal), das classes 

gramaticais, dos articuladores sintáticos, do sistema dos pronomes, enfim, de tudo 

aquilo relativo ao aparelho formal da enunciação (BENVENISTE, 2006, p. 81). Com 

efeito, o emprego dos elementos coesivos relaciona-se, segundo Charolles (2002, p. 

49), diretamente à coerência textual, considerando o autor que um fenômeno reclama o 

outro. Esta opinião é compartilhada por Koch (2003, p. 49) ao dizer que “os elementos 

da superfície linguística é que servem de pistas, de ponto de partida para o 

estabelecimento da coerência”. 

c) a formulação do texto exige, ainda, de todo sujeito, que dê conta de um 

saber-fazer relacionado ao uso adequado das palavras e do léxico, segundo o valor 

social que transmitem. Para Charaudeau (2001b, p. 17), haveria um “mercado social 

das palavras”, em que estas identificariam aqueles que as usam como pertencentes a 

certo grupo social (familiar, profissional, etc.). Por exemplo, certas expressões como “a 

propósito de”, “considerando que” denotariam estilo acadêmico, administrativo.  

Esta tripla competência da linguagem é, conforme Charaudeau (2001b, p. 18), o 

resultado de um movimento de ida e volta permanente entre a aptidão para: a) 

reconhecer as condições sociais de comunicação; b) manejar as estratégias do discurso 

e c) reconhecer/manejar os sistemas semiolinguísticos, nos quais os enunciados se 

encontram interligados. 

Assim, de acordo com essa teoria, recuperar os sentidos propostos em um texto 

requer do interpretante o reconhecimento não apenas das formas linguísticas que o 

constituem (conhecimento linguístico), mas também do contrato de comunicação em 

que a situação comunicativa se insere (conhecimento textual, reconhecimento das 

intencionalidades postas em jogo, compreensão das finalidades da comunicação etc.). 

Especificamente, as palavras não se prestam a uma só designação, elas possuem o seu 

sentido de língua, aquele emprego mais recorrente da palavra, mais comum entre os 

falantes; mas possuem também o seu sentido de discurso, aquele possível de acordo 

com fatores contextuais, nos quais o falante se apoia e usa o seu conhecimento de 

mundo para interpretá-la (COSERIU, 1980, p. 99). De forma mais pontual, na 

sequência, trataremos desse assunto tendo como suporte os estudos sobre referenciação. 
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3.2 Referenciação e progressão referencial 

 

“O sentido nunca é dado antecipadamente. Ele é construído pela ação 

linguageira do homem em situação de troca social.” (CHARAUDEAU, 2010b, 

p. 41) 

 

No desenvolvimento de nossa atividade discursiva, de escrita ou fala, lançamos 

mão de recursos variados por meio dos quais gerenciamos a interação, construindo e 

reconstruindo objetos de discurso. Essa atividade pressupõe, conforme explicam Koch e 

Elias (2010, p. 131), que: 

 façamos constantemente referência a algo, alguém, fatos, eventos, sentimentos; 

 mantenhamos em foco os referentes introduzidos por meio da operação de 

retomada; 

 desfocalizemos referentes e os deixemos em stand by, para que outros referentes 

sejam introduzidos no discurso. 

Assim, na base dessa atividade relacionam-se dois processos que, a nosso ver, 

não se separam rigorosamente: o de referenciação, que corresponde a colocar em cena 

no texto novas entidades e referentes; e o de progressão referencial, relacionado ao 

processo de textualidade e continuidade tópica do texto, pois inclui a retomada de 

referentes já introduzidos ou que servem de base, por meio de alguma associação,  para 

introdução de novos referentes. 

Antes de abordarmos esses dois processos peculiares da atividade discursiva 

concernentes à construção e a interpretação de textos, a referenciação e a progressão 

textual, pretendemos explicitar em qual filiação teórica e epistemológica nos 

orientamos. Como se poderá verificar no decorrer da exposição, nosso estudo pauta-se 

em autores que se vinculam a uma perspectiva sociocognitiva e interativa da 

referenciação
19

, dentro da qual concebem linguagem, língua, texto e sentido. Esses 

conceitos foram expostos em Roncarati (2010, p. 47 – 50, grifos da autora), os quais, 

com o intuito de preservar a riqueza de sua exposição, reproduziremos integralmente a 

seguir, ainda que a citação fique extensa. 

                                                 
19

 Cf. Cavalcante (2011); Koch & Marcuschi (1998); Koch (1999; 2002a; 2002b); Marcuschi (2004 e 

2005); Mondada (2002 e 2005); Mondada & Dubois (2003), entre outros autores. 
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A linguagem, produto evolutivo de uma faculdade sociobiológica de 

representação simbólica, desenvolve-se em condições de socialização e 

constitui uma forma de ação e interação social que possibilita a prática de 

atividades linguageiras. 

A língua, forma assumida pela faculdade da linguagem para operar na 

atividade comunicativa, manifesta-se em diferentes parâmetros tipológicos, e 

existe na e pelas práticas discursivas dos interlocutores; é uma atividade social, 

histórica e cognitiva em que o aspecto formal se integra ao funcional; não é um 

simples código, mas um sistema heterogêneo para o qual convergem práticas 

culturais e cognitivas, e que obedece a convenções de normas e de usos 

socialmente instituídos; constitui um instrumento simbólico para dizer o 

mundo e agir sobre ele. 

O texto, uma manifestação que envolve aspectos verbais e não verbais no seu 

processamento, corresponde à unidade máxima de funcionamento e sentido da 

língua e constitui o único objeto empírico ou material linguístico observável 

(analítico); por ser dimensionado como um sistema de construção cognitiva ou 

um lugar de interação e manifestação da experiência humana, pressupõe 

sempre coautoria em diferentes níveis (ações linguísticas, cognitivas, sociais e 

psicológicas), nos quais o tópico discursivo (aquilo sobre o qual estamos 

falando) não é um dado prévio, mas uma construção interativamente 

negociada; como tal, é um evento discursivo situado em um dado contexto 

histórico-social, que atualiza propostas de sentidos possíveis, explícitos e 

implícitos. 

O sentido, uma construção sociointeracional. Ele não está propriamente no 

texto e tampouco no leitor: emerge como um efeito de relações entre eles, fruto 

de uma atividade inferencial e colaborativa. O sentido se torna um efeito e não 

um a priori inscrito no texto. Não resulta da uma soma de significações 

extraídas a partir de uma concatenação linear e sequenciada de referentes ou de 

tópicos do discurso: as sequências de enunciados se regem por princípios de 

textualização locais e globais. Os sentidos literais atribuídos às palavras não 

provêm exclusivamente de sentidos dicionarizados, mas de sentidos 

construídos como preferenciais, salientes em determinados contextos e 

convencionalizados por uma comunidade de fala. Daí ser possível 

estabelecermos uma distinção entre referência virtual (representada pela 

definição do dicionário) e referência real (representada pelo uso concreto no 

texto). 

Roncarati (2010, p. 47 – 50) 

 Dentro dessa perspectiva, entende-se que a atividade linguística tem como base 

o processo de interação entre as pessoas, que discursivamente constroem e reconstroem 

o mundo. No dizer de Koch (2006, p. 31), trata-se de uma “atividade que se faz com os 

outros, conjuntamente”. 
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3.2.1 Da noção de referência à de referenciação 

 

Estudos sobre referência não são uma novidade, pois uma concepção de 

referência tradicionalmente atrelada à filosofia da linguagem, desde a Antiguidade, 

considerou como unívoca e objetiva a relação entre objetos discursivos e objetos do 

mundo, entre palavras e coisas.
20

   

Conforme demonstra Cavalcante (2011, p. 19), filósofos como Platão e 

Aristóteles já refletiam sobre linguagem e referência distinguindo conceitos de 

“expressão”, “conteúdo” e “referente”. Segundo tal visão, o referente correspondia à 

“coisa” e a referência constituía a relação entre linguagem e exterioridade. Ou seja, os 

registros desses primeiros pensamentos diziam que o referente seria o próprio objeto da 

realidade, designado pelas expressões linguísticas. Assim, a língua representaria perfeita 

e adequadamente o mundo, que estaria pronto, de tal modo que ela (a língua) refletia o 

mundo, representava-o fidedignamente, independente dos sujeitos. 

Outros autores desenvolveram estudos sobre a referência, cujo enfoque difere da 

visão representacional (de base filosófica) acima apresentada. 

 Recentemente, vários autores deixaram entrever uma visão mais dinâmica da 

referência, explicitando-a ou não. Coseriu (1981, p. 103) adverte que “não se deve 

interpretar as estruturações linguísticas sob o ponto de vista das pretensas estruturas 

‘objetivas’ da realidade”. Segundo ele, trata-se de “estruturas impostas à realidade pela 

interpretação humana”. Blikstein (2003, p. 17) ressalta a importância da percepção 

cultural na compreensão do mundo, questionando: “Até que ponto o universo 

linguístico coincide com a realidade extralinguística?”.  Lyons (1977, p. 177) diz que a 

expressão linguística tem seu referente, mas na verdade, “é o falante que faz referência” 

(grifo nosso). Também Blanche-Benveniste (1984, apud KOCH, 2003, p. 31)
21

 assevera 

que o referente se constrói no desenrolar do texto, sofrendo modificações a cada novo 

“nome” que lhe é dado ou a cada nova ocorrência do mesmo “nome”.  

                                                 
20

 Neste trabalho será constante o emprego do termo objetos de discurso, o qual deverá se opor, conforme 

nosso enquadre teórico, a objetos de mundo. Conforme Koch e Marcuschi (1998), “os primeiros são  

entidades alimentadas e reproduzidas pela atividade discursiva; os segundos são entidades extradiscurso e 

extramentais”. 
21

 BLANCHE-BENVENISTE, Claire. La dénomination dans le français perlé. In: Recherches sur le 

français parlé 6, Université de Provence, 1984. 
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Atualmente, entende-se a referência não a partir de uma relação estática, na qual 

a língua seria um instrumento simplesmente acabado e pronto para representar o mundo 

com fidelidade. Assim, esta tendência atual dos estudos sobre referência, associada à 

concepção de linguagem como processo de interação (cf. Travaglia, 2003, p. 23), tem 

provocado um deslocamento metodológico e epistemológico sobre o problema. Essa 

alteração de enfoque é defendida por Marcuschi (2004, p. 263) quando propõe “mudar a 

forma de contemplar a questão saindo da ideia de relação para a de ação” (grifos do 

autor). 
22

 Sendo, pois, conforme esta visão, muito mais complexas as relações entre 

língua e mundo, de acordo com ela “os sujeitos constroem, através de práticas 

discursivas e cognitivas social e culturalmente situadas, versões públicas do mundo.” 

(MONDADA e DUBOIS, 2003[1995], p. 17). Ou seja, afirma-se que as categorias e os 

objetos de discurso pelos quais os usuários compreendem o mundo se desenvolvem e se 

modificam conforme o contexto. Tais objetos não são preexistentes, nem são já dados, 

convencionais ou fixos. 

Alinhando-nos a essa segunda visão da referência e adotando como pressuposto 

esse quadro teórico e epistemológico, junto com Mondada e Dubois (2003[1995]), 

opomo-nos à compreensão de uma estabilidade apriorística das entidades no mundo e 

na língua (abordagem representacional). Dessa forma, concebemos como pertinente a 

assunção de uma instabilidade constitutiva das categorias e das relações entre as 

palavras e as coisas (op. cit., 19). Vamos nos inserir, ainda, junto com Koch (2002a e 

2002b), Marcuschi (2004 e 2007a), Marcuschi e Koch (1998), Mondada (2005), 

Mondada e Dubois (2003[1995]) em uma perspectiva que considera os objetos de 

discurso entidades dinâmicas, que podem ser ativadas, desativadas, reativadas, 

recategorizadas no curso da progressão textual, de modo que isto possa implicar sua 

construção, sua negociação e sua (des)estabilização. Assim, nas palavras de Mondada e 

Dubois (2003[1995], p. 27) “o que é habitualmente considerado como um ponto estável 

de referência para as categorias pode ser ‘decategorizado’, tornado instável, evoluir sob 

o efeito de uma mudança de contexto ou de ponto de vista.”
23

 

                                                 
22

 Ver, também, Benveniste (2006, p. 90), que cita Malinowski. Este, ao discorrer sobre a função fática da 

linguagem, afirma:  “Cada enunciação é um ato que serve ao propósito direto de unir o ouvinte ao locutor 

por algum laço de sentimento, social ou de outro tipo. Uma vez mais, a linguagem, nesta função 

manifesta-se-nos, não como instrumento de reflexão, mas como um modo de ação.” 
23

 Hodiernamente, nos estudos voltados para a cognição, os conceitos passam a ser mais flexíveis, 

dinâmicos e atualizáveis. Nessa linha, Kleiber (1990, p.160), na versão ampliada da “Teoria dos 

protótipos”, postula que os membros de uma categoria não devem necessariamente agrupar-se em torno 
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Segundo as autoras (idem, ibidem), o que se entende por estabilidade decorre da 

associação entre as propriedades do mundo e as categorias ao se transferir para estas a 

suposta objetividade daquele. No entanto, advogando em favor de uma necessidade de 

se atribuir menor importância à “objetividade” do mundo e, diferentemente, considerar 

mais as alterações produzidas pelos discursos sócio-históricos e pelas práticas 

cognitivas, as autoras (op. cit.) lembram o episódio em que a Comunidade Europeia 

passou a designar cenoura como fruta em vez de raiz ou legume para que fosse possível 

Portugal exportar sua compota de cenoura sem desrespeitar a definição categorial. 

Assim, conforme Mondada e Dubois:  

 

As categorias não são nem evidentes nem dadas de uma vez por todas. Elas são 

mais o resultado de reificações práticas e históricas de processos complexos, 

compreendendo discussões, controvérsias, desacordos (2003[1995], p. 28). 

 

Isto significa crer que a atividade de referenciação não se resume a uma mera 

atividade de categorização, no sentido de um trabalho prévio e autônomo. Conforme 

afirma Marcuschi:  

 

(...) a maneira como dizemos aos outros as coisas é muito mais uma 

decorrência de nossa atuação discursiva sobre o mundo e de nossa inserção 

sócio-cognitiva no mundo pelo uso de nossa imaginação em atividades de 

‘integração conceitual’, do que simples fruto de procedimentos formais de 

categorização linguística. O mundo comunicado é sempre fruto de um agir 

comunicativo construtivo e imaginativo e não uma identificação de realidades 

discretas e formalmente determinadas. A primeira consequência disso é a 

impossibilidade de uma relação biunívoca entre linguagem e mundo, ou seja, 

cai por terra a visão representacional da linguagem, tão cara a todos os 

formalismos. Entra em cena uma continuidade conceitual elaborada com base 

na diversidade dos esquemas que mapeiam relações cognitivas estáveis (2007b, 

p. 86, grifos do autor). 

 

Assim, de acordo com Koch & Marcuschi (1998, p. 169), a discursivisação do 

mundo por meio da linguagem não consiste em um mero processo de elaboração e 

                                                                                                                                               
de uma mesma característica comum, mas podem compartilhar entre si alguma característica sem remeter 

a um modelo ideal e necessário (“graus de prototipicidade”). 

Para Alves Filho (2010, p. 213, grifos do autor), “é justamente a presunção de um valor de verdade que 

está na base daquilo que Mondada e Dubois (2003[1995]) chamam de instabilidade referencial”  
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transmissão de informações, mas implica um processo de reconstrução do real, sendo o 

referente algo que se constrói no desenvolvimento da própria interação comunicativa.
24

  

 Dessa forma, para Koch (2005, p. 33), os objetos-de-discurso (em oposição a 

objetos-do-mundo) não se confundem com a realidade extralinguística, tais objetos 

criam e recriam a realidade no interior do processo mesmo da interação. Dessa forma, a 

realidade é expressa não como simetricamente corresponderia no mundo, mas de acordo 

como a interpretamos, segundo um filtro (inter)pessoal determinado por nossas próprias 

experiências psicossocioculturais, e atendendo a nossos propósitos comunicativos. Daí, 

para Koch (idem, ibidem), a interpretação de uma expressão anafórica não se resumir 

apenas à localização textual de informações, mas contribuir para a localização de 

alguma informação alocada na memória discursiva. 

 Mondada (2005, p. 11), ao tratar da questão, propõe que se adote o termo 

“referenciação” em vez de “referência” e, em decorrência, propõe também a 

substituição do termo “referente” pelo termo, que melhor atende a tal proposta, “objeto 

de discurso”. Assim diz a autora (grifos seus): 

 

“A questão da referência  (...) foi historicamente posta  como um problema de 

representação do mundo (...). A questão da  referenciação opera um 

deslizamento em relação a este primeiro quadro: ela não privilegia a relação 

entre as palavras e as coisas, mas a relação intersubjetiva e social no seio da 

qual as versões do mundo são publicamente elaboradas (...). 

No interior dessas operações de referenciação, os interlocutores elaboram 

objetos de discurso, i.e., entidades que não são concebidas como expressões 

referenciais em relação especular com objetos do mundo ou com sua 

representação cognitiva, mas entidades que são interativamente e 

discursivamente produzidas pelos participantes no fio de sua enunciação. (...) 

Dito de outra forma, o objeto de discurso não remete a uma verbalização de um 

objeto autônomo e externo às práticas linguageiras; ele não é um referente que 

teria sido codificado linguisticamente.”  

 

 A passagem da referência para a referenciação, como explicam Mondada & 

Dubois (2003[1995], p. 17), tem como pressuposto não apenas a visão do sujeito como 

um ser “encarnado” (nos termos das autoras)
25

, mas também a de um sujeito que 

interage sociocognitivamente com o mundo. 

                                                 
24

 Ver também Koch (2008a e 2008b). 
25

 Em oposição à concepção abstrata e ideal de sujeito. 
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 Ainda, segundo elas (idem, ibidem),  

 

“não se pode mais, a partir de agora, considerar nem que a palavra ou categoria 

adequada é decidida a priori “no mundo”, anteriormente à sua enunciação, 

nem que o locutor é um locutor ideal que está simplesmente tentando buscar a 

palavra adequada dentro de um estoque lexical. (...) O ato de enunciação 

representa o contexto e as versões intersubjetivas do mundo.” (grifo nosso) 

 

 Isto posto, concebendo o mundo como um fluxo constante de estímulos, os 

objetos são construídos através dos processos cognitivos dos sujeitos, a partir de 

categorias flexíveis e instáveis, através dos processos complexos de categorização.  

 Não dizemos, com isso, tratarem-se as categorias (instáveis) de casos 

unicamente subjetivos, mas de casos pertencentes à intersubjetividade das atividades 

cognitivas nas trocas entre os sujeitos, ou seja, a questão da referenciação não diz 

respeito ao eu e o mundo apenas, mas ao eu e o outro e ao nós e o mundo, como 

reiteramos em Costa (2012). A esse respeito, Menezes (2009, p. 39) tece suas 

considerações: 

“Reconhecemos ser bastante complicado considerar a tensão 

instabilidade/estabilidade, em particular quando se trata de categorias lexicais, 

já que em razão da natureza da atividade de nomeação, a estabilidade parece 

ser evidente, ao aproximar nomes e realidade. Essa aproximação, a nosso ver, 

não tem que ser totalmente negada, ao se afirmar que cada expressão nominal 

representa uma dada categorização e não uma rotulação objetiva, real e 

verdadeira. Trata-se antes de compreender que a relação entre linguagem e 

mundo é uma relação construída pelos falantes, e como tal, pode ser 

modificada ou reconstruída.”
26

 

 

A ideia de a referenciação ser intersubjetiva é corroborada, ainda, por Alves 

Filho (2010, p. 213), ao defender uma concepção dialógica de referenciação. Segundo 

ele (op. cit., grifos do autor), “(...) os indivíduos não referem sozinhos, porque fabricam 

os referentes segundo “óculos sociais”, para usar aqui expressão de Blikstein (1990), 

mesmo quando dão a entender que o fazem de modo individual.” Ou seja, embora o 

processo de referenciação seja situado/contingenciado (Cf. MARCUSCHI, 2007b, p. 

                                                 
26

 Cf. Câmara Jr. (1969, p. 139): “Há uma significação básica e inerente ao segmento fônico, 

independentemente dos contextos em que pode aparecer, mas é uma significação fluida e cambiante, que 

assume vários “modos” de ser. Pode-se compará-la a um pano furta-cor, do qual cada tonalidade precisa 

depende da posição em que nos colocamos em relação a ele, assim como para o semantema cada 

significação precisa depende do contexto em que se acha”. 
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19), no sentido de ser realizado em uma atividade concreta de comunicação, ele envolve 

elementos de uma cognição social.
27

  

Reporte-se, também, ao que explica van Dijk (2004[1985b], p. 40). Segundo o 

autor, “a representação do discurso não será objetiva somente no sentido de ser 

socialmente normalizada ou convencional, mas terá também dimensões subjetivas”. 

Van Dijk (ibidem, p. 41) diz ainda que serão os fatores contextuais responsáveis por 

determinar quais significados recebem atenção especial e quais serão desconsiderados. 

Além disso, eles devem determinar “como o conhecimento, crenças e opiniões são 

ativados e usados, quais associações são ativadas e como os significados podem ser 

transformados em significados especiais, pessoais ou contextuais”. 

Na mesma linha de pensamento, embora em outro quadro teórico, Charaudeau 

(2010b), ao diferenciar valor e efeito de verdade, apresenta uma asserção condizente à 

noção de referenciação. Segundo ele, “essa questão da verdade está marcada pela 

contradição: a verdade seria exterior ao homem, mas este só poderia atingi-la 

(finalmente construí-la) através de seu sistema de crença.” (p. 49). Nesse sentido, afirma 

ainda: “O mundo não é dado a princípio. Ele se faz através da estratégia humana de 

significação” (idem, 2010a, p. 20, grifo do autor).
28

 

Em consonância, Rocha (2006, p. 356), a propósito da subjetividade na 

linguagem, comenta que no poder de falar do mundo encontramos não exatamente uma 

realidade por si, mas fundamentalmente algo que nos afeta; o que corresponde à 

atividade de interpretação exercida pelo sujeito que vai buscar no mundo ressonâncias 

suas. Naffah Neto (1998), citado por Rocha (op.cit.), oferece a seguinte contribuição: 

 

[...] o mundo não é tão-somente exterior, nem tão-somente interior; está sempre 

fora e dentro ao mesmo tempo ou, melhor dizendo, constitui-se nessa 

                                                 
27

  Cf. Marcuschi (2007c, p. 39). O autor compartilha da ideia de que a representação referencial estaria 

sob a influência do meio- ambiente, da percepção, da cultura e da ação social, onde entraria o papel da 

cultura e da experiência. 
28

 A inserção de algumas ideias do linguista Patrick Charaudeau nesta seção sobre referenciação se 

justifica por compreendermos tratar-se de contribuições relevantes aos atuais estudos nesta área e por 

identificarmos consideráveis afinidades entre a visão de Charaudeau e a das principais fontes teóricas 

mobilizadas em nosso estudo. Apenas para oferecer alguns exemplos, aquilo a que Koch e Marcuschi 

(1998), entre outros, denominam de discursivização do mundo; na teoria semiolinguística 

(CHARAUDEAU, 1996), entre outros trabalhos seus, corresponde, a nosso ver, à ideia de semiotização 

do mundo. Também o conceito de “circunstâncias de discurso” (CHARAUDEAU, 2010a, p. 32) pode 

apoiar diversos argumentos de nossas fontes teóricas. Portanto, embora o autor não se dedique 

especificamente ao estudo do processo de referenciação, postulamos sua inserção no rol de autores que 

oferecem relevantes contribuições à questão. 
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imbricação de um exterior e de um interior, fluindo e refluindo por 

movimentos de projeção e introjeção [...] Fora e dentro participam, pois, da 

mesma substância, o dentro constituindo-se como uma envergadura do fora; o 

fora como uma multiplicidade de perfis projetados de dentro. Ao fora 

aprendemos a chamar de mundo; ao dentro, de subjetividade. (NAFFAH 

NETO, p. 70-1, grifos seus) 

 

 

Assim, segundo Clark & Wilkes-Gibbs (1986 apud MONDADA & DUBOIS, 

2003[1995], p. 17), “os objetos de discurso podem ser enriquecidos, alimentados, 

construídos coletivamente por diferentes locutores”, podendo este processo operar 

modificações nos objetos referidos. 

 Por fim, Koch (2005, p. 33) adverte que os objetos de discurso devem ser 

entendidos como entidades dinâmicas do discurso que, uma vez neste inserido, segundo 

a autora (op.cit.), “podem ser modificados, desativados, reativados, transformados, 

recategorizados, construindo-se ou reconstruindo-se”.  

Assim, qualquer referenciação inicial é passível de alteração, conforme se 

desenvolve o processamento do texto. Por outro lado, o leitor pode a) aceitar ou b) 

não aceitar a categorização que lhe é oferecida no texto. Nos dois casos, a nosso 

ver, poder-se-á falar em estabilização da referência, de forma consoante ou 

dissonante, respectivamente. 

 Enfim, seguindo o exposto, delimitado principalmente por Mondada, 

enfatizamos a perspectiva sociocognitiva, discursiva e interacionista, para a qual os 

processos de referenciação são considerados como construção de objetos de discurso e 

de negociação de modelos de mundo. Nela situamos nossas bases teóricas para esta 

pesquisa.  

 

 3.2.2 A referenciação e as principais estratégias de progressão referencial 

  

Conforme lembramos no início desta seção, em nossa atividade discursiva de 

fala e escrita podemos introduzir, ativar, desativar e reativar objetos de discurso, 

atividades que envolvem aspectos cognitivos do processamento textual. Segundo 

explicam Koch e Elias (2008, p. 127), tais atividades correspondem à: 
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a) Introdução/construção: diz respeito à introdução no texto de um objeto de 

discurso ainda não mencionado. Dessa forma, põe-se um referente em 

foco, que fica saliente no modelo textual. 

b) Retomada/manutenção: quando um objeto de discurso “presente” no 

texto é reativado por meio de uma forma referencial, de modo que 

permaneça em foco.
29

 

c) Desfocalização: é a retirada do foco antes localizado em um objeto de 

discurso, motivada pelo surgimento de um novo objeto de discurso que 

assume a posição focal. Pode ser apenas momentânea, visto que o objeto 

de discurso desfocalizado (posto em stand by) pode voltar a foco.
30

 

Dessa forma, no processo de compreensão textual, o conhecimento pode ser 

constantemente atualizado e colaborar na (re)construção do sentido proposto pelo 

interlocutor. 

Isto posto, a atividade de discursivisação/textualização do mundo envolve uma 

construção e reconstrução interativa do próprio real. Também, como diz Koch (2006, p. 

59), a progressão referencial mobiliza um processamento da referência em sua relação 

com os elementos do cotexto e do contexto. A autora (op. cit) julga, dessa forma, 

necessária a distinção entre os termos referir, remeter e retomar, tendo em vista que se 

pode estabelecer uma hierarquização entre eles. Vejamos: 

 

 

                                                 
29

 Cf. em Cavalcante (2011, p. 53) o que diz a autora sobre duas perspectivas de abordagem dos objetos 

de discurso em um texto. De acordo com a tese defendida pela autora, entendemos que um objeto de 

discurso pode estar presente em um texto sem que isto implique sua explicitação. Ver também em 

Marcuschi (2007c, p. 40) a opinião de que “referir é, em certos casos, inferir”. 
30

 Em Koch (2002, p. 83), no lugar dos termos “introdução”, “retomada” e “desfocalização”, 

encontramos, respectivamente, os termos “ativação”, “reativação” e “de-ativação”. 
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Portanto, com base em Koch (2006, p. 59-60): 

 Retomar subentende uma atividade de continuidade de um núcleo 

referencial. A retomada implica remissão e referenciação; 

 Remeter é uma atividade de apontamento na co(n)textualidade, 

envolvendo relações semânticas, cognitivas e pragmáticas. A remissão 

implica referenciação, mas não necessariamente retomada; 

 Referir é uma atividade de designação que se realiza de forma criativa 

por intermédio da língua.  

 

3.2.2.1 Introdução (ativação) de referentes 

 

A introdução de referentes no modelo textual pode ser de dois tipos: ativação 

“ancorada” e “não-ancorada” (KOCH, 2006, p. 64)
31

: 

 Ativação ancorada: um objeto de discurso é introduzido no texto tendo 

como base elemento(s) do cotexto e/ou do contexto sociocognitivo.
32

 

 Ativação não-ancorada: um objeto de discurso totalmente novo é 

introduzido no texto. 

Sob o tipo de ativação ancorada incluem-se os casos de Anáfora indireta (AI) e  

Anáfora associativa (AA). Nas AI, não há um antecedente explícito ao qual se 

vinculem, mas um elemento “âncora”,  mobilizado  na construção do sentido.
33

 As AA 

envolvem uma relação de meronímia entre o referente introduzido e o “âncora”, 

podendo um ser ingrediente do outro.
34

 

                                                 
31

 Como lembra a autora, tais termos foram cunhados por Prince (1981) para postular o tipo de ancoragem 

no processo de ativação. 
32

 Adam (2011, p. 52-53) adverte que não podemos ter acesso ao contexto como dado extralinguístico 

objetivo, mas somente a (re)construções realizadas pelos sujeitos, sejam falantes ou analistas. Assim, o 

que o contexto informa é tratado com base nos conhecimentos enciclopédicos dos sujeitos, nos seus pré-

construídos culturais e nos lugares comuns argumentativos. Segundo ele, essa (re)construção de um 

co(n)texto pertinente realiza-se economicamente no dado mais acessível: no cotexto verbal e/ou no 

contexto situacional de interação. 
33

 Ex.: Vida de casado é assim mesmo: fui jogar futebol e ela reclamou.  
34

 Ex.: A sala de aula estava cheia. Havia alunos quase na porta. 
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 Incluem-se, ainda, sob o tipo de ativação ancorada os casos de encapsulamento e 

rotulação
35

, que ao encapsularem e rotularem porções precedentes do texto, 

“informações-suporte” (APOTHÉLOZ & CHANET, 2003, p. 133), possuem 

simultaneamente função predicativa, transformando em objeto de discurso um conjunto 

de informações que, até então, não possuíam esse estatuto discursivo, como salientam 

os autores (idem). Além disso, conforme Koch & Elias (2008, p. 137), “carreiam 

informação nova”, veiculando tanto informações dadas, quanto informações novas; 

sendo, portanto, como destacam as autoras (idem), “formas híbridas, referenciadoras e 

predicativas” (p.138). A essa função, Schwarz (2000, apud KOCH, 2005, p.39) 

denomina de “tematização remática” (grifo da autora). 

 O termo encapsulamento
36

 designa uma propriedade das nomeações
37

 que, ao 

concentrarem em si uma sequência de informação veiculada anterior ou posteriormente 

no texto (não claramente delimitada), sintetizam-na predicativamente, categorizando-a 

sob a forma de um substantivo. Nos termos de Schwarz (op. cit.), são “anáforas 

complexas”, que transformam em objetos de discurso não referentes específicos, mas 

sim referentes abstratos, como fato, evento, atividade, entre outros.  

 Conte (2003, p. 177) define o encapsulamento como “um recurso coesivo pelo 

qual um sintagma nominal funciona como uma paráfrase resumitiva de uma porção 

precedente do texto”. Citando Wanda d’Addio, Conte (2003, p. 181) destaca um 

princípio básico ao encapsulamento: “operar uma categorização dos conteúdos do 

texto”. Ainda para Conte (idem, ibidem), o “encapsulamento anafórico” pode ser um 

poderoso recurso de manipulação do leitor, sobretudo quando seu núcleo sintagmático é 

axiológico.  

 Também Conte (idem, p. 183) ressalta que aquilo que está presente no modelo 

discursivo é “objetificado”, tornado um referente. Assim, entre o eixo velho-novo outro 

referente é introduzido, tornando-se tema de predicações posteriores. 

 

                                                 
35

 Nos termos de Adam (2011, p. 134), “anáforas resumidoras”. 
36

 Incluiremos nos casos de encapsulamentos o tipo de rotulação denominada por Koch (2005, p. 41) 

remissão metadiscursiva. 
37

 Apothéloz e Chanet (2003, p. 133) sugerem que se adote o termo nomeação em vez de nominalização, 

a fim de se evitar confusão terminológica, uma vez que este segundo pode ser também empregado para 

designar um tipo de operação morfológica (prender > prisão; fechar > fechamento; publicar > 

publicação). 
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 3.2.2.2 Retomada (manutenção) de referentes 

 

 A eficácia na comunicação depende de vários fatores, a textualidade é um deles. 

Para se conseguir continuidade em um texto, são necessários procedimentos de 

retroação a objetos de discurso antes nele introduzidos e também de progressão. Ou 

seja, como destacamos anteriormente, além da introdução de referentes, faz-se 

importante a manutenção do foco de tais referentes, de modo que possam permanecer 

ativados na memória do interlocutor. De modo contínuo, as informações construídas em 

um dado momento no texto constituir-se-ão em suporte para novas informações. 

Conforme explicado por Koch e Elias (2008, p. 131), “retomada é a operação 

responsável pela manutenção em foco, no modelo de discurso, de objetos previamente 

introduzidos, dando origem a cadeias referenciais ou coesivas, que são responsáveis 

pela progressão referencial do texto.” 
38

 

 Quer dizer, uma vez introduzido um objeto de discurso (posto em foco), ele pode 

ser retomado, com ou sem recategorização, ou pode haver apenas remissão. A 

constituição de uma cadeia referencial é, dessa forma, resultado da manutenção ou 

evolução desse objeto de discurso (Cf. KOCH, 2008e, p. 102). Também explica 

Roncarati (2010) que é a partir da progressão referencial (da sequencialidade) que vai se 

desenvolver a cadeia referencial, “a partir da introdução, preservação, continuidade, 

identificação e retomada de referentes textuais” (p. 89). 

 Assim, há vários recursos gramaticais que, juntamente com recursos de ordem 

lexical, são mobilizados como estratégias de progressão referencial, constituindo os 

vetores desse processo. De acordo com Koch (2002, 2006); Koch e Elias (2008), 

distinguem-se: 

a) uso de pronomes ou elipses (pronome nulo); 

b) uso de expressões nominais definidas; 

c) uso de expressões nominais indefinidas. 

 

                                                 
38

 Halliday e Hasan (1976, p. 15), ao formularem o conceito de coesão, afirmam que os itens que se 

referem ao contexto precedente levam à formação de cadeias coesivas no texto.  



52 

 

O uso de formas gramaticais de valor pronominal sempre foi descrito na 

literatura específica, como lembra Koch (2002, p. 86) como “pronominalização”, que 

pode se manifestar por intermédio de pronomes propriamente ditos (pessoais de 3ª 

pessoa, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos).  

Destacaremos, a seguir, um desses casos. 

 

O novo cardápio da cadeia: Pão com ovo 

Um dos homens mais procurados do Rio, Luiz Claudio Gomes, 37 anos, conhecido como Pão 

com Ovo, foi preso por policiais da 26ª DP (Todos os Santos), na noite de sexta -feira. De acordo 

com a polícia, ele é o segundo homem na hierarquia do tráfico do Morro do Fallet e Fogueteiro, em 

Santa Teresa, e estava foragido desde que as comunidades foram ocupadas por Unidades de Polícia 

Pacificadoras (UPPs). (Meia Hora, 20/08/2011) 

   

  O uso de formas ou expressões nominais definidas ocorre com formas 

minimamente constituídas de um determinante definido seguido de um nome.  Entre 

essas formas, distinguem-se, basicamente, as descrições definidas e as nomeações.
39

 

  As descrições nominais definidas operam um recorte nas propriedades ou 

qualidades de um determinado referente, podendo revelar as escolhas do falante e 

suas intenções, ou selecionar informações que ele julga importantes para o 

interlocutor. Em português, assumem, segundo Koch (2002a e 2006), as seguintes 

configurações: 

 

Det. + Nome 

Det. + Modificador(es) + Nome + Modificador(es) 

Det.      Artigo definido    

             Demonstrativo                                                                         

Modificador       Adjetivo 

                            S P 

                            Oração adjetiva 

(KOCH, 2002a, p. 87) 

   

                                                 
39

 As nomeações foram objeto de reflexão na subseção anterior. 
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  A referenciação pode ocorrer ainda com expressões nominais indefinidas, 

caracterizadas pela função de introduzir referentes no modelo textual. Entretanto, é 

possível ocorrerem com função anafórica, como no seguinte exemplo, oferecido por 

Koch e Elias (2008, p. 135): 

 

Eu lembro de um show, aliás, isto é uma exceção, não sei se é covardia dizer isso agora, porque eu 

nunca disse para ele. Um show em Portugal que a gente fez, em Coimbra e tal, aqueles estudantes todos 

e foi um final apoteótico. (Fonte: Depoimento de Chico Buarque. In: Vinícius 90 anos.) 

 

 

3.2.3 Função referencial e função atributiva 

 

Sobre a “predicação e o texto”, Neves (2007, p. 38) afirma que, do ponto de 

vista informativo, no nível da oração se “relacionam um tema (aquilo de que se fala; 

aquilo a que se predica) e um rema (o que se diz do tema; o que se predica ao tema)”, 

enquanto no nível do texto, diz a autora (idem, ibidem), “relacionam-se porções dadas 

(já apresentadas, acessíveis) e porções novas (não-recuperáveis ou não-acessíveis)”.  

Assim, como no nível da oração, o predicado (SV) constitui aquilo que se 

enuncia acerca do sujeito, em um jogo entre o dado e o novo, também uma expressão de 

estrutura nominal (SN) pode acrescentar novas informações ao objeto de discurso. 

Dessa forma, ela pode recuperar uma unidade antes introduzida no texto, por exemplo, 

delimitando o seu sentido, incluindo-a em determinada categoria, ou seja, “operando 

uma disjunção das propriedades que caracterizam dado referente” (KOCH, 2003, p. 48); 

enfim, operando progressão referencial.  

Por outro lado, certas formas, como as “expressões nominais referenciais”, 

possibilitam, de modo geral, uma ativação ou reativação na memória do interlocutor de 

propriedades ou características do elemento textual que as antecede. Isto corresponde a 

mantê-lo em foco.   

Como lembra Cavalcante (2011, p. 43), é frequente em textos diversos a 

ocorrência de expressões que realizam duplamente as operações de referenciação e 

predicação (acréscimo de atributos). 

No entanto, nem sempre se pensou assim. Donnellan (1966, p. 366) fazia 

distinção entre função referencial e função atributiva. Segundo ele, a função referencial 
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permitiria ao falante indicar um determinado ser. A função atributiva, diferentemente, 

não identificaria o ser/objeto, mas predicaria sobre ele. Por exemplo, em Maria é 

bonita, o sintagma é bonita apenas realizaria uma asserção sobre Maria, não serviria 

para identificar o objeto de tal asserção. Mas se perguntássemos quem é bonita 

obteríamos como resposta Maria.
40

 

Assim, cotejando as duas sentenças seguintes: 

(a) Maria é bonita 

(b) A mulher de Paulo é bonita. 

poderíamos entender, de acordo com essa visão, que somente (a) possibilitaria a 

identificação de quem  é bonita, pois (b) possuiria apenas um estatuto informacional. Ou 

seja, conforme explica Cavalcante (2011, p. 35), nessa visão, o uso atributivo se 

diferenciaria do uso referencial por não ser utilizado para orientar o interlocutor ao 

reconhecimento de tal ou qual entidade, pois apresentaria apenas um atributo dela. 

 A noção de referenciação, no interior do quadro teórico que embasa este 

trabalho, não coincide com as noções anteriormente apresentadas. Quer dizer, em nossa 

perspectiva, não é relevante a distinção entre uso referencial e uso atributivo ou a 

morfossintaxe da oração. 

 Nesse sentido, Apothelóz (2001, p. 31), citado por Cavalcante (ibidem, 42), 

explica que um objeto de discurso não precisa necessariamente estar representado por 

uma expressão referencial, visto que se trata de uma construção discursiva: 

 

É importante notar que os referentes, que são consequência desse processo, 

são, nesta perspectiva, ficções semióticas, e não exatamente realia que 

preexistem à interação. Seguindo os trabalhos de Grize (1982, 1996), eu os 

nomearei de “objetos de discurso”. Teremos oportunidade de ver que um 

objeto de discurso pode ser uma instância referencialmente subdeterminada e 

efêmera. 

Na perspectiva em que me situo, a referência não é, de modo algum, ligada a 

marcadores linguísticos particulares, nem notadamente àquilo que se 

convencionou chamar de “expressões referenciais”.
41

 

  

                                                 
40

 Ver também, em Ducrot (1977, p. 232), o capítulo “Descrições definidas e pressupostos existenciais”. 
41

 Traduzido por Mônica Cavalcante. 
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Koch (2002c, p. 123) compartilha dessa posição e afirma que na opção por 

frases nominais o enunciador não quer apenas atribuir predicações, mas objetiva 

sobretudo construir objetos de discurso por meio de descritores lexicais nominais. A 

estudiosa (op.cit.) lembra em outro trabalho seu (2002a, p. 106) que as expressões 

referenciais, multifuncionais que são, não se prestam apenas para referenciar, “elas 

contribuem para elaborar o sentido, indicando pontos de vista, assinalando direções 

argumentativas, sinalizando dificuldades de acesso ao referente e categorizando os 

objetos presentes na memória discursiva”. Roncarati (2006, p. 335), por seu turno, 

concorda com tal visão ao acreditar que a predicação atributiva possa ser incluída na 

constituição de cadeias referenciais, já que também contribuem para a construção de 

objetos de discurso na memória sócio-cognitiva do interlocutor. Cavalcante (2011, p. 

47), também na mesma linha de pensamento, rejeita a ideia de que os processos 

referenciais se assujeitariam a imposições de ordem gramatical. Partindo de tal 

pressuposto, lembramos que os casos de encapsulamento e rotulação representam um 

amálgama dessas duas funções cognitivo-discursivas. Assim, a rejeição dessas 

premissas aqui apontadas tornaria incongruente a concepção da própria noção de 

encapsulamento, conforme tem sido desenvolvida no campo da Linguística textual e nos 

estudos sobre Referenciação. 

  

Para finalizar as nossas considerações teóricas sobre os processos de 

referenciação, estenderemos nosso olhar à multimodalidade.  

Ainda que o estudo da significação decorrente do uso de elementos não verbais 

esteja além da nossa proposta de estudo, assinalamos que isso se deve apenas por uma 

questão de delimitação, sobretudo porque as ocorrências por nós analisadas (veiculadas 

no interior do jornal) nem sempre apresentam tais recursos, diferente do que ocorre em 

abundância na capa. Reconhecemos, contudo, a necessidade de se ampliar os estudos 

sobre referenciação em direção à crescente multimodalidade nos/dos textos e 

entendemos que vários conceitos teóricos da Linguística textual podem ser aplicados à 

análise do não verbal. Nesse sentido, concordamos com Marcuschi (2008, p. 80) sobre a 

construção do texto se dar em uma convergência de multissistemas, ou seja, em suas 

palavras, “envolve tanto aspectos linguísticos como não-linguísticos no seu 

processamento (imagem, música) e o texto se torna em geral multimodal”. Dessa forma, 
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remetemos, também, ao estudo de Ramos (2012), que analisa os processos de 

referenciação em tiras cômicas e, como uma de suas conclusões, afirma que os 

mecanismos de instauração e manutenção de referentes textuais podem ocorrer tanto no 

aspecto verbal, quanto no visual. Segundo ele (op. cit., p. 761), pode haver convergência 

de elementos imagéticos e verbais, ambos realizando a mesma referência. 

Assim, como reforçaremos na seção que segue, o processamento do texto 

envolve a interação de múltiplos aspectos na multilinearidade do texto, inclusive, como 

se afirmou agora, os sensoriais. 

 

3.3 O processamento do texto 

 

“O conhecimento não consiste apenas em uma coleção estática de conteúdos e 

experiências, mas também em habilidades para operar sobre tais conteúdos e 

utilizá-los na interação social.” (KOCH, 2002a, p. 37) 

 

3.3.1 Aspectos envolvidos na leitura 

 

Optamos por iniciar esta seção conceituando atividade de leitura. Adotamos, 

então, a seguinte definição de Kleiman (2008, p. 65), que entende ser 

 

(...) uma interação a distância entre leitor e autor via texto. (...) [ Trata-se de 

uma atividade em que] o leitor constrói, e não apenas recebe, um significado 

global para o texto; ele procura pistas formais, antecipa essas pistas, formula e 

reformula hipóteses, aceita ou rejeita conclusões. Contudo, não há 

reciprocidade com a ação do autor, que busca, essencialmente, a adesão do 

leitor, apresentando para isso, a melhor maneira possível, os melhores 

argumentos, a evidência mais convincente da forma mais clara possível, 

organizando e deixando no texto pistas formais a fim de facilitar a consecução 

de seu objetivo. 

 

Consideramos essa definição de leitura como atividade bastante afinada aos 

pressupostos teóricos desta tese, sobretudo ao quadro proposto por Charaudeau 

(2001a)
42

, Mondada (2005)
43

 e van Dijk (2004[1985a; 1985b]),
44

 porque tal definição 

                                                 
42

 Cf. item 3.1.3.2. 
43

 Cf. item 3.2. 
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pressupõe um sujeito intencional, envolvido ativamente
45

 em uma atividade estratégica 

de (re)construção de sentidos e que mobiliza uma gama de recursos cognitivos para 

realizá-la. Além disso, porque permite supor, ainda, que as representações sobre a 

realidade não são evidentes e simétricas no processo de interlocução, envolvendo, pois, 

colaborações mútuas.  

Também Dell’Isola (2001, p. 37) define leitura como atividade interativa ao 

dizer que  “Ler  é interagir, é construir significado para o texto”. Segundo ela (op. cit.), 

o leitor mobiliza vários conhecimentos neste processo: conhecimentos e crenças sobre o 

mundo, sobre diferentes gêneros de texto, de sua organização e estrutura, lexicais, 

sintáticos, semânticos, discursivos e pragmáticos. Isto é ressaltado por Luset (1996 apud 

Dell’Isola, 2001, p. 37), como demonstra o gráfico que segue: 

 

A construção do sentido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 Extraído de Luset (1996 apud Dell’Isola, 2001, p.37). 

 

                                                                                                                                               
44

 Cf. item 3.5. 
45

 Solé (1998, p. 40) também considera que na atividade de leitura e compreensão o leitor é ativo, 

processa e atribui significado ao que lê. 
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 No quadro de Luset (1996), destaque-se, ainda, além das várias competências 

(linguísticas, textuais, enciclopédicas, comunicativas e culturais) implicadas na 

produção de sentido – tratadas aqui pelo viés da teoria semiolinguística –, a participação 

do desejo/afetividade. Quer dizer, o sentido também se constrói a partir do efeito 

emocional produzido sobre o interlocutor.
46

 Além disso, são fundamentais as 

representações sociais, como categorias a partir das quais os leitores interpretam o texto. 

Nessa atividade de leitura/construção do sentido, segundo Kleiman (2008, p. 

13), o papel do conhecimento prévio (linguístico, textual, de mundo) figura como 

fundamental, visto que o sentido do texto é construído a partir da relação com o que o 

leitor já sabe.  

Assim, é preciso que autor e leitor se comuniquem em uma língua conhecida por 

ambos e que dominem certas noções e conceitos sobre o texto, por exemplo, sobre as 

estruturas e tipos de texto mobilizados no discurso.  

Não menos importante é o conhecimento de mundo, que envolve as experiências 

vivenciadas e compartilhadas pelas pessoas e que podem ser mobilizadas no 

preenchimento de lacunas no processo de interpretação.
47

 Dessa forma, como diz 

Kleiman (2008, p. 25), a ativação do conhecimento prévio é de suma importância para a 

compreensão, visto que as inferências necessárias para relacionar diferentes partes 

discretas do texto em unidades coerentes dependem também do conhecimento sobre o 

mundo. Segundo Dell’Isola (2001, p. 44):  

 

“Inferência é um processo cognitivo que gera uma informação semântica nova, 

a partir de uma informação semântica anterior em um determinado contexto. 

(...) Não ocorre apenas quando o leitor estabelece elos lexicais, organiza redes 

conceituais no interior do texto, mas também quando o leitor busca, extratexto, 

informações e conhecimentos adquiridos pela experiência de vida, com os 

quais preenche os ‘vazios’ textuais.” 

 

Contudo a realização de inferências não resolve o problema do processamento 

do texto. Por essa razão, Koch (2008c, p. 136) afirma que o leitor pode não realizar as 

inferências desejadas pelo escritor. Nesse caso, reconhecido o engano, o leitor poderá 

                                                 
46

 Cf. item 3.7, “Patemização na notícia popular”. 
47

 Cf, na conclusão do item 3.5.1, a referência a van Dijk (2004[1985a], p. 132-133). 
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proceder a uma reanálise do texto mal compreendido. Conforme a autora (op. cit.), a 

maior parte dos enganos está associada ao estabelecimento de inferências não desejadas. 

É preciso ainda considerar que a atividade de referenciação, como já se disse, é muitas 

vezes feita a “conteúdos de consciência” (Koch, 2008d, p. 204), (re)ativados via 

inferenciação. 

Assim, são notadamente importantes para o processamento textual tanto as 

informações contextuais como textuais. Nesse sentido, van Dijk e Kintsch (2004[1983], 

p. 26) advertem: 

 

Ao invés de uma ativação mais ou menos cega de todo um possível 

conhecimento na compreensão de uma palavra ou oração, ou na reconstrução 

global de um tema, presumiremos que o uso do conhecimento seja estratégico, 

que ele dependa dos objetivos do usuário da língua, da quantidade de 

conhecimento disponível a partir do texto e do contexto, do nível de 

processamento ou do grau de coerência exigido para a compreensão (...) 

 

Dessa forma, o leitor realiza “estratégias metacognitivas” de leitura, que 

consistem no controle e regulamento do próprio conhecimento (KLEIMAN, ibidem, p. 

34).  Ele é capaz, por exemplo, de decidir se compreendeu o suficiente um assunto para 

explicá-lo. Ou seja, pode controlar o próprio conhecimento de modo que melhor possa 

refletir sobre ele.  

Tal ponto de vista é reiterado por Solé (1998, p. 30), ao afirmar que 

 

A interpretação progressiva do texto, isto é, a elaboração de sua compreensão, 

envolve determinar as ideias principais que ele contém. É importante 

estabelecer que, embora um autor possa elaborar um texto para comunicar 

determinados conteúdos, a ideia ou as ideias principais construídas pelo leitor 

dependem em grande parte dos seus objetivos de leitura, dos seus 

conhecimentos prévios e daquilo que o processo de leitura em si lhe oferece 

com relação aos primeiros. 

 

Assim, destacam-se o estabelecimento de objetivos e a formulação de hipóteses. 
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Diz-se, então, que a atividade da leitura é dirigida pelos seus objetivos.
48

 Ou 

seja, ler uma receita de bolo requer objetivos diferentes da leitura de uma notícia de 

jornal ou de um anúncio de imóveis, portanto a informação que será relevante, logo as 

estratégias empregadas na leitura, atenderão às necessidades finais do leitor. Por isso, o 

gênero textual se torna, nesse aspecto, de suma importância e determina, até certo 

ponto, os objetivos da leitura (KLEIMAN, ibidem, p. 33) 

Quanto à “formulação de hipóteses” de leitura, são o que o leitor pode pensar 

sobre o tema que o texto abordará e as conclusões que pode antecipar com base na 

estrutura do texto. Van Dijk (2004[1988], p. 161) afirma que “os usuários da língua 

também tentam “imaginar” do que trata o texto, por exemplo, as coisas, pessoas, atos, 

eventos ou estados de coisas a que o texto ou o falante se referem”. Espera-se, por 

exemplo, que as notícias possuam um título e que ele informe algo acerca do seu tema. 

Desta forma, o leitor interage com o texto, como explica Rojo (2004, p. 6), ao 

discorrer sobre “as capacidades de apreciação e réplica do leitor em relação ao texto”. 

Tais capacidades envolvidas em um processo interativo de interpretação dizem respeito 

a uma série de procedimentos em diferentes níveis, os quais reproduziremos ipsis litteris 

a seguir: 

 

 Recuperação do contexto de produção do texto: Para interpretar um texto 

discursivamente, é preciso situá-lo: Quem é seu autor? Que posição social ele 

ocupa? Que ideologias assume e coloca em circulação? Em que situação 

escreve? Em que veículo ou instituição? Com que finalidade? Quem ele julga 

que o lerá? Que lugar social e que ideologias ele supõe que este leitor intentado 

ocupa e assume? Como ele valora seus temas? Positivamente? Negativamente? 

Que grau de adesão ele intenta? Sem isso, a compreensão de um texto fica num 

nível de adesão ao conteúdo literal, pouco desejável a uma leitura crítica e 

cidadã. Sem isso, o leitor não dialoga com o texto, mas fica subordinado a ele. 

 

 Definição de finalidades e metas da atividade de leitura: Todo o controle do 

processo de leitura, da ativação de estratégias ou do exercício de capacidades 

está subordinado às metas ou finalidades de leitura impostas pela situação em 

que o leitor se encontra. Ler para estudar, trabalhar, entreter-se, fruir 

esteticamente do texto, buscar informação, atualizar-se, orientar-se. Não há 

                                                 
48

 Ver em Solé (ibidem) os seguintes objetivos: Ler para obter uma informação precisa; Ler para seguir 

instruções; Ler para obter uma informação de caráter geral; Ler para responder; Ler para revisar um 

escrito próprio; Ler por prazer; Ler para comunicar um texto a um auditório; Ler para praticar a leitura em 

voz alta; Ler para verificar o que se compreendeu. 
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leitura, a não ser, por vezes, a leitura escolar, que não seja orientada a uma 

finalidade da vida.  

 Percepção de relações de intertextualidade (no nível 

temático): Ler um texto é colocá-lo em relação com outros textos já 

conhecidos, outros textos que estão tramados a este texto, outros textos que 

poderão dele resultar como réplicas ou respostas. Quando esta relação se 

estabelece pelos temas ou conteúdos abordados nos diversos textos, chamamos 

a isso intertextualidade.  

 Percepção de relações de interdiscursividade (no 

nível discursivo): Perceber um discurso é colocá-lo em relação com outros 

discursos já conhecidos, que estão tramados a este discurso. Quando esta 

relação se estabelece, então, num dado texto, como por exemplo, nas paródias, 

nas ironias, nas citações, falamos de interdiscursividade.  

 Percepção de outras linguagens (imagens, som, imagens em movimento, 

diagramas, gráficos, mapas etc.) como elementos constitutivos dos sentidos dos 

textos e não somente da linguagem verbal escrita.  

 Elaboração de apreciações estéticas e/ou afetivas: Ao ler, replicamos ou 

reagimos ao texto constantemente: sentimos prazer, deixamo-nos enlevar e 

apreciamos o belo na forma da linguagem, ou odiamos e achamos feio o 

resultado da construção do autor; gostamos ou não gostamos, pelas mais 

variadas razões. E isso pode, inclusive, interromper a leitura ou levar a muitos 

outros textos.  

 Elaboração de apreciações relativas a valores éticos e/ou políticos: Mas 

também discutimos com o texto: discordamos, concordamos, criticamos suas 

posições e ideologias. Avaliamos os valores colocados em circulação pelo 

texto e destes, são especialmente importantes para a cidadania, os valores 

éticos e políticos. Esta capacidade é que leva a uma réplica crítica a posições 

assumidas pelo autor no texto (ROJO, 2004, p. 6). 

 

Os aspectos desenvolvidos por Rojo (op. cit.) reafirmam em suas bases as 

considerações destacadas em Kleiman, no texto supracitado. Interessante observarmos 

que o modelo proposto por Charaudeau (2001b), composto por uma tripla competência 

da linguagem, dialoga com a concepção de leitura da autora, no tocante, por exemplo, 

ao fato de os sujeitos, parceiros da troca, serem elementos centrais no ato de 

comunicação e dele partirem outros aspectos importantes que orientam a leitura, como a 

finalidade de cada parceiro, a imagem que cada um elabora sobre o outro – seja no 

processo de produção, seja no processo de interpretação. Ademais, há outros aspectos 

abordados pela autora e também ressaltados por Charaudeau (2010b e 2010d), por 

exemplo, a importância da afetividade no processo de leitura. 

Outro grupo de atividades cognitivas (definido acima) que ressaltamos são as 

inferências, também relacionadas com diversas atividades de processamento textual, 

desde o momento de acesso ao suporte textual. Assim, relacionando à nossa pesquisa, a 
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produção de inferências baseadas na leitura do título de uma notícia é importante 

estratégia cognitiva na geração de hipóteses/antecipações e posteriormente na sua 

confirmação ou destituição. 

 

 3.3.2 O papel do conhecimento no processamento da notícia 

 

Van Dijk (2002), estudando o papel do conhecimento na imprensa, tanto na 

produção como na compreensão, elabora um quadro classificatório do conhecimento tal 

como se expressa no discurso jornalístico das notícias. O autor (op. cit., p. 249) elabora 

algumas questões, acerca de tal relação, dentre as quais destacamos duas:  

a) Para compreender os novos acontecimentos do mundo os jornalistas necessitam ter 

um conhecimento prévio "do mundo"?   

b) Como se relaciona o conhecimento que os jornalistas têm sobre os eventos que são 

notícia com as diferentes estruturas (por exemplo, títulos, temas, esquemas das notícias 

etc.)? 

 Assim, baseando-se nos primeiros estudos sobre a representação do 

conhecimento (Schank & Abelson, 1977, apud van Dijk, 2002, p. 252) e, ainda, em 

estudos sobre a compreensão do texto (Johnson-Laird, 1983; Van Dijk & Kintsch, 1983; 

Van Oostendorp & Goldman, 1999, apud van Dijk, 2002, p. 253), van Dijk entende que 

as histórias lidas nas notícias sobre um caso qualquer, de modo mais específico, aquilo 

que compreendemos desta história (por exemplo, de um assalto a um banco) forma um 

modelo de eventos similares. Conforme se obtém conhecimentos sobre eventos como 

este, outros modelos deste evento vão se construindo e, depois de um tempo, pode-se 

inferir um conhecimento geral (sobre assaltos deste tipo), conhecimento que pode ser 

usado na construção de modelos mentais de eventos concretos sobre, como no exemplo, 

de assaltos a banco. Isto permite, por sua vez, que o jornalista formule somente a 

informação ainda não conhecida pelos leitores, de modo que as notícias estão 

incompletas, neste sentido, pois os leitores podem recuperar/inferir informações 



63 

 

necessárias com a ajuda de seu conhecimento geral.
49

 Como explica van Dijk (2002, p. 

253), "é possível que necessitemos de modelos mentais específicos para elaborar 

conhecimento geral e, por outro lado, necessitemos de conhecimento geral para 

construir modelos mentais específicos". 

 O autor (op. cit.) propõe, então, uma categorização do conhecimento. Parte do 

pressuposto de que os leitores de uma notícia (e os usuários da língua, em geral) 

aplicam algum tipo de conhecimento de mundo para estabelecer uma coerência local e 

global, para produzir ou compreender temas gerais ou macroestruturas, para produzir 

inferências que sirvam de nexo ou para construir modelos mentais: 

 O conhecimento pessoal é somente pessoal até que seja expresso e precisa ser 

expresso mediante afirmações e nunca se pressupõe. 

 O conhecimento social ou de grupo pode ser pressuposto pelo discurso, ainda 

que somente por membros de determinado grupo ou pode ser compartilhado por poucas 

pessoas, como na conversação. Este conhecimento pode ser adquirido através de 

recorrentes ocasiões de comunicação interpessoal, especialmente em grupos pequenos, 

nos quais todos ou a maioria de seus membros interagem face a face. 

 O conhecimento cultural (Common Ground)
50

, em compensação, pode ser 

definido como o conhecimento que se pode pressupor em todas as formas de discurso 

público. Tal conhecimento está em posse de todos ou da maioria dos membros 

competentes de toda cultura, exceto das crianças e dos estrangeiros, que ainda irão 

adquirir este conhecimento cultural. Trata-se do tipo de conhecimento que se entende 

por "sentido comum", adquirido nos diversos grupos de interação: casa, escola, meios 

de comunicação etc. 

 Voltando-se especificamente para a relação entre o conhecimento e o 

processamento das notícias, van Dijk (2002, p. 263) busca compreender o papel dos 

diferentes tipos de conhecimento na produção e compreensão das notícias e como ele se 

manifesta nas estruturas noticiosas. Conforme lista o autor (op. cit.), são eles: 

                                                 
49

 Cf. MARCUSCHI, 1985 - trabalho em que o autor apresenta uma classificação de diferentes tipos de 

inferências, importam especialmente as que envolvem os tipos indutivo e dedutivo de raciocínio. 
50

 Citando Clark, 1996, van Dijk, 2002, p. 256, explica que a noção de "common ground", a que 

comumente se faz referência em psicolinguística, pode ser definida pelo conhecimento ou outras  crenças 

que os participantes no evento comunicativo necessitam ter em comum para se compreender. Pode ser de 

diferentes ordens: abarca experiências tanto pessoais, como sociais. 
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1- O conhecimento cultural se faz necessário para compreender o significado geral das 

palavras, das frases e dos parágrafos do texto, para estabelecer coerência global e local
51

 

e, deste modo, construir uma representação textual adequada de uma notícia.  

2- O conhecimento linguístico é necessário para descodificar as expressões lexicais e a 

sintaxe do texto e para construir proposições. 

3- O conhecimento do discurso/gênero é necessário para interpretar o texto como uma 

notícia e algumas de suas características (títulos etc.) como características desse gênero. 

4- O conhecimento específico do tema pode interferir na interpretação do que é 

noticiado (por exemplo, o impacto – e suas implicações – sobre as pessoas de um 

assalto a banco em uma pequena cidade ou em metrópoles como Rio de Janeiro e São 

Paulo). 

5- O conhecimento pessoal pode estar presente em todos os leitores quando relacionam 

a informação expressa pela notícia com suas experiências pessoais, que podem ser 

diversas, inclusive como vítimas, testemunhas ou agentes etc. 

6- O conhecimento cultural e o conhecimento pessoal participam da formação de um 

modelo mental dos eventos (circunstâncias dos eventos) sobre a notícia (p. ex., a 

frequência dos assaltos naquela região). 

7- Os velhos modelos de acontecimentos anteriores (baseados nas histórias dos 

periódicos) podem ser ativados e aplicados por muitos leitores (p. ex., a cada notícia de 

assalto a banco). 

8- O conhecimento situacional / social está presente na construção de modelos 

contextuais, como por exemplo: que a notícia aparece em um jornal (em nosso caso, o 

Meia Hora); que tipo de jornal é este; se cobre de forma ampla ou crítica o tema do 

assalto a banco; assim também sobre si  (como leitor); sobre o contexto (tempo, lugar 

etc.). 

9- A aprendizagem se relaciona com o fato de os vários tipos de conhecimento geral, 
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 A coerência local refere-se ao estabelecimento de conexões significativas entre as sentenças, exige que 

o usuário da língua busque, de maneira eficiente, as ligações entre os fatos denotados pelas sentenças. 

(VAN DIJK; KINTSCH, 2004[1983], p. 28). Já a coerência global (também macroestrutural ou temática) 

é inferida a partir do processamento da sequência de proposições expressas localmente pelo texto (VAN 

DIJK; KINTSCH, 2004[1983], p. 29), que envolve essa gama de conhecimentos mobilizados pelo leitor. 
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por exemplo, sobre a criminalidade, a polícia, o papel dos meios de comunicação, 

podem se formar ou se modificar diretamente pela informação (geral) do texto ou pela 

generalização e abstração dos modelos do evento que se formam a partir de um texto 

que aborde tal tema. 

 Veja-se, então, que embora se trate de uma tarefa aparentemente trivial, 

diferentes tipos de conhecimentos são mobilizados no decorrer do processo, desde 

conhecimentos pessoais (p. ex., se o leitor participou de um evento semelhante) até 

conhecimentos de ordem cultural e social (p. ex., que bancos são lugares visados por 

assaltantes). Van Dijk (2002, p. 265) destaca mais alguns aspectos destes processos: 

10- Variação. Os processos de ativação e uso do conhecimento são variáveis conforme 

a pessoa e o contexto. Algumas pessoas leem só rápida e superficialmente e ativam só 

um mínimo de conhecimento, enquanto outras leem o texto cuidadosamente, ativam 

uma grande quantidade de conhecimento e constroem modelos mentais muito 

detalhados. De fato, a mesma pessoa pode fazê-lo mais superficialmente em umas 

situações que em outras. 

11- Controle. Os modelos contextuais controlam a direção do conhecimento no 

processamento do discurso. Estes modelos representam as crenças dos emissores 

(falantes ou escritores) sobre o conhecimento dos receptores, assim como os objetivos e 

outras características do contexto comunicativo. A cada passo de um texto (palavra, 

proposição, etc.) os emissores avaliam o que o receptor já sabe e quanto de seu próprio 

conhecimento necessita ser expresso no próximo passo do texto. 

12- Ordem do processo. Os vários tipos de conhecimento distinguidos anteriormente 

são necessários em todas as fases do processo de compreensão: 

a. Criação de modelos contextuais. Leitores conscientes de ler um periódico; 

os propósitos/ objetivos etc. 

 Conhecimento cultural sobre o periódico; conhecimento pessoal 

sobre os objetivos etc. 

b. Reconhecimento do gênero. Um reconhecimento do gênero através do 

formato geral, sua localização no jornal, seu formato, tipo de impressão, 

colunas etc. 
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 Conhecimento discursivo sobre o gênero. 

c. Identificação do tema e estabelecimento da coerência global, mediante a 

interpretação do título. 

 Conhecimento discursivo ou do gênero sobre os títulos e sua função. 

 Conhecimento cultural sobre o conteúdo do tema. 

d. Interpretação das palavras e frases. A construção de proposições e 

estruturas proposicionais.  

 Conhecimento cultural; conhecimento e atualização do contexto. 

e. Estabelecimento da coerência local. 

 Conhecimento cultural sobre o que é “possível” no mundo. 

 Modelos mentais das sequências das ações, fatos etc. 

f. Descodificação da estrutura superficial ou das formas. De forma paralela 

às distintas fases, encontra-se uma leitura sistemática das palavras, frases e 

textos completos. 

 Conhecimento linguístico de linguagem. 

g. Compreensão: Formação ou atualização dos modelos mentais. 

 Conhecimento cultural 

 Conhecimento impresso 

Dessa forma, a gestão do conhecimento envolve um complexo de 

conhecimentos em diferentes níveis que se integram; sejam pessoais, interpessoais, 

sociais ou culturais, estão presentes tanto no processo de produção, como no de 

produção. 
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3.3.3 O que diz a Teoria da Relevância? 

 

Propondo uma revisão do Princípio de Cooperação e da máxima da Relação 

(GRICE, 1982[1975]), Sperber e Wilson (2005, p. 221-168)
52

 desenvolvem um modelo 

de análise da comunicação a partir do pressuposto de que no ato de linguagem o 

enunciador oferece evidências do conteúdo a significar, inferido pelo enunciatário com 

base em tais pistas. Assim, a ideia central da Teoria da Relevância (TR) é que essas 

evidências geram expectativas que guiam o processo de compreensão. 

Segundo os autores (ibidem, p. 223), o enunciado contém um input (uma visão, 

um som, um enunciado, uma memória) que se conecta a uma informação disponível de 

modo que gerem conclusões importantes para o indivíduo. Elas podem produzir “efeitos 

cognitivos positivos”, ou seja, elas podem esclarecer dúvidas, modificar conceitos, 

confirmar/alterar hipóteses e rever equívocos. 

De acordo com a TR, os inputs não devem ser considerados de modo isolado, 

mas em conjunto com o contexto, só dessa forma poderão produzir “implicaturas 

contextuais”, que são conclusões dedutíveis dessa associação. Esses inputs podem ser 

diversos e ocorrer simultaneamente. No entanto, será mais relevante aquele que 

produzir maior quantidade de efeitos cognitivos. 

Pensamos, então, que se um input oferecido no título de uma notícia gerar 

expectativas que não contribuam para a compreensão do seu tema, será pouco relevante. 

Quanto à relevância do input, ela pode, em contextos idênticos, ser calculada 

mediante: a) os efeitos cognitivos produzidos por ele e b) o esforço de seu 

processamento. Quer dizer, quanto mais efeitos cognitivos positivos ele gerar, maior 

será sua relevância. Por outro lado, quanto maior for a dificuldade de seu 

processamento, menor relevância terá (SPERBER e WILSON, 2005, p. 225). 

Sendo assim, com base na TR, acreditamos que o grau de relevância atribuído ao 

título pode ser inferido conforme:  
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 Uma versão mais detalhada foi publicada em Relevance: communication and cognition . Cambridge, 

MA.: Blackwell; Oxford; Harvard University Press, 1986 (2.ed.: Oxford: Blackwell, 1995). 
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a) a quantidade de efeitos cognitivos e implicaturas contextuais que direcionem ao tema 

da notícia;  

b) o esforço de seu processamento [se (+) metafórico, maior o esforço; se (-) 

metafórico, menor o esforço]. 

 A TR afirma que os seres humanos têm uma tendência natural à maximização da 

relevância. A par disso, pode-se produzir estímulos possivelmente atrativos para 

orientar a compreensão de um enunciado na direção pretendida, explorando a tendência 

cognitiva de maximizar a relevância. Faz-se isso a partir de “estímulos ostensivos”, 

aqueles estímulos que são projetados para atrair a atenção da audiência. 

 Um estímulo ostensivo pode ser usado para encorajar sua audiência a considerá-

lo suficientemente relevante para ser processado, por exemplo, a reprodução das 

imagens na capa do jornal; as manchetes e mesmo os títulos das notícias nas seções 

internas do jornal podem ser elaborados como estímulos ostensivos para os leitores. 

Segundo os autores (idem, p. 230), a audiência tem o direito à expectativa de que input 

seja realmente relevante e que ele comunique, de fato, a intenção do enunciador. Então, 

um comunicador que deseja ser compreendido necessita  

 

(...) dentro dos limites de suas próprias capacidades e preferências, fazer com 

que seu estímulo ostensivo seja tão fácil quanto possível para a audiência 

compreendê-lo, e fornecer evidência não somente para efeitos cognitivos que 

ele objetiva alcançar, mas também para efeitos cognitivos posteriores que, por 

manter a atenção da audiência, ajudarão a alcançar sua meta. 

 

 Dessa forma, não seria lógico o falante intentar propositalmente a assimetria 

entre o que comunica e o que compreende o ouvinte, a não ser por um propósito de 

captar a atenção deste, o que se justificaria como uma estratégia. Espera-se, portanto, 

que o falante formule seu enunciado de modo que a primeira interpretação que satisfaça 

a expectativa de relevância do ouvinte seja aquela que realmente deseja comunicar.  

 Conforme explicam os autores (idem, p. 235), o procedimento de compreensão à 

luz da relevância deve ser aplicado da mesma maneira para resolver indeterminações 

linguísticas tanto no nível explicito quanto no implícito. Dessa forma, cabe ao ouvinte 
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tentar reconstruir a presunção de relevância transmitida pelo enunciado, o que inclui 

subprocedimentos como:  

 

a- Construção de uma hipótese apropriada sobre o conteúdo explícito 

(EXPLICATURAS) por meio da decodificação, desambiguização, resolução 

de referência e outros processos de enriquecimento pragmáticos. 

b-  Construção de uma hipótese apropriada sobre suposições contextuais 

pretendidas (PREMISSAS IMPLICADAS). 

c- Construção de uma hipótese apropriada sobre implicações contextuais 

pretendidas (CONCLUSÕES IMPLICADAS). (Idem, ibidem) 

 

Segue-se, portanto, que a compreensão é um procedimento on-line, e hipóteses 

sobre explicaturas, premissas implicadas e conclusões implicadas são desenvolvidas 

simultaneamente a partir de um background de expectativas que podem ser revisadas ou 

elaboradas conforme o ouvinte/leitor processa o enunciado. 

Enfim, no que diz respeito ao uso metafórico da linguagem, a TR não o 

interpreta como infração a qualquer máxima ou à veracidade. Seriam, segundo Sperber 

e Wilson (ibidem, p. 242) “rotas alternativas” para a consecução da relevância. Assim, o 

sentido (literal ou figurado) de um enunciado vai depender do ajuste entre o contexto e 

os efeitos cognitivos para satisfazer a expectativa de relevância. 

 

3.4 Gêneros e tipos textuais 

 

  O estudo dos gêneros tem se constituído, no decorrer da história, em uma 

temática de interesse de diferentes áreas. Desde a Antiguidade, tenta-se classificar as 

atividades discursivas, como pode atestar a conhecida tripartição aristotélica: épico, 

lírico e dramático, que perdura até hoje. A noção de gênero, assim, na tradição 

ocidental, sempre esteve associada à crítica literária, que classifica as produções escritas 

segundo certas características. A retórica também classificou os discursos, conforme a 

sua produção em deliberativo, judiciário e epidídico (Cf. BRANDÃO, 2002, p. 19).  Na 

contemporaneidade, a noção ressurge relevante nas análises de discurso e análises 

textuais, pouco estável e ainda submetida a debates e diferentes definições vinculadas a 
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suas filiações teóricas (Cf. CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, p. 249; 

MARCUSCHI, 2010, p. 31). Lembra Swales (1990, p. 33 apud Marcuschi, 2010, p. 31) 

que gênero, hodiernamente, indica uma categoria distintiva de discurso de qualquer tipo, 

com ou sem aspirações literárias. 

Neste último sentido, em Linguística, Mikhail Bakhtin é considerado a primeira 

referência teórica nos estudos sobre gêneros textuais/discursivos
53

, de modo que não se 

pode prescindir dos fundamentos deste autor ao se falar do tema.  

Notadamente, desde a sua formulação (BAKHTIN, 2003), parece não haver 

discordâncias entre autores de diferentes correntes de estudo sobre a noção de gênero 

aplicar-se a textos realizados.
54

 Entretanto, a coexistência de variadas definições, 

filiadas cada uma a determinada perspectiva teórica, evidencia a riqueza do tema. 

Assim, um ponto de vista voltado para o discurso considera GÊNERO 

DISCURSIVO como tipos relativamente estáveis de enunciados, que se caracterizam 

pelos seus conteúdos e pelos meios linguísticos que eles utilizam. O gênero resulta, de 

acordo com essa visão, da fusão entre conteúdo temático, estilo, e construção 

composicional. Com isso, na esfera da argumentação, por exemplo, temos o texto de 

opinião, carta do leitor, editorial, debate, entre outros. Como representantes dessa linha 

de abordagem, podemos citar, além de Bakhtin (2003), também Charaudeau (1983, 

1992), Maingueneau (2002). 

Já aqueles cuja atenção se volta para o texto, de um modo geral, consideram 

GÊNERO TEXTUAL como as inúmeras realizações empíricas do texto – editorial, 

carta, notícia, telegrama etc. Neste ponto de vista, tipo é definido como um construto 

teórico capaz de determinar formas básicas para a constituição de um texto. Sendo 

assim, diferente de Bakhtin, distinguem-se estrutura (tipo) e uso (gênero). Inseridos em 

tal perspectiva teríamos, por exemplo, Adam (1992) e Marcuschi (2010). 

Em virtude de os estudos sobre gêneros não serem conclusivos, ao contrário, 

frutificarem ainda muitas discussões, buscaremos contribuições em mais de um 
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 Brandão (2002, p. 19) esclarece que a preocupação com o gênero foi objeto primeiro da poética e da 

retórica e não da linguística devido, por um lado, à sua recente constituição como ciência da linguagem e, 

por outro, porque somente nas últimas décadas se desenvolveram estudos focados em unidades maiores 

do que o fonema, a palavra e a frase, como o texto. 
54

 Gênero textual /discursivo e texto designam noções interdependentes, mas distintas. O gênero é 

abstrato, um modelo “relativamente estável” que representa o conjunto de textos com características 

comuns. Os textos são entidades materiais destas realizações comunicativas. 
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estudioso, a fim de melhor recobrirmos nosso objeto de estudo. Uma vez que esta tese 

possui como ancoragens teóricas principais a Teoria Semiolinguística e a Teoria da 

referenciação, nesta seção serão objeto de apreciações mais extensas as considerações 

de Charaudeau e Marcuschi, sendo este último ao qual daremos relevo.
55

 Antes, 

recapitularemos brevemente algumas ideias de Bakhtin. 

 

 Gênero na visão de Bakhtin  

São inúmeras as possibilidades de atuação do homem na sociedade. E, sendo a 

língua uma forma de ação social e histórica, ela serve ao homem de maneira específica 

em cada situação sócio-comunicativa. 

Bakhtin (2003, p. 261) entende que a própria língua se realiza em forma de 

enunciados (orais e escritos). Segundo ele (idem, p. 282, grifos do autor), “Falamos 

apenas através de determinados gêneros do discurso, isto é, todos os nossos enunciados 

possuem formas relativamente estáveis e típicas de construção do todo”. Isto significa 

que não nos comunicamos simplesmente por palavras ou orações, mas por frases e 

textos destinados a situações interlocutivas que os determinam.  

Utilizamos, por exemplo, no dia-a-dia, formas como anúncios, avisos, pedidos, 

cumprimentos, agradecimentos, cartas, e-mails, bate-papos (seja por telefone, seja pela 

Internet, seja pessoalmente). Algumas dessas formas, como o cumprimento, integram 

outras, como as cartas; outras sofrem variações (adaptações, evoluções) em função do 

dispositivo tecnológico em que são usadas e das atividades sociodiscursivas a que se 

vinculam. Tais enunciados evidenciam determinadas atividades humanas, refletindo as 

condições em que ocorrem e a sua finalidade, segundo o seu conteúdo (temático), o seu 
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 A nosso ver, não há divergências entre as duas abordagens – a discursiva e a textual. Trata-se apenas de 

enfoques diferentes a determinados aspectos do discurso, que, na primeira tendência, notamos recair 

sobre os aspectos sócio-discursivos da situação enunciativa, onde texto e discurso são contemplados de 

modo mais aproximado. Já na segunda tendência, focaliza-se a descrição de textos e gêneros textuais sem, 

entretanto, deixar de considerar as especificidades do contexto. Nela, abstrai-se de maneira mais nítida 

texto e discurso (Cf. MARCUSCHI, 2010, p. 25). Como nosso foco principal reside nas estratégias de 

construção textual, especialmente as de referenciação (MONDADA, 2005), ou semiolinguística 

(CHARAUDEAU, 2001a), optamos por Marcuschi (2010) como recorte teórico, o que significa apenas 

que os procedimentos analíticos adotados nesta tese estão mais adequados à sua perspectiva, à dos 

estudos sobre referenciação e mais amplamente ao campo da Linguística textual, bem como a um saber-

fazer relativo à composição do texto, uma competência semiolinguística. Aliás, nossa posição encontra 

respaldo em Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 251), pois entendem que os diferentes aspectos 

focalizados pelas duas grandes perspectivas estão ligados, havendo entre elas afinidades. 
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estilo de linguagem e, também, a sua construção composicional (BAKHTIN, 2003, p. 

261). 

Conforme explica Bakhtin (2003, p. 262, grifo seu), embora cada enunciado seja 

particular e individual, “cada campo de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados”. Isto explica a ampla heterogeneidade de gêneros 

discursivos orais e escritos nas sociedades, associada ao desenvolvimento das atividades 

pertencentes a determinado campo. 

O autor (idem, p. 263) chama atenção para a distinção entre gêneros discursivos 

primários e gêneros discursivos secundários. Os primeiros seriam de natureza simples, 

já os segundos, de natureza complexa, adviriam de uma natureza cultural mais 

complexa, mais desenvolvida e organizada – por exemplo, o campo literário, o 

científico, o sociopolítico etc. Eles (os secundários) incorporam e reelaboram na sua 

formação os enunciados de natureza mais simples (primários), que adquirem caráter 

especial – um diálogo ou uma carta em um romance são exemplos deste tipo de 

enunciado. 

Não foi à toa que Bakhtin (2003) dedicou algumas páginas à relação entre 

gênero e estilo, um ponto importante da discussão sobre os gêneros. Conforme ele, 

“Todo estilo está indissoluvelmente ligado ao enunciado e às formas típicas de 

enunciados, ou seja, aos gêneros do discurso” (ibidem, p. 265). Assim, a maior parte dos 

gêneros admite variação estilística, com maior ou menor liberdade (em função da 

situação, dos participantes, das relações sociais envolvidas etc.), entretanto há outros 

mais padronizados, por exemplo no campo jurídico, onde possuem maior estabilidade. 

Isto está associado a determinadas condições específicas de cada campo, que 

influenciam as formas de comunicar. Nesse sentido também se justifica a propriedade 

de o gênero ser “relativamente estável”, como disse Bakhtin. Ou seja, modificam-se, 

evoluem e admitem variação. 

 

 Gênero na visão de Charaudeau 

A Teoria Semiolinguística, que procura ancorar o discurso no social, em uma 

filiação mais psicossociológica, determina os gêneros, conforme Charaudeau (2001a), 

entre uma tripla articulação: as restrições situacionais (determinadas pelo “contrato de 
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comunicação”), as estratégias da organização discursiva e as características das formas 

textuais (submetidas ao marco situacional). Obedecendo a essa perspectiva, os gêneros 

do discurso são “gêneros situacionais” (CHARAUDEAU & MANGUENEAU, 2004; 

CHARAUDEAU, 2010c). 

 Ressalte-se que o termo gêneros textuais aparece em Langage et Discours 

(CHARAUDEAU, 1983), referindo-se aos ramos de atividade humana (literário, 

jornalístico, publicitário...); já na Grammaire du Sens et de l’Expression 

(CHARAUDEAU, 1992), o autor utiliza-o para indicar as subcategorias desses ramos
56

. 

Elas são a poesia, o teatro, a notícia, o editorial, o prospecto, o anúncio etc.  

Em relação às modalidades discursivas, vale lembrar que um texto se define pela 

sua finalidade situacional - todo ato de linguagem tem uma intencionalidade e  submete-

se a condições particulares de produção, o que exige do falante determinadas estratégias 

de construção textual. Em cada texto, portanto, podem combinar-se diferentes recursos 

(narrativos, descritivos, dissertativos, enunciativos), em função do tipo de interação que 

se estabelece entre os interlocutores. 

Assim, os modos de organização do discurso são, para o referido autor (2010a, 

p. 74), um conjunto dos procedimentos de colocação em cena do ato de comunicação, 

que correspondem a algumas finalidades, como narrar, descrever e argumentar. 

Charaudeau (2010a) propõe distinguir, então, quatro modos de organização do 

discurso: o modo enunciativo, o modo descritivo, o modo narrativo e o modo 

argumentativo: 

a) “O Enunciativo é uma categoria de discurso que aponta para a maneira pela 

qual o sujeito falante age na encenação do ato de comunicação” (CHARAUDEAU, 

2010a, p. 81). Em outras palavras, ele pertence à ordem do discurso e revela o processo 

de apropriação da língua, por parte do enunciador, ao organizá-la em discurso. 

Com efeito, durante o ato de comunicação, o enunciador utiliza determinados 

elementos da língua e os organiza de forma particular. Este processo traduz a posição 

que o sujeito ocupa em relação ao destinatário, ao que ele diz e ao que diz o outro. 

Assim, temos as três funções do modo enunciativo: 
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 Estes ramos são denominados, na referida obra, de tipos textuais. 
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i. estabelecer uma relação de influência entre os protagonistas; 

ii. revelar o ponto de vista do enunciador; 

iii. testemunhar a palavra de um terceiro (outros discursos). 

 

A primeira função corresponde ao comportamento alocutivo; a segunda, ao 

elocutivo e a terceira ao delocutivo. 

Dessa forma, o modo enunciativo refere-se aos sujeitos do dizer, tendo, assim, a 

função metadiscursiva de gerir os outros três, deles sendo o fio condutor. 

Tal modo de organização do discurso se configura através da língua das formas 

mais variadas. Tanto ele pode se manifestar de maneira direta – através de sistemas 

semiolinguísticos (pronomes pessoais, demonstrativos, tempos verbais etc.) –, como de 

maneira indireta, de modo mais discreto – através de um adjetivo, de um advérbio ou da 

própria organização do discurso em particular. 

b) No modo narrativo, há, de maneira geral, segundo Charaudeau (2010a, p. 

157), a construção de um universo onde as ações, ligadas umas às outras, encadeiam-se 

progressivamente, segundo uma lógica. 

Ao mesmo tempo, no narrativo, há a construção de um “universo narrado” 

realizada por um sujeito narrador, que está ligado ao destinatário através de um contrato 

de comunicação. 

c) O descritivo se distingue do narrativo, segundo Charaudeau (2010a, p. 111-

113), por apresentar uma forte tendência a nomear, localizar e qualificar os seres do 

universo. 

A atividade descritiva é, por assim dizer, essencialmente classificatória. E esta 

classificação reflete em si a maneira como o homem percebe e constrói o mundo, 

podendo apresentar um grau maior ou menor de subjetividade. 

d) A argumentação, para Charaudeau (2010a), é uma atividade linguageira que 

implica diversos procedimentos discursivos, onde reine a lógica e o princípio da não-

contradição. 
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Nesta perspectiva, Charaudeau (2010a, p. 205) define a situação de 

argumentação pela existência triangular obrigatória entre: 

 uma proposição acerca do mundo, legitimamente concebida por alguém. 

 um sujeito argumentador que tem uma convicção e que desenvolve uma 

explicação racional com o intuito de persuadir e de modificar o 

comportamento do interlocutor com a sua proposição. 

 um sujeito-alvo, que corresponde ao interlocutor do sujeito 

argumentador, e que pode aceitar ou recusar a argumentação no processo 

de persuasão ao qual ele é submetido. 

Na visão semiolinguística, a argumentação, do ponto de vista do sujeito 

argumentador, inscreve-se em uma dupla busca: uma de racionalidade, para atingir a um 

ideal de verdade; e outra de influência, para atingir a um ideal de persuasão (através do 

raciocínio ou da sedução). 

Importante observar que Charaudeau (1992), distingue modos de organização de 

tipos textuais. O termo tipos textuais é empregado por ele em referência aos diferentes 

campos de atuação humana (o literário, o jornalístico, o publicitário etc.), vinculando-se, 

dessa forma, à situação de comunicação, a aspectos extratextuais; já os modos de 

organização do discurso são maneiras de estruturar o texto, sua natureza é, portanto,  

intratextual.  

Os tipos textuais, que são contratos de comunicação mais amplos, admitem 

subcategorias, os gêneros textuais, e estes, da mesma forma, podem ser subdivididos em 

subgêneros.  

 

 Gênero na visão de Marcuschi 

Marcuschi (2010), concordando com Bakhtin (2003), faz a seguinte observação 

a respeito dos gêneros: 

 

Caracterizam-se muito mais por suas funções comunicativas, cognitivas e 

institucionais do que por suas peculiaridades linguísticas e estruturais. São de 

difícil definição formal, devendo ser contemplados em seus usos e 

condicionamentos sócio-pragmáticos caracterizados como práticas sócio-

discursivas. Quase inúmeros em diversidade de formas, obtêm denominações 
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nem sempre unívocas e, assim como surgem, podem desaparecer. 

(MARCUSCHI, 2010, p. 20) 

 

 Assim, um aviso pode possuir características estruturais e linguísticas de um 

conto; um convite pode adquirir formas de aviso: “Avisamos a todos que o circo X 

estará nesta cidade no próximo final de semana”. Também um anúncio pode apresentar 

inúmeras configurações, segundo seu objetivo, seu campo de atuação e seu dispositivo 

(ou suporte), integrando, inclusive, vários tipos de semioses: signos verbais, sons, 

imagens e formas em movimentos.  

 Marcuschi (2010, p. 20), ao realizar uma observação histórica sobre o 

surgimento dos gêneros, lembra que foi o advento da escrita alfabética (séc. VII a.C) 

que impulsionou a multiplicação dos gêneros. Dessa forma, a tecnologia tem 

influenciado essa expansão. O autor (op. cit.) cita ainda, como fato importante nesse 

percurso, a criação e o desenvolvimento da imprensa (a partir do séc. XV) e, 

posteriormente, com a industrialização (séc. XVIII), um grande desenvolvimento da 

cultura letrada. Atualmente, fica a cargo da cultura eletrônica e do intensivo uso de 

recursos tecnológicos a responsabilidade pelo surgimento de uma multiplicidade de 

gêneros, tanto orais como escritos.  

Assim, por exemplo, coexistem, no campo jornalístico, o jornal expresso, o 

telejornal e, ainda, o jornal on-line. No entanto, como lembra Marcuschi (2010, p. 21), 

uma característica dos gêneros, que inclusive já fora notada por Bakhtin (2003), refere-

se à possibilidade de transformação e mudança. Quer dizer, a tecnologia não instaura 

necessariamente novos gêneros, mas possui um importante papel de motivar (consoante 

ao uso que se faz da linguagem, apropriando-se de seus recursos) tais alterações. 

O suporte (ou meio)
57

, neste sentido, pode favorecer a renovação do gênero. 

Aliás, a questão do suporte é ainda complexa. Marcuschi (2010, p. 22) recorda que um 

artigo científico assim o seria considerado se publicado em uma revista científica. Por 

outro lado, se publicado em uma revista comum ou num diário, deixaria de ser artigo 

científico e passaria a ser considerado artigo de divulgação científica, ainda que a forma 

e o conteúdo fossem o mesmo. Maingueneau (2002, p. 68) assevera que “uma 

modificação do suporte material de um texto modifica radicalmente um gênero de 
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 Para Bonini (2003), o termo suporte revela-se mais adequado do que veículo, porque não implica uma 

cisão entre linguagem e base física transportadora. 
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discurso”. Salientam-se, nesse caso, aspectos sociocomunicativos e funcionais para a 

determinação do gênero, o que não significa o desprezo da forma. Quanto à constituição 

formal do gênero notícia, por exemplo, espera-se haver um título que a encabece, 

embora não se possam esperar estruturas textuais rígidas (Cf. VAN DIJK, 1990, p. 82, 

na seção 3.5.2 desta tese).  

Bonini (2011), outro estudioso sobre gêneros textuais, reafirmando essa 

complexidade, explica as relações entre gênero, hipergênero, mídia e suporte, propondo 

que o suporte seja um componente da mídia. De acordo com a tese defendida pelo autor, 

por exemplo, cinema e televisão seriam mídias, já suporte designaria o aparato 

tecnológico que viabilizaria a concretização de uma mídia. No caso da televisão, como 

suporte teríamos o microfone, a mesa de edição, também o próprio aparelho de televisão 

(p. 689). 

A discussão acerca da noção de gênero textual também reclama que se defina 

outra noção, a de tipo textual.  

Reitere-se, antes, a noção de língua intrínseca na obra de Bakhtin (2003), que 

resulta na crença de a comunicação verbal ser possível somente por meio de algum 

gênero textual. Sobre isso, Marcuschi (2010, p. 23) acrescenta que uma visão de língua, 

conforme entendida por Bakhtin (op. cit.), implica considerá-la uma atividade social, 

histórica e cognitiva. Além disso, ressalta sua natureza funcional e interativa, não seu 

aspecto formal e estrutural. 

Os termos gêneros textuais e tipos textuais, conforme Marcuschi (2010, p. 23), 

designam noções distintas, a saber: 

(a) Entende-se como “tipos textuais” um tipo de sequência linguística com 

determinadas características composicionais (aspectos lexicais, sintáticos, 

tempos verbais, relações lógicas). Eles constituem um quadro limitado de 

categorias: narração, argumentação, exposição, descrição, injunção. 

(b) Já a noção de “gêneros textuais” refere-se a textos materializados, usados em 

atividades comunicativas cotidianas em um dado grupo social. Diferente dos 

“tipos textuais”, os “gêneros textuais” são inúmeros e alguns de seus 

exemplos são: o conto, a carta, a reportagem etc. 
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Assim para Marcuschi (2008, p. 159, grifos do autor):  

 

As distinções entre um gênero e outro não são propriamente linguísticas e sim 

funcionais. Já para distinguir os tipos textuais seriam linguísticas e estruturais, 

de modo que os gêneros são designações sociorretóricas e os tipos são 

designações teóricas. Temos muito mais designações para gêneros como 

manifestações empíricas do que para tipos. 

 

Isto posto, o quadro a seguir resume as principais características apresentadas 

por Marcuschi: 

 

TIPOS TEXTUAIS 

1. construtos teóricos definidos por 

propriedades linguísticas 

intrínsecas; 

2. constituem sequências linguísticas 

ou sequências de enunciados e não 

são textos empíricos; 

3. sua nomeação abrange um 

conjunto limitado de categorias 

teóricas determinadas por aspectos 

lexicais, sintáticos, relações 

lógicas, tempo verbal; 

4. designações teóricas dos tipos: 

narração, argumentação, descrição, 

injunção e exposição. 

 

GÊNEROS TEXTUAIS 

1. realizações linguísticas concretas 

definidas por propriedades 

sociocomunicativas; 

2. constituem textos empiricamente 

realizados, cumprindo funções em 

situações comunicativas; 

3. sua nomeação abrange um 

conjunto aberto e praticamente 

ilimitado de designações concretas 

determinadas pelo canal, estilo, 

conteúdo, composição e função; 

4. exemplos de gêneros: telefonema, 

sermão, carta comercial, carta 

pessoal, romance, bilhete, aula 

expositiva, reunião de condomínio, 

horóscopo, receita culinária, bula 

de remédio, lista de compras, 

cardápio, instruções de uso, 

outdoor, inquérito policial, 

resenha, edital de concurso, piada, 

conversação espontânea, 

conferência, carta eletrônica, bate-

papo virtual, aulas virtuais etc. 
(Marcuschi, 2010, p. 24) 

 

 “Tipo textual”, na visão de Marcuschi, tem base na noção de “sequência 

textual”, desenvolvida por Adam (1992). Bonini (2005), que realiza um estudo 

detalhado dos estudos deste autor, explica a referida noção:  
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(...) um conjunto de proposições psicológicas que se estabilizaram como 

recurso composicional dos vários gêneros. O fato de ser linguísticamente 

estável é que possibilita sua determinação (mais facilmente em relação ao 

gênero), embora ela também ocorra de modo heterogêneo nas realizações 

textuais. (p. 208) 

 

Bonini (idem, p. 209) identifica os fundamentos teóricos sobre os quais Adam 

repousa sua teoria, que são, conforme o autor, “os conceitos de enunciado e gênero 

primário (BAKHTIN, 2003); protótipo (ROSCH, 1978; KLEIBER, 1990); tipo e base 

de texto (WERLICH, 1976) e o de superestrutura (VAN DIJK, 1978)” 
58

. 

No escopo dessa teoria, conforme Adam (2011), uma sequência é caracterizada 

por dois traços. Se por um lado ela converge para uma estabilização, sendo um conjunto 

hierarquicamente organizado de macroproposições que dão conta, cada qual, de certos 

aspectos da sequência; por outro, é determinada pelas condições do discurso e 

atualizada conforme as exigências pragmáticas de enunciado. Assim, ao serem 

atualizadas em um texto, este pode conter mais de um tipo de sequência, sendo uma 

delas predominante. Cada sequência pode ainda conter marcas linguísticas de outra (p. 

ex., uma sequência linguística narrativa pode adquirir caráter argumentativo). Isto 

porque, conforme Adam (2011, p. 205), em Adam, a proposição está em uma relação 

pragmática de dependência com a sequência, que, por sua vez, está em uma relação 

pragmática de dependência com o gênero. Este seria o elo entre a gramática textual 

(representada pelas sequências) e as condições da enunciação (representadas pelo 

gênero). Adam (2011) concebe cinco tipos de sequências: narrativa, argumentativa, 

descritiva, explicativa e dialogal, resumidamente comentadas a seguir. 

A sequência narrativa consiste num esquema composto por cinco 

macroproposições que incluem a situação inicial, a complicação, as (re)ações, a situação 

final e a moral. Conforme Adam (2011, p. 226), os pontos de equilíbrio da narrativa 

correspondem à situação inicial e à situação final, que possuem uma base mais 

descritiva. A complicação, as (re)ações, e a resolução seriam as macroproposições que 

caracterizariam propriamente o esquema narrativo, onde se quebra a ordem inicial 

estabelecida e se desenrolam os fatos que desencadeiam reações. Estas, por sua vez, 
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 A propósito, veja-se a subseção 3.5.2, intitulada “As superestruturas esquemáticas”, na qual, com base 

em várias obras de van Dijk, na sequência, daremos um tratamento mais específico à organização formal 

do gênero notícia. 
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reativam o equilíbrio anterior ou instauram uma nova situação de equilíbrio. A moral 

seria para Adam (2011, p. 229) uma reflexão complementar, a cargo do narrador. 

A sequência argumentativa em Adam (2011, p. 233) consiste num esquema 

baseado na apresentação de um dado ou elemento explícito de sustentação (um 

argumento) e uma conclusão (um predicado), passando por um topos (um já dito).  

Lembrando a tese de Anscombre & Ducrot (1976), a de que a função principal 

da linguagem seria a argumentação
59

, Brandão (2002, p. 32) enfatiza que na linguagem 

“fala-se muitas vezes procurando fazer o interlocutor partilhar de opiniões ou 

representações relativas a um tema dado, procurando provocar ou desenvolver a adesão 

de um ouvinte ou de um auditório mais vasto às teses que lhe são apresentadas.” 

A sequência descritiva é entendida por Adam (2011, p.218-225) como contendo, 

em síntese, três partes: 

a) uma pré-tematização (ou ancoragem), que comporta um tema-título; 

b) uma dispersão de propriedades, que contém dois processos básicos: a 

aspectualização e o estabelecimento de relação; 

c) uma reformulação, onde se tem uma nova visão geral do tema. 

Brandão (2002, p. 30), ao discorrer sobre esta sequência, destaca que ela 

obedece a dois procedimentos principais: ancoragem e aspectualização. Na primeira, 

por meio de um tema-título, apresenta-se, por exemplo, do que (ou quem) vai se tratar 

no texto ou, em fim de sequência, do que (ou de quem) se tratou. A segunda evidencia o 

recorte em partes, ao qual é necessário acrescentar qualidades ou propriedades que 

levem em conta o todo. 

A sequência explicativa, juntamente com a descritiva, atenderia à questão 

Como? A diferença básica entre elas residiria no encaminhamento do raciocínio, que na 

descritiva conduz ao como fazer para, ao passo que na explicativa visaria à formulação 

de uma ideia orientada, por exemplo, por por que? ou como?, mostrando quadros 

parciais da ideia (ADAM, 2011, p. 238). Sua diferença em relação à sequência 

argumentativa consistiria basicamente pela não intenção de promover a modificação de 

determinada crença. 
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 Cf. Koch (2002d). Neste trabalho, a autora desenvolve uma reflexão que parte desta premissa, defende 

a tese de que o ato linguístico fundamental é a argumentação.   
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A sequência dialogal, segundo Adam (2011, p. 248), caracteriza-se por uma 

sucessão de trocas, havendo, pois, a presença de interlocutores. Assim, a sua unidade de 

análise é o diálogo, pois ela se baseia no “princípio da alternância de turnos” 
60

, onde 

ocorrem as sequências do tipo a) fáticas e b) transacionais. A primeira cumpre a função 

de abertura e encerramento da interação. A segunda é aquela que compõe, de fato, a 

razão do ato comunicativo (idem, p. 249-250). Neste exemplo oferecido por Adam 

(1992), temos em destaque as proposições que correspondem à sequência transacional e 

as demais partes, a sequência fática. Veja-se: 

A1 - Desculpe. Você tem horas? 

B 1 - Claro. São 6 horas. 

A 2 - Obrigado. 

 Além da noção de sequência textual/ linguística de que tratamos, Marcuschi 

(2010, p. 23), em sua abordagem teórica, destaca ainda a noção de domínio discursivo, 

em correspondência a “práticas discursivas dentro das quais podemos identificar um 

conjunto de gêneros textuais que, às vezes, lhes são próprios (em certos casos 

exclusivos) como práticas ou rotinas comunicativas institucionalizadas.” Dessa forma, 

pode-se falar em domínios/discursos jurídico, jornalístico, religioso etc. 

Adicionalmente, cabe ressaltar o fato de que, embora outros estudiosos 

apresentem denominações diversas, a maioria concorda que um gênero raramente 

apresenta uma só modalidade discursiva. Marcuschi (2010, p. 26), por exemplo, explica 

que “um texto é em geral tipologicamente variado (heterogêneo).” Carneiro (2005, p. 

72) registra que dificilmente ocorrerá uma sequência textual somente e Serafini (2004, 

p. 163) observa que “vários tipos de discursos podem ser encontrados em diferentes 

medidas em todos os textos.” Então, um texto é formado por sequências linguísticas, 

sendo uma delas predominante, de acordo com a finalidade do ato de linguagem.  

 Enfim, Marcuschi (2010, p. 33) distingue heterogeneidade tipológica, a presença 

de vários tipos textuais, de intertextualidade intergêneros, que se refere à possibilidade 

de um gênero ocorrer com a função de outro. 
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 Cf. Kerbrat-Orecchioni (2006). Nessa obra, analisa diferentes aspectos da interação face a face. 

Segundo a autora, “o discurso é inteiramente ‘coproduzido’, é o produto de um ‘trabalho colaborativo’ 

incessante” (op. cit., p. 11). 
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 Na seção seguinte, trataremos especificamente da organização do gênero notícia 

e dos principais aspectos contextuais que a envolvem. 

 

3.5 A organização global da notícia: forma e conteúdo 

 

Van Dijk (1990, p. 48) aponta a necessidade de análises mais “globais” do texto 

noticioso, de modo que se possa compreender o sentido de parágrafos, seções ou 

capítulos completos, ou seja, proceder a uma análise “macrossemântica” de tais partes 

do discurso da notícia. Assim, esta seção enfoca a organização global da notícia – dando 

destaque ao título –, por isso não nos ocuparemos com aspectos gráficos ou não-verbais, 

como fotografias. 

Segundo o autor (idem, 2004[1985a], p. 122), a “estrutura temática” 

(macroestruturas) de um discurso diz respeito à organização geral de “tópicos” globais 

sobre os quais versa uma notícia. Trata-se de unidades que representam o sentido global 

de um texto. 

Por outro lado, há outras unidades abstratas responsáveis pela “forma” global de 

um discurso, as “superestruturas” (idem, ibidem, p. 123), que consistem em 

organizações textuais totalizadoras convencionais que mantêm entre si uma relação 

sintática.  Tais unidades são preenchidas pelos significados macroestruturais ou temas 

do discurso, por exemplo, a categoria título pode revestir/englobar determinado 

conteúdo. Em suma, as macroestruturas correspondem ao conteúdo, já as 

superestruturas, à forma.  

Van Dijk (ibidem) explica essa macro-organização do texto noticioso, fazendo 

uma analogia entre as noções acima apontadas e a sintaxe e semântica. Segundo ele, “o 

papel das superestruturas esquemáticas é o de organizar o significado global de um 

texto” (VAN DIJK, 1980, p. 108), tal como o faz a sintaxe em relação à semântica. Por 

exemplo, o título de uma notícia encontra lugar fixo, de modo a consubstanciar algum 

assunto.
61
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 Nesta seção, intercambiaremos os termos “tema” e “assunto”. 
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 Assim, a posição central que o título ocupa neste trabalho deve-se ao fato de 

tradicionalmente ser suporte da informação mais importante ou proeminente no texto. 

Certamente, isso corresponde a uma estrutura convencional da notícia, que confere 

relevo a determinado tópico. Van Dijk (2004[1985a], p. 123) trata essa especificidade 

em termos de “estrutura de relevância”.  

 Além da dimensão estrutural, outra é apontada por van Dijk (2004[1985a], p. 

123), a cognitiva, visto que para ele há relação entre a estrutura da notícia e o seu 

contexto. Nesse sentido, parece ser fato a categoria título poder cumprir funções 

cognitivas de antecipação do sentido global ou do tópico principal; de delimitação entre 

o fim de uma notícia e o início de outra e, além disso, orientar a (possível) coerência a 

ser atribuída pelo leitor. Veja-se o que dizem Koch e Elias (2010, p. 90, grifo nosso): 

 

O título é, sem dúvida, o primeiro desencadeador de perspectivas sobre o texto, que vai 

servir de fio condutor para as inferências que o leitor terá de fazer. Um título bem dado 

prepara o leitor para o que vai encontrar no texto, ativa na sua memória conjuntos de 

conhecimentos necessários para a compreensão (frames, esquemas), permite-lhe fazer 

previsões, levantar hipóteses, que, na sequência da leitura, vão ser testadas, 

confirmando-se ou não: isso porque existem títulos despistadores, intencionalmente ou 

não, principalmente em produções de publicações humorísticas. 

 

 Ou seja, a apelatividade presente no texto em função de necessidades não 

propriamente inerentes ao gênero notícia, mas pragmaticamente ligadas a um contexto 

comercial, pode subverter algumas funções apontadas acima ou pode sobrepor-se a elas 

(Cf. Charaudeau, 2010b). Então, para atrair o público, o redator pode produzir um título 

que não represente o tema da notícia, mas que desperte interesse na compra e leitura do 

jornal. 

 

3.5.1 Estruturas temáticas 

Para van Dijk (1990, p. 54), de modo geral, um tema ou assunto é aquilo do que 

o discurso trata. Especifica o autor que o tema de um livro ou de uma conferência 

equivale mais ou menos ao que entendemos por assunto ou matéria. Trata-se do resumo 

ou do núcleo. 
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Dessa forma, um tema não se define em termos de significado de palavras ou 

orações, mas de fragmentos textuais mais extensos, por isso “pertencem ao macronível 

global da descrição do discurso” (idem, ibidem). Assim, o conceito teórico empregado 

pelo autor para a descrição de temas é o de “macroestrutura semântica” 

(macroestruturas semânticas > tema)
62

. Já para a caracterização das macroestruturas são 

usadas as proposições (proposições  > macroestruturas), que são construções de 

significados menores e independentes, conforme van Dijk (ibidem). Ainda segundo ele, 

as proposições se caracterizam por serem formalmente orações ou cláusulas unitárias. 

Adicionalmente, as orações complexas podem expressar várias proposições (orações, 

cláusulas > proposições). Por exemplo, em (1) Sandra está aborrecida expressa uma 

proposição, já em (2) a oração complexa Sandra está aborrecida porque brigou com 

seu namorado expressa duas proposições: a) Sandra está aborrecida; b) Sandra brigou 

com seu namorado. Enfim, as proposições que fazem parte de uma determinada 

macroestrutura são denominadas pelo autor de “macroproposições” (idem, ibidem). 

Por vezes, as notícias apresentam vários temas interligados. Disto resulta termos 

uma macroestrutura complexa, visto que haverá nela várias macroproposições. Além 

disso, devido a alguns temas serem mais abrangentes do que outros, nestes casos, são 

necessárias várias sequências de macroproposições para representar a macroestrutura 

completa. Por decorrência, cada sequência de macroproposições pode ser incluída sob 

um nível de macroproposições mais alto.  

Van Dijk (1992[1978]) denomina de “macrorregras” as regras de projeção 

semântica ou transformações que relacionam proposições de nível mais baixo com 

macroproposições de nível mais alto:  

 

“Este tipo de normas, formalmente denominadas reproducciones, tienen la 

forma de transformaciones semánticas: transforman una serie de proposiciones 

en una serie de proposiciones (distintas o iguales)” (p. 57, grifos do autor). 

 

Assim, conforme o autor (idem, 2004[1985a]): 
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 Estamos utilizando o símbolo > para indicar que a unidade à esquerda é inferior e caracterizadora da 

unidade à direita. 
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Elas reduzem a estrutura de sentido complexa, detalhada de um texto a um 

sentido (de nível mais alto) mais simples, mais geral e abstrato. É esse nível 

superior, global de sentido, que denominamos macroestrutura de um texto e 

que identificamos também com o nível em que se descrevem os tópicos ou 

temas de um texto.(p. 132) 

 

Essas regras, evidentemente usadas intuitivamente pelos falantes, definem a 

informação mais importante, o tema, de cada parte do texto.
63

  

As macrorregras, conforme assevera van Dijk (1992[1978], p. 58), 

correspondem a uma sistematização da nossa capacidade linguística de ligar 

significados, convertendo-os em totalidades significativas maiores. É, como diz o autor, 

estabelecer uma ordem no que antes a nós se apresentou como uma complexa série de 

relações, como por exemplo, entre proposições de um texto (idem, ibidem). São, pois, a 

reconstrução formal da dedução que o falante faz do tema do texto. 

Dito isto, se as proposições podem ser consideradas abstrações da informação 

(semântica) produzida no texto, as macrorregras organizam, por assim dizer, tais 

informações. Assim, as macrorregras, do ponto de vista cognitivo, podem ser 

consideradas operações de “redução da informação semântica” (idem, ibidem). 

Assim, as principais macrorregras que reduzem a informação de um texto a seus 

temas são a supressão (ou apagamento), a generalização e a (re) construção (VAN 

DIJK, 1980, 1990; 1992[1978]; 2004[1985a])
64

: 

a) a supressão consiste no corte de toda a informação que não é relevante – isto 

é, pouco importante –  para o texto inteiro, ou seja, eliminação de uma 

informação que é secundária para a compreensão em um nível superior, 

como detalhes de local, por exemplo. 

b) na generalização, substitui-se uma sequência de proposições por uma 

generalização. Por exemplo, a proposição Para chegar à casa da minha avó, 

pego um ônibus, ando de metrô e depois uso um bonde pode ser substituída 
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 Van Dijk (1990, p. 56) propõe uma diagramação arbórea para se representar a macroestrutura de um 

texto. 
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 Em La ciência del texto (1992[1978], p. 59), van Dijk lista quatro macrorregras: omitir, selecionar, 

generalizar, construir ou integrar. Demos preferência ao texto de 2004[1985a], por representar uma 

versão mais atual da sua teoria. 
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hiperonimicamente por Para chegar à casa da minha avó, sirvo-me de 

vários veículos ou de vários transportes públicos.  

c) na (re)construção, pode-se substituir uma sequência de proposições que 

denotem as sequências usuais, os componentes ou as consequências de um 

ato ou evento por uma macroproposição que denote o ato ou evento como 

um todo. Assim uma sequência de atos como Sentei à mesa do restaurante, 

pedi um prato, solicitei a conta e fui embora pode ser sumarizada por 

Almocei ou jantei no restaurante. 

Estas regras são recursivas, em cada nível mais alto elas podem ser aplicadas 

novamente, assim se podem produzir níveis cada vez mais abstratos de resumo. 

Portanto, a macroestrutura de um texto poderá ser disposta em uma hierarquia de 

macroproposições em que a anterior é sumarizada pela posterior e mais alta. 

Deve-se atentar também para a possibilidade de os tópicos serem subjetivos. 

Como adverte van Dijk (2004[1985a], p. 132-133, grifo do autor), “não devemos 

simplesmente dizer que um texto “tem” uma macroestrutura, mas que uma estrutura 

desse tipo é atribuída ao texto pelo escritor ou leitor.” Então, variados traços de 

constituição da subjetividade podem influenciar a interpretação, de acordo com as 

experiências do sujeito. Por isso, van Dijk (ibidem) conclui que os temas ou tópicos são 

unidades cognitivas. Assim, a compreensão de determinado texto é determinada por n 

fatores ligados a crenças, atitudes e ideologias, que podem variar entre os sujeitos na 

composição cognitiva das macroestruturas. 

 

3.5.2 As superestruturas esquemáticas 

 

O significado global de um texto, como aponta van Dijk (1990, p. 77), possui 

mais do que sua organização semântica, pois evoca também uma relação com as 

(possíveis) formas globais do texto nas quais o tema pode ser inserido e organizado. 

Tais esquemas, tratados teoricamente como superestruturas (VAN DIJK, 1980; 1990, 

1996), são formados por categorias hierarquicamente ordenadas, mais ou menos fixas, 

que variam de acordo com o texto. São também funcionais, pois desempenham “papéis” 

em função do contexto. Além disso, podem especificar-se por serem convencionais, 
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portanto variáveis conforme cada cultura, o que no processo de interpretação os 

possibilita constituírem-se em importantes ferramentas de leitura, agindo o 

leitor/ouvinte de modo consciente ou intuitivo. 

Contudo, adverte van Dijk (1990, p. 82) que “nem todos os tipos de discurso 

devem possuir esquemas convencionais fixos”, ou seja, dentro do que se considera a 

estrutura esquemática de um texto pode haver instabilidade; atente-se, por exemplo, ao 

que ocorre na poesia contemporânea. Van Dijk (ibidem) propõe que se verifiquem, 

então, os esquemas do texto noticioso, sobre o qual o autor diz não se poder determinar 

um esquema fixo. 

Como destaca o autor (idem, p. 83), tal estrutura é descrita em termos de 

“categoria” e de “regras de formação”. Assim, entre as categorias de um conto figuram, 

por exemplo, a introdução, a complicação, o desfecho etc. Já as regras determinam a 

ordem em que as categorias aparecem. Ou seja, em um esquema linear de um conto, as 

categorias citadas aparecem na ordem acima apresentadas. Já na notícia, o título 

invariavelmente precede o corpo do texto.  

Importa ressaltar que cada categoria estrutural dessas impõe certas restrições 

quanto ao conteúdo semântico nelas representado. Assim, “títulos e lides
65

 são usados 

para inferir o tema ou tópico” do texto (VAN DIJK, 2004[1985a], p. 134).  

Em um texto acadêmico, como uma dissertação ou tese, por exemplo, é 

convencional a categoria esquemática ou superestrutural “resumo” comportar um 

conjunto de macroproposições (temas) do texto, o que corresponde dizer que “há partes 

de um texto que têm uma função específica e que requerem uma informação de 

significado específica” (idem, 1990, p.78). Dessa forma, não seria cabível apresentar 

uma lista de referências nessa parte do texto, pois como reitera van Dijk (2004[1985a], 

p. 146) “não se pode supor que uma unidade esquemática (ou mesmo a estrutura global 

de um texto) possa comportar qualquer macroproposição”. 

Seguem, então, as características das principais categorias esquemáticas do texto 

noticioso, segundo van Dijk (1990, p. 83): 

                                                 
65

 Do inglês, lead, expressão que significa “guia”. Segundo Lage (2006, p. 28) “o lide é o primeiro 

parágrafo da notícia em jornalismo impresso (...). Quanto ao conteúdo, o lide é o relato do fato principal 

de uma série, o que é mais importante ou interessante.” Assim, neste estudo, denominaremos de subtítulo, 

em vez de lide, o elemento que, juntamente com o título, precede o corpo do texto de uma notícia. 
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A) RESUMO: título e encabeçamento (lide) 

Cada notícia tem um título e muitas possuem um lide. Outro aspecto importante 

é a sua função estrutural, a de juntos expressarem os principais temas do texto. Note-se 

que estamos tratando de categorias esquemáticas, portanto abstratas.  

Por fim, o fato de o título e lide poderem ser destacados por um tipo especial de 

letra
66

 faz com que produzam sinalizações específicas sobre a categoria que se está 

empregando. 

Com efeito, o texto noticioso também possui convenções interacionais 

conhecidas por escritores e leitores. Assim, categorias esquemáticas são unidades, 

segundo van Dijk (2004[1985a], p. 145, grifos do autor), por meio das quais se pode 

reconhecer um gênero textual, ainda que sejam flexíveis: 

“Categorias óbvias para um tal esquema da notícia são, por exemplo,  

Manchete e Lead. Como em nossa cultura praticamente todos os discursos são 

encabeçados por uma Manchete, podemos tomar a Manchete como a primeira 

categoria, a que abre o esquema. Muitos jornais, no entanto, não têm Lead 

separado, marcado por tipos bold, de modo que essa categoria é opcional.” 

 

B) O EPISÓDIO: os acontecimentos principais no contexto e seus antecedentes 

Ao analisar mais de 700 notícias, van Dijk encontrou indícios de outras 

categorias esquemáticas, além de título e lide. Segundo ele (idem, 1990, p. 84), um texto 

jornalístico como uma notícia, dentre outros, pode conter as categorias “antecedentes” e 

“avaliação”, que se referem aos acontecimentos informativos. Tais categorias costumam 

surgir após outra seção responsável pelas informações atuais. Dessa forma, há também 

uma categoria “eventos principais”, que denotam a atualidade da informação, ancorada 

em outra categoria chamada “contexto”, esta marcada por expressões que indicam 

simultaneidade: “por enquanto”, “durante” etc. 

C) CONSEQUÊNCIAS 

As consequências são outra categoria do discurso jornalístico, especificamente 

da notícia. São elas que, segundo o valor informativo dos acontecimentos sociais, 

podem alçar um fato ou evento a uma condição de notícia, conforme a seriedade de suas 

consequências. 
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 Para van Dijk (1990, p. 83), “assinalações expressivas”. 
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Em alguns casos, as consequências são até mais importantes que os eventos 

principais. Neste caso, como afirma van Dijk (1990, p. 85), o assunto dessa categoria 

pode ter a mesma importância que o tema da categoria “eventos principais” ou podem, 

inclusive, sobrepor-se a ele e refletir-se no título. 

D) REAÇÕES VERBAIS 

Van Dijk (1990, p. 87) destaca o fato de essa categoria permitir ao jornalista 

ampliar suas considerações sobre um acontecimento, reproduzindo a opinião de outras 

pessoas. Geralmente, pessoas importantes, conforme o conteúdo informativo.  

A categoria reações verbais vem marcada pelos nomes e os papéis dos 

participantes e por nomeações diretas ou indiretas de declarações verbais. De modo 

geral, conforme os resultados da pesquisa do autor (idem, ibidem), esta categoria se 

situa depois de “eventos principais” e “contexto”. 

E) COMENTÁRIO: avaliação e expectativa 

Finalmente, o discurso da notícia, conforme van Dijk (ibidem), pode conter essa 

categoria axiológica responsável pelos comentários, pelas opiniões e avaliações do 

periodista ou do próprio periódico que, a despeito da dicotomia fato/opinião, 

frequentemente aparece em diversos textos informativos e noticiosos. O autor (op.cit.) 

considera importantes duas subcategorias:  

a) Subcategoria “avaliação”: caracteriza as opiniões avaliativas sobre os 

acontecimentos informativos atuais, e; 

b) Subcategoria “expectativas”: formula consequências políticas ou de outro 

tipo sobre os eventos atuais e a situação. 

Em uma diagramação arbórea, van Dijk (2004[1985a], p. 147) propõe as 

principais categorias do discurso da notícia, divididas em sumário (manchete, lide) e 

relato jornalístico (episódio, comentários, eventos, circunstâncias): 

 

DISCURSO DA NOTÍCIA 

 

          Sumário                      Relato Jornalístico 
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  Manchete      Lead             Episódio                Comentários 

      

       Eventos  Consequências/        Expectativa                Avaliação 

      Reações  

 

  Evento Principal              Background 

 

   Circunstâncias             História 

 

  Contexto  Eventos Anteriores 

 

Esquema do texto noticioso (van Dijk, 2004[1985a], p. 147) 

 

  

 Bonini (1999), partindo das considerações de van Dijk, postula que dentro da 

superestrutura há esquemas encaixados, os quais denomina de intraestruturas. Eles 

podem coincidir ou não com as macrocategorias, quer dizer, o texto pode ser composto 

integralmente por unidades que poderiam compor encaixes de outra maior.  

Vejamos o esquema apresentado por Bonini (1999), a partir do qual o autor 

representa a preponderância da intraestrutura expositiva na superestrutura do texto 

noticioso: 

 

 

Esquema de encaixe de intraestruturas textuais na superestrutura da notícia (Fonte: Bonini, 1999) 
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O autor (op. cit.) explica que existem, dentro da tradição da escola americana de 

jornalismo, basicamente duas intraestruturas: a expositiva/explicativa, em geral, basilar 

à maioria das macrocategorias deste gênero, e a narrativa, dando base a macrocategorias 

como o evento principal, a história do local em que o evento ocorreu e aos eventos 

anteriores ao próprio evento. Acrescenta que acessoriamente pode haver o encaixe da 

intraestrutura argumentativa, relacionando-se às macrocategorias expectativa e 

avaliação.  

 

3.6 Recursos semântico-discursivos na notícia popular 

 

 Neste universo que propomos explorar, o texto noticioso, a tradição tem 

preconizado, haja vista alguns manuais de redação disponíveis
67

, o estilo claro e 

conciso, prioritariamente “referencial”, de modo que o redator deve evitar ao máximo a 

linguagem figurada, sobretudo a ambiguidade. No entanto, mesmo num discurso tido 

como referencial, em um gênero no qual a ambiguidade não constitui a medida para a 

sua construção, encontram-se frequentemente enunciados que se valem de variados 

recursos semântico-discursivos e estabelecem mais de um nível se significação, sendo 

um deles o que se aproxima do fato noticiado (seja com linguagem mais referencial, 

seja com linguagem mais figurada) e outro desviante, a constituir outra oferta de 

interpretação. Veja-se, nesse sentido, a manchete “Eliéser é bi”: 

                                                 
67

 Cf. Manual da Redação (Folha de S. Paulo). São Paulo, Publifolha: 2001, entre outros manuais. 
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Meia Hora, 20 de fevereiro de 2010. 

Nessa manchete, destaca-se a polissemia do elemento “bi”, prefixo que na 

linguagem coloquial pode ocorrer como forma livre em vários contextos: “Fulano é bi” 

[bissexual]; Meu time é bi” [bicampeão], significando “duplo”, “dobro”, “duas vezes”. 

É a mesma forma que corresponde popularmente à redução do vocábulo “bicha”, 

pejorativo em referência a homossexual.  

 Veja-se que as letras “garrafais” da manchete (que se opõem ao subtítulo de 

letras pequenas), visualmente privilegiadas, são oferecidas para leitura antes dele e 

constituem, por instantes, um elemento a ser decifrado: Eliéser seria bicampeão? Eliéser 

seria bissexual? 

Conforme se confere sequencialmente no subtítulo, apresentado logo após o 

título, orienta-se tematicamente a notícia. Assim, ela parece não se referir à orientação 

sexual do participante do programa, mas à sua sequência de duas vitórias na liderança 

no grupo.  

Todavia há elementos que reforçam a hipótese de interpretação desviante, 

sobretudo os visuais. E, se retirássemos o subtítulo, a interpretação mais provável seria 
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a desviante, pragmaticamente motivada talvez por outra hipótese relativa à competência 

comunicativa do falante: a de que as ocorrências livres desse vocábulo “bi” (sem a 

presença de especificadores no cotexto) em referência a pessoas signifique orientação 

sexual. Se, por outro lado, no caso em questão, a intenção comunicativa fosse construir 

sentidos de “duplo”, as construções mais comuns seriam do tipo [bi+x], como em 

“bicampeão” ou “bilíder”. Outra possibilidade, se se quisesse evitar a ambivalência de 

“bi”, seria o uso da palavra “bissexual”. No entanto, a opção foi por manter “em aberto” 

o sentido de bi, fato que em si já evidencia a proposta do jornal. 

Enfim, algumas figuras de palavras e de pensamento: metáfora, personificação, 

metonímia, hipérbole, ironia, entre outras, e a polissemia, interpretadas em uma 

perspectiva mais ampla como recursos semântico-discursivos, no recorte feito em nosso 

trabalho, podem ser vislumbradas como ponto de partida para tais enunciados 

ambíguos/ambivalentes.  

Antes, porém, de abordarmos o fenômeno da ambiguidade, iremos expor a 

seguir brevemente algumas noções concernentes às figuras de linguagem que julgamos 

mais empregadas na elaboração de textos noticiosos no Meia Hora. 

 A Metáfora 

 

(...) a metáfora está infiltrada na vida cotidiana, não somente na linguagem, 

mas também no pensamento e na ação.” (Lakoff e Johnson, (2002[1980], p.45)  

 

A retórica tradicional descreveu a metáfora como um tropo
68

. Aristóteles, em 

sua Arte Retórica e Poética, afirmou que “não há ninguém que na conversação não se 

sirva de metáforas” (ARISTÓTELES, [s/d.], p. 209). O filósofo (ibidem, p. 332) definiu 

a metáfora como a transposição do nome de uma coisa para outra por meio da analogia.  

No decorrer dos estudos linguísticos, várias correntes teóricas abordaram o 

fenômeno conforme seu próprio ponto de vista. Assim, conforme Charaudeau e 

Maingueneau (2004, p. 330), atribuem-se comumente à metáfora três funções 

principais: uma função estética, segundo a qual a metáfora é um ornamento; uma função 

                                                 
68

 Do grego tropos, que significa “desvio”, ”torção”. Dumarsais (1968 apud Charaudeau e Maingueneau, 

2004, p. 487) explica o termo como  “figuras por meio das quais atribui-se a uma palavra uma 

significação que não é precisamente aquela própria dessa palavra”. 
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cognitiva, na qual estão envolvidos pelo menos dois domínios conceituais, um novo 

versus um já conhecido; e uma função persuasiva, associada ao gerenciamento de 

opiniões. 

Como diz Garcia (1969, p. 78), a metáfora se caracteriza pelo emprego de um 

significante de signo para designar outro significado do mundo, em virtude de uma 

semelhança. Nesse sentido, a metáfora adviria de uma comparação destituída dos 

elementos comparativos. Ela seria o produto de uma operação mental mais rápida que a 

comparação.  

O autor (ibidem, p. 77) figura o processo metafórico como dois círculos, onde A 

representaria o plano “real”, lugar da ideia a ser definida ou expressa e B representaria o 

plano imaginário, a nova ideia percebida em relação com a primeira. A interseção entre 

os dois círculos representa a similitude entre os dois planos: 

 

 

  

 

       

 

Adaptado de Garcia (1969, p.77) 

 

O autor (idem, ibidem) exemplifica o raciocínio metafórico a partir do seguinte 

verso de Castro Alves:  

Incêndio – leão ruivo, ensanguentado
69

 

A “transposição” ou “transferência”
70

 de “leão” para “incêndio” pode ser entendida 

desta maneira: 

 

A cor avermelhada das labaredas e a ideia de ímpeto destruidor e mortífero, 

implícita em “incêndio”, sugeriram ao poeta, evocaram-lhe, a imagem de 

“leão” (ímpeto destruidor e mortífero) “ruivo” (avermelhado) “ensanguentado 

                                                 
69

 “A Queimada”, Cachoeira de Paulo Afonso, 1876. 
70

 Sentido etimológico da palavra metáfora (GARCIA, 1969, p. 78). 

A B 
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(violência, destruição, morte). Quanto maior essa área de semelhança, tanto 

mais expressiva, tanto mais congruente é a metáfora. (GARCIA, 1969, p. 78) 

 

 Hermmann Paul, citado por Bühler (1950 apud Garcia, 1969, p. 77), discorria 

sobre a metáfora já entrevendo, a nosso ver, seu caráter sociocognitivo, trecho que 

transcreveremos na íntegra: 

 

A metáfora é um dos meios mais importantes para a criação de denominações 

de complexos de representações, para os quais não existem ainda designações 

adequadas. Mas sua aplicação não se limita aos casos em que ocorre tal 

necessidade externa. Mesmo onde se dispõe de uma denominação já existente, 

um impulso interior incita a preferência por uma expressão metafórica (...) É 

evidente que para a criação da metáfora, na medida em que ela é natural e 

popular, recorre-se em geral àqueles círculos de representações que estão mais 

vivos na alma. O que está mais distante da compreensão e do interesse torna-se 

mais intuitivo e familiar por meio de algo mais próximo”. 

 

 Apesar disso, Bühler (op. cit.), de acordo com seu quadro teórico, enfatiza o 

caráter pitoresco da metáfora. 

 

Vereza (2010, p. 204) lembra que uma virada paradigmática em relação à 

metáfora aconteceu após a formulação de uma teoria de base cognitivista
71

, donde 

advém o conceito de “metáfora conceitual”, introduzido por Lakoff e Johnson 

(2002[1980]). A metáfora, a partir de então, adquire outra abordagem, passa a ter seu 

lócus no pensamento, ou seja, não só surge no contexto da cognição, mas é também um 

elemento importante dessa cognição. Longe de ser um mecanismo de imaginação 

poética, é um recurso ordinariamente cognitivo.  

 Lakoff e Johnson (ibidem, p. 235) distinguem dois tipos: as convencionais e as 

novas. As primeiras estão ligadas ao nosso cotidiano, são culturais, e estruturam o nosso 

sistema conceitual, conforme os autores. Já o segundo tipo, por existirem fora do 

sistema conceitual, são imaginativas e criativas, sendo, pois, capazes de recriar nossas 

experiências. 
72

 

                                                 
71

 Nesta tese, alinhamo-nos a essa perspectiva.  
72

 Como exemplo de metáfora convencional, destacamos em Lakoff e Johnson (2002[1980], p. 46) a 

metáfora “DISCUSSÃO É GUERRA”. Já como exemplo de metáfora nova destacamos a metáfora 

“AMOR É UMA OBRA DE ARTE COLABORATIVA” (ibidem, p. 235), que, no dizer dos autores 

(idem, ibidem), “podem dar novo sentido ao nosso passado, às nossas atividades diárias, ao nosso saber e 

às nossas crenças.” 
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 No primeiro tipo, então, a metáfora estaria ligada a uma maneira mais arraigada 

de interpretar a realidade, ao passo que, no segundo, ela teria menos a função de 

conceitualizar uma realidade já dada, portando o poder de criar novas realidades, 

conforme asseveram os autores (idem, ibidem, p. 243):
73

 

 

É muito razoável presumir que simples palavras não mudem a realidade. Mas 

as mudanças em nosso sistema conceptual realmente alteram o que é real para 

nós e afetam nossa percepção do mundo, assim como as ações que realizamos 

em função dessa percepção. 

 

 Vejamos, então, um exemplo de metáfora, extraído do jornal Meia Hora: 

 

MARIDÃO DEU MOLE... 

Borracha fraca é condenado por deixar esposa na 

seca 
 

Meia Hora, 04 de setembro de 2011. 

 

Nesse título, a metáfora “borracha fraca” consiste, em primeira instância, na 

associação entre dois elementos: órgão sexual masculino (pertencente ao plano real) e 

borracha (recuperado do plano imaginário ou mental). A evocação da imagem do 

elemento “borracha” dá-se possivelmente pela semelhança da forma (no caso de 

‘borracha”, como sinônimo de “mangueira” ou da matéria elástica, flexível). Depois, 

“borracha fraca” pode ser explicada pela diversidade de materiais existentes, desde mais 

até menos rígidos. A partir de “borracha fraca” entende-se, pois, uma referência à 

flacidez peniana. Por decorrência, a expressão passa a designar aquele homem provido 

de pouco desejo sexual ou de uma performance insatisfatória. 

 

É preciso, todavia, ressaltar que a interpretação de uma metáfora nova mobiliza 

uma gama de conhecimentos partilhados entre escritor e leitor. Por isso, será importante 

                                                 
73

 Nesse aspecto, o estudo da metáfora tal como empreendido pelos autores, afina-se à proposta dos 

estudos sobre referenciação enfatizados por Mondada & Dubois (2005), Marcuschi (2004 e 2005), Koch 

(2002a) e (2002b), Cavalcante (2011), entre outros autores. 
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para a consecução dos efeitos pretendidos sobre o público o conhecimento de suas 

características e/ou expectativas. 
74

 

 

 A Personificação 

 A personificação é também um tipo de metáfora. Como dizem Lakoff e Johnson 

(ibidem), o fato de podermos identificar nossas experiências como entidades ou 

substâncias torna possível fazermos referência a elas, categorizá-las, agrupá-las e 

quantificá-las. Isso permite lidarmos racionalmente com nossas experiências.  

A personificação consiste na atribuição de ações ou qualidades humanas a seres 

inanimados, abstratos. Garcia (1969, p. 80) observa que “há uma infinidade de 

metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou sentimentos 

próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas”. Observemos este 

título: 

 

DETECTORES DE FUMAÇA DA CASA NÃO FUNCIONAM 

Boneca cai no choro e salva família de incêndio 
 

Meia Hora, 28 de outubro de 2011. 

 

 Em tal construção, atribui-se ao elemento “boneca” uma propriedade humana – 

“cair no choro” – e uma ação – salvar. A notícia não trata especificamente de um 

fenômeno metafísico e sobrenatural. A boneca, de fato, já estava programada para 

chorar. Todavia, “cair no choro” é uma expressão idiomática empregada a seres 

humanos, e não a brinquedos que imitam esse fenômeno. Aplica-se, para tal, 

simplesmente o verbo “chorar”. Quanto ao verbo “salvar” no título, teve sua ocorrência 

figurada, constituindo a ação personificadora do sujeito “boneca”. Trata-se de um uso 

bastante produtivo na linguagem coloquial, como se diz popularmente, um “modo de 

dizer”. 

                                                 
74

  Uma vez que tais conhecimentos são, por vezes, mobilizados na construção do discurso e visam à 

identificação entre os interlocutores, tendo como via não só a razão, mas também, às vezes,  a emoção, 

Galinari (2007, p.232) fala em “contextualização do logos”.  Segundo ele, o pathos poderia refletir-se no 

logos. Em outras palavras, variados procedimentos de alocução podem inscrever-se na materialidade do 

discurso, nas formas lexicais, sintáticas e em alguns marcadores estilísticos, dentre os quais inclui a 

ironia, por exemplo.  
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Lakoff e Johnson (ibidem, p. 89) lembram que o mecanismo cognitivo que é a 

personificação possibilita atribuir sentidos a fenômenos do mundo em termos humanos, 

entendendo-os com base em nossas próprias motivações, objetivos, ações e 

características. Analisando a metáfora “INFLAÇÃO É UM ADVERSÁRIO”, os autores 

(ibidem, p. 88-89) explicam que conceber algo tão abstrato como a inflação em termos 

humanos teria um poder explicativo eficaz, porque faria sentido para uma gama de 

pessoas. 

 

 A Metonímia
75

 

 

 Metáfora e metonímia são processos de natureza diferente (LAKOFF e 

JOHNSON, 2002[1980], p. 92). Na metonímia (etimologicamente, “mudança de 

nome”), o processo não se desenvolve em diferentes campos sêmicos
76

, como na 

metáfora, mas em apenas um, pois os termos que se relacionam pertencem ao mesmo 

campo, um substituindo o outro na expressão, conforme explica Garcia (1969, p. 82). 

A metonímia se baseia, dessa forma, em uma relação de contiguidade, o que não 

acontece na metáfora, cuja relação se dá por similaridade (JAKOBSON, 1963, p. 50). 

Ademais, nos casos de metonímia, conforme Lakoff e Johnson (2002[1980], p. 92-93), 

emprega-se uma entidade de poder referencial em relação a outra. Ou seja, a metáfora 

concebe uma ideia em termos de outra, tendo sua função primordial a compreensão. Já a 

metonímia, diferentemente, tem função sobretudo referencial, emprega-se uma entidade 

para representar outra. Evidentemente, como destacam os autores (idem, ibidem), 

cumpre também a função de propiciar o entendimento. 

Ressalte-se, para fins deste estudo, a observação que os autores (op. cit.) fazem 

quanto à focalização operada pelo processo metonímico. Trata-se da possibilidade de 

destacar/focalizar mais especificamente determinados aspectos da entidade referida, 

processo que permite inferir a intencionalidade do autor.
77

 

                                                 
75

 Concordando com Garcia (1969, p.83) e Lakoff e Johnson (2002[1980], p.92), não consideramos 

relevante e produtivo, sobretudo para os propósitos deste trabalho, distinguir os conceitos de “metonímia” 

e “sinédoque”, já que existem relações de significado comuns a ambos. 
76

 Traço significativo. 
77

Cf. Análise da notícia “Fátima abandona Bonner e vai fazer programa”. 
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O exemplo que segue, do jornal Meia Hora, trata da prisão, no Chile, de um 

manifestante vestido de Papai Noel. A causa da manifestação era a reivindicação de 

uma educação pública de qualidade. 

 

 

NOITE FELIZ AMEAÇADA! 

Papai Noel é preso 

 

Meia Hora, 23 de dezembro de 2012. 

Em “Papai Noel é preso”, temos a ilustração de um caso (lato sensu) de 

metonímia em que foi empregada uma expressão que designa a entidade imaginária pelo 

indivíduo que a consubstanciou: Papai Noel pelo homem (o manifestante).  

 

 A Hipérbole  

Câmara Jr (1969, p. 216) define a “hipérbole” como um “exagero da significação 

linguística para fim de expressividade. Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 262)  

explicam que o termo deriva do grego huperbolê, que significa “excesso”. Segundo eles 

(idem, ibidem), a hipérbole diz respeito a qualquer formulação excessiva relativa à 

determinada intenção comunicativa do falante. 
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 Os autores (idem, ibidem) ressaltam a importância da orientação argumentativa, 

que deve sobrepor-se ao conteúdo informacional da sentença. “Estar a dois passos”, por 

exemplo, constitui um exemplo de hipérbole, e não de lítotes.
78

 

Por ser uma figura de pensamento que representa um exagero na mensagem, é 

um recurso bastante utilizado no universo publicitário e no discurso jornalístico, 

especialmente em títulos populares de enfoque dramático, como é o seguinte caso: 

 

DOEU, AI, AI, AI, DOEU! 

Mandinga com fruto proibido salva a vida de Wando 

 

Meia Hora, 07 de fevereiro de 2012. 

 

Há várias motivações para uma construção hiperbólica. Um estado de felicidade 

em alto grau pode motivar uma construção como: “Este livro salvou a minha vida”. No 

caso desse título noticioso, a motivação é religiosa. Trata-se de um exemplo de 

hipérboles tipicamente motivadas pela fé: “Livrar de todo o mal”, “Sentir a presença de 

Deus” etc.  

Assim, no título, o efeito produzido pela “mandinga”, “salva[r] a vida”, poderia, 

por exemplo, no mesmo quadro discursivo, ser substituído por “melhora a saúde”, “dá 

forças” etc. Esse cotejo com as possíveis formas acima elencadas pode 

demonstrar/ressaltar a euforia daquela construção, o que neste contexto caracteriza a 

hipérbole.
79

  

                                                 
78

 Grosso modo, figura inversa à hipérbole.  
79

 A propósito ainda da expressão “salva a vida” e do seu sentido hiperbólico, o cantor faleceu no dia 

seguinte à publicação dessa notícia. 
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 A Ironia 

 

Para caracterizar introdutoriamente a ironia, vamos reproduzir a bem formulada 

síntese de Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 291, grifos dos autores):  

 

A reflexão sobre a ironia acompanha a filosofia desde suas origens e a retórica 

a descreve tradicionalmente como um tropo que consiste em dizer o contrário 

do que se quer fazer o destinatário compreender. Na ironia, há um efeito de não 

assumir a enunciação por parte do locutor e de discordância em relação à fala 

esperada em tal situação. É, pois, um fenômeno essencialmente contextual, 

cujos componentes interacionais e paraverbais são fortes (...) 

 

 Podem ser diversos os instrumentos formais da ironia. Desde o emprego da 

hipérbole, do discurso reportado até outros recursos de significação, tais como a 

entonação e a gestualidade, a pontuação, o emprego de aspas, como assim explicam 

Câmara Jr. (1969, p. 235) e Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 291). 

 O fato de a ironia ressaltar do contexto explica o seu interesse para a pragmática. 

Ducrot (1987, p.197), citando Sperber e Wilson (1978), lembra que para estes autores 

“um discurso irônico consiste sempre em fazer dizer, por alguém diferente do locutor, 

coisas evidentemente absurdas, a fazer, pois, ouvir uma voz que não é a do locutor e que 

sustenta o insustentável”. 

 Ducrot (idem, ibidem) explica que na versão original de Sperber e Wilson 

(1978) os autores empregam a expressão “mencionar um discurso”, ambígua para 

Ducrot, pois significaria reduzir a ironia a uma simples forma de discurso relatado, o 

que, para ele, seria incorreto. Assim, Ducrot substitui tal termo pela expressão “fazer 

ouvir uma voz”, mais adequado conforme seu ponto de vista.  

É importante para Ducrot, e por isso salientou a adaptação feita na tese de 

Sperber e Wilson, a ausência de toda marca de relato, para que a ironia possa ser 

descrita a partir da noção de polifonia. Ou seja, é fundamental, para que o discurso seja 

irônico, parecer que seja sustentado na própria enunciação. Esse aspecto central de sua 

tese é, assim, exposto no seguinte trecho: 

 

Minha tese – mais exatamente, minha versão da tese Sperber-Wilson – se 

formularia facilmente através da distinção do locutor e dos enunciadores. Falar 

de modo irônico é, para um locutor L, apresentar a enunciação como 
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expressando a posição de um enunciador. Posição de que se sabe por outro lado 

que o locutor L não assume a responsabilidade, e, mais que isso, que ele a 

considera absurda. Mesmo sendo dado como o responsável pela enunciação, L 

não é assimilado a E, origem do ponto de vista expresso na enunciação. A 

distinção do locutor e do enunciador permite assim explicitar o aspecto 

paradoxal da ironia colocado em evidência por Berrendonner: de um lado, a 

posição absurda é diretamente expressa (e não mais relatada) na enunciação 

irônica, e ao mesmo tempo ela não é atribuída a L, já que este só é responsável 

pelas palavras, sendo os pontos de vista manifestados nas palavras atribuídos a 

uma outra personagem, E. (DUCROT, 1987, p. 198) 

 

A concepção da ironia como enunciação paradoxal a que Ducrot se refere é 

defendida por Berrendonner, para quem “fazer ironia não é inscrever-se falsamente de 

maneira mimética contra o ato de fala anterior ou virtual, em todo o caso, exterior, do 

outro. É inscrever-se falsamente contra sua própria enunciação, apesar de produzi-la” 

(1981, p. 216), o que supõe uma duplicidade de sentido, uma ambiguidade. Decorre daí 

muitas vezes o efeito de humor implícito, gerado a partir de uma relação entre o literal e 

o figurado, somente recuperado em uma perspectiva enunciativa. 

 Schaerer (1941, p. 163-201), citado por Brait (2008, p. 106), defende a ideia de 

que a ambiguidade contida na ironia não pode ser velada. Ao mesmo tempo em que o 

enunciador simula, deixa pistas que apontam para essa simulação. Nesse sentido, 

segundo ele, a ironia, para se constituir como tal, deve ser percebida, desmascarada. 

Nesse instante, ela se completa. Caso contrário, não passará de uma mentira.  

Julgamos relevante essa consideração feita pelo autor porque permite a 

compreensão de um procedimento recorrente do jornal Meia Hora. Nas notícias em 

estudo, nota-se a estratégia de, no subtítulo ou no corpo do texto, o jornal inscrever-se, 

de alguma forma, contra o conteúdo do título, motivando novas hipóteses de leitura ou 

destituindo a hipótese inicial, instaurando outra(s) possibilidade(s) de leitura. 

 Como aponta Brait (idem, ibidem), o trabalho do autor pretende demonstrar que 

a ambiguidade do discurso irônico não coloca o interlocutor diante da escolha entre 

duas opções, uma “literal” e outra figurada, mas diante da necessidade de considerar as 

duas alternativas de sentido, pois só assim poderá reconhecer a ironia. 

 O exemplo que segue, “Bope vai às compras na Mangueira”, mobiliza, no 

mínimo, duas possibilidades de leitura/interpretação, ambas assentadas no 

conhecimento de que o Bope (Batalhão de Operações Especiais) trabalha no combate 
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direto ao crime, em situações consideradas de alto risco e de que isso resulta, 

comumente, em prisões e mortes de criminosos e/ou inocentes. A primeira (possível) 

interpretação refere-se à prisão de seis pessoas no local do confronto, conforme a leitura 

do subtítulo (Em operação, polícia mata um suspeito de tráfico. Seis pessoas foram 

presas) e a do texto informam. A segunda sugere, a partir de um trecho do final da 

notícia, ter sido desumana a operação do Bope: “(...) um homem morreu em confronto 

com policiais. O corpo foi retirado da comunidade em um carrinho de 

supermercado”, conforme é reforçado por elementos visuais.  

 Ainda que o leitor complete a leitura de todas as partes da notícia e compreenda 

o recorte feito no seu desenvolvimento (o fato de o carrinho apenas constituir um meio 

de transporte para o corpo), permanecerá a possibilidade de interpretação oferecida via 

ironia (a função de matar, sub-repticiamente atribuída aos policiais). A mensagem 

segunda, subliminar (mas não menos importante), foi construída e plantada. Veja-se:
80

 

PLANTÃO DE POLÍCIA 

Bope vai às compras na Mangueira 

 

Meia Hora, 22 de maio de 2011. 

 

Vale conferir também outro exemplo, este já extraído da editoria “Babado”:  

BABADO 

                                                 
80

 Embora a fotografia não constitua stricto sensu o nosso estudo, consideramo-la um elemento de 

contextualização importante no processo de leitura, capaz de direcionar ao sentido privilegiado pelo 

jornal. A exemplo do título, ela também pode favorecer um sentido desviante (cf. nos anexos a fotografia 

de “Novo cardápio da cadeia: Pão com ovo”). No caso em tela, consideramos que a imagem favorece o 

sentido irônico, inscrito contrariamente ao texto da notícia. 
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Craque do futebol bateu uma bolinha com dois 

garotões em banheiro de festa 
 

Meia Hora, 10 de dezembro de 2011. 

 Enfim, do emprego da linguagem figurada no discurso noticioso em foco, tal 

como abordada nesta seção, decorre a ambiguidade num gênero que tradicionalmente 

prima pela objetividade. Na sequência, então, trataremos desse fenômeno mais 

especificamente. 

 Ambiguidade 

O fenômeno da ambiguidade é definido por Câmara Jr. (1969, p. 64) como a 

circunstância de uma comunicação linguística que se presta a mais de uma 

interpretação. De modo geral, vários autores enfatizam, na noção de ambiguidade, o fato 

de a sua ocorrência gerar pluralidade de interpretação.
81

 Para Charaudeau e 

Maingueneau (2004, p. 35), por exemplo, trata-se de um fenômeno ligado à 

discursivisação de um enunciado e acontece sempre quando este apresenta mais de um 

sentido, estando sujeito a diversas interpretações.  

Como explica Câmara Jr. (ibidem), a ambiguidade é, geralmente, uma 

consequência da homonímia e da polissemia que podem desaparecer em certos 

contextos linguísticos, mas podem permanecer em outros. 

Ao conceituar o termo palavra, Basílio (2004, p, 15) admite que o mais comum 

seja as palavras possuírem mais de um significado. A autora (idem, ibidem) estabelece, 

então, a diferença entre homonímia e polissemia: 

 

Quando os significados de uma palavra são relacionados, damos à situação o 

nome de polissemia. Quando os significados não são relacionados, em geral é 

preferível considerar que se tratam de palavras distintas, ainda que com a 

mesma forma fonológica. Nesse caso, denominamos a situação de homonímia. 

                                                 
81

Cf. Basílio (2004); Carneiro (2001); Ilari (2003). 
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Ilari (2003, p. 9) explica que os fatores linguísticos da ambiguidade são muitos
82

. 

Cita alguns:
83

 

a) A sentença aceita duas análises sintáticas diferentes: 

Ex. Ambulante vende clandestino no centro (FSP, 2.8.1998) [“Ambulante vende 

clandestinamente...”/ “Clandestino é vendido no centro”]; 

b) Um mesmo pronome aceita dois antecedentes: 

Ex. Duquesa de York diz que nobreza quer manchar sua imagem (Hoje em Dia – BH, 

20.1.1996) [“[...] manchar a imagem da duquesa”/ “[...] manchar a imagem da 

nobreza”]; 

c) Uma mesma palavra tem dois sentidos diferentes: 

Ex. O cabo está protegido. [“O cabo da panela está protegido do fogo”/ “O cabo do 

exército está protegido pelo general”/ “O cabo foi contornado pelos navios”] 

d) Um mesmo operador se aplica de duas maneiras diferentes aos conteúdos da 

sentença: 

Ex. Palmeiras só empatou com Bahia pelo Brasileiro – 1996 (FSP, 11.8.1996) [ 

“Jogando contra o Bahia pelo Brasileiro de 1996, o Palmeiras não vai além do empate”/ 

“A única ocasião em que o Palmeiras empatou com o Bahia até hoje foi durante o 

Campeonato Brasileiro de 1996”]; 

e) Uma mesma sequência de palavras pode ou não ser interpretada como uma 

frase feita. 

Ex.  A – O Senhor Guimarães caiu das nuvens. 

 B – Ficou surpreso com alguma coisa? 

 C – Não, caiu das nuvens mesmo. O avião em que ele voava sofreu uma pane. 

                                                 
82

 Cf. Carneiro (2001, p. 141). O autor distingue a ambiguidade polissêmica da estrutural. No primeiro 

caso, decorre da possibilidade de a palavra apresentar mais de um significado; no segundo, associa-se a 

diferentes casos de construção sintática, listadas, exemplificadas e explicadas minuciosamente por ele. 
83

 Exceto em “c”, mantivemos os exemplos de Ilari para cada fator por ele listado. 
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  Ilari (idem, p. 10) ainda chama a atenção para a possibilidade de a ambiguidade 

advir da dificuldade de o leitor/ouvinte decidir se a palavra/expressão foi usada 

“literalmente” ou mais indiretamente, por exemplo, com o propósito de produzir o efeito 

da ironia. 

 Nesse sentido, conforme Charaudeau & Maingueneau (2004, p. 35), pode-se 

falar em ambiguidade discursiva quando a variedade de sentidos é motivada não pelo 

múltiplo sentido da palavra, nem pela construção frástica, mas pelo sentido implícito. 

Dessa forma, adicionam-se à interpretação também as inferências produzidas no 

processo de reconstrução.  

 Vista por esse prisma, a ambiguidade é, como dizem os autores (idem, ibidem), 

“constitutiva de todo fato de comunicação”. Assim, são fundamentais para a 

interpretação os elementos comunicacionais indicadores dos papéis que desempenham 

os sujeitos, das finalidades do ato de linguagem etc.  

 Referindo-se ao jornalismo, Motta (2006, p. 48) afirma que, em virtude de serem 

atos criativos de “empalavramento” da realidade, as notícias acabam por se tornarem 

obras abertas, de sentidos inacabados, necessitando, pois, da intertextualidade do leitor 

para se completar. Segundo ele (ibidem), “a linguagem jornalística é ambígua como a 

própria natureza humana, a realidade social que procura apreender e a retórica que 

utiliza para relatar os dramas e tragédias do mundo”. 

 Dito isto, a desambiguização, conforme asseveram Charaudeau e Maingueneau 

(2004, p. 35), depende de inferências baseadas em informações contextuais e saberes 

alocados na memória, de modo que se possa re(construir) os implícitos  possivelmente 

previstos pelo sujeito falante.  

 Enfim, em nossa abordagem a ambiguidade não pode ser considerada como 

falha de construção textual. Ela consiste em uma estratégia condizente ao projeto de 

dizer da instância de produção para atender às suas intenções visadas. 

3.7 Patemização na notícia popular 
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 Retomando a subseção 3.1.3.1 deste trabalho, localii em que discutíamos a 

“legitimidade” do sujeito/ instância de produção, com o apoio em Charaudeau (2010b), 

destacamos de lá a seguinte passagem:  

 

No campo das mídias, a instância de produção do discurso tem, conforme 

Charaudeau (2010b, p. 72), um duplo papel: o de fornecedor de informação, já 

que lhe cabe o “fazer-saber” e o de responsável por criar no seu público a 

vontade de consumir as informações. 

Cabe salientar que, por outro lado, a instância de recepção não é homogênea, 

sendo portadora de valores diversos, tanto “ético-sociais” quanto “afetivo-

sociais” (CHARAUDEAU, 2010b, p. 79). Dessa forma, o papel que cabe ao 

jornal não é simples: traçar um perfil do seu destinatário-alvo e conduzir as 

informações de modo mais ou menos adequado a ele. 

 

 Já que pretendemos tratar da presença da emoção nas notícias sob foco, o link 

que estabelecemos com a subseção supracitada ressalta alguns aspectos 

comunicacionais, por exemplo, as finalidades desse ato de comunicação e o papel do 

sujeito nesse processo, que envolvem um objetivo informativo simultâneo a um 

objetivo de captação. Nesse quadro, destaca-se o papel da intencionalidade do sujeito 

comunicante e das crenças sociais partilhadas entre si e o leitor no tratamento da 

emoção como estratégia discursiva de captação. 

Remetemos nossas considerações também à seção 3.6, visto que a expressão do 

estilo pode demonstrar o estado emocional do sujeito, bem como produzir efeitos 

emocionais no leitor. O estilo, conforme Câmara Jr. (1969, p. 167) já dizia, “decorre, 

antes de tudo, do nosso impulso emotivo e do propósito claro ou subconsciente de 

sugestionar o próximo”. Murry (1951, p. 39), citado por Câmara Jr. (ibidem), afirma que 

o estilo “por um lado é uma concentração de emoção peculiar e pessoal; por outro lado, 

uma projeção cabal dessa emoção na coisa criada”. 

Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 217) lembram que Bally, no início do 

século XX, dedicava-se ao estudo da linguagem falada, para ele eivada de conteúdo 

afetivo e subjetivo e que exigia um estudo especial, a estilística (BALLY, 1913, p. 158 

apud CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, Ibidem). Já em nosso trabalho, as 

artimanhas peculiares da linguagem que envolvem o estilo são abordadas pelo viés da 

Semiolinguística, que compõe uma teoria do sujeito e da situação de comunicação. 
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Emediato (2007, p. 290) explica que a palavra emoção provém do étimo 

emotionem, que em latim significa movimento, comoção, ato de mover e deriva de dois 

termos latinos ex (fora, para fora) e motio (movimento, ação, gesto). Já o termo 

patemização deriva do grego pathos (em retórica, um dos três tipos de argumentos 

destinados a produzir persuasão)
84

 e, em Análise do discurso (AD), envolve a utilização 

de procedimentos discursivos que visam a despertar estrategicamente as emoções do 

auditório. Engloba os domínios do sentimento, da paixão e da emoção 

(CHARAUDEAU, 2004, p. 372). 

 

3.7.1 O pathos na Análise do discurso 

O estudo da emoção, pelo ponto de vista da AD, conforme aponta Charaudeau 

(2010d, p. 1), distingue-se da abordagem de uma “psicologia das emoções”, que se 

preocuparia com certas reações sensoriais e possíveis efeitos provocados nos indivíduos 

pelas emoções. O autor (op.cit.) distingue o ponto de vista da AD ainda em relação ao 

domínio da “sociologia das emoções”, que interpretaria diversas tensões do 

comportamento humano nos grupos sociais. Para a AD, então, a emoção não pode ser 

estudada como sensação, nem como experiência. Interessam, neste campo, os possíveis 

efeitos emocionais produzidos no/pelo sujeito a partir do discurso; a emoção, como 

adverte Charaudeau (2007, p. 242), não está propriamente no discurso, que apenas a 

engendra, ela é um efeito.  

Inserindo, dessa forma, a discussão em torno da emoção em uma perspectiva 

discursiva, Charaudeau (2010d) descreve três pontos que, para ele, são essenciais: 

a) As emoções são de ordem intencional, porque implicadas primeiramente em 

uma racionalidade, compreendem uma busca de algum objetivo desencadeado/ 

motivado por algo pertencente à ordem do desejo, dado que o agente se vê como 

beneficiário de sua própria ação, de modo que a tal racionalidade é perpassada por uma 

subjetividade, conforme Elster (1995, apud Charaudeau, 2010, p. 4). 

b) As emoções estão ligadas a saberes de crença, pois lidar com a informação 

mobiliza algum conhecimento e implica uma avaliação sobre esse conhecimento, um 

posicionar-se sobre ele. Charaudeau (2010d, p. 5) oferece o seguinte exemplo: uma 

                                                 
84

 Cf. a nota de rodapé número 15, que contém informações interligadas a atual parte do nosso texto. 
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pessoa pode ter variados conhecimentos sobre um leão, reconhecer sua forma, hábitos 

etc., mas apenas poderá sentir medo se tiver avaliado o perigo que o animal representa 

para si naquela situação. Primeiro, teríamos um saber de conhecimento (que se funda 

em critérios de verdade exteriores ao sujeito); segundo, um saber de crença (fundado na 

subjetividade do indivíduo). Assim, as emoções estariam ligadas a saberes de crença, 

que não são propriamente individuais, mas socialmente compartilhados, como explica 

Charaudeau (2010d, p. 6):  

 

As crenças estão constituídas por um saber polarizado em torno dos valores 

socialmente compartilhados; o sujeito mobiliza uma ou várias redes 

inferenciais propostas pelos universos de crença disponíveis na situação em 

que se encontra, o que é suscetível de desencadear nele um estado emocional. 

O desencadeamento do estado emocional (ou sua ausência) o põe frente a uma 

sanção social que desembocará em diversos juízos de ordem psicológica ou 

moral. 

 

c) As emoções se inscrevem dentro de uma problemática das representações 

psicossociais. Para Charaudeau (2010d, p. 7), se se pode dizer que as emoções são 

estados mentais que se apoiam em crenças, elas se inscreveriam em uma problemática 

da representação, que decorre de um duplo movimento: simbolização e 

autoapresentação. Quanto ao primeiro, nas palavras do autor (op. cit.),  

 

“é um movimento de simbolização no sentido em que separa os objetos do 

mundo de sua existência real figurando-os mediante qualquer sistema 

semiológico como uma imagem que está dada pelo objeto mesmo e que, sem 

prejuízo, não é esse objeto”.  

 

Já o segundo  

 

“é um movimento de autoapresentação, já que esta construção figurada do 

mundo, por um fenômeno de reflexividade, regressa ao sujeito como imagem 

que ele mesmo constrói do mundo e por meio do qual ele se define: o mundo 

lhe é autoapresentado, e é através desta visão que o sujeito constrói sua própria 

identidade”. (idem, ibidem) 
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Sendo assim, a gama de experiências intelectuais e afetivas adquiridas pelo 

sujeito nos processos de interação social tornam-se parte do conhecimento alocado em 

sua memória, conhecimento este compartilhado entre os membros de um dado grupo 

social. 

O caráter emocional de uma representação pode ser pensado a partir de uma 

situação vista coletivamente como comovedora, segundo o sistema de valores sociais 

vigentes. A morte de uma criança, por exemplo, que teria ainda uma multiplicidade de 

experiências para vivenciar, “uma vida pela frente”. Possivelmente, o grau de comoção 

deve variar conforme o tipo de relação envolvida com o sujeito na história, parentesco, 

amizade ou mesmo em virtude da vulnerabilidade que pode acometê-lo – um leitor de 

jornal, por exemplo, pode se colocar num lugar de pai, irmão etc., como um possível 

personagem daquele drama. 

 

3.7.1.1  A estrutura discursiva da produção dos efeitos emocionais 

Charaudeau (2010d, p. 11) insere a discussão sobre os efeitos emocionais em um 

quadro teórico que denomina “uma problemática da influência” que se fundamenta em 

quatro princípios: o princípio da alteridade, que implica um reconhecimento e uma 

legitimação recíprocos dos parceiros entre si; o princípio de pertinência, que envolve o 

reconhecimento dos saberes supostamente compartilhados; o princípio de influência, 

propriamente dito, que trata da intenção dos parceiros em fazer o outro participar do seu 

universo de discurso e; o princípio de regulação, que afirma a necessidade de os 

parceiros procederem à regulação mútua do intercâmbio para que haja uma 

intercompreensão mínima, uma vez que ambos possuem seu projeto próprio de 

regulação. 

Os princípios acima, conforme explica o autor (op. cit.), não ocorrem de modo 

isolado, agem simultaneamente na troca linguageira. Nesse processo, todavia, é preciso 

considerar que o problema do contato com o outro requer a adoção de estratégias 

enunciativas alocutivas, elocutivas e delocutivas
85

 em vigor no seu grupo social. Este é 

o domínio do processo de regulação supracitado. 

                                                 
85

 Cf. subseção 3.1.3.2, alínea II: Competência discursiva, onde os respectivos termos foram definidos. 
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Charaudeau (idem, ibidem) afirma também que outra preocupação do sujeito está 

na imposição da sua pessoa ao outro, já que isto ocorre em função da necessidade de ser 

reconhecido como digno de ser ouvido/lido, o que invoca a construção de uma imagem 

de si. Trata-se, portanto, da importância do ethos. Por outro lado, cabe ao sujeito 

ponderar sobre como produzir efeitos emocionais desejados no seu interlocutor ou 

auditório, o que envolve, em sua essência, o pathos. Além disso, é relevante realizar 

adequadamente a descrição e a narração dos eventos do mundo, equilibrando 

racionalmente suas justificativas e explicações, o que corresponde, conforme o autor 

(op. cit.), a um processo de racionalização. Sendo assim, Charaudeau (2007, p. 246) 

elabora a seguinte esquematização: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Processo 

 

 Regulação    Identificação      Dramatização     Racionalização 

 

 (Contato)       (Imagem)                (Emoção)          (Narr./ Argum.) 

 (Relação)         (Ethos)                   (Pathos)            (Logos) 

 

(Extraído de Charaudeau, 2007, p. 146) 

 

 

 

(dispositivo comunicacional) 

 

(Instruções discursivas) 

SUJEITO 

Situação de comunicação 



112 

 

Nele, pode-se observar o sujeito no centro de um ato de comunicação submetido 

às restrições do marco situacional, segundo as quais ele seleciona recursos linguístico-

discursivos para operacionalizar um processo de captação. Por sua vez, este inclui 

outros processos simultâneos que interagem entre si, o que Charaudeau representa por 

meio das setas interligadas. Quer dizer, o pathos representa um dos processos utilizados 

pelo sujeito para alcançar a influência/ captação do leitor. 

 

3.7.1.2  A discursivização do pathos 

 

Quanto aos traços semiológicos das emoções, Charaudeau (2010d, p. 11) adverte 

que inúmeras palavras, expressões (tragédia, morte, violência, destruição, um 

reencontro etc.), até mesmo gestos ou imagens, podem desencadear emoções, todavia a 

sua intensidade vai depender do entorno comunicacional em que se inscreve, de quem 

fala, de quem ouve.  

Plantin (2010, p. 62) também prevê certos aspectos da discursivização do 

pathos. Segundo ele (op.cit.), a expressão linguística das emoções pode ocorrer de 

várias maneiras:  

 Designação direta: a emoção é claramente designada, por exemplo, 

“Lula irrita Léia” (exemplo do autor).   

 Designação indireta: ocorre a partir de uma base linguística, por 

exemplo, “César amarelou” – ou seja, sentiu medo, receio. 

 Designação indireta sobre a base de lugares comuns situacionais e 

atitudinais, por exemplo, ocorre uma relação entre cultura e emoção: “Ele 

amarrou a cara”. “Ele estufou o peito”. 

 Enunciados psicológicos e enunciados de emoção, por exemplo, “Pedro 

reflete” (exemplo do autor). 

Entretanto, deve-se advertir que por si só esses traços não são responsáveis por 

demonstrar/ desencadear as paixões. Será a sua colocação no discurso que poderá 

produzir determinadas reações emocionais visadas e supostas. Por exemplo, diante de 

um enunciado como “Ele estufou o peito”, caso seja dito por alguém a um médico em 
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referência a um paciente ao qual se tenha solicitado que inspirasse profundamente, 

ausente qualquer elemento indicativo de um estado emocional, tratar-se-ia apenas de 

uma simples narração. 

Eggs (2005, p. 42), voltando-se para as considerações de Aristóteles
86

, lembra 

que o ethos constitui a mais importante das provas, visto que reúne em si três qualidades 

que inspiram confiança, sejam a phrónesis (prudência/ sabedoria), a areté (virtude) e a 

eúnoia (benevolência/ amabilidade). Desta forma, os afetos (páthe), via eúnoia, 

incluem-se como um dos elementos fundamentais da imagem de si construída pelo 

locutor. 

Conforme Eggs (op. cit.), o pathos também é tridimensional, visto que envolve 

a) o tratamento adequado do tema, b) o ethos do orador e c) o ethos do auditório. Quer 

dizer, suscitar as paixões de um auditório vai depender, em parte, do próprio tema (p. 

ex., uma injustiça, uma calamidade, um milagre) e terá vinculação com o ethos do  

orador, uma vez que se pode pensar na idade deste, no seu status, na sua crença, na 

legitimidade do seu saber e no seu caráter, por exemplo. Dependerá, ainda, da 

composição do auditório, pois o julgamento pode variar conforme sua constituição 

ética. Assim, por exemplo, uma demonstração de indignação por parte do jornalista 

diante de um fato, como no título que segue, “Coisa ruim mata criança a facadas” (Meia 

Hora, 29/07/2012), desencadeia, em maior ou menor grau, a adesão do auditório 

mediante seus sistemas inferenciais de avaliação. Esses sistemas, conforme explica 

Eggs (2005, p. 43), fundamentam uma tópica das paixões e uma semiótica das paixões:  

 A tópica das paixões liga-se a inferências dedutivas baseadas nas 

situações-tipo ou nos cenários que desencadeiam determinados afetos. 

Por exemplo, “se existe o cenário X, então existe também o afeto Z”, ou 

seja, são dedutivas porque partem sempre do antecedente. 

Dessa forma, ainda que teoricamente lhe caiba o mínimo de subjetividade 

possível, pode ser considerada justa a cólera do jornalista (evidenciada pela seleção 

lexical no seu ato de referenciação) pelo assassinato de uma criança, sobretudo pela 

forma brutal como foi praticado. Por outro lado, a maneira de mostrar esse sentimento 

pertence à segunda ordem: 

                                                 
86

 Retórica I, 1356a, 13. 
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 A semiótica das paixões corresponde à maneira de mostrar esses 

sentimentos e se baseia nas inferências abdutivas fundadas nas diversas 

expressões verbais e não verbais, quer dizer, a partir dos movimentos 

corporais, da mímica, dos gestos ou das suas maneiras de falar, que 

indicam a existência de um determinado afeto. Inversamente à anterior, 

partem das consequências, “se existe o afeto Z, mostram-se os signos S1, 

S2...Sn”. 

Considerando não ser fácil proceder à avaliação da expressão da emoção e da 

sua (in)conveniência, Eggs (2005, p. 44) postula que a capacidade de julgamento deve 

se inserir no que denomina de  uma “ética das paixões”, que compreende um sistema de 

avaliação normativo, desta forma intersubjetivo, que guia esse procedimento axiológico 

das pessoas. 

 

3.7.2 Emoções na notícia 

 

Retomando o ponto de partida desta seção, se concordamos que a instância de 

produção propõe um duplo contrato de comunicação (grosso modo, de informação – 

fazer saber – e de sedução – fazer sentir), pensamos na contraparte deste jogo, a 

instância de recepção, que poderia refutar ou aceitar assim ser projetada, permitindo ou 

não a eficácia do contrato. Emediato (2007, p. 293) ressalta que o interesse é mútuo.  

Segundo o autor (op. cit., grifos seus), ela “não se contenta apenas com o princípio de 

seriedade inscrito na figura de instância cidadã, mas é também uma instância de 

desejos, valores e afetos. Ela requer igualmente ser tratada como instância consumidora 

e interessada também no princípio do prazer”.  

Emediato (idem, ibidem) trata da presença, no imaginário jornalístico, de 

princípios de base (seriedade e informação de um lado; prazer/sentir e captação de 

outro) que orientam a atividade do jornalista e, dessa forma, o tratamento da 

informação. Na concepção do autor (op. cit.), o imaginário jornalístico é orientado pelo 

que denomina de “leis de proximidade” geográfica, cronológica, psico-afetiva etc., com 

base nas quais o jornalista realiza suas escolhas em função dos interesses e expectativas 

dos leitores, uma vez que intenciona atingi-los. 
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Assim, o quadro temático do jornal contempla essa interação marcada entre dois 

eixos: o cognitivo e o emotivo. No entanto, embora pareça dual e controverso, não o é, 

visto que, para o jornal, o leitor possui interesses e preferências por determinados tipos 

de informação que lhe despertam alguma reação emocional (felicidade, tristeza, 

indignação, admiração), como efeito perlocutório da notícia. É, pois, com isto que o 

jornal joga, prevendo poder atualizar seu leitor com informações condizentes à sua 

cultura e, simultaneamente, envolvê-lo via seu conjunto de interesses que lhe conferem 

uma sensação de pertencimento, como destaca Emediato (2007, p. 295). O leitor, 

portanto, tem suas expectativas contempladas pelo jornal e pode avaliá-lo, nesse 

aspecto, como bom ou ruim. 
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4 O JORNALISMO POPULAR 

 

4.1 Sensacionalista ou popular? 

 

Uma questão que poderia oferecer um direcionamento mais breve de nossa 

abordagem seria se um jornal que atendesse ao chamado gênero sensacionalista se 

autorreferenciaria como sensacionalista? Parece-nos que isto dependerá de como o 

termo é entendido pela tradição social. Por isso, a indagação introduz em nosso texto 

uma reflexão que ultrapassa o limite do teórico – embora nele possamos nos apoiar. A 

nosso ver, ela tem como tópico muito mais o ponto de vista em relação a um 

determinado segmento jornalístico e seu público-alvo.   

Angrimani (1995, p. 13) inicia o livro Espreme que sai sangue apresentando, 

com base em Holanda (1986), a definição do substantivo masculino “sensacionalismo”, 

que assim consta: (1) “Divulgação e exploração, em tom espalhafatoso, de matéria 

capaz de emocionar ou escandalizar; (2) Uso de escândalos, atitudes chocantes, hábitos 

exóticos etc., com o mesmo fim; (3) Exploração do que é sensacional na literatura, na 

arte etc.”. Nas três acepções, contempla-se a manipulação das sensações alheias.   

Angrimani (op. cit.) não concorda completamente com o emprego do termo 

“sensacionalista”, que por ser totalitário, seria impreciso, já que abarcaria todo o 

complexo de produção discursiva do jornal, que não caberia assim ser abordado. Por 

essa razão, o autor (op. cit.) reconhece a necessidade de melhor caracterização do termo. 

Angrimani (1995), na referida obra, investiga as circunstâncias em que o 

jornalismo dito sensacionalista ocorre, analisa as necessidades inconscientes dos leitores 

nas quais se baseiam os jornalistas desse gênero e discorre sobre diversos mecanismos 

atrativos nesse jornalismo que são empregados estrategicamente na captação do 

leitorado. Citando autores como Mott (1941), Pedroso (1983) e Marcondes Filho, 

explica que a prática do jornalismo sensacionalista consiste em 

 

“tornar sensacional um fato jornalístico que, em outras circunstâncias 

editoriais, não mereceria esse tratamento (...), utilizando-se para isso de um 

tom escandaloso, espalhafatoso. Sensacionalismo é a produção de noticiário 

que extrapola o real, que superdimensiona o fato”. (1995, p. 15-16) 
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O autor (idem, ibidem) destaca ainda que o adjetivo “sensacionalista” é 

pejorativo e implica, para o jornal, uma credibilidade discutível, decorrente de diversas 

características de tal prática, tais como a inadequação entre manchete e texto; manchete 

e foto e; manchete, texto e foto, o que gera descrédito por parte do leitor. Para ele (op. 

cit.), a adoção dessas estratégias se justifica pela importância acentuada da manchete no 

contexto de produção desse segmento. Assim, a construção da manchete estaria 

subordinada à estratégia de venda do jornal, dentro da qual sua função seria a de 

“provocar comoção, chocar, despertar a carga pulsional [estado de tensão] dos leitores” 

(idem, ibidem). 

 Pedroso (2001, p. 52), que estudou diversas relações entre as características 

linguístico-discursivas desse segmento e seu contexto de produção, define jornalismo 

sensacionalista como  

 

o modo de produção discursiva da informação de atualidade, processado por 

critérios de intensificação e exagero gráfico, temático, linguístico e semântico, 

contendo em si valores e elementos desproporcionais, destacados, 

acrescentados ou subtraídos no contexto de representação e construção do real 

social. 

  

Já Amaral (2006, p. 15-16) prefere a expressão “jornalismo popular”, que 

considera menos preconceituosa do que “jornalismo sensacionalista” ou “jornalismo 

popularesco”. Nas palavras da autora (idem, ibidem), o jornalismo popular pode ser 

assim caracterizado: 

 

São jornais baratos, com baixa paginação, vendidos em bancas, que abrigam 

publicidades de produtos destinados ao público de baixa renda, embora ainda 

atendam a ínfima parcela da população. Também pressuponho que esse 

segmento da imprensa se utiliza de elementos culturais historicamente 

destinados aos setores populares ou produzidos por eles.  

 

 Segundo ela (op. cit.), o emprego de “popular” objetiva delimitar um tipo de 

imprensa mais inclinada à proximidade e empatia com o leitor a que se destina e à 

conexão com o local e o imediato. Amaral (ibidem, p. 20) diz ainda que a diferença 
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entre um jornal dito “sensacionalista” e outro dito “sério” é a intensidade. O 

sensacionalismo seria, no dizer da autora (op. cit.), o grau mais radical de 

mercantilização da informação, no qual se vende nas manchetes [e títulos] aquilo que a 

informação interna não irá propriamente desenvolver. Cabe ressaltar, entretanto, que 

não é apenas a exacerbação que confere o caráter de “popular” ao jornal, há outros 

elementos envolvidos, por exemplo, com a preocupação do sentimento de 

pertencimento do leitor a determinada comunidade, percebendo que o jornal faz parte 

do seu mundo. Neste sentido, observa-se a ocorrência de várias seções/editorias 

utilitárias que objetivam prestar serviços aos leitores com informações práticas: 

endereços de agências de empregos, informações úteis sobre legislação etc. 

 Diante do exposto, não pretendemos desvincular a produção discursiva nas 

notícias do jornal Meia Hora do apelo a estratégias de dramatização, entre outras, que 

despertam o interesse emocional do leitor. Por outro lado, consideramos adequada a 

proposta de Amaral (2006) para se referir ao jornal que adota características culturais 

populares das classes menos favorecidas como estratégia de audiência, portanto 

preferiremos o termo “popular” em vez do termo “sensacionalista”, que seria generalista 

e não abarcaria o conjunto de aspectos importantes de tais jornais. 

 

4.2 Histórico 

 

O estudo realizado por Angrimani (1995) traça um detalhado histórico do 

surgimento do segmento popular no jornalismo impresso. Segundo ele (op. cit.), alguns 

estudos indicam o início do século XIX como marco inicial desse jornalismo, sendo os 

editores Joseph Pulitzer e William Randolf Hearst os responsáveis por sua implantação. 

Entretanto, Angrimani (idem, ibidem) discorda e afirma que o “sensacionalismo” ocorre 

desde o surgimento da imprensa, o que pode ser verificado ao menos na França e nos 

Estados Unidos.  

Citando Seguin (1959), Angrimani (1995, p. 19) lembra que na França, entre 

1560 e 1631, um dos seus primeiros jornais, o Gazette de France, já se parecia com os 
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jornais populares atuais, pois se utilizava de fait divers
87

 como estratégia de captação. Já 

no século XIX, os canards, que eram jornais populares de apenas uma página, faziam 

amplo sucesso junto ao público. Os mais procurados, conforme Seguin (apud 

Angrimani, ibidem), eram aqueles que relatavam fait divers criminais grotescos, como 

estupros e esquartejamentos, além de catástrofes de toda ordem. 

Conforme Angrimani (ibidem, p. 20), nos Estados Unidos, o seu primeiro jornal, 

o Publick Occurrences, que teve uma única edição, publicada em 25 de setembro de 

1690, já adotava características “sensacionalistas”. No século XIX, dois jornais  

moldariam o segmento popular: o New York World e o Journal. O World, por exemplo,  

era editado por Pulitzer e foi o primeiro a utilizar reportagens em tom sensacional, de 

forte apelo popular. Lage (2006, p. 15) lembra que desde o seu início a imprensa 

estadunidense trazia uma tradição de cobertura local, mas a partir de William Randoph 

Hearst e Joseph Pulitzer passou a enfatizar histórias sentimentais e de crimes, focando 

as emoções da massa. 

Para Motta (2006, p. 46), a expansão da sociedade capitalista de consumo, nos 

Estados Unidos, determinou alterações nos gostos e costumes, sendo nesta época (séc. 

XIX) que os leitores passaram a preferir ler notícias a opiniões e a consumir mais 

entretenimento que educação. Surgem nas grandes cidades, nesse contexto, as chamadas 

penny press, o que permitiu a venda em massa dos diários. Conforme diz o autor (op. 

cit.) 

 

Os editores desta imprensa barata de massa romperam as barreiras do que até 

então separava a realidade e a imaginação, a informação e o entretenimento e 

passaram a contar histórias mais que descrever fatos, a escrever notícias que 

falavam às paixões fundamentais dos homens, não à sua razão. 

                                                 
87

 Barthes (2009, p. 57-67), ao dissertar sobre a classificação de textos jornalísticos em “informação” ou 

“notícia”, propõe que se analise antes a estrutura da notícia. O autor (idem, ibidem, p. 58) explica que, 

num assassinato político, por exemplo, o crime remete necessariamente a seu contexto (antes e em torno 

dele), isto porque a informação política só pode ser entendida em relação a outros eventos exteriores a ela 

com os quais mantém um vínculo dialógico. Segundo ele (idem, ibidem), qualquer notícia advinda de um 

tempo anterior, vinculada a um episódio preexistente, poderia ser enquadrada neste caso, ela jamais 

constituiria um fait divers (como denominam os franceses, ou features, conforme os norte-americanos). 

Um assassinato político seria, dessa forma, sempre um evento parcial. Um fait divers, todavia, assume um 

caráter totalizante, contém em si todo o saber necessário à sua compreensão. Conforme diz Barthes (2009, 

p. 59) “não é preciso conhecer nada do mundo para consumir um fait divers”, já que seu conteúdo não 

reclama do leitor saberes sem os quais não poderá entendê-lo, ou seja, na atividade da leitura, tudo nele é 

oferecido: suas circunstâncias, suas causas, seu passado, seu desenlace. É a imanência, portanto, que 

define o fait divers, mesmo que se desenvolvam por vários dias, visto que requerem uma memória 

extremamente curta. 
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No Brasil, não foram poucos os jornais que marcaram sua história pelo vínculo 

com os setores populares da sociedade, veiculando reivindicações do povo e 

empregando um discurso tipicamente “sensacionalista”. Amaral (2006, p. 24) lista 

alguns jornais que seguiram/seguem essa tendência, dentre eles Folha da Noite (São 

Paulo, 1921-1960), O Dia (Rio de Janeiro, 1951 até hoje), Última Hora (Rio de Janeiro, 

1951-1964), Luta Democrática (Rio de Janeiro, 1954-1979) e Notícias Populares (São 

Paulo, 1963-2001). Este último, por exemplo, objeto de estudo da autora (idem), 

copiava o modelo estadunidense com manchetes chamativas, priorizava os 

acontecimentos dos bairros e, aos poucos, passou a dedicar a maior parte do seu espaço 

às editorias crime e esportes. Destaquem-se na atualidade os jornais Extra, que surgiu 

em 1998, e o Meia Hora, que iniciou suas atividades em 2005. 

 

4.3 Os jornais vs. os leitores  

 

“AS ÚLTIMAS 24 HORAS DOS JOVENS QUE MORRERAM” 

(O Globo, domingo, 03 de fevereiro de 2013) 

 

É lugar comum estabelecer para o jornalismo popular a estratégia de apelo aos 

sentimentos do leitor. Não se trata de uma singularidade exclusiva desse segmento (que 

notadamente pratica com maior frequência e intensidade), pois jornais tidos como 

”sérios” ou de referência podem, com efeito, adotar também esse tipo de procedimento. 

A manchete acima parece evidenciar um desses casos em que a opção pela chamada de 

capa, a despeito de se inserir, no momento de sua produção, em uma temática em 

efervescente discussão e interesse do leitorado em geral, não traz informações novas 

sobre o desdobramento do episódio em questão e intensifica, a nosso ver, o caráter  

dramático intrínseco ao episódio. Vemos, dessa forma, projetada na notícia, a comoção 

coletiva, ao encontro da qual o jornal projeta a temática dominical de capa. A exemplo 

do que é corriqueiro em relação aos jornais populares, na mesma medida, poderíamos 

dizer que isto não ocorreria sem razão, mesmo em se tratando de um jornal tido como 

de “referência”, conforme acentua Amaral (2006, p. 51) 



121 

 

 

É evidente que as empresas jornalísticas produzem jornais para o mercado. 

Aliás, qualquer jornal é feito para um determinado mercado, seja ele popular 

ou de elite; alternativo, de oposição ou sindical; vise ao lucro ou não. 

 

 Também, segundo Motta (2006, p. 10) 

 

A notícia é um relato sobre coisas que ocorrem no mundo, mas não é qualquer 

relato. Ela tem uma especificidade, opera com a exceção e a inversão: a 

continuidade dos fatos não seduz a notícia, ela só se interessa pela ruptura ou 

transgressão da normalidade. Se não há exceção, não há notícia. Por isso 

mesmo, o jornalismo flerta com o absurdo, com o inverossímil e o aberrante, 

especialmente o jornalismo popular. Mas não apenas o jornalismo popular, o 

jornalismo de referência costuma também ser atraído pelo inusitado, pelo 

estranho, pelo misterioso. 

 

Com efeito, todos os jornais (incluindo os de referência) estão subordinados a 

uma tensão produzida na própria esfera de comunicação, no interior da qual estão 

implicados interesses advindos de diversas direções, quer dos jornalistas, dos 

empresários, dos anunciantes, das fontes ou dos leitores. 

Partindo do pressuposto de que “todos são feitos para o mercado”, Amaral 

(2006, p. 51) discute as principais diferenças entre os jornais conhecidos como de 

“referência” e aqueles conhecidos como “populares”. Além disso, trata das diversas 

necessidades de cada público-alvo e da influência dessas necessidades na constituição 

do jornal. Assim, classificar um jornal como popular, não envolve somente uma 

explicação com base na economia, mas inclui uma percepção cultural relevante para a 

compreensão adequada do fenômeno sob foco. 

 É importante evidenciar a necessidade de adequação do jornal ao seu público 

(leitores, anunciantes) porque decorre daí o privilégio de um ou outro comportamento 

por parte do jornal. Como diz Amaral (2006, p. 52), alguns jornais se voltam para um 

público com hábito regular de leitura, interessado em “ler o que ocorre no mundo”, já 

outros se dirigem às camadas mais amplas da população, oferecem informações mais 

ligadas ao cotidiano popular, à prestação de serviços e ao entretenimento. Eles 

focalizam o “mundo do leitor”. Segundo a autora (idem, ibidem, grifos seus),  
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O jornalismo praticado no segmento popular da grande imprensa subverte essa 

lógica de priorizar o “interesse público”. Baseia-se no entretenimento e não na 

informação, mistura gêneros, utiliza fontes populares e muitas vezes trata a 

informação de um ponto de vista tão particular e individual que, mesmo 

dizendo respeito a grande parte da sociedade, sua relevância se evapora. Muitas 

vezes, o interesse do público suplanta o interesse público não em função da 

temática da notícia, mas pela forma como ela é editada, com base na 

individuação do problema, o que dá a sensação de não realização do 

jornalismo. 

 

Desta forma, como se tem enfatizado, os jornais populares seguem a tendência 

de destacar notícias que interferem no cotidiano dos leitores, que possuam uma 

característica dramática ou até mesmo humorística, as soft news
88

. Vejam-se, como 

exemplos, alguns títulos de notícias do jornal Meia Hora: 

Escondeu cobras dentro da cueca (Meia Hora, 27/08/2011) 

Borracha fraca é condenado por deixar esposa na seca (Meia Hora, 04/09/2011) 

Hebe fica careca (Meia Hora, 27/09/2011) 

‘Anjo’ aparece na praça (Meia Hora, 01/10/2011) 

Boneca cai no choro e salva família de incêndio (Meia Hora, 28/10/2011) 

Lula pressentiu que tinha câncer (Meia Hora, 03/11/2011) 

Bicheiro cagava dinheiro (Meia Hora, 21/12/2011) 

 Em sua distinção, no que tange aos jornais de referência e aos populares, Amaral 

(2006) sublinha alguns pontos essenciais na caracterização de cada um.  

O jornalismo de referência, segundo ela (idem, ibidem, p. 55), pode ser 

caracterizado por uma prática calcada na racionalidade, especialmente de corte liberal, 

segundo a qual o jornal é o órgão de informação e de expressão que representa a classe 

política, por decorrência aquilo que tem interesse para o cidadão. O jornal, então, teria o 

compromisso com a verdade, com a credibilidade e com a objetividade, que lhe seriam 

pressupostas e comporiam o conjunto de princípios basilares da sua ética. 

                                                 
88

 Motta (2006, p. 51), adotando uma terminologia norte-americana, divide as notícias, conforme as 

experiências cognitivas, em um continuum de dois grupos: as hard news e as soft news. As hard news são 

relatos jornalísticos de linguagem mais descritiva nos quais se adota um discurso que busca produzir pela 

verossimilhança o efeito de real. Já as soft news são relatos mais metafóricos e narrativos. Estas são 

notícias leves sobre temas humanos, tragédias pessoais ou coletivas. Cf. na nota anterior o conceito de fait 

divers. 
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 Nesse jornalismo, as fontes são exercidas por pessoas ou instituições que 

possuem prestígio social capaz de gerar a credibilidade necessária para constituir 

argumentos de autoridade. Como diz Amaral (op. cit.), “quem não exerce poder na 

sociedade, não ocupa cargo ou não tem representatividade econômica não tem voz na 

notícia, a menos que suas ações produzam efeitos negativos”. 

 O jornalismo popular, por sua vez, visto que intenta adequar informação à 

temática e linguagem mais populares, confere privilégio a determinados temas que se 

distanciam da natureza “ideal” do jornalismo, que na indicação genérica de Bahia 

(2009, p. 19) significa “apurar, reunir, selecionar e difundir notícias, ideias, 

acontecimentos e informações gerais com veracidade, exatidão, clareza, rapidez, de 

modo a conjugar pensamento e ação.” Acerca disso, Amaral (2006, p. 57, grifos seus) 

assim se posiciona: 

 

Se toda notícia deve ser de interesse humano, nem toda a história de interesse 

humano deveria ser elevada ao status de notícia. Essa tênue linha que separa o 

que é de interesse público e o que não é flutua de acordo com o mercado no 

qual determinados jornais se inserem. 

 

 No caso dos jornais populares, a construção da credibilidade adquire outros 

contornos, calcando-se sobretudo na relação com o mundo do leitor. Desta forma, tais 

jornais ao falarem do universo do seu público não levam em conta se a informação se 

enquadra no âmbito do privado ou do entretenimento.  

 Amaral (idem, ibidem) explica ainda que, nesse caso, os assuntos públicos são 

muitas vezes ignorados, o mundo é contemplado por um prisma pessoal e os fatos são 

singularizados ao extremo. O enfoque nos temas maiores recai num ângulo subjetivo e 

pessoal. Por exemplo, o tema da contravenção no Grande Rio, que engloba um conjunto 

de crimes, foi apresentado sob a forma do título “Bicheiro cagava dinheiro”, por 

associação ao detalhe de o dinheiro recuperado na residência do envolvido ser 

encontrado escondido em um fundo falso de um sanitário e na rede de esgoto. A 

linguagem, neste caso, é também um item de composição do quadro de sustentação da 

credibilidade do jornal. 

 Nesse aspecto, Dias (2008), na emblemática obra O discurso da violência: as 

marcas da oralidade no jornalismo popular, ao analisar o jornal Notícias Populares, 
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apresenta minuciosa pesquisa acerca da linguagem no jornalismo popular, 

especialmente a que qualifica como “discurso da violência”. Segundo ela (p. 92), por 

meio da linguagem obscena e injuriosa, o jornal pode representar a afetividade que 

supostamente atribui ao leitor.  

 

Os temas considerados mais comuns no noticiário do NP [Notícias 

Populares] explicam a incidência do grande número de vocábulos e 

expressões obscenas e injuriosas. De fato, notícias sobre o crime e a 

marginalidade, sobre sexo, sobre violência e desigualdade social 

conduzem facilmente à revolta e a uma linguagem exacerbada do 

ponto de vista afetivo. Embora vulgar e mais apropriada à linguagem 

popular oral, a linguagem obscena, às vezes, se presta bem a esse 

estilo e expressa reações que o leitor possivelmente teria na língua 

falada ante os fatos. (p. 92) 

  

 Então, veja-se que os parâmetros nos quais se pauta o jornalismo de referência 

se diferem nos jornais de matriz popular. Não só a linguagem os caracteriza, mas 

também os conteúdos mais chamativos, potencialmente desencadeadores de emoção, 

adquirem privilégio. Nesse sentido, 

 

A imprensa popular cria um modo próprio de lidar com os conceitos de 

verdade, realidade e credibilidade. Se a função do jornal é “fazer saber” e 

“fazer crer”, na imprensa popular o “fazer sentir” passa também a ser uma das 

atribuições do jornal, mas não somente no sentido de produzir sensações a 

qualquer custo, mas com a intenção de seduzir o leitor com base na noção de 

pertencimento social (AMARAL, 2006, p. 59, grifos seus) 

 

Nesse caso, não que a conexão com o mundo do leitor não ocorra nos jornais de 

referência, pois há uma expectativa sobre a imprensa (tanto por parte dos leitores, como 

dos códigos que regem a ética jornalística, bem como dos formadores de opinião) como 

uma instância de produção de informação daquilo que é de interesse público. Já no 

segmento popular, trabalha-se com uma projeção e incorporação de um perfil cultural 

construído historicamente sobre os interesses ditos mais vinculados ao real do leitorado 

das classes às quais se destinam, o que é determinante na seleção e abordagem dos fatos 

a serem publicados. 
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4.4 O que são fatos interessantes para o jornal popular? 

 

 Para se tornar notícia, um fato necessita de certos requisitos, os chamados 

valores-notícia, que correspondem a determinadas qualidades que podem alçá-lo à 

qualidade de notícia. Amaral (2006, p. 63) relaciona alguns valores-notícia 

fundamentais para os jornais de referência e para os jornais populares:  

A) Para a imprensa de referência, um acontecimento terá mais chance de ser 

noticiado quando: 

 os indivíduos envolvidos forem importantes; 

 tiver impacto obre a nação; 

 envolver muitas pessoas; 

 gerar importantes desdobramentos; 

 for relacionado a políticas públicas; 

 puder ser divulgado com exclusividade. 

 

B) Para a imprensa popular, esta chance será maior se: 

 possuir capacidade de entretenimento; 

 for próximo geográfica ou culturalmente do leitor; 

 puder ser simplificado; 

 puder ser narrado dramaticamente; 

 tiver identificação dos personagens com os leitores (personalização); 

 for útil. 

Em qualquer dos segmentos, esses valores não precisam ocorrer 

simultaneamente, porém quanto mais valores um fato comportar, consequentemente 

mais qualificado como notícia ele será.  

Em relação ao segmento popular, Amaral (ibidem, grifos nossos) hierarquiza 

esses valores e destaca como sendo mais importantes “o entretenimento, a proximidade 

e a utilidade”. 

O entretenimento, por vezes, decorre de o jornal avaliar o público como 

consumidor de distração, por isso este conceito está intimamente relacionado à sensação 
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e à emoção. Cenas julgadas como escandalosas, ridículas ou insólitas são concebidas 

como potentes de causar interesse no leitor. Conforme Amaral (2006, p. 64), são pelo 

menos quatro categorias que compõem a capacidade de entretenimento de uma notícia: 

 Histórias de gente comum encontrada em situações insólitas ou histórias 

de homens públicos surpreendidos no dia-a-dia da sua vida privada, 

como respectivamente podemos demonstrar com estes dois exemplos: 

“Perereca venenosa” (Meia Hora, 12/04/2011), caso em que uma esposa 

passou produto tóxico na genitália para envenenar o marido no ato sexual 

ou “Lula pressentiu que tinha câncer” (Meia Hora, 03/11/2011). 

 Histórias em que se verifica uma inversão de papéis, por exemplo,  

“Presos policiais de UPP” (Meia Hora, 07/09/2011). 

 Histórias de interesse humano, “Coisa ruim mata criança a facadas” 

(Meia Hora, 29/07/2012). 

 Histórias de feitos excepcionais ou heroicos, “Polícia desce do céu e põe 

dois na tranca” (Meia Hora, 07/06/2012), caso em que uma equipe de 

policiais, que voava de helicóptero a 200 m de altura, avista um assalto 

na praia, pousa e prende os assaltantes. 

A proximidade envolve uma retórica que busca autenticar o caráter popular do 

jornal. Sob essa ótica, o fato deve ser narrado de maneira que aproxime o leitor. Amaral 

(ibidem) classifica a proximidade em três categorias, ela pode se dar pelo conteúdo do 

fato, pelas personagens que envolve e pela linguagem utilizada. 

Com relação ao conteúdo, são de interesse das classes de menor prestígio 

econômico especialmente os temas relacionados a trabalho, segurança pública, 

televisão, futebol e matérias de interesse humano, que apresentam dramas cotidianos do 

povo, além daquelas que privilegiam o espaço local, e não o nacional (AMARAL, 

ibidem). São exemplos as seguintes manchetes: 

“Terror na Vila Kennedy roda com trabucão” (Meia Hora, 05/09/2011) 

“Sem gás, CV quer ‘explodir’ Complexo” (Meia Hora, 08/09/2011) 

“Bonde cai, atinge um poste e deixa 5 mortos” (Meia Hora, 27/08/2011) 
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Quanto à proximidade pelos personagens, nela é ressaltada a vida do povo. Um 

fato pode melhor produzir impacto no leitor se for contado por uma pessoa do povo, 

quando há uma personalização dos problemas e também das soluções. Trata-se também 

de uma questão de representatividade. Esta característica é categorizada por Amaral 

(2006, p. 65) com o termo “personalização”, que assim comenta: 

 

Personalizar é dar um caráter pessoal, definir um conjunto de parâmetros para 

que se atenda às exigências de uma pessoa em especial. A personalização pode 

ser interessante para abrir uma reportagem contando a vida de alguém do povo, 

por exemplo, mas de forma extremada também pode levar à execração pública 

de supostos criminosos ou corruptos, prática adotada nos programas dedicados 

ao jornalismo policial. 

 

Amaral (ibidem) explica ainda que a adoção de tal estratégia, às vezes, gera uma 

extrema singularização da notícia, quando o fato diz respeito de modo muito individual  

a uma personagem, mas não possui um interesse coletivo, como nos seguintes títulos se 

pode obter uma prévia: 

“Bilhete incrimina ‘chifronésio’” (Meia Hora, 29/07/2012) 

“Doença faz mandiocão de agricultor crescer sem parar” (Meia Hora, 

07/04/2011) 

Por outro lado, a categoria reações verbais, que se refere às falas de testemunho 

ou opinião de personagens ou de autoridades no assunto tratado e que, muitas vezes,  

fundamentam as fontes da notícia, é constantemente empregada para dar visibilidade às 

pessoas do povo e às suas histórias, o que garante popularidade para o jornal. 

Entretanto, a preferência por fontes populares, em detrimento de fontes oficiais nem 

sempre garante o esclarecimento do tema. Em muitos casos, são utilizadas com função 

testemunhal de situações dramáticas, servindo ao sucesso da publicação. 

A proximidade pela linguagem se dá constantemente pelo uso do discurso direto, 

que ao reproduzir a fala do povo e dos personagens diretamente envolvidos, confere 

credibilidade ao jornal por produzir um efeito de veracidade e seriedade da informação. 

O trecho que segue representa um desses casos: 
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"Fui absolvido nos dois casos. Se eu fosse bandido, estava num carro 

roubado", alegou Léo, que disse trabalhar como feirante e mototaxista há 

um ano e meio, e estava em Zafira que pertence ao cunhado. (“Terror roda 

com trabucão na Vila Kennedy”, Meia Hora, 05/09/2011.) 

 

Também o sentimento de proximidade pode ser obtido pelo jornal ao introduzir 

o leitor no enunciado (procedimento alocutivo), como o subtítulo Tá com inveja? Pois 

saiba que ele quer ajuda do SUS para fazer cirurgia e acabar com o bonde do bilau 

sem freio (“Doença faz mandiocão de agricultor crescer sem parar”, Meia Hora, 

07/04/2011), no qual outro recurso de linguagem é também aplicado: o uso de 

vocabulário já conhecido pelo leitor, como “bonde”, na acepção de “grupo” ou, como 

foi apresentado há pouco, “trabucão”, na acepção de “armamento pesado”. 

A utilidade compreende matérias que ofereçam algum tipo de informação 

assistencial ao leitor que se refiram a questões de saúde, segurança, educação, 

economia, trabalho, etc. Esse valor-notícia está ligado, na opinião de Amaral (2006, p. 

69) à função que cada vez mais a mídia adota para ela de dizer aos indivíduos como 

devem viver, serem bons pais, amantes e profissionais. O jornal, nesse caso, torna-se 

imprescindível à vida das pessoas. Veja-se, pela observação do antetítulo e do título, o 

caso desta notícia: 

Cuidado!                                                                                                                

“Bin Laden ‘leva’ vírus para o PC” (Meia Hora, 05/05/2011) 

Por assunto, a notícia trata de uma estratégia de hackers que enviam mensagens 

por e-mail prometendo imagens de Bin Laden morto. Esses e-mails ao serem abertos 

infectam o computador com um vírus e o deixa vulnerável à ação dos criminosos. 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 Caracterização do corpus e perfil dos leitores 

 

 5.1.1 Do corpus 

 

De modo geral, nesta tese realizamos um estudo da relação temática entre a 

categoria título e o corpo do texto de notícias extraídas do jornal Meia Hora carioca, um 

jornal que, segundo seu material de divulgação, caracteriza-se por apresentar “capas 

irreverentes e histórias exclusivas em uma leitura rápida” (EJESA, 2012).  

O Meia Hora foi lançado em 2005 e passou ao domínio do grupo Ejesa em maio 

de 2010 quando este adquiriu a editoria O Dia. Voltado para a classe C, o Meia Hora 

conta com versões impressa e on-line.  

Publicada matutinamente, a versão impressa, que pode ser encontrada na maioria 

das bancas da cidade do Rio de Janeiro e Grande Rio, nas estações e nos trens, em 

pontos de ônibus, nos sinais (semáforos), em bares e padarias destas mesmas regiões, 

conta com um número vasto de editorias: Geral, Polícia, Serviços, Saúde, Voz do povo, 

De tudo um pouco, Alto astral, Televisão, Show, Babado e Gata da hora, além do 

espaço “Jornal da FM O Dia”. Já a versão on-line, atualizada diariamente, possui cinco 

editorias: Plantão de polícia, Na marca do pênalti, Gata da Hora, Deu a louca no mundo, 

Babado, além de um link
89

 para o Blog do Mauro Leão. 

 Nem todo o conteúdo da versão impressa é veiculado pela versão on-line. Nesta, 

a maior parte do que se publica dá enfoque ao cotidiano local, carioca, sobretudo aos 

temas policiais, às fofocas que envolvem pessoas famosas, mas tratam ainda de 

acontecimentos curiosos no Brasil e no mundo e de utilidades para a população. Assim, 

a maior parte dos textos informativos do jornal on-line é veiculado nas rubricas “Plantão 

de polícia”, “Deu a louca no mundo” e “Babado”. 

                                                 
89

 Segundo o Glossário de termos da Internet e de informática, disponível em www.torque.com.br, 

acessado em 22 de junho de 2013, um link é qualquer parte de uma página de Web que se conecta a algo 

mais (um texto, uma foto etc.). Portanto, ao se selecionar um link, esse algo mais aparece. 

http://www.torque.com.br/
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 As capas do jornal são bastante chamativas, de cores fortes, entre as quais 

predominam o vermelho e o preto. Além da manchete, que não anuncia necessariamente 

a matéria mais extensa, outras notícias são destacadas nas capas: 

 

Meia Hora, 11 de dezembro de 2011. 

 

 Quanto aos títulos, o jornal recorre ao duplo sentido, ao drama, ao humor e ao 

escárnio. Além da manchete acima, podemos ver outros exemplos: 

“Canibal come homem que conheceu em site gay e acaba em cana” (Meia Hora, 

30/08/2011) 

“Corno arranca o coração da ex e come frito na manteiga” (Meia Hora, 29/09/2011) 

“Gretchen abandona o ‘conga la conga’ e vira garçonete nos states” (Meia Hora, 

30/09/2011)  

 As notícias que constituem o nosso corpus foram extraídas da versão on-line do 

jornal, que apresenta as mesmas notícias da versão impressa. Assim, para os propósitos 

de nosso trabalho, dado que a configuração do texto não se altera entre as duas versões 
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do jornal, não nos debruçaremos especificamente sobre os procedimentos de leitura 

exigidos pelo suporte textual.  

 Ainda assim, ressaltamos a diferença entre as versões quanto ao acesso à leitura. 

A versão impressa, por sua linearidade, induz o leitor a ler a capa num primeiro 

momento. Já a versão on-line, por seu caráter hipertextual, é multilinear e permite que o 

leitor determine seu próprio percurso de leitura. Veja-se a página de entrada da versão 

on-line:

 

 

  

 www.meiahora.ig.com.br. Acesso em 25 de junho de 2013. 

 

Conforme Koch (2002a, p. 63) 

 

Editorias 

Link para a 

capa. 
Links para 

as notícias 

atuais e 

anteriores. 

Publicidade 

http://www.meiahora.ig.com.br/
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O hipertexto constitui um suporte linguístico-semiótico hoje intensamente 

utilizado para estabelecer interações virtuais desterritorializadas. Segundo a 

maioria dos autores, o termo designa uma escritura não-sequencial e não-linear, 

que se ramifica e permite ao leitor virtual o acessamento praticamente ilimitado 

de outros textos, a partir de escolhas locais e sucessivas em tempo real. 

 

Assim, mesmo sem antes ler a capa do jornal, o leitor pode clicar diretamente no 

título da notícia que desejar acessar ou decidir qual notícia ler primeiro. Pode também 

optar pela leitura de uma ou outra editoria e obter a lista de notícias que lhe são 

oferecidas através dos links, sem seguir necessariamente a uma sequência. 

Desta forma, para esta pesquisa, foram lidas e observadas mais de 200 notícias e 

selecionado um conjunto de oito para compor o corpus, a saber: 

1- “Professor ensina vuco-vuco na sala” (Meia Hora, 11/05/2011) 

2- “Novo cardápio da cadeia: Pão com Ovo” (Meia Hora, 20/08/2011) 

3- “Reynaldo Gianecchini busca ajuda dos espíritos contra câncer” (Meia Hora, 

1º/09/2011) 

4- “Barbie ganha vida” (Meia Hora, 1º/09/2011) 

5- “Bolina revela bomba sobre ex-Panicats” (Meia Hora, 03/09/2011) 

6- “Sem gás, CV quer ‘explodir’ o Complexo” (Meia Hora, 08/09/2011) 

7- “Luan Santana morto a tiros” (Meia Hora, 01/12/2011) 

8- “Fátima abandona Bonner e vai fazer programa” (Meia Hora, 02/12/2011) 

  

Quanto aos critérios de seleção que definiram tal conjunto, foram selecionados 

textos que, de acordo com os interesses da pesquisa: 

 contivessem expressões dúbias, metafóricas, irônicas que propiciassem 

mais de uma leitura ou a construção de um título desviante; 

 apresentassem títulos que, em uma primeira leitura, se distanciassem do 

conteúdo proposto pelo corpo do texto da notícia; 
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 não incluíssem expressões complexas para a análise, por exemplo: 

Perereca venenosa (12/4/2011) ou Bicheiro cagava dinheiro 

(21/12/2011). 

 

5.1.2- Do perfil dos leitores 

 

De acordo com a empresa de pesquisas Ipsos Marplan
90

, a maioria dos leitores 

do jornal Meia Hora é masculina e do total de leitores do jornal 64% pertencem à classe 

C e 27% à B. Quanto à região, 28% moram na Baixada fluminense. Vejamos o quadro 

que segue: 

 

PERFIL DOS LEITORES 

 

TOTAL DE LEITORES DE MEIA HORA: 2.324.000
91

 

 

  HOMENS     MULHERES 

SEXO  1.220.000 1.104.000 

  52%  48% 

  A  B  C  D  E 

CLASSE 23.000  587.000 1.482.000 221.000 10.000 

    25%  64%   

  10 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 ou + 

IDADE 414.000 635.000 508.000 374.000 393.000 

  18%  27%  22%  16%  17% 

Fonte: Ipsos Marplan – Grande Rio – Consolidado/ 2011 

                                                 
90

 Os dados foram extraídos de www.odiacomercial.com.br/pdf/perfil_leitrores_2012.pdf (consulta em 

28/4/2012). Não foi divulgada a tabela de base para o cálculo da Marplan: IBGE ou ABEP, para 

determinação da classe econômica. 
91

 Com esse quantitativo, cobre-se 40% do mercado leitor de um total de 5.791.000 leitores de jornais 

(idem, ibidem). 
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LEITORES POR REGIÃO 

BAIXADA  641.000  28% 

ZONA OESTE 530.000  23% 

CENTRAL  372.000  16% 

LEOPOLDINA 318.000  14% 

OUTROS  200.000    9% 

ZONA SUL  139.000    6% 

ZONA NORTE 125.000    5% 

Fonte: Ipsos Marplan – Grande Rio – Consolidado/ 2011 

 

De acordo com o quadro da Ipsus Marplan, o público-leitor situa-se na faixa 

econômica da classe C em sua maioria, que tem ascendido do ponto de vista econômico 

em relação ao consumo de bens materiais e ingressado aos poucos em cursos superiores, 

porém a história ainda não mudou: a escolaridade média desta faixa econômica continua 

baixa. Então, alguns recursos gráficos empregados nos títulos dos jornais, resguardadas 

as variantes, podem não ser entendidos pelos leitores. O uso das aspas, por exemplo, 

pode ou não advertir o leitor sobre possíveis efeitos de sentido. Outros recursos, como o 

emprego de letras maiúsculas no meio da frase (no título) na indicação de nomes 

próprios podem passar despercebidos. 

A venda e aquisição regular desse jornal nos trens se dá por intermédio de 

jornaleiros ambulantes uniformizados nos veículos e nas estações, o que indica haver, 

pela sua presença constante, uma demanda considerável de leitores nesses locais. Além 

disso, esses vendedores estão diariamente presentes nos pontos de ônibus, o que, 

somadas outras características, sustenta a afirmação de que este jornal é destinado às 

massas populares. 

Os fatos noticiados de forma parcial, sem uma cobertura ampla, e em seções 

curtas permite a leitura do jornal em um intervalo de 30-40 minutos (conforme o 

próprio jornal anuncia – “Meia Hora de notícias” e propõe no seu slogan “Nunca foi tão 

fácil ler jornal”). Isto indica o pouco tempo disponível para leitura por este consumidor, 

sobretudo se pensarmos na leitura de uma seção completa do jornal O Globo, por 

exemplo. Nesse mesmo sentido, o próprio cenário de compra e leitura pode ser 
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significativo e reforçado pelo fato de o jornal não possuir assinaturas, como os jornais O 

Globo e O Dia. Assim, boa parte desse leitor está fora das suas casas, provavelmente 

realizando a leitura em direção ao trabalho, o que ressalta essa característica de 

rapidez/praticidade do jornal. 

 Os percentuais de leitores por região indicam a predominância da Baixada e 

Zona Oeste, locais distantes do centro da cidade, que é para aonde se destina a maior 

parte dos trabalhadores que moram nessas regiões. Sendo longo o percurso e, por 

consequência o tempo gasto com transporte, reduzem-se as oportunidades de 

qualificação e aquisição de bens culturais por essa parcela da população, sendo muitas 

vezes esse jornal a única leitura diária do seu consumidor. Além disso, essas regiões são 

carentes de espaços como museus, teatros, casas de espetáculo, onde seus moradores 

possam diversificar suas experiências culturais. São igualmente escassos projetos de 

entretenimento gratuito para a população por iniciativa do poder público, conforme 

ocorre na orla da Zona Sul e em outros espaços privilegiados da cidade do Rio de 

Janeiro. 

 Por fim, vale advertir que o perfil do público, aqui traçado, corresponde a uma 

projeção, que pode (ou não) retratar o consumidor real. Dessa forma, chega-se a um 

perfil a partir de inferências baseadas em informações extraídas de diversas fontes: de 

pesquisas; dos discursos presentes no próprio jornal ou de um conjunto de informações 

comuns sobre a realidade.  

 

5.2 Categorias e procedimentos de análise 

 

Como dissemos, as notícias extraídas do jornal Meia Hora foram selecionadas 

conforme o interesse de nossa pesquisa, quer dizer que foram desprezadas as 

ocorrências de notícias desprovidas das características que as alçam a objeto de nosso 

estudo. Por decorrência, nossa pesquisa é predominantemente qualitativa e nossas 

conclusões vão se basear no conjunto de textos analisados, segundo as categorias 

abaixo.  
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5.2.1 Título (Do título ao texto) 

 

Na sequência, cada Título, também uma categoria teórica, conforme van Dijk, 

será analisado para se verificar se a informação semântica global do texto pode ser 

antecipada por ele.  

 

5.2.2  Processos de referenciação 

 

Os processos de referenciação serão analisados no título e no corpo da notícia, 

de modo que se possa observar: 

- a diferença do grau de formalidade entre título e texto;  

- as antecipações ao tema possibilitadas pelas expressões referenciais e a sua 

relação ao (pressuposto) conhecimento de mundo do leitor; 

- do título ao texto, o processo de progressão referencial e estabilização da 

referência. 

 

5.2.3 Superestrutura  

 

Nesta subseção, a notícia será analisada quanto à sua superestrutura. Assim, 

verificaremos quais segmentos do texto correspondem às categorias listadas por van 

Dijk (1990) e encontradas nas notícias analisadas, tendo como resultado uma divisão do 

texto por categoria esquemática. Adotamos uma legenda para as superestruturas da 

notícia. Ei-la: 

T- Título 

ST- Subtítulo 

L- Lide 

AV- Avaliação 

CS- Consequências 

RV- Reações verbais 

EP- Episódio principal 

C- Contexto 

H- História 

EA- Eventos anteriores 
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5.2.4 Estruturas temáticas (Do texto ao título) 

Com base em van Dijk (2004[1985a]), procederemos à redução da informação 

semântica do texto, aplicando as macrorregras que são, conforme o autor: a supressão, a 

generalização e a reconstrução. O objetivo é alcançar o tema global de cada notícia e 

checar a correspondência entre tema, lide e título. 

 Nesta seção, onde realizaremos a análise da macroestrutura das notícias, 

optamos por representá-la de forma decrescente. No alto da pirâmide, temos a 

última forma da representação da semântica global do texto, o seu nível mais alto.
92

 

 Cabe, antes, reforçar as conclusões feitas por van Dijk (2004[1985a], p. 131) 

a partir do exemplo de análise do texto noticioso Weinberger vs. a Imprensa, que 

para nós assumem caráter metodológico, as quais transcreveremos: 

 

• Não há apenas um tópico ou sumário possível em um texto, mas vários e a 

sumarização pode ocorrer em um contínuo, desde deixar de lado apenas alguns 

detalhes menos essenciais até deixar de fora toda a informação, exceto a mais 

relevante ou essencial; 

• Os tópicos que atribuímos a um texto ou resumo que deles fazemos podem ser 

subjetivos
93

; 

• Parte dos tópicos que inferimos desse texto (ou atribuímos a ele) está formulada 

no próprio texto. 

 Lembramos também a advertência feita pelo autor (op. cit.), ao dizer que não 

é uma determinada macroestrutura pertencente a um texto, mas que o escritor ou o 

leitor atribui uma macroestrutura ao texto (p. 133). 

 

 

 

5.3 Um experimento de leitura 

 

Temos, até o momento, proposto análises sobre a reconstrução da 

macroestrutura do escritor. Julgamos importante um instrumento que nos possibilita ter 

acesso à macroestrutura semântica de outros leitores (diferentes de nós). Por isso, 

                                                 
92

 A letra S corresponde a síntese e o número ao lado à ordem da realização. Assim, S1 será a primeira 

síntese, S2 a segunda até quantas forem necessárias. 
93

 Válido para quem lê ou escreve o texto. 
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selecionamos dois textos
94

 dentre os analisados nesta Tese e propusemos atividades a 

um grupo de cinquenta e dois alunos do 1º ano do Ensino Médio
95

, ou seja, alunos que 

possuem o Ensino Fundamental completo.  

O experimento se dividiu em três partes, correspondentes a três testes: 

Na primeira, oferecemos aos leitores apenas o título de cada notícia e 

solicitamos que desenvolvessem algumas hipóteses sobre qual assunto o título poderia 

tratar. Ao final de 10 minutos, recolhemos a tarefa. 

Na segunda, oferecemos aos leitores um conjunto composto de título e subtítulo 

da mesma notícia e solicitamos novamente que desenvolvessem algumas hipóteses 

sobre qual assunto o título poderia tratar. Ao final de 10 minutos, recolhemos a tarefa. 

Na terceira, oferecemos aos leitores a notícia completa: título, subtítulo (já 

lidos) e corpo do texto e solicitamos que respondessem qual é o assunto principal da 

notícia. Ao final de 20 minutos, recolhemos a tarefa. 

Com isso, objetivamos verificar as hipóteses/ antecipações projetadas pelos 

leitores a partir da leitura da categoria título (etapa 1 – E1); posteriormente, a partir da 

leitura do conjunto composto por título e subtítulo (etapa 2 – E2); e, finalmente, a 

macroestrutura semântica atribuída pelos leitores à notícia completa (etapa 3 – E3): 

E1- LEITURA DO TÍTULO 

E2- LEITURA DAS CATEGORIAS PRÉ-TEXTUAIS (TÍTULO E SUBTÍTULO) 

E3- LEITURA DA NOTÍCIA COMPLETA 

Quanto ao experimento, nossas hipóteses sobre os resultados são: 

 A leitura somente do título poderia motivar hipóteses diversificadas, 

possivelmente distantes do conteúdo global do texto; 

 A leitura do título, juntamente com o subtítulo, poderia restringir mais as 

hipóteses da etapa anterior e os leitores poderiam atribuir 

macroestruturas mais próximas das que atribuiriam quando da leitura 

completa. 

                                                 
94

 Cujos títulos são: “O novo cardápio da cadeia: Pão com ovo” e “Luan Santana morto a tiros”. 
95

 Estudantes da mesma escola e moradores da mesma região. 
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 A leitura completa seria aquela etapa em que se atribuiria uma 

macroestrutura semântica mais próxima entre os informantes; mais 

semelhante àquela obtida a partir da redução semântica do texto operada 

por nós; mais distante das hipóteses de E1 construída pelos próprios 

informantes. 
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6 UM EXPERIMENTO DE LEITURA 

 

 

 6.1 Os resultados 

 

 

Os testes foram aplicados em 20 de agosto de 2012. Observamos as 

respostas de todos os informantes e, em seguida, as agrupamos por semelhança. 

Apresentaremos, a seguir, cada teste e os resultados referentes a cada um deles. Ao 

final dessa exposição, discutiremos os resultados. 

 

TESTE 1: Da leitura do título 

 

COLÉGIO ESTADUAL PROFa. JEANNETTE  C. de S. MANNARINO 

NOME:_____________________________________________________________ 

TURMA: ______________ DATA______________ IDADE__________________ 

Os títulos abaixo foram retirados de notícias do jornal Meia Hora. Neste momento, você 

lerá somente cada um deles e responderá à seguinte questão: Qual será o assunto dessa 

notícia? 

Texto 1 

PLANTÃO DE POLÍCIA 

O novo cardápio da cadeia: Pão com Ovo 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Texto 2 

 PLANTÃO DE POLÍCIA 

Luan Santana morto a tiros 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

Após a aplicação e análise, obtivemos os seguintes resultados relativos às 

antecipações realizadas pelos informantes: 

 

 

Tabela 7- O novo cardápio da cadeia: Pão com Ovo (Etapa 1) 

ANTECIPAÇÕES 

DECORRENTES DA LEITURA 

DO TÍTULO 

QUANTIDADE 

DE 

INFORMANTES 

PERCENTUAL 

Realizaram antecipações acerca de 

cardápio alimentar. 

42 80,77 % 

Realizaram antecipações acerca da 

prisão de um (ou mais de um) 

bandido. 

10 19,23% 

Totais: 52 100% 

 

 

Tabela 8- Luan Santana morto a tiros (Etapa 1) 

ANTECIPAÇÕES 

DECORRENTES DA LEITURA 

DO TÍTULO 

QUANTIDADE 

DE 

INFORMANTES 

PERCENTUAL 

As antecipações gerais deste grupo 

indicam que não acreditaram na 

possibilidade da morte do cantor, 

mas interpretaram o nome “Luan 

Santana” como uma referência a 

ele. 

16 30,77% 

Consideraram tratar-se da morte 

do cantor. 

30 57,69% 

Consideraram tratar-se de um 

homônimo do cantor. 

06 11,54% 

Totais: 52 100% 
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TESTE 2: Da leitura do título acrescido do subtítulo 

 

COLÉGIO ESTADUAL PROFa. JEANNETTE  C. de S. MANNARINO 

NOME:_____________________________________________________________ 

TURMA: ______________ DATA______________ IDADE__________________ 

Os títulos abaixo foram acrescidos de seus subtítulos. Agora, responda à seguinte 

questão: 

Qual será o assunto da notícia? 

Texto 1 

PLANTÃO DE POLÍCIA 

O novo cardápio da cadeia: Pão com Ovo 
Bandido foi preso no Recreio. Ele é apontado como o ‘02’ do 

tráfico no Fallet e tinha plano pra matar o secretário de 

Administração Penitenciária na Ponte Rio-Niterói 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Texto 2____________________________ 

 PLANTÃO DE POLÍCIA 

Luan Santana morto a tiros 
Xará do cantor levou um balaço na cabeça e outro na perna 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Após a aplicação e análise, obtivemos os seguintes resultados relativos às 

antecipações realizadas pelos informantes: 

 

Tabela 9 - O novo cardápio da cadeia: Pão com Ovo (Etapa 2) 

ANTECIPAÇÕES 

DECORRENTES DA LEITURA 

DO TÍTULO ACRESCIDO DA 

LEITURA DO SUBTÍTULO 

QUANTIDADE 

DE 

INFORMANTES 

 

PERCENTUAL 

Consideraram o título como uma 

referência ao alimento a ser 

oferecido na cadeia ao bandido 

(subtítulo) preso no Recreio dos 

Bandeirantes. 

19 36,54% 

Atribuíram diretamente uma 

relação entre a expressão “Pão com 

Ovo” e o bandido preso. 

33 63,46% 

Totais: 52 100% 

 

Tabela 10 - Luan Santana morto a tiros (Etapa2) 

ANTECIPAÇÕES DECORRENTES 

DA LEITURA DO TÍTULO 

ACRESCIDO DA LEITURA DO 

SUBTÍTULO 

QUANTIDADE 

DE 

INFORMANTES 

PERCENTUAL 

Consideraram um enunciado 

metafórico ou expressaram ser um 

título falso. 

05 9,61% 

Consideraram tratar-se da morte do 

cantor. 

02 3,85% 

Consideraram tratar-se de um 

homônimo do cantor. 

45 86,54% 

Totais: 52 100% 
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TESTE 3: Da leitura da notícia completa 

 

COLÉGIO ESTADUAL PROFa. JEANNETTE  C. de S. MANNARINO 

NOME:_____________________________________________________________ 

TURMA: ______________ DATA______________ IDADE__________________ 

 

Agora, leia a notícia completa e responda à seguinte questão: 

Qual é o assunto da notícia? 

Texto 1 

PLANTÃO DE POLÍCIA 

O novo cardápio da cadeia: Pão com Ovo 
Bandido foi preso no Recreio. Ele é apontado como o ‘02’ do 

tráfico no Fallet e tinha plano pra matar o secretário de 

Administração Penitenciária na Ponte Rio-Niterói 

Um dos homens mais procurados do Rio, Luiz Claudio Gomes, 37 anos, conhecido 

como Pão com Ovo, foi preso por policiais da 26ª DP (Todos os Santos), na noite 

de sexta-feira. De acordo com a polícia, ele é o segundo homem na hierarquia do 

tráfico do Morro do Fallet e Fogueteiro, em Santa Teresa, e estava foragido desde 

que as comunidades foram ocupadas por Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs).  

Segundo a polícia, o suspeito vinha sendo monitorado há dois meses. O Disque-

Denúncia (2253-1177) chegou a oferecer recompensa de R$ 2 mil por informações 

que levassem a polícia ao paradeiro do bandido. Luiz Claudio foi capturado quando 

passava pela Rua Rabino Henrique Lemsle, altura do número 211, no Recreio dos 

Bandeirantes. Ao ser abordado pelos agentes, o traficante não resistiu à prisão.  

As investigações apontam que o traficante teria fugido para Niterói em agosto do 

ano passado, quando teria participado da invasão ao Morro dos Marítimos, em 

Niterói. Na época, a Polícia Militar fez operação para acabar com a guerra entre 

bandidos de facções rivais, e 12 foragidos do Fallet foram capturados. 

Contra o acusado havia vários mandados de prisão por tráfico e homicídio. Em 

julho, o Ministério Público do Rio de Janeiro o denunciou por associação para o 

tráfico. 

O preso também é acusado pela polícia de planejar atentado contra o secretário de 

Administração Penitenciária, César Rubens. O ataque seria na Ponte Rio-Niterói. O 

plano foi descoberto por meio de escutas telefônicas. 

O acusado foi condenado a 25 anos de prisão por homicídio e cumpriu pena de 15 

anos por tráfico de drogas. Ainda de acordo com as investigações, o traficante é 

ligado à facção criminosa Comando Vermelho e estava controlando bocas de fumo 

em Niterói. 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Texto 2 

 PLANTÃO DE POLÍCIA 

Luan Santana morto a tiros 
Xará do cantor levou um balaço na cabeça e outro na perna 

Atingido por um ‘meteoro' de tiros, o xará do cantor sertanejo Luan Santana foi 

assassinado na madrugada de domingo, na periferia de Apucarana, no Paraná. Luan 

Santana Antunes, 19 anos, foi executado com quatro tiros - um na cabeça, dois nas 

costas e outro na perna esquerda - no bairro Jardim Ponta Grossa. 

O crime ocorreu por volta das 4h, na esquina das ruas Castro Alves e Pato Branco. 

O corpo do jovem estava caído ao lado de um televisor de 42 polegadas.  

Dependência química 

Segundo a polícia, o aparelho de TV encontrado ao lado da vítima pode ser dos 

próprios familiares. De acordo com parentes de Luan Santana, ele era dependente 

químico e tinha dívidas com traficantes de crack da região. Ainda segundo alguns 

familiares do rapaz, no final do ano passado, o homônimo do cantor foi preso sob a 

acusação de furto. 

O autor do assassinato fugiu logo após o crime, sem ser identificado por 

testemunhas. Apesar da informação de que o rapaz teria dívida com traficantes da 

região, a polícia local ainda não tem pistas do criminoso. 

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local, 

onde constatou óbito por disparos de arma de fogo.  

O crime aconteceu a 65 km de Maringá, uma das principais cidades do Paraná.  

Até o aniversário é próximo 

"Não deu tempo. Ele era viciado em drogas, e os traficantes já tinham ido na casa 

dele para cobrá-lo. Além disso, meu neto havia denunciado uns bandidos à polícia, 

e eles tinham jurado vingança. Tentei tirá-lo da droga, mas não deu tempo", 

lamentou a aposentada Maria Cecília Gervásio Santana, avó de Luan Santana 

Antunes, enquanto aguardava liberação do corpo no IML. 
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Homônimo do cantor sertanejo Luan Santana, a vítima nasceu no mesmo mês do 

cantor, só que um ano depois, em 3 de março de 1992. O Luan Santana artista e 

famoso é de 13 de março de 1991. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Após a aplicação e análise, obtivemos os seguintes resultados relativos à 

macroestrutura inferida pelos informantes: 

 

Tabela 11 - O novo cardápio da cadeia: Pão com Ovo (Etapa 3) 

MACROESTRUTURA 

ATRIBUÍDA POR OCASIÃO DA 

LEITURA COMPLETA DA 

NOTÍCIA 

QUANTIDADE 

DE 

INFORMANTES 

PERCENTUAL 

QUANTIDADE DE 

INFORMANTES Consideraram a 

prisão de um bandido apelidado por 

“Pão com ovo” ser o tema da 

notícia. 

52 100% 

Totais: 52 100% 

 

 

Tabela 12 - Luan Santana morto a tiros (Etapa 3) 

MACROESTRUTURA 

ATRIBUÍDA POR OCASIÃO DA 

LEITURA COMPLETA DA 

NOTÍCIA 

QUANTIDADE 

DE 

INFORMANTES 

PERCENTUAL 

Consideraram tratar-se da morte de 

um homônimo do cantor. 

52 100% 

Totais: 52 100% 
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 6.2 Discussão dos resultados 

 

 

Em relação ao texto 1, na etapa 1 (E1), 80,77% dos informantes realizaram 

antecipações acerca da noção de cardápio alimentar. De acordo com suas respostas, a 

notícia poderia conter ideias como “reclamações de presos sobre a alimentação”, 

“recompensa em forma de alimento”, “privação alimentar intencional como forma de 

castigo”, ”mudança no cardápio da cadeia” etc. Dos 52 informantes, 19,23% 

consideraram tratar-se da prisão de um bandido (Pão com Ovo) ou da prisão de dois 

bandidos (o primeiro, Pão; o segundo, Ovo). 

Na etapa 2 (E2), esse quadro se altera, adquirindo, a nosso ver, um contorno 

bastante peculiar, pois conforme 36,54% dos informantes, “Pão com Ovo” ainda seria 

uma referência ao cardápio de determinada cadeia, mas a ser oferecido ao bandido preso 

no Recreio, bairro carioca. Assim, este grupo reúne ideias segundo as quais os objetos 

de discurso “Pão com Ovo” e “Bandido” não indicam o mesmo referente. Já 63,46% 

estabeleceram uma relação direta entre “Pão com Ovo” (título) e “Bandido” (subtítulo). 

Sobre essa associação entre o apelido Pão com Ovo e a prisão de um bandido, tivemos 

um aumento de 44,23% entre E1 e E2. 

 

 Já na etapa 3 (E3), lido o texto completo, 100% consideraram que a notícia 

tratou da prisão de um bandido cujo apelido era “Pão com ovo”. 

 Em relação ao texto 2, em E1, 30,77% dos informantes não acreditaram haver 

morte, contudo julgaram “Luan Santana” uma referência ao cantor. Um informante 

respondeu ser mentira o conteúdo do título porque “nenhum fã apareceu na TV 

chorando e nem a Globo disse isso”. Outros afirmaram tratar-se de uma notícia falsa. 

Dos 52 informantes, 57,69% consideraram a morte do cantor como o fato a ser 

noticiado e apenas 11,54% julgaram tratar-se de uma pessoa com o mesmo nome do 

cantor. 

 Em E2, obtivemos antecipações mais uniformes, já que 86,54% dos informantes 

consideraram tratar-se de um homônimo do cantor; 9,61% afirmaram falsidade ou, em 

alguns casos dentro desse grupo, criaram uma hipótese em que a morte era algo 

figurado; já 3,85% consideraram a morte como fato a ser noticiado. Nesta etapa, 
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destaque-se o aumento em ralação ao percentual de informantes que julgaram “Luan 

Santana” uma referência a alguém de mesmo nome do cantor (aumento de 75%) e a 

diminuição do percentual de informantes que acreditaram na morte (diminuição de 

53,84%). Quer dizer, E2 apresenta significativas diferenças em relação à E1. 

 Em E3, 100% consideraram que a notícia possuía como tema a morte de um 

homônimo do cantor “Luan Santana”. 

Em relação a nossas hipóteses, nos limites deste experimento, os resultados 

confirmam a previsão de que a leitura do título propiciaria antecipações diversificadas. 

Verificou-se, também, que a leitura do subtítulo provocou alterações na macroestrutura 

projetada inicialmente pelos informantes. O experimento ratificou, ainda, nossa hipótese 

de que as antecipações em E2 é que se aproximariam mais da macroestrutura inferida 

pelos leitores em E3. 
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7 ANÁLISE DO CORPUS 

TEXTO 1 
 

CORPO DOCENTE EM AÇÃO 

Professor ensina vuco-vuco na sala 

 
Curso foi cancelado após prática aberta de sexo 

 

O professor de psicologia John Michael Bailey resolveu mostrar aos seus alunos a 

diferença entre teoria e prática - só que o tema escolhido provocou muita confusão. 

Seu curso, uma aula de sexo, na Universidade de Chicago (EUA), foi suspenso e 

será investigado. 

A sessão ocorreu após o horário regular da aula de sexualidade humana e era 

opcional. Um casal utilizou um vibrador diante de um auditório cheio de alunos.  

Segundo o professor, o objetivo era presenciar uma demonstração prática sobre o 

orgasmo feminino com masoquismo, fetichismo e dominação. Diante de mais  de 

100 alunos no auditório, uma voluntária tirou a roupa e permitiu que seu namorado 

a ajudasse a usar um vibrador até o prazer. O professor Bailey ficou revoltado por 

terem se referido à sua aula como um escândalo. "Para meus alunos, foi bem 

interessante", disse ele. 

(Meia Hora, 11/05/2011) 

  

A) TÍTULO: DO TÍTULO AO TEXTO 

Destaca-se do título “Professor ensina vuco-vuco na sala” o uso da 

expressão popular “vuco-vuco”, neste jornal comumente empregada, entre outros 

usos, em referência a “relação sexual; sexo” 
96

.  De acordo com o título, as 

inferências potencialmente mais comuns sobre os participantes do evento seriam 

que este envolveria crianças ou adolescentes (as palavras “professor”, “ensinar” e 

“sala” inserem-se em um campo semântico que remete ao referente “escola”), o que 

tornaria o possível “fato” escandaloso, segundo os valores morais da soc iedade 

ocidental contemporânea. Ademais, o antetítulo “Corpo docente em ação” e a voz 

ativa em que sintaticamente está disposto o título “Professor ensina...” incitam o 

leitor a também inferir a participação efetiva do professor no caso.  

                                                 
96

 Cf., por exemplo, o título Amantes presos no vuco-vuco (Meia Hora, 28/12/2011), cujo início do lide 

apresentamos a seguir: “Um casal de amantes acabou ficando preso – um ao outro – enquanto mantinha 

relações sexuais (...)”. 
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Nesta ocorrência, o jornal constrói (ou reproduz) a sua visão do 

acontecimento, apresentada no título e, apresenta ainda, no corpo do texto, a visão 

(pedagógica) do professor Bailey. São categorizações distintas, decorrentes de cada 

visão de mundo, de cada percepção da realidade, nos termos de Blikstein (2003). 

Dito de modo mais enfático, “o acontecimento é sempre construído”, conforme 

explica Charaudeau (2010b, p. 95):  

 

Na primeira parte deste trabalho, definimos o mecanismo de construção do 

sentido de discurso como resultando de um duplo processo de 

transformação e de transação. Da relação dialética que se instaura entre 

esses dois processos, ressalta que “o mundo a comentar” nunca é 

transmitido tal e qual à instância de recepção. Ele passa pelo trabalho de 

construção de sentido de um sujeito de enunciação que o constitui em 

“mundo comentado”, dirigido a um outro do qual postula, ao mesmo 

tempo, a identidade e a diferença. O acontecimento se encontra nesse 

“mundo a comentar” como surgimento de uma fenomenalidade que se 

impõe ao sujeito, em estado bruto, antes de sua captura perceptiva e 

interpretativa. Assim sendo, o acontecimento nunca é transmitido à 

instância de recepção em seu estado bruto; para sua significação, depende 

do olhar que se estende sobre ele, olhar de um sujeito que o integra num 

sistema de pensamento e, assim fazendo, o torna inteligível.  

 

A referência ao acontecimento como “vuco-vuco” ou “prática de sexo” 

corresponde a uma categorização que se dá num processo de transformação, 

transformando o “acontecimento bruto” em “notícia”. Veja-se, neste sentido, o 

esquema proposto por Charaudeau (2010b, p. 114) para o contrato de comunicação 

midiático da notícia: 

                  “Contrato de comunicação” 

  

 

 

Processo de                                      Processo de                                                                                                        

transformação                             interpretação  

 

             Processo de transação 

 (Adaptado de Charaudeau, 2010b, p. 114) 

“Notícia”                                      

Acontecimento                       

construído 

 

Instância de 

produção 

midiática 

Instância de 

recepção 

midiática 

 

“Acontecimento 

bruto e 

interpretado” 

“Acontecimento  

interpretado” 
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Conforme a visão do jornal, o fato foi referenciado como “vuco-vuco”, já 

para o professor, tratava-se de “uma demonstração prática”, conforme seu ponto de 

vista científico. O jornal não reafirma a categorização primeira realizada na 

introdução do objeto de discurso “vuco-vuco”, ou seja, o desenvolvimento desse 

referente enfatiza a visão do professor Bailey. Contudo, a expressão “vuco-vuco” 

do título pode provocar antecipações tais, conforme o ângulo sugerido no título. 

Dessa forma, será pelo processo de interpretação que a instância de recepção deverá 

autenticar ou, o contrário, reconfigurar o mundo configurado pelo jornal, conforme 

o modelo acima. 

Portanto, evidencia-se, nesse contrato, uma instabilidade constitutiva que 

poderá se manifestar especificamente na atividade referencial, na (re)construção de 

objetos de discurso. Esta, no desenrolar do texto, poderá adquirir sua estabilidade, 

negociada no fio da atividade discursiva. 

 

B) PROCESSOS DE REFERENCIAÇÃO 

 Como parte do processo de estabilização da referência e, por decorrência, da 

construção de sentidos do texto, o objeto de discurso “vuco-vuco” sofre sucessivas 

alterações, observáveis na cadeia referencial (RONCARATI, 2010) que segue:   

 vuco-vuco (título)- introdução do referente por expressão referencial 

nominal genérica
97

 

 prática aberta de sexo (subtítulo)- recategorização por expressão 

nominal referencial genérica 

 uma demonstração prática sobre o orgasmo feminino com 

masoquismo, fetichismo e dominação (l. 7 e 8)- recategorização por 

encapsulamento prospectivo, uso de expressão nominal indefinida 

 Note-se que, no subtítulo, a retomada do objeto de discurso “vuco-vuco” 

procura manter o sentido apresentado anteriormente, apenas havendo uma alteração 

no registro: informal no título (chamativo) e formal no subtítulo.  Desta forma, as 

                                                 
97

 Pautados em Givón (1984, p. 427), citado por Neves (2007, p. 130), consideraremos este tipo de 

sintagma como indefinido devido ao seu grau de genericidade e por seu estatuto de objeto ainda novo no 

discurso, do que resulta a possibilidade de ser ainda inacessível para o leitor. “Possibilidade” porque, 

como acentua Bôer (2008, p. 207), mesmo sobre uma expressão referenciadora definida “nunca se saberá 

o grau de congruência entre a interpretação do falante e a do ouvinte, pois as relações sociopessoais 

(Givón, 1989) entre os participantes de uma atividade enunciativa também são assimétricas”. 
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possíveis antecipações sobre o evento desviam-se da possibilidade de uma 

experiência acadêmica, conforme para esta última sinaliza o discurso do professor 

do curso. 

 A expressão uma demonstração prática sobre o orgasmo feminino com 

masoquismo, fetichismo e dominação (reportada do discurso do professor) pode 

obter ancoragem na porção textual “(...) uma voluntária tirou a roupa e permitiu que 

seu namorado a ajudasse a usar um vibrador até o prazer.” e, dessa forma, ter seu 

sentido ampliado. 

 Esse recurso instaura mais uma voz no texto e possibilita ao leitor 

reformular os sentidos inicialmente propostos. No entanto, deve-se atentar que tal 

reformulação dependerá de suas referências, de como ele (leitor) irá categorizar a 

situação, já que, por outro lado, pode aceitar a projeção inicial feita pelo jornal.  

Como já dissemos, de qualquer forma, toda referenciação inicial é passível 

de alteração conforme se dá o processamento do texto. Assim pensamos: se o leitor 

simetricamente a aceita, a estabilização é consoante; se ele, assimetricamente, não a 

aceita, a estabilização é dissonante. 

 

C) SUPERESTRUTURA ESQUEMÁTICA 

T- Título 

ST- Subtítulo 

L- Lide 

AV- Avaliação 

CS- Consequências 

RV- Reações verbais 

EP- Episódio principal 

C- Contexto 

H- História 

EA- Eventos anteriores 

 

Professor ensina vuco-vuco na sala (T) 

Curso foi cancelado após prática aberta de sexo (ST) 

O professor de psicologia John Michael Bailey resolveu mostrar aos seus alunos a 

diferença entre teoria e prática - só que o tema escolhido provocou muita confusão. 

Seu curso, uma aula de sexo, na universidade de Chicago (EUA), foi suspenso e 

será investigado. (L) 

Seu curso, uma aula de sexo, na universidade de Chicago (EUA), foi suspenso e 

será investigado. (CS) 

Segundo o professor, o objetivo era presenciar uma demonstração prática sobre o 

orgasmo feminino com masoquismo, fetichismo e dominação. (RV) 

O professor Bailey ficou revoltado por terem se referido à sua aula como um 

escândalo. "Para meus alunos, foi bem interessante", disse ele. (RV) 

 Um casal utilizou um vibrador diante de um auditório cheio de alunos. (EP) 
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D) ESTRUTURA TEMÁTICA: DO TEXTO AO TÍTULO 

 

 

 
 

 

 

 A macroestrutura semântica inferida deste texto (S2), conforme o que até 

aqui se desenvolveu, não pode ser cataforizada pelo título (T) do texto, as 

antecipações deste apontam para outros sentidos. Em relação à categoria lide (L), 

S2 concorda parcialmente, já que a expressão “uma aula de sexo” pode ir ao 

encontro de sentidos tidos por nós como desviantes, sugeridos pelo título.  

 Confirmando a análise anterior, S2 incorpora a categoria reações verbais 

(RV), referente à fala do professor, determinante no processo de estabilização do 

objeto de discurso “vuco-vuco”, a qual apontamos como central na apreensão do 

fato noticiado:  “Segundo o professor, o objetivo era presenciar uma demonstração 

prática sobre o orgasmo feminino com masoquismo, fetichismo e dominação.” 

Assim, S2 é inferida a partir do lide (parcialmente) e das reações verbais , 

mas se distancia do título, o que, a nosso ver, demonstra que a função precípua de 

tal título não foi a de antecipar a informação a ser noticiada.  
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De acordo com este contrato de comunicação do jornalismo popular, 

portanto, a construção da notícia começaria pelo título (sem o compromisso de 

antecipar o tema) e a finalidade desta categoria (título) poderia ser pensada, 

especificamente, como um dos aparatos mobilizados no projeto de influência/ 

captação do leitor. 

 

TEXTO 2 
 

PLANTÃO DE POLÍCIA 

O novo cardápio da cadeia: Pão com Ovo 

 

 

 

Bandido foi preso no Recreio. Ele é apontado como o ‘02’ do tráfico no Fallet e 

tinha plano pra matar o secretário de Administração Penitenciária na Ponte 

Rio-Niterói 

 

Um dos homens mais procurados do Rio, Luiz Claudio Gomes, 37 anos, conhecido 

como Pão com Ovo, foi preso por policiais da 26ª DP (Todos os Santos), na noite 

de sexta-feira. De acordo com a polícia, ele é o segundo homem na hierarquia do 

tráfico do Morro do Fallet e Fogueteiro, em Santa Teresa, e estava foragido desde 

que as comunidades foram ocupadas por Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs). 

Segundo a polícia, o suspeito vinha sendo monitorado há dois meses. O Disque-

Denúncia (2253-1177) chegou a oferecer recompensa de R$ 2 mil por informações 

que levassem a polícia ao paradeiro do bandido. Luiz Claudio foi capturado quando 

passava pela Rua Rabino Henrique Lemsle, altura do número 211, no Recreio dos 

Bandeirantes. Ao ser abordado pelos agentes, o traficante não resistiu à prisão.  

As investigações apontam que o traficante teria fugido para Niterói em agosto do 

ano passado, quando teria participado da invasão ao Morro dos Marítimos, em 
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Niterói. Na época, a Polícia Militar fez operação para acabar com a guerra entre 

bandidos de facções rivais, e 12 foragidos do Fallet foram capturados.  

Contra o acusado havia vários mandados de prisão por tráfico e homicídio. Em 

julho, o Ministério Público do Rio de Janeiro o denunciou por associação para o 

tráfico. 

O preso também é acusado pela polícia de planejar atentado contra o secretário de 

Administração Penitenciária, César Rubens. O ataque seria na Ponte Rio-Niterói. O 

plano foi descoberto por meio de escutas telefônicas. 

O acusado foi condenado a 25 anos de prisão por homicídio e cumpriu pena de 15 

anos por tráfico de drogas. Ainda de acordo com as investigações, o traficante é 

ligado à facção criminosa Comando Vermelho e estava controlando bocas de fumo 

em Niterói. 

(Meia Hora, 20/08/2011) 

 

 

A) TÍTULO: DO TÍTULO AO TEXTO 

 

No caso em tela, O novo cardápio da cadeia: Pão com Ovo, o jornal adota 

como recurso de produção de efeito de sentido uma (apenas) aparente correferência 

entre, por um lado, o objeto de discurso “Pão com Ovo” que, no desenvolvimento 

da leitura, designa o homem preso (Luiz Cláudio Gomes) e, por outro, o objeto de 

discurso imagético (um pão francês recheado com ovo frito), que faz referência a 

um sanduíche.  

O leitor deste texto conta já com uma informação prévia, fornecida na capa 

do jornal (Cf. anexos)
98

. Esta notícia figura como manchete, portanto neste caso, de 

alguma forma (com antecipações ou não), pode haver um primeiro contato do leitor, 

o que nem sempre ocorre com as demais notícias, ou seja, elas podem ter ou não 

uma chamada na capa. Nesta capa, então, foi apresentada a manchete, seguida de 

um subtítulo, acrescidas da foto de Luiz Cláudio Gomes e da imagem do sanduíche.  

Sobre os possíveis efeitos de sentido produzidos pelo título, ainda na capa, é 

preciso antes considerar a possibilidade de o leitor não ler o subtítulo, mais extenso 

e em letras pequenas. Diante dessa hipótese, a foto 3x4 abaixo do título pode 

significar, por exemplo, a foto de um detento, e não a correferência com o título. 

                                                 
98

 Consideremos, aqui, a possibilidade de o leitor acessar ou não o link que permite a visualização do 

arquivo que contém a capa. 
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Além disso, quanto à possibilidade de realização da referência do objeto de discurso 

“Pão com Ovo”, há pelo menos duas opções possíveis: a imagem do sanduíche e a 

foto. Ao contrário, se considerada a realização da leitura do subtítulo (que se 

localiza após a imagem do sanduíche), então a ambiguidade antes instaurada, por 

hipótese, se desfaz e o leitor, ao se deparar com a notícia no interior do jornal 

poderá interpretar “Pão com Ovo” como uma designação para Luiz Cláudio Gomes. 

A partir daí, para melhor explicitar a relação entre título e texto, submetemos a 

análise aos processos referenciais mobilizados na construção desta notícia.  

 

B) PROCESSOS DE REFERENCIAÇÃO 

 

No título, a expressão referencial “O novo cardápio da cadeia” constitui uma 

referência metafórica, “metáfora nova”, conforme Lakoff e Johnson (2002[1980], p. 

235), e designa o “bandido” Pão com Ovo. Este jogo discursivo é motivado 

cognitivamente pela associação entre dois planos (GARCIA, 1969, p. 77), um onde 

se localiza o apelido dado (A) a partir do nome de um alimento (plano do real) e 

outro do qual participa cardápio (B), a lista de alimentos que podem ser 

consumidos (plano do imaginário): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A expressão “O novo cardápio da cadeia”, produz, no plano do imaginário, o 

efeito de sentido da inclusão do “bandido” num espaço e numa dinâmica de 

relações em que passa de dominador a dominado, de forte a fraco, permeado por 

uma passividade, haja vista que se transforma em um objeto que pode ser 

PLANO DO IMAGINÁRIO 

       Sanduíche de Pão com 

ovo; 

      (B) Cardápio da cadeia 

 

PLANO DO REAL 

(A) Luiz Cláudio Gomes 

(vulgo Pão com ovo);        

Listagem nominal dos 

detentos da 26ª DP 
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devorado/co(nsu)mido. Já no plano do real, produz o efeito de sentido de o 

“bandido” ser listado como um dos encarcerados. 

No plano discursivo, por meio da ironia, o objeto de discurso “O novo 

cardápio da cadeia” evoca potencialmente o conjunto de todos esses sentidos, 

construídos pelo momento da leitura, em que colaborativamente ocorre a construção 

da referência, a “coconstrução” (CAVALCANTE, 2011, p, 120). Por isso, pode-se 

falar em instabilidade referencial e em estabilização da referência na evolução da 

leitura do texto. Deste ponto de vista, o título por si, como objeto também 

referencial, dificilmente será pleno. 

Assim, do título ao texto, em termos de cadeia anafórica/referencial 

(RONCARATI, 2010), o percurso que o leitor pode trilhar em direção à 

estabilização da referência inclui as seguintes expressões: 

 O novo cardápio da cadeia: Pão com Ovo (título)- ativação do 

referente  

 Bandido (subtítulo)- recategorização por expressão nominal 

indefinida  

 Ele (subtítulo)- retomada por pronominalização 

 Um dos homens mais procurados do Rio (l.1)- recategorização por 

expressão nominal indefinida 

 Luiz Cláudio Gomes (l.1)- retomada por aposto explicativo, forma  

referencial ampliada (em oposição à Luiz Cláudio, forma reduzida) 

 Pão com ovo (l.2)- retomada parcial do referente O novo cardápio 

da cadeia: Pão com Ovo 

 ele (l.3)- retomada por pronominalização 

 (Ø) estava foragido (l.4)- retomada por elipse 

 o suspeito (l.6)- recategorização por expressão nominal definida 

 (d)o bandido (l.8)- recategorização por expressão nominal definida 

 Luiz Cláudio (l.8)- retomada por forma referencial reduzida de Luiz 

Cláudio Gomes 

 o traficante (l.10)- recategorização por expressão nominal definida 

 o traficante (l.11)- retomada por forma idêntica 

 (Ø)teria participado (l.12)- retomada por elipse 

 o acusado (l.15)- recategorização por expressão nominal definida 

 o preso (l.18)- recategorização por expressão nominal definida 
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 O acusado (l.21)- recategorização por expressão nominal definida, 

retomada por forma idêntica (l.15) 

 o traficante (l.22)- recategorização por expressão nominal definida, 

retomada por forma idêntica (l. 10 e 11) 

 (Ø) estava (l.23)- retomada por elipse 

  

É muito dinâmica a trajetória do objeto de discurso introduzido no título, 

mantido em foco por toda a extensão do corpo do texto, no qual sofre diversos 

acréscimos relacionados à evolução tópica e informacional. Depreende-se, por 

exemplo, que se trata de um “bandido”, “um dos homens mais procurados do Rio”, 

“traficante”, que foi “acusado” e “preso”. 

 

C) SUPERESTRUTURA ESQUEMÁTICA 

T- Título 

ST- Subtítulo 

L- Lide 

AV- Avaliação 

CS- Consequências 

RV- Reações verbais 

EP- Episódio principal 

C- Contexto 

H- História 

EA- Eventos anteriores 

 

 O novo cardápio da cadeia: Pão com Ovo (T) 

Bandido foi preso no Recreio. Ele é apontado como o ‘02’ do tráfico no Fallet e 

tinha plano pra matar o secretário de Administração Penitenciária na Ponte Rio-

Niterói (ST) 

 

Um dos homens mais procurados do Rio, Luiz Claudio Gomes, 37 anos, conhecido 

como Pão com Ovo, foi preso por policiais da 26ª DP (Todos os Santos), na noite 

de sexta-feira.  (L) 

Luiz Claudio Gomes, 37 anos, conhecido como Pão com Ovo, foi preso por 

policiais da 26ª DP (Todos os Santos), na noite de sexta-feira. (EP) 

De acordo com a polícia, ele é o segundo homem na hierarquia do tráfico do Morro 

do Fallet e Fogueteiro, em Santa Teresa, e estava foragido desde que as 

comunidades foram ocupadas por Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs).  (RV) 

Segundo a polícia, o suspeito vinha sendo monitorado há dois meses. (RV) 

 Segundo a polícia, o suspeito vinha sendo monitorado há dois meses. O Disque-

Denúncia (2253-1177) chegou a oferecer recompensa de R$ 2 mil por informações 

que levassem a polícia ao paradeiro do bandido. Luiz Claudio foi capturado 

quando passava pela Rua Rabino Henrique Lemsle, altura do número 211, no 

Recreio dos Bandeirantes. Ao ser abordado pelos agentes, o traficante não resistiu 
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à prisão.(C) 

 As investigações apontam que o traficante teria fugido para Niterói em agosto do 

ano passado, quando teria participado da invasão ao Morro dos Marítimos, em 

Niterói. Na época, a Polícia Militar fez operação para acabar com a guerra entre 

bandidos de facções rivais, e 12 foragidos do Fallet foram capturados.  

Contra o acusado havia vários mandados de prisão por tráfico e homicídio. Em 

julho, o Ministério Público do Rio de Janeiro o denunciou por associação para o 

tráfico. (EA) 

 Um dos homens mais procurados do Rio, Luiz Claudio Gomes, 37 anos, 

conhecido como Pão com Ovo, foi preso por policiais da 26ª DP (Todos os 

Santos), na noite de sexta-feira. (CS) 

 

 

 

D) ESTRUTURA TEMÁTICA: DO TEXTO AO TÍTULO 
 

 

 

 

 
 

Considerando a possibilidade de o leitor articular os diferentes recursos 

semióticos presentes na multimodalidade da manchete e a consequente antecipação 

da informação que “Pão com Ovo”, segundo informa o jornal, é o apelido de um 
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“bandido” que foi preso, cabe agora discorrermos especificamente sobre o papel do 

título neste evento comunicativo. 

Após convertermos as informações do texto sob análise em uma totalidade 

significativa maior, obtivemos S4, a sua macroproposição. Esta, com relação às 

categorias esquemáticas descritas no item C, está especificamente de acordo com o 

conteúdo das categorias lide e evento principal. Por outro lado, já que “Bandido”, 

no subtítulo, é uma recategorização do objeto de discurso “O novo cardápio da 

cadeia: Pão com Ovo”, também se pode afirmar que S4 encontra-se em 

conformidade com o subtítulo. Contudo, o mesmo somente se pode verificar entre 

S4 e o título, via sentido figurado, menos acessível, menos catafórico em relação ao 

conteúdo informacional do corpo do texto, menos relevante (Sperber e Wilson, 

2005), já que requer maior esforço cognitivo. Desta feita, consideramos aqui 

também um dos casos em que a relevância do subtítulo é maior do que a do título, 

sendo este, conforme nossa perspectiva, de acordo com Charaudeau (2010b), uma 

subversão às funções inerentes à categoria título. Assim, a referenciação metafórica 

compõe, no interior de um processo de influência/captação, uma forma de conexão 

com o leitor projetado. 

 

 

TEXTO 3 
 

Reynaldo Gianecchini busca ajuda dos espíritos contra 

câncer 
 

Tratamento é igual ao que seu pai está fazendo para vencer a mesma doença 

 

Na luta contra um câncer no sistema linfático, Reynaldo Gianecchini, de 38 anos, 

estaria fazendo tratamento espiritual com o médium João Berbel, do Instituto de 

Medicina do Além, que fica em Franca, no interior de São Paulo, segundo a revista 

Quem. Diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin de células T no dia 10 de 

agosto, o ator teve alta na sexta-feira do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, 

onde ficou quase um mês internado e fez quimioterapia semana passada.  

O médium é o mesmo que fez uma cirurgia espiritual no pai do galã, Reynaldo 

Cisoto, que também enfrenta um câncer. Em março, Gianecchini acompanhou o pai 

ao Instituto de Medicina do Além. O atendimento no local é composto por consulta 

e cirurgia espiritual. Na consulta, a pessoa recebe a "água com energia" - água 

normal, acrescida de fluidos curadores -, que deve ser ingerida durante uma 

semana. Na semana seguinte, é realizada a cirurgia, através de médiuns 

incorporados. Berbel incorpora o espírito do Dr. Alonso, um médico que viveu no 

século passado. 
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A assessoria de Gianecchini não confirma o tratamento espiritual a que o ator 

estaria se submetendo. "Não temos informação sobre isso e, portanto, não vamos 

falar sobre o assunto", afirmou a assessora. 

Uma pessoa próxima do ator disse à Quem que Gianecchini tem contado com a 

companhia da sua mãe, dona Heloísa. "Ele tem enjoos, alergia pelo corpo e cansaço 

físico, mas seu estado geral é bom. Ele tem muita fé", afirmou a pessoa à revista, 

revelando ainda que o galã está preferindo não receber muitas visitas durante os 

primeiros meses do tratamento: "A família e os amigos estão respeitando muito este 

momento. Estamos todos respirando melhor nesta semana". 

Proteção da tia morta 

Na semana passada, a sensitiva Márcia Fernandes disse ao MEIA HORA que 

Gianecchini está sendo protegido por Eni Gianecchini, sua tia-avó, que morreu em 

dezembro de 2009. Segundo a médium, o espírito da mulher está rejuvenescendo a 

cada dia e vai trazer energias de cura para o sobrinho-neto. 

"Ela me disse: ‘Estou aqui sempre para poder assistir o meu sobrinho querido'", 

contou Márcia, que ainda afirmou que o ator passará por várias cirurgias espirituais 

e começará a apresentar sinais de que está superando a doença em até 30 dias. "A 

tia dele está com médicos astrais que trabalham com energia cósmica. Ele tem fé, 

tem o tempo a favor dele e os melhores doutores, na Terra e no plano espiritual", 

explicou. 

(Meia Hora, 1º de setembro de 2011) 

 

A) TÍTULO: DO TÍTULO AO TEXTO 

Nesta notícia, observamos o emprego do pretérito imperfeito “estaria fazendo” 

como recurso de descomprometimento do autor com o que enuncia, logo na segunda 

linha do corpo do texto. No entanto, veja-se que o título possui um tom de afirmação 

gerado pelo uso da forma verbal “busca”. 

 O médium, que corporificaria o espírito do médico falecido Dr. Alonso, é o 

mesmo que fez o tratamento do pai, que fora acompanhado pelo ator ao local 

denominado Instituto de Medicina do Além, em março. 

 No entanto, a assessoria de Gianecchini não confirmou a afirmação do título. 

Então, qual é a fonte do jornal? Não há fontes de informação determinadas citadas pelo 

jornal, que utiliza a expressão “uma pessoa próxima do ator” em uma referência à 

suposta fonte de informações sobre o estado físico e emocional dele. 

  A única fonte de informação citada na notícia é proveniente de um contato feito 

com uma médium, a “sensitiva” Márcia Fernandes, sobre a qual o jornal não informa 
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pertencer ao Instituto onde supostamente o ator estaria se tratando. E, com base nela, 

sustenta a informação de que seria de uma tia-avó de nome Eni o espírito benfeitor. 

 Então, temos um exemplo de um título, bem como uma notícia, construídos a 

partir de uma hipótese apenas.  

B) PROCESSOS DE REFERENCIAÇÃO 

 As circunstâncias de discurso (CHARAUDEAU, 2010a) que enquadram este ato 

de linguagem evocam o conhecimento (partilhado) de mundo que, contra o câncer, as 

pessoas recorrem à ajuda de (radio/quimio)terapia, ajuda médica. Todavia, o emprego 

do sintagma nominal ajuda dos espíritos, no título, leva-nos a recuperar uma 

qualificação que permeia os julgamentos sociais sobre um tipo de tratamento orientado 

por espíritos: logo entre as pessoas é habitual dizer tratamento alternativo. 

 A adoção de um tratamento espiritual contra o câncer, inimigo a ser vencido, 

denuncia, por vezes, quadros de grande dificuldade na cura da enfermidade. Porém, há 

outro lado, pode significar uma fé religiosa superior à crença na medicina ou até 

mesmo, dada a gravidade da doença, o desespero do paciente. 

 Se procedermos a uma comutação da expressão nominal ajuda dos espíritos, que 

oferece uma categorização primeira do fato, por outra possibilidade de dizer, aliás 

constante no corpo do texto, a saber tratamento espiritual, é-nos possível refletir sobre a 

vaguidade daquela expressão (ajuda dos espíritos), pois ela não delimita a diversidade 

de ramificações de doutrinas espíritas, seja pela ausência de um modificador, seja por 

não estabelecer diálogo com outras expressões que participam de um mesmo campo de 

discurso. Pode-se, com efeito, pensar em várias denominações espíritas, como 

Candomblé, Umbanda, além do Cardecismo, apenas para citar algumas mais 

conhecidas. 

 Por tudo isso, a opção pela expressão sublinhada revela-nos um jogo de 

dramatização do fato porque o aborda pelo viés da emoção (CHARAUDEAU, 2010d; 

EMEDIATO, 2007), dando destaque à fragilidade do ator, que, segundo o título, “busca 

ajuda”. Além disso, acentua essa fragilidade, ao supor a ideia de que Gianecchini não 

busca ajuda dentro de uma suposta racionalidade científica, mas recorre ao domínio 

subjetivo da fé (busca ajuda dos espíritos), do inaudito (CHARAUDEAU, 2010b), 

frequentemente associado ao desespero.  
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 No entanto, no corpo do texto, são construídos outros sentidos, que encontram 

amparo no cotexto e nas sucessivas recategorizações do objeto de discurso introduzido 

no título. 

 A expressão nominal definida, que corresponde à recategorização última do fato 

no corpo do texto, a saber o tratamento espiritual, insere-se num conjunto de expressões 

e de usos que remetem à doutrina cardecista (expressões como “médium”, “água com 

energia” e “plano espiritual” podem ser citadas como exemplo) menos estigmatizada 

socialmente do que as outras supracitadas. No entanto, não foi esse o recorte de sentido 

sugerido pelo jornalista, que estrategicamente mantém no título uma categorização que 

desperta o interesse do público, por mobilizar fenômenos metafísicos de sabor popular. 

 Novamente, vai-se ver, no decorrer deste texto, o processo de estabilização do 

objeto de discurso, primeiramente categorizado no título e recategorizado pelas 

sucessivas realizações no corpo do texto, que balizam as possibilidades de sentido. 

 Assim, a cadeia referencial (RONCARATI, 2010) é, por conseguinte, um 

importante instrumento de visualização deste procedimento. Vejamos: 

 Ajuda dos espíritos (título) – ativação do referente 

 Tratamento (subtítulo) – retomada por encapsulamento 

 Tratamento espiritual (l.2) – retomada por expressão nominal indefinida, 

recategorização do referente 

 Uma cirurgia espiritual (l.7) – retomada expressão nominal indefinida 

 O tratamento espiritual (l.14) – retomada por expressão nominal 

definida, encapsulamento de porção textual do segundo parágrafo 

Com efeito, se o tratamento espiritual a que alude o jornalista fosse associado a 

doutrinas como Candomblé e Umbanda, por exemplo, seria previsível que uma das 

recategorizações fosse “trabalho espiritual” em vez de “tratamento espiritual”. 

Observe-se, então, que “tratamento”, no subtítulo, realiza um encapsulamento 

acerca de informações anteriores contidas no título e no corpo do texto, portanto, 

anafórica e cataforicamente, mas apenas recategoriza a expressão anterior em um nível 

informacional inferior ao da expressão seguinte: “tratamento espiritual”. 

Ademais, as expressões nominais com as quais se procede a evolução do objeto 

de discurso “ajuda dos espíritos” são todas indefinidas. Contudo, após a 
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estabilização/explicitação desse objeto de discurso, e isto se dá precisamente no terceiro 

parágrafo, depois da explicação detalhada do passo a passo do tratamento, ocorre o uso 

da expressão agora definida “o tratamento espiritual”. Assim, neste texto, na trajetória 

percorrida por “ajuda dos espíritos”, coordenaram-se os processos de estabilização e 

definitude. 

Enfim, o objeto de discurso que foi introduzido no título, e que possuía uma 

referência vaga, ambígua, foi sendo reconstruído no desenrolar do texto, de modo a ser 

estabilizado, porque foi dado a ele um sentido mais explícito.  

C) SUPERESTRUTURA ESQUEMÁTICA 

T- Título 

ST- Subtítulo 

L- Lide 

AV- Avaliação 

CS- Consequências 

RV- Reações verbais 

EP- Episódio principal 

C- Contexto 

H- História 

EA- Eventos anteriores 

 

Reynaldo Gianecchini busca ajuda dos espíritos contra câncer (T) 

Tratamento é igual ao que seu pai está fazendo para vencer a mesma doença (ST) 

Reynaldo Gianecchini, de 38 anos, estaria fazendo tratamento espiritual com o 

médium João Berbel, do Instituto de Medicina do Além, que fica em Franca, no 

interior de São Paulo, segundo a revista Quem. (L) 

Reynaldo Gianecchini, de 38 anos, estaria fazendo tratamento espiritual com o 

médium João Berbel, do Instituto de Medicina do Além, que fica em Franca, no 

interior de São Paulo, segundo a revista Quem. (EP) 

Diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin de células T no dia 10 de agosto, o 

ator teve alta na sexta-feira do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde ficou 

quase um mês internado e fez quimioterapia semana passada. (EA) 

Na luta contra um câncer no sistema linfático (...) (CT) 

O médium é o mesmo que fez uma cirurgia espiritual no pai do galã, Reynaldo 

Cisoto, que também enfrenta um câncer. (EA) 

Em março, Gianecchini acompanhou o pai ao Instituto de Medicina do Além. (EA) 

Na luta contra um câncer no sistema linfático, Reynaldo Gianecchini, de 38 anos, 

estaria fazendo tratamento espiritual com o médium João Berbel, do Instituto de 

Medicina do Além, que fica em Franca, no interior de São Paulo, segundo a revista 

Quem. (RV) 

"Não temos informação sobre isso e, portanto, não vamos falar sobre o assunto", 

afirmou a assessora. (RV) 

Uma pessoa próxima do ator disse à Quem que Gianecchini tem contado com a 

companhia da sua mãe, dona Heloísa. "Ele tem enjoos, alergia pelo corpo e 
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cansaço físico, mas seu estado geral é bom. Ele tem muita fé", afirmou a pessoa à 

revista (...) "A família e os amigos estão respeitando muito este momento. Estamos 

todos respirando melhor nesta semana". (RV) 

(...) a sensitiva Márcia Fernandes disse ao MEIA HORA que Gianecchini está 

sendo protegido por Eni Gianecchini, sua tia-avó, que morreu em dezembro de 

2009. Segundo a médium, o espírito da mulher está rejuvenescendo a cada dia e 

vai trazer energias de cura para o sobrinho-neto. (RV) 

"Ela me disse: ‘Estou aqui sempre para poder assistir o meu sobrinho querido'", 

contou Márcia, que ainda afirmou que o ator passará por várias cirurgias espirituais 

e começará a apresentar sinais de que está superando a doença em até 30 dias. "A 

tia dele está com médicos astrais que trabalham com energia cósmica. Ele tem fé, 

tem o tempo a favor dele e os melhores doutores, na Terra e no plano espiritual", 

explicou. (RV) 

Na semana passada, a sensitiva Márcia Fernandes disse ao MEIA HORA que 

Gianecchini está sendo protegido por Eni Gianecchini, sua tia-avó, que morreu em 

dezembro de 2009. Segundo a médium, o espírito da mulher está rejuvenescendo a 

cada dia e vai trazer energias de cura para o sobrinho-neto. (L2) 

 

 

D) ESTRUTURA TEMÁTICA: DO TEXTO AO TÍTULO 

 

 
 

 

Para a análise da relação entre os itens C (superestrutura esquemática) e D 

(estrutura temática), retomemos três dos elementos acima: 

 Reynaldo Gianecchini busca ajuda dos espíritos contra câncer (título) 
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 Reynaldo Gianecchini, de 38 anos, estaria fazendo tratamento 

espiritual com o médium João Berbel, do Instituto de Medicina do 

Além, que fica em Franca, no interior de São Paulo, segundo a revista 

Quem. (lide) 

 

 Reynaldo Gianecchini estaria fazendo tratamento espiritual contra 

câncer. (S3) 

 

Sobre os três elementos, pode-se observar haver maior inter-relação entre 

lide e S3. Ou seja, o título, juntamente com o lide, resumem o tema principal do 

texto. De fato, é possível estabelecer alguma relação entre o título e o lide do texto 

3, no entanto a relação mais direta e explícita ocorre no par lide/S3. 

 Termo a termo, entre título (T) e tema global (S3), podemos tornar mais 

clara essa observação: 

 

 1   2  3  4 

T  

 

S3 

 

 Com base nessa demonstração, a distinção pode ser pautada na comparação 

entre os termos de 3, em que a expressão “tratamento espiritual” constitui repetição 

integral do mesmo termo constante do lide. Já a expressão “ajuda dos espíritos” 

indicaria maior afastamento do título em relação ao corpo do texto e maior grau de 

subjetividade na (re)construção do fato.  

Com efeito, pode-se questionar S3 ter sido inferida diretamente do lide, mas 

o que da mesma forma se permitiria fazer acerca do título. O que não se pode é 

negar esta possibilidade: o percurso do texto ao título na criação dessa última 

categoria. 

 Além do que se discutiu, alguns pontos devem ser acrescidos: 

Reynaldo 

Gianecchini 

Busca ajuda dos 

espíritos 

contra 

câncer 

Reynaldo 

Gianecchini 

estaria 

fazendo 

tratamento 

espiritual 

contra 

câncer 
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 - Na análise das superestruturas esquemáticas (item C), não houve ocorrência da 

categoria Avaliação.   

- A notícia em questão, por mais de uma razão apontada, tais como a construção de 

um título de orientação dramática; a utilização de um tema que por si só envolve 

emoção, pode ser concebida como um recurso estratégico de captação do leitor pelo 

seu potencial efeito patemizador. 

 

TEXTO 4 

 
DEU A LOUCA NO MUNDO 
Barbie ganha vida 
 

Mãe coloca seios falsos em filha de apenas 4 anos 

 

 

Uma americana gerou muita polêmica nos Estados Unidos, ao colocar seios e 

bumbum falsos em sua filhinha de apenas quatro anos, para que a criança 

participasse de prova num concurso de beleza infantil. A ideia da mãe, Lindsay 

Jackson, era fazer a pequena Maddy Jackson parecer a cantora americana Dolly 

Parton. Por isso, deixou a menina com aparência de mulher adulta. 

No concurso, a garotinha também usou uma maquiagem pesada e peruca. Também 

vestiu um tipo de macacão bem justo ao corpo. As imagens foram exibidas em um 

reality show da TV NBC. Lá, eles mostram o dia a dia de crianças que participam 

de competições de beleza. 

Em entrevista à apresentadora do programa, Lindsay disse que isso é normal para 

ela e sua filha e que não vê exagero algum. 

"Para algumas pessoas, é um exagero, mas para nós isso acontece... Quando ela usa 

os seios e o bumbum falsos, ganha um bônus", afirmou. 

Mas nem todos concordam com Lindsay Jackson. Até mesmo o estilista da menina, 

Michael Booth, considera os enchimentos um exagero. 

"Eu não sou um grande fã do equipamento nos seios dela. Ela é muito jovem, mas 

espero que os juízes encarem isso como de bom gosto", disse. 

Alguns grupos chegaram a lançar protestos no Facebook contra as competições, 

ganhando cada dia mais adeptos. 

(Meia Hora, 1º de setembro de 2011) 
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A) TÍTULO: DO TÍTULO AO TEXTO 

O título desta notícia informa algo possivelmente estranho, impossível para o 

quadro de referências sobre o mundo real: a famosa boneca (Barbie) viver. Então, 

supõe-se que o leitor desconsidere esta hipótese de leitura (KLEIMAN, 2008) e procure 

atribuir outro sentido a tal título.  

Não sendo a atribuição de coerência a um enunciado algo uniforme entre as 

pessoas, já que isto envolve todas as experiências vivenciadas por um sujeito, é possível 

o leitor não poder ativar em sua memória a informação de que Barbie é uma boneca ou 

não possuir tal informação. Por outra hipótese, ele pode supor algum tipo de experiência 

científica, mas não a aquisição de vida humana pela boneca. 

É, pois, o subtítulo Mãe coloca seios falsos em filha de apenas 4 anos que vai 

cumprir, no caso desta notícia, a função de comportar mais antecipações ao tema global 

do texto.  

A relação metafórica entre a boneca Barbie e a menina de quatro anos consiste 

na composição de um figurino adulto-ousado em uma criança. Então, a imagem da 

menina travestida de adulta poderia ser relacionada à imagem da boneca Barbie. 

Não se pode, no entanto, dizer que o título cataforiza o cotexto, nos termos de 

Fonseca (1992), pois a relação metafórica distancia uma possível hipótese sobre o que 

se informa, o que gera falta de continuidade temática (KLEIMAN, ibidem, p. 52).  

Enfim, neste contrato de comunicação, o título não seria, então, central do ponto 

de vista informativo. Todavia, cumpre a função de incitar a curiosidade do leitor, isto é, 

ele atenderia ao objetivo da captação (CHARAUDEAU, 2010b). 

B) PROCESSOS DE REFERENCIAÇÃO 

De acordo com os pressupostos adotados nesta tese, uma atividade de 

referenciação ocorre no desenrolar do texto, de modo que um referente não implica a 

coisa extralinguística, por isso em nossa acepção equivale ao termo objeto de discurso, 

que designa o conhecimento atualizado pela junção de forma linguística, conteúdo e 

prática sociocultural (BLIKSTEIN, 2003).  

 Isto posto, Barbie, no título, corresponde a uma primeira categorização do 

referente que, mais adiante, será recategorizado e se desenvolverá, explicitando seu 



169 

 

sentido no corpo do texto. Barbie é uma opção de representação de um estado de coisas 

posta no discurso de acordo com o sentido pretendido pelo enunciador. Trata-se, assim, 

da (re)construção da realidade (BLIKSTEIN, 2003; KOCH & ELIAS, 2008) e, 

sobretudo, da construção da realidade criada no texto. Quer dizer: uma menina de 

quatro anos, com maquiagem pesada, seios e bumbum artificiais, roupa colada e peruca 

foi, conforme o conhecimento enciclopédico ou de mundo do enunciador, designada 

como tal. 

 Esse conhecimento é, em tese, mutuamente compartilhado entre os membros de 

um grupo e, no processo de interação em questão, um conteúdo que fosse julgado pelo 

enunciador como inacessível ao interlocutor seria estrategicamente desprezado, o que 

evidencia a intencionalidade daquela expressão linguística. 

 No corpo do texto, o objeto de discurso é retomado, de modo a ser mantido em 

foco em todo o seu curso, na seguinte cadeia referencial (RONCARATI, 2010): 

 Barbie (título) – ativação do referente  

 sua filhinha de apenas quatro anos (l.2) – retomada por meio de 

expressão nominal definida 

 a criança (l.2/3) – retomada por meio de expressão nominal definida, 

designação hiperonímica 

 a pequena Maddy Jackson (l.4) –  retomada por meio de expressão 

nominal definida, designação hiponímica 

 a menina (l.5) – retomada por meio de expressão nominal definida, 

designação hiperonímica 

 a garotinha (l.7) – retomada por meio de expressão nominal definida 

 (ela) vestiu  (l.8) – retomada por elipse 

 sua filha (l.12) – retomada por expressão nominal definida 

 ela (l.14) – retomada por pronominalização 

 (ela) ganha (l.14) – retomada por elipse 

 da menina (l.15/16) – retomada por expressão nominal definida 

 dela (l.17) – retomada por pronominalização 

 Ela (l.17) – retomada por pronominalização 

No desenvolvimento do texto, as diversas transformações do objeto de discurso 

permitem entrever a orientação argumentativa a ele impressa. Note-se que, em oposição 
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à caracterização sexual exacerbada projetada na menina e consubstanciada pela 

expressão nominal Barbie, opõem-se, em vários momentos do texto, objetos de discurso 

que realçam a inocência da criança.  

Ainda, a categorização Barbie afasta-se de uma maneira sóbria e impessoal de 

dizer, constituindo pistas da subjetividade do enunciador e de sua visão de mundo. Para 

nós, nesse sentido, exemplificam-se a apreensão e a transformação do fato em notícia 

segundo o prisma particular do jornalista. 

Por fim, pode-se contrapor toda a cadeia anafórica construída no corpo do texto 

à introdução do referente no título. Nesse procedimento, poderíamos atribuir ao título a 

tentativa pelo autor de imputar ao caso noticiado certo tom de humor e, também, de 

informalidade, o que não se pode observar nas diversas retomadas textuais. 

C) SUPERESTRUTURA ESQUEMÁTICA 

T- Título 

ST- Subtítulo 

L- Lide 

AV- Avaliação 

CS- Consequências 

RV- Reações verbais 

EP- Episódio principal 

C- Contexto 

H- História 

EA- Eventos anteriores 

 

Barbie ganha vida (T) 

Mãe coloca seios falsos em filha de apenas 4 anos (ST) 

Uma americana gerou muita polêmica nos Estados Unidos, ao colocar seios e 

bumbum falsos em sua filhinha de apenas quatro anos, para que a criança 

participasse de prova num concurso de beleza infantil. (L) 

Uma americana gerou muita polêmica nos Estados Unidos, ao colocar seios e 

bumbum falsos em sua filhinha de apenas quatro anos, para que a criança 

participasse de prova num concurso de beleza infantil. (EP) 

(...) ao colocar seios e bumbum falsos em sua filhinha de apenas quatro anos, para 

que a criança participasse de prova num concurso de beleza infantil. (CT) 

Em entrevista à apresentadora do programa, Lindsay disse que isso é normal para 

ela e sua filha e que não vê exagero algum. 

"Para algumas pessoas, é um exagero, mas para nós isso acontece... Quando ela usa 

os seios e o bumbum falsos, ganha um bônus", afirmou. 

(RV) 

Mas nem todos concordam com Lindsay Jackson. Até mesmo o estilista da menina, 

Michael Booth, considera os enchimentos um exagero. (RV) 

Alguns grupos chegaram a lançar protestos no Facebook contra as competições, 

ganhando cada dia mais adeptos. (CS) 
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D) ESTRUTURA TEMÁTICA: DO TEXTO AO TÍTULO 

 

 

 

 S4, ou a macroestrutura do texto 2, Mãe gerou polêmica ao travestir criança de 

adulta, é contemplada no título em parte pela relação metafórica já apontada 

anteriormente: o fato de Barbie ser a mais famosa representação de bonecas que foge ao 

estereótipo de bonecas-bebê
99

 ou similares, recriando o perfil de uma adolescente ou 

jovem mulher
100

, por um lado e, por outro,  Maddy Jackson ser referenciada como tal, 

recebendo via similitude as características de Barbie.
101

 

Todavia, o fato não esgota sua síntese aí. Não consta do título a participação do 

agente (a própria mãe), que acentua o drama, conforme os fragmentos textuais “Uma 

americana gerou muita polêmica (...)” e também “[a mãe] deixou a menina com 

aparência de mulher adulta” podem demonstrar.   

                                                 
99

 Bonecas que choram, fazem pipi etc. 
100

 Barbie dirige, possui automóvel etc. 
101

 Segundo Garcia (1969, p. 76) a metáfora advém também dessa relação de similitude. 
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 Note-se, ainda, haver maior presença de conteúdo semântico comum entre S4 e 

o subtítulo, portanto este é que seria capaz de resumir o conteúdo da notícia, tal como se 

pode observar em sua relação bastante clara com o lide: o subtítulo subsume-se no lide, 

ou seja, todos os elementos da proposição do subtítulo estão contidos no lide. Veja-se: 

Mãe coloca seios falsos em filha de apenas 4 anos (ST) 

Uma americana gerou muita polêmica nos Estados Unidos, ao colocar seios e 

bumbum falsos em sua filhinha de apenas quatro anos, para que a criança 

participasse de prova num concurso de beleza infantil. (L) 

 

 Dessa forma, a partir da observação do desenvolvimento dessa notícia, da sua 

síntese realizada no lide e da formulação do seu subtítulo, cumpre formularmos uma 

questão que nos parece fundamental: Qual seria a contribuição de “Barbie ganha vida” 

aos sentidos do texto?  

 Primeiramente, nosso movimento de leitura atual é principalmente o inverso, do 

texto ao título, o que pressupomos uma leitura não só do título pelo leitor. Pode-se, 

então, supor que esse seria orientado, no decorrer da notícia, a construir a ideia de que a 

mãe manipularia sua filha, à semelhança de uma criança que brincasse com uma boneca 

pudesse fazer (tirar e pôr roupas, maquiar, pentear os cabelos etc.).  

 O tom de humor que se pode interpretar, como se disse antes, seria motivado 

pelo diálogo deste título com outros inclinados a essa tal proposta. Já o que sobressalta 

aqui, a nosso ver, concentra-se muito mais na possibilidade de o autor tentar oferecer 

uma orientação argumentativa à leitura da notícia. Assim, “Barbie ganha vida” 

constituiria, nesse caso, mais uma crítica do que um deboche, por exemplo. 
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TEXTO 5 

POLÊMICA NA INTERNET                                                                                                                  

Bolina revela bomba sobre ex-Panicats102
 

 
 

 

A ex-peoa teria revelado que algumas das ex-colegas são garotas de programa 

 

Assim que foi eliminada de A Fazenda 4, a ex-panicat Dani Bolina disse que ia 

contar tudo sobre os bastidores do Pânico na TV. E parece que já começou a soltar 

o verbo. Segundo o portal Vírgula, a gata teria revelado em gravação do programa 

Tudo é Possível, da Record, que algumas panicats são garotas de programa.  

Diante da repercussão causada pela informação, que ficou circulando na Internet 

ontem, Dani se manifestou no Twitter. "Fui participar de quadro do Tudo é 

Possível, onde ficamos ligadas à máquina da verdade com o cara que controla! Não 

podemos mentir, senão a máquina acusa a mentira. Foi feita pergunta e eu dei a 

resposta. Em nenhum momento citei que eram panicats atuais e não expus ninguém. 

Existiram muitas meninas que passaram por lá", explicou. 

No fim do mês passado, a ex-panicat afirmou que contaria os segredos do Pânico no 

dia seguinte à sua eliminação da Fazenda. O motivo foi a campanha que teria sido 

feita por seus ex-patrões, que a chamaram de traíra e teriam criado uma corrente 

para sua eliminação. "Vou começar a falar coisas. Não sou baú para guardar 

segredo. Aguardem", postou ela no Twitter, na época. 

Ontem, no microblog, porém, a gata garantiu que não tem nenhum problema com 

ninguém da equipe. "Eu trabalhei sete anos lá. Sou muito grata a tudo o que o Alan 

Rapp (diretor) e o Pânico fizeram por mim! Não tentem inventar histórias e 

                                                 
102

 Panicats são dançarinas do programa Pânico, que é exibido na emissora Rede TV. Dani Bolina, por sua 

vez, foi uma das panicats. 
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distorcer minhas palavras para me jogar contra eles! Aliás, hoje (ontem) já 

conversei com o Alan e o Emílio (Surita). Não temos problema algum! Que fique 

bem claro isso." 

Segundo o blog de Fabíola Reipert, no R7, a equipe do Pânico ficou em pânico 

quando Dani ameaçou contar tudo sobre o programa. De acordo com o blog, o 

diretor da atração teria ligado para Dani e pedido para ela não falar nada. 

‘Bateu saudade do ‘Pânico’ 

A suposta declaração de Dani Bolina não foi bem recebida por Nicole Bahls, que 

dividia o palco do Pânico com a ex-peoa. "Sem comentários. Mas me surpreendeu 

essa acusação. Esse assunto sempre existiu, imaginava que eram boatos e não fatos. 

Acho que bateu saudade do Pânico e, como não tinha como abraçar, apedrejou. Mas 

quanto mais apedrejam mais audiência nos dão, toda semana tem bafão", afirmou.  

Amiga de Dani, Juju Salimeni não levou fé na declaração. "Ela falou isso?! Acho 

difícil, viu? Até vou ligar para ela para conversar", disse a loura ao site Ego.  

Empresário de Jaqueline Khury e de Babi Rossi, Maurício Vaz também não 

aprovou o suposto comentário. "A Dani viajou. Acho que ela está brava porque saiu 

do Pânico e não se deu bem em A Fazenda. Ela está brava e falou coisas sem 

pensar. Pode até ser processada. Posso falar pela Jaque e pela Babi. As duas não 

fazem e nunca fizeram programa. Boto minha mão no fogo", garantiu. 

(Meia Hora, 03/09/2011) 

 

A) TÍTULO: DO TÍTULO AO TEXTO 

No título “Bolina revela bomba sobre ex-Panicats”, observamos o emprego do 

verbo “revelar” no presente do indicativo, referindo-se incisivamente à ação da 

dançarina. Inicialmente, a projeção que se pode fazer a partir desse título é que a notícia 

irá tratar de um fato tido como certo, a revelação, conforme o modo verbal permite 

supor. 

 Todavia, já no subtítulo e no lide, o leitor encontra a primeira pista textual que 

instaura outra expectativa de tratamento da informação: a locução verbal “teria 

revelado”, segundo a qual a ação foi apreendida pelo locutor como incerta. Isto pode ser 

confirmado ainda pela expressão encapsuladora “a suposta declaração de Dani Bolina”, 

no sexto parágrafo, logo após o intertítulo Bateu saudade do Pânico. 
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  Vale retomar o segundo parágrafo da notícia e observar a reprodução do texto 

da dançarina, escrito no twitter, onde relata como aconteceu o fato que gerou a notícia. 

Ela diz que, na sua resposta, não revelou nomes, deixando em aberto a possibilidade de 

se referir a qualquer uma das ex-panicats. 

Assim, ao final da leitura completa do texto, permanecem as seguintes questões: 

a) Dani Bolina teria ou não revelado alguma informação confidencial? O que o jornal 

categoriza como “bomba” (uma informação mais do que extraordinária, até 

escandalosa) no título encontra no texto uma informação que a anaforize de forma 

satisfatória, diante da expectativa que tal expressão produz? 

 Respondemos com um não às duas perguntas. Em relação à primeira, a 

revelação é tratada, no subtítulo e no corpo do texto da notícia, como uma possibilidade, 

o que, para nós, significa a notícia ter sido construída sobre uma hipótese, não sobre um 

fato. Desta feita, em relação à segunda, o sentido que poderíamos depreender do texto 

para a expressão “bomba” corresponderia a algumas ex-panicats serem garotas de 

programa. Contudo, se não é possível afirmar positivamente que houve a revelação, por 

consequência deixa de haver aquilo a que o jornal se refere como “bomba”. 

 

B) PROCESSOS DE REFERENCIAÇÃO 

Além do uso do verbo “revelar” no presente do indicativo (título) e no futuro do 

pretérito (subtítulo e corpo do texto), também é importante a referenciação feita à 

declaração da dançarina, categorizada hiperbolicamente como “bomba”. Assim, a 

cadeia referencial desse objeto de discurso, na apresentação do (talvez) fato pelo jornal, 

contempla uma trajetória em que é modificada a atitude do enunciador diante daquilo 

que enuncia. Veja-se: 

 bomba- introdução do referente, encapsulamento prospectivo (algumas das ex-

colegas são garotas de programa / algumas panicats são garotas de programa:  

porções textuais  que ancoram o encapsulamento) 

 (pel)a informação- encapsulamento com recategorização metadiscursiva 

 A suposta declaração de Dani Bolina- encapsulamento com recategorização 

metadiscursiva avaliativa 
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 o suposto comentário- encapsulamento com recategorização metadiscursiva 

avaliativa 

Note-se que, no título, o jornal apresenta um tom bastante asseverativo com o 

uso de “bomba”, que sofre sucessivas alterações até se tornar cauteloso. Ao final, a 

declaração é, então, já vista avaliativamente como uma suposição. 

A essa alteração na atitude de contemplar o fato corresponde, a nosso ver, o 

processo de estabilização do referente introduzido no título. Decorre que, a expressão 

“bomba” do título seria, assim, um chamariz para aguçar a curiosidade do leitor em 

potencial, intentando torná-lo um leitor efetivo. 

C) SUPERESTRUTURA ESQUEMÁTICA 

T- Título 

ST- Subtítulo 

L- Lide 

AV- Avaliação 

CS- Consequências 

RV- Reações verbais 

EP- Episódio principal 

C- Contexto 

H- História 

EA- Eventos anteriores 

 

Bolina revela bomba sobre ex-Panicats (T) 

A ex-peoa teria revelado que algumas das ex-colegas são garotas de programa (ST) 

 

Assim que foi eliminada de A Fazenda 4, a ex-panicat Dani Bolina disse que ia 

contar tudo sobre os bastidores do Pânico na TV. E parece que já começou a soltar 

o verbo. Segundo o portal Vírgula, a gata teria revelado em gravação do programa 

Tudo é Possível, da Record, que algumas panicats são garotas de programa. (L) 

Segundo o portal Vírgula, a gata teria revelado em gravação do programa Tudo é 

Possível, da Record, que algumas panicats são garotas de programa. (RV) 

(...) Dani se manifestou no Twitter. "Fui participar de quadro do Tudo é Possível, 

onde ficamos ligadas à máquina da verdade com o cara que controla! Não podemos 

mentir, senão a máquina acusa a mentira. Foi feita pergunta e eu dei a resposta. Em 

nenhum momento citei que eram panicats atuais e não expus ninguém. Existiram 

muitas meninas que passaram por lá", explicou. (RV) 

No fim do mês passado, a ex-panicat afirmou que contaria os segredos do Pânico 

(...). "Vou começar a falar coisas. Não sou baú para guardar segredo. Aguardem", 

postou ela no Twitter, na época. (RV) 

Ontem, no microblog, porém, a gata garantiu que não tem nenhum problema com 

ninguém da equipe. "Eu trabalhei sete anos lá. Sou muito grata a tudo o que o Alan 

Rapp (diretor) e o Pânico fizeram por mim! Não tentem inventar histórias e 

distorcer minhas palavras para me jogar contra eles! Aliás, hoje (ontem) já 

conversei com o Alan e o Emílio (Surita). Não temos problema algum! Que fique 

bem claro isso." (RV) 



177 

 

Segundo o blog de Fabíola Reipert, no R7, a equipe do Pânico ficou em pânico 

quando Dani ameaçou contar tudo sobre o programa. De acordo com o blog, o 

diretor da atração teria ligado para Dani e pedido para ela não falar nada. (RV) 

A suposta declaração de Dani Bolina não foi bem recebida por Nicole Bahls, que 

dividia o palco do Pânico com a ex-peoa. "Sem comentários. Mas me surpreendeu 

essa acusação. Esse assunto sempre existiu, imaginava que eram boatos e não 

fatos. Acho que bateu saudade do Pânico e, como não tinha como abraçar, 

apedrejou. Mas quanto mais apedrejam mais audiência nos dão, toda semana tem 

bafão", afirmou. (RV) 

Amiga de Dani, Juju Salimeni não levou fé na declaração. "Ela falou isso?! Acho 

difícil, viu? Até vou ligar para ela para conversar", disse a loura ao site Ego. (RV) 

Empresário de Jaqueline Khury e de Babi Rossi, Maurício Vaz também não 

aprovou o suposto comentário. "A Dani viajou. Acho que ela está brava porque 

saiu do Pânico e não se deu bem em A Fazenda. Ela está brava e falou coisas sem 

pensar. Pode até ser processada. Posso falar pela Jaque e pela Babi. As duas não 

fazem e nunca fizeram programa. Boto minha mão no fogo", garantiu. (RV) 

Assim que foi eliminada de A Fazenda 4, a ex-panicat Dani Bolina disse que ia 

contar tudo sobre os bastidores do Pânico na TV. E parece que já começou a soltar 

o verbo.// No fim do mês passado, a ex-panicat afirmou que contaria os segredos 

do Pânico no dia seguinte à sua eliminação da Fazenda.// Segundo o blog de 

Fabíola Reipert, no R7, a equipe do Pânico ficou em pânico quando Dani ameaçou 

contar tudo sobre o programa. De acordo com o blog, o diretor da atração teria 

ligado para Dani e pedido para ela não falar nada. (EA) 

 

E parece que já começou a soltar o verbo. Segundo o portal Vírgula, a gata teria 

revelado em gravação do programa Tudo é Possível, da Record (...) (C) 
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D) ESTRUTURA TEMÁTICA: DO TEXTO AO TÍTULO 

 

 

 A macroestrutura do texto 5, S3, está de acordo com o conteúdo do lide e do 

subtítulo. No entanto, em relação ao título, a partir de tudo o que já se expôs, 

acreditamos que este propicia antecipações desviantes em relação ao tema.  

 Isto, a nosso ver, está relacionado ao emprego asseverativo que se pode atribuir à 

forma verbal “revela” (no título) e que se modifica nas outras categorias seguintes com 

o emprego modalizado de “teria revelado”, além do uso axiológico de “suposto/a”. 

TEXTO 6 

PLANTÃO DE POLÍCIA                                                                            

Sem gás, CV quer ‘explodir’ Complexo 

 

Irmão de Marcinho VP leva preju na venda de botijões, e tráfico quer retomar 

bocas 

 

A Polícia Militar ocupou por tempo indeterminado os morros do Adeus e da 

Bahiana, vizinhos ao Complexo do Alemão, após os conflitos entre traficantes e a 

Força de Pacificação, na noite de terça-feira. São 120 policiais do 16º BPM (Olaria) 

e do 22º BPM (Maré), que atuam também em 11 pontos ao redor das comunidades.  



179 

 

O Exército reforçou o número de homens com 100 fuzileiros e preparou mais 200, 

que estão à disposição para entrar em ação caso haja necessidade. O Exército 

atribuiu os últimos confrontos no complexo a uma tentativa dos traficantes de 

desestabilizar a Força de Pacificação, que ocupa o local há dez meses. 

Às 19h30 de ontem, barulhos semelhantes a tiros e uma explosão deixou o clima 

tenso. Soldados do Exército fizeram operação pente-fino nas ruas, revistando 

pedestres, motoristas e motoqueiros. Acessos foram vasculhados com a ajuda de 

dois blindados do Exército do tipo Urutu. Barricadas feitas com tampas de bueiros 

na noite anterior foram retiradas. O teleférico passou por inspeção, mas não foi 

detectado dano. 

O general do Exército Adriano Pereira Júnior, do Comando Militar do Leste, 

atribuiu o ataque à divulgação do prolongamento do tempo em que o Exército 

permanecerá no complexo. "Foi divulgado que o Exército vai permanecer no local 

até junho, e as ações que estão ocorrendo é uma reação à essa notícia", ressaltou.  

A informação de que a reação dos criminosos foi motivada também pelo 

fechamento de uma revenda de gás clandestina, que pertenceria ao irmão do 

traficante Marcinho VP, também é uma das hipóteses, mas a polícia ainda não 

confirmou o motivo. 

Meia Hora, 08 de setembro de 2011. 

 

A) TÍTULO: DO TÍTULO AO TEXTO 

 Temos nesta notícia o relato de um evento, que é a ocupação do Complexo do 

Alemão pela Polícia Militar e pelo Exército em decorrência dos conflitos entre 

traficantes e a Força de Pacificação, na terça-feira, dia 06/09/2011.  

Mas veja-se que o título “Sem gás, CV quer ‘explodir’ Complexo” remete a uma 

hipótese de que o CV (Comando Vermelho) estaria agindo em retaliação ao fechamento 

de uma revendedora de gás. Observe-se, no último parágrafo, o uso do futuro do 

pretérito “pertenceria”, evidenciando, pela modalização do enunciado, a falta de 

compromisso do enunciador com o enunciado; posteriormente, a sua clara confirmação: 

“é uma das hipóteses”. No entanto, o emprego desse tempo verbal e seu posterior efeito 

se opõem ao infinitivo “quer” do título, que realiza uma afirmação.  

Já outra hipótese explicativa para os eventos na comunidade, mais 

fundamentada, cuja fonte inclusive foi citada, é a de que, segundo o general Adriano 
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Pereira Junior, os conflitos se deram após a divulgação da permanência prolongada do 

exército no local, mas esta não foi preferida na composição do conteúdo do título. Em 

relação a isso, diversas explicações teóricas foram oferecidas, tanto por Charaudeau 

(2010b) quanto por Amaral (2006). Segundo eles, neste contrato de comunicação do 

jornalismo popular, as estratégias de dramatização figuram como elemento de satisfação 

das preferências deste perfil de leitor, que aceita (ou prefere) a apreensão do fato por um 

olhar mais subjetivo do redator, sobretudo quando este incorpora em seu discurso 

elementos advindos do grupo ao qual se dirige. Daí, nesse sentido, pensarmos títulos 

assim caracterizados como um espaço de construção de credibilidade. 

 Dos cinco parágrafos da notícia, apenas o último (e menor) desenvolve o 

subtítulo
103

, uma hipótese sequer confirmada pela polícia e sem indicação da fonte de 

informação, mas não desenvolve o título. 

 Destaque-se no título a associação entre as palavras “gás” e “explodir”, que faz 

ativar na memória do leitor a informação de que “gás explode”. Assim, por decorrência, 

a primeira hipótese de leitura (KLEIMAN, 2008) que o leitor poderá fazer é a de que se 

trata de uma explosão. Essa hipótese poderia ser substituída por outra, após a leitura do 

subtítulo Irmão de Marcinho VP leva preju na venda de botijões, e tráfico quer 

retomar bocas, mas isso poderia, da mesma forma, não ser possível, visto que há 

poucos elementos informativos que destituíssem aquela primeira hipótese – da 

explosão, de fato. 

 O termo ‘explosão’ no título cataforiza (FONSECA, 1992) o trecho “(...) 

barulhos semelhantes a tiros e uma explosão deixou o clima tenso.” , sendo 

anaforizado especificamente pelo sintagma nominal “uma explosão”, único e 

restrito ponto de apoio cotextual à interpretação sugerida pelo título da notícia. 

  

B) PROCESSOS DE REFERENCIAÇÃO 

Como já dissemos, o jornal Meia Hora noticia fatos locais da comunidade 

carioca. Alguns lugares e personagens estão recorrentemente nas páginas, por exemplo, 

favelas e morros famosos do Complexo do Alemão, na Zona Norte da cidade; 

determinados grupos de pessoas famosas, como jogadores, artistas, traficantes etc. 

                                                 
103

 Ver integralmente texto 1. 
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 No título do texto, objetos de discurso como CV e Complexo são introduzidos 

por meio do processo de redução (CARNEIRO, 2001, p. 130), que solicita do 

interlocutor a realização de um procedimento veloz de ativação da informação.  

A opção pela sigla CV, no lugar da expressão nominal completa “Comando 

Vermelho”, indica a familiaridade do tema na mídia e, por decorrência, maiores 

possibilidades de interpretação para o interlocutor. Ou seja, à ocorrência de siglas nesses 

contextos corresponde um conteúdo informal e simples ao interlocutor. Ao contrário, a 

adoção de uma expressão maior ou forma mais complexa denotaria supostamente maior 

complexidade temática.  

Também, a estratégia de redução da forma Complexo do Alemão, veja-se no 

título: “CV quer ‘explodir’ Complexo”, evidencia a recursividade do tópico no jornal, 

bem como a fácil acessibilidade do referente pelo interlocutor. Assim, em vez de o autor 

apresentar uma forma reduzida como retomada de um antecedente maior ou mais 

completo, observa-se que é construído o caminho inverso, do menor (forma reduzida) 

ao maior (forma ampliada): 

A Polícia Militar ocupou por tempo indeterminado os morros do Adeus e da 

Bahiana [sic], vizinhos ao Complexo do Alemão, após os conflitos entre traficantes 

e a Força de Pacificação, na noite de terça-feira.  

 

 CV e Complexo traduzem ainda o tom de informalidade na construção do título, 

que se verifica em maior grau que no corpo do texto, tese que se pode reforçar com o 

argumento de que é no corpo do texto que consta a ampliação do antecedente 

Complexo, pois é habitual a forma ampliada, por ser menos íntima, indicar maior 

formalidade: FHC ou, mais formalmente, Fernando Henrique Cardoso; Lula ou Luiz 

Inácio Lula da Silva, por exemplo. 

 Para efeito de demonstração da informalidade do título, pode-se, com efeito, 

sublinhar a metáfora conceitual (LAKOFF & JOHNSON, 2002[1980]) “explodir”. No 

universo conceitual, luta e combate estão associados a explosão, estouro. Daí, é comum 

ouvir-se “Estourou a luta.”, “Explodiu o combate.”. Ambos estão ainda associados a 

guerra, então são comuns enunciados como Os gerentes estão guerreando. 

 No título em questão, explodir, de acordo com o corpo do texto, refere-se ao 

confronto entre a Força de pacificação e os componentes do Comando Vermelho, 



182 

 

chefiados por Márcio dos Santos Nepomuceno, chefe da facção criminosa. Trata-se, 

portanto, de uma maneira ordinária de dizer, uma metáfora cotidiana (idem, ibidem), 

condizente à proposta de informalidade do jornal. 

C)  SUPERESTRUTURA ESQUEMÁTICA 

T- Título 

ST- Subtítulo 

L- Lide 

AV- Avaliação 

CS- Consequências 

RV- Reações verbais 

EP- Episódio principal 

C- Contexto 

H- História 

EA- Eventos anteriores 

 

Sem gás, CV quer ‘explodir’ Complexo (T) 

Irmão de Marcinho VP leva preju na venda de botijões, e tráfico quer retomar 

bocas (ST) 

A Polícia Militar ocupou por tempo indeterminado os morros do Adeus e da 

Bahiana [sic] (L) 

O Exército atribuiu os últimos confrontos no complexo a uma tentat iva dos 

traficantes de desestabilizar a Força de Pacificação, que ocupa o local há dez 

meses. (RV) 

A Polícia Militar ocupou por tempo indeterminado os morros do Adeus e da 

Bahiana [sic] (CS) 

Às 19h30 de ontem, barulhos semelhantes a tiros e uma explosão deixou o clima 

tenso. Soldados do Exército fizeram operação pente-fino nas ruas, revistando 

pedestres, motoristas e motoqueiros. Acessos foram vasculhados com a ajuda de 

dois blindados do Exército do tipo Urutu. (EP) 

O general do Exército Adriano Pereira Júnior, do Comando Militar do Leste, 

atribuiu o ataque à divulgação do prolongamento do tempo em que o Exército 

permanecerá no complexo. "Foi divulgado que o Exército vai permanecer no local 

até junho, e as ações que estão ocorrendo é uma reação à essa notícia", ressaltou. 

(RV) 

(...) após os conflitos entre traficantes e a Força de Pacificação, na noite de terça-

feira. (EA) 
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D) ESTRUTURA TEMÁTICA: DO TEXTO AO TÍTULO 

 

 

 

  O conteúdo desenvolvido na notícia trata da ocupação da Polícia Militar no 

Complexo do Alemão. Em relação à superestrutura textual, pode-se observar que a 

categoria lide coincide com a categoria consequências, sendo, pois, o conteúdo desta 

última alçado a fato principal do texto. 

 Já o que se pode ver no subtítulo é uma consequência da ocupação da Força de 

Pacificação (FP), visto que, por decorrência de tal ocupação, as “bocas” (local onde 

traficantes vendem drogas) foram desativadas e ainda a revendedora clandestina de gás 

de um dos bandidos fora fechada. Por essa razão, houve conflitos entre traficantes e a 

FP. Então, o que o subtítulo faz é contextualizar o fato ou informar antecedentes 

imediatos do assunto principal (S3). Além disso, talvez e principalmente, a função do 

subtítulo seja a de explicar o título, uma vez que se pode afirmar que seus conteúdos se 

assemelham. Veja-se: 

TÍTULO Sem gás CV quer ‘explodir’ 

Complexo 

SUBTÍTULO Irmão de Marcinho VP leva preju na 

venda de botijões 

tráfico quer retomar bocas 
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 Veja-se que a primeira proposição do subtítulo, Irmão de Marcinho VP leva 

preju na venda de botijões, desenvolve a expressão adverbial “Sem gás” e a 

segunda proposição do subtítulo, tráfico quer retomar bocas, pode ser 

compreendida como uma especificação da proposição “CV quer ‘explodir’ 

Complexo”. Ou seja, “explodir” o Complexo corresponderia a iniciar uma guerra na 

localidade. 

 Quanto ao título, segundo os objetivos de nossa pesquisa, é importante destacar 

que atende em primeiro lugar a um objetivo de apelo à atenção do leitor. Por outro lado, 

ao subtítulo, por ser um espaço onde a inventividade seja reduzida e por possibilitar 

mais ligações com o corpo texto, acredita-se ser reservado o papel de fazer referência 

mais precisa aos assuntos da notícia.  

TEXTO 7  

 

PLANTÃO DE POLÍCIA 

Luan Santana morto a tiros 
 

 

Xará do cantor levou um balaço na cabeça e outro na perna 

 

 

Atingido por um ‘meteoro' de tiros, o xará do cantor sertanejo Luan Santana foi 

assassinado na madrugada de domingo, na periferia de Apucarana, no Paraná. Luan 

Santana Antunes, 19 anos, foi executado com quatro tiros - um na cabeça, dois nas 

costas e outro na perna esquerda - no bairro Jardim Ponta Grossa. 

O crime ocorreu por volta das 4h, na esquina das ruas Castro Alves e Pato Branco. 

O corpo do jovem estava caído ao lado de um televisor de 42 polegadas.  

Dependência química 

Segundo a polícia, o aparelho de TV encontrado ao lado da vítima pode ser dos 

próprios familiares. De acordo com parentes de Luan Santana, ele era dependente 

químico e tinha dívidas com traficantes de crack da região. Ainda segundo alguns 

familiares do rapaz, no final do ano passado, o homônimo do cantor foi preso sob a 

acusação de furto. 

O autor do assassinato fugiu logo após o crime, sem ser identificado por 

testemunhas. Apesar da informação de que o rapaz teria dívida com traficantes da 

região, a polícia local ainda não tem pistas do criminoso. 

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local, 

onde constatou óbito por disparos de arma de fogo.  

O crime aconteceu a 65 km de Maringá, uma das principais cidades do Paraná. 

Até o aniversário é próximo 
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"Não deu tempo. Ele era viciado em drogas, e os traficantes já tinham ido na casa 

dele para cobrá-lo. Além disso, meu neto havia denunciado uns bandidos à polícia, 

e eles tinham jurado vingança. Tentei tirá-lo da droga, mas não deu tempo", 

lamentou a aposentada Maria Cecília Gervásio Santana, avó de Luan Santana 

Antunes, enquanto aguardava liberação do corpo no IML. 

Homônimo do cantor sertanejo Luan Santana, a vítima nasceu no mesmo mês do 

cantor, só que um ano depois, em 3 de março de 1992. O Luan Santana artista e 

famoso é de 13 de março de 1991. 

(Meia Hora, 1º de dezembro de 2011) 

 

A) TÍTULO: DO TÍTULO AO TEXTO  

Esta notícia, diferente das anteriores, possui um título que antecipa o tema, do 

ponto de vista de quem a produziu. O problema situa-se no processo de interpretação 

(na interpretação que incita), visto que os leitores possivelmente poderão realizar 

antecipações acerca de Luan Santana, a vítima, ser o famoso cantor sertanejo. Assim, o 

título é impactante para quem o lê, possui potencial patemizador (CHARAUDEAU, 

2010d; EMEDIATO, 2007), pois as imagens e informações constantes de pessoas 

públicas criam um efeito de intimidade em relação a elas, ou seja, uma notícia de morte 

de alguém “conhecido” por assassinato sensibiliza e vende jornal.  

Assim, é muito comum nas mídias o emprego direto do nome do artista, quando 

é famoso
104

, sem a necessidade de especificar sua especialidade, visto que a informação 

está em permanente ativação na memória das pessoas em geral, por estar 

constantemente em evidência. 

Ocorre que não se trata da morte do cantor, como por hipótese faria pensar o 

título, mas a de um quase homônimo, o que confere ambiguidade ao título. 

Assim, Luan Santana Antunes, a vítima, teve sua morte, um crime que 

aconteceu no Paraná, retratada em um jornal carioca, que recorrentemente enfatiza fatos 

locais, apenas por possuir o mesmo nome do cantor.  

 

B) PROCESSOS DE REFERENCIAÇÃO 

                                                 
104

 Cf. o título do texto 3. 
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O encadeamento anafórico (RONCARATI, 2010) que se desenvolve no texto 4 

assume uma importância crucial, pois é a partir dele que o objeto de discurso Luan 

Santana vai sendo explicitado e a ambiguidade estratégica  do título resolvida. 

 Já no subtítulo, a expressão nominal definida Xará do cantor inicia esse 

processo, que ocorre por meio do acréscimo de novas informações à informação do 

título. Assim, dá-se a reconstrução do objeto de discurso, seu processo de estabilização. 

Entretanto, ressalte-se que o termo “xará” não é propriamente elucidativo porque pode 

ainda ser usado na acepção de amigo “meu xará”, do que admitimos a possibilidade de o 

leitor, neste momento, poder gerar novas hipóteses a serem confirmadas pela leitura 

completa da notícia. Ou seja, mesmo o conjunto título e subtítulo pode ser incompleto, 

do ponto de vista das possíveis inferências que o leitor ativa para completá-lo; será, 

pois, com a leitura completa do texto que  se poderá confirmar/descartar as hipóteses 

iniciais. 

 No corpo do texto temos, primeiramente, uma nova expressão nominal definida 

que recategoriza o objeto de discurso Luan Santana. Tal expressão: o xará do cantor 

sertanejo Luan Santana tende a ser esclarecedora, por atribuir certos sentidos até o 

momento não associados àquele objeto de discurso e, sobretudo, reduzir a possibilidade 

de referenciação equivocada ao cantor. Assim, vai sendo estabilizado o objeto de 

discurso, visto que as informações surgem mais precisas no texto, a exemplo de 

homônimo do cantor (L. 13/14) e de Homônimo do cantor sertanejo Luan Santana (L. 

29), onde já se oferecem ao leitor elementos de maior “precisão” referencial. De fato, se 

o título contivesse uma expressão como a última, sua clareza seria beneficiada, porém 

supõe-se que ele aguçaria menos a curiosidade do leitor. 

Outro fato importante é que, quanto mais se estabiliza o objeto de discurso, 

maior grau de formalismo adquire a expressão, como se pode observar na passagem do 

núcleo “xará” a “homônimo”, o que projeta no título a ideia de ser um espaço de 

criação, desencadeador do “sentir”, sendo, pois, um lugar de captação. 

Adicionalmente, vale retomar o procedimento de recategorização Xará do 

cantor (subtítulo), que denuncia a dubiedade estratégica do título. Como explicar a 

definitude de (d)o cantor? 
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Veja-se que o subtítulo pressupõe a ativação do referente Luan Santana (o 

cantor). Por essa razão, ainda que não tenha sido citado, introduzido no título, recebeu 

um tratamento de retomada como se já o tivesse sido, visto que, na verdade, Luan 

Santana no título foi clandestinamente sugerido ao leitor como a referida possibilidade 

de ativação de informação conhecida, dada, acessível. Por essa hipótese é que Xará do 

cantor não pode ser interpretada como introdução de referentes, mas sim de retomada 

(CAVALCANTE, 2011). 

 

C) SUPERESTRUTURA ESQUEMÁTICA 

T- Título 

ST- Subtítulo 

L- Lide 

AV- Avaliação 

CS- Consequências 

RV- Reações verbais 

EP- Episódio principal 

C- Contexto 

H- História 

EA- Eventos anteriores 

 

Luan Santana morto a tiros (T) 

Xará do cantor levou um balaço na cabeça e outro na perna (ST) 

 

Atingido por um ‘meteoro' de tiros, o xará do cantor sertanejo Luan Santana foi 

assassinado na madrugada de domingo, na periferia de Apucarana, no Paraná. Luan 

Santana Antunes, 19 anos, foi executado com quatro tiros - um na cabeça, dois nas 

costas e outro na perna esquerda - no bairro Jardim Ponta Grossa. (L) 

Luan Santana Antunes, 19 anos, foi executado com quatro tiros - um na cabeça, 

dois nas costas e outro na perna esquerda - no bairro Jardim Ponta Grossa. (EP) 

(...) ele era dependente químico e tinha dívidas com traficantes de crack da região. 

(EA) 

(...) no final do ano passado, o homônimo do cantor foi preso sob a acusação de 

furto. (EA) 

Segundo a polícia, o aparelho de TV encontrado ao lado da vítima pode ser dos 

próprios familiares. (RV) 

De acordo com parentes de Luan Santana, ele era dependente químico e tinha 

dívidas com traficantes de crack da região. Ainda segundo alguns familiares do 

rapaz, no final do ano passado, o homônimo do cantor foi preso sob a acusação de 

furto. (RV) 

"Não deu tempo. Ele era viciado em drogas, e os traficantes já tinham ido na casa 

dele para cobrá-lo. Além disso, meu neto havia denunciado uns bandidos à polícia, 

e eles tinham jurado vingança. Tentei tirá-lo da droga, mas não deu tempo", 

lamentou a aposentada Maria Cecília Gervásio Santana, avó de Luan Santana 

Antunes, enquanto aguardava liberação do corpo no IML. (RV) 

O crime ocorreu por volta das 4h, na esquina das ruas Castro Alves e Pato Branco. 

O corpo do jovem estava caído ao lado de um televisor de 42 polegadas. (CT) 
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D) ESTRUTURA TEMÁTICA: DO TEXTO AO TÍTULO 

 

 
 

 

 

 

 Após a leitura da notícia, cabe refletirmos se o que se noticia no texto 4 é o 

assassinato de uma pessoa ou de um homônimo do cantor Luan Santana. 

 Segundo a análise da macroestrutura dessa notícia, o seu tema (S2) 

corresponde à segunda opção, representada no subtítulo Xará do cantor levou um 

balaço na cabeça e outro na perna. Isto porque diversas passagens do corpo do 

texto, sobretudo no lide e no fechamento da notícia, enfatizam essa proposta. 

 Assim, após a leitura da notícia, pode-se dizer mais uma vez que é o 

subtítulo que contém o seu tema global. Nesse sentido, o título novamente aponta 

para um sentido que não é o principal, mas que trata de uma possibilidade apenas 

provisória de interpretação a ser desvendada pelo leitor, solucionada, como se fosse 

um enigma. 

  

TEXTO 8 

 
MUDANÇA NA TELINHA 

Fátima abandona Bonner e vai fazer programa 
 

Apresentadora mais amada do Brasil deixa bancada do ‘JN’ para comandar 

novo programa da Globo 
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Após 14 anos à frente da bancada do Jornal Nacional, Fátima Bernardes vai deixar 

o telejornal da Globo. Na próxima segunda-feira, a jornalista passará o posto para 

Patrícia Poeta, que atualmente comanda o Fantástico. O dominical, por sua vez, 

ficará sob responsabilidade de Renata Ceribelli, que já faz parte da equipe do  

programa, ao lado de Zeca Camargo e Tadeu Schmidt. 

Fátima garante que não está "se aposentando"- a jornalista, uma das mais queridas 

do Brasil, vai ganhar um programa próprio, todo elaborado por ela. "Sempre tive 

vergonha de falar sobre o meu sonho. Queria ter um programa meu, fazer algo que 

eu me sentisse bem. Tinha medo de sugerir, porque sabia que era uma coisa muito 

difícil abrir espaço na grade da Globo. Estou aqui com o coração aberto e feliz. 

Nunca deixaria o JN porque estou cansada. Corro para caramba, trabalho, tenho três 

filhos. Disposição não falta. Pediria um mês de férias, sei lá.” 

Se alguém pedir para sair do maior telejornal da emissora para descansar, merece 

ser internado", afirmou a mulher de William Bonner, durante a coletiva de imprensa 

que anunciou as mudanças, ontem. 

Segundo o portal IG, a saída da jornalista do Jornal Nacional acontece durante 

boatos de uma suposta crise no casamento dela com Bonner. Fátima, no entanto, 

desconversa. "Nunca deixaria o JN se não tivessem aprovado o meu programa. 

Nunca vi Bonner e eu como um casal ao vivo. Ele é um parceiro com quem eu tive 

uma cumplicidade profissional. Nunca deixei um problema pessoal atrapalhar nosso 

desempenho no trabalho", disse. 

Editor-chefe do JN, Bonner confessou que se assustou com a decisão da esposa. 

"Quando a Fátima me contou, eu agi com naturalidade e gritei: ‘Mas por quê?'. 

Tomei um susto absurdo. Acho que, na segunda-feira, quando ela se despedir, vou 

cair no choro. Sou muito chorão", brincou. 

(Meia Hora, 02 de dezembro de 2011) 

 

A) TÍTULO: DO TÍTULO AO TEXTO 

Este título é construído, de modo ambíguo, com uma oração complexa que sugere 

duas proposições falsas
105

, que analisaremos em separado:  

a) Fátima abandona Bonner gera a interpretação de que, pelo fato de Fátima e 

[Willian] Bonner serem casados, o sentido do verbo “abandonar” remete à 

separação do casal. 

b) Vai fazer programa joga com a polissemia do substantivo “programa”
106

, que 

pode, conforme o contexto, significar encontro sexual, oferecendo, assim, a 

possibilidade de leitura de que a apresentadora teria mudado de profissão. 

                                                 
105

 Como a análise mostra, não recorremos a um estudo lógico-semântico do título. Os termos 

“verdadeiro/falso” dizem respeito tão-somente à relação da assertividade com o co(n)texto. 
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O subtítulo, no entanto, desconstrói a sugestão, a hipótese ou corrige a falsidade 

do título. Nele, Fátima não mais “abandona Bonner”, mas sim “deixa a bancada do 

Jornal Nacional” (JN). Com a mesma fórmula, não mais para “fazer programa”, porém 

para “comandar novo programa da Globo”. Mudança tal que provoca toda uma 

restrição na coerência global do texto, extirpando as possibilidade anteriores: separação 

do casal e mudança de profissão. 

Assim, desfeita a ambiguidade já no subtítulo, fica para o leitor a notícia, cujo 

desenvolvimento tópico não corrobora os sentidos supostamente propostos pelo título. 

O corpo do texto, dessa forma, inscreve-se contra a (possível) afirmação do título, que, 

por essa via, torna-se irônico. Necessariamente irônico, para não se tornar falso. 

B) PROCESSOS DE REFERENCIAÇÃO 

O texto se organiza em torno de duas principais cadeias referenciais:  

 

CADEIA 1 

 

Programa – introdução do referente 

 

novo programa da Globo – 

recategorização do referente, retomada 

por expressão nominal definida 

 

um programa próprio – retomada por 

expressão nominal indefinida 

 

um programa meu – retomada por 

expressão nominal indefinida 

 

o meu programa – retomada por 

expressão nominal definida 

CADEIA 2 

 

o telejornal da Globo – introdução do 

referente 

 

o JN – retomada por expressão nominal 

definida 

 

do maior telejornal da emissora – 

retomada por expressão nominal definida 

 

o JN – retomada por repetição literal 

 

 Essas cadeias constituem dois importantes núcleos de informação do texto:  

a) primeiro porque, via metonímia (Bonner por JN
107

), o título faz alusão à saída da 

apresentadora do Jornal Nacional, o que possui seu desenrolar no corpo do texto, 

                                                                                                                                               
106

 De acordo com Santos (2001, p. 820), Dicionário Essencial da Língua Portuguesa, um dos sentidos 

para esta palavra é “encontro sexual”. 
107

 Considere-se o paralelismo semântico, Jornal Nacional – Novo programa da Globo e Bonner – colega 

de bancada. 
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opondo-se ao novo programa televisivo de Fátima Bernardes. No entanto, Bonner é 

também um objeto de discurso que será desenvolvido no texto.  

b) segundo porque a ambiguidade do objeto de discurso programa necessita ser 

corrigida, por isso ele deverá ser mantido em foco para ter seu sentido (re)construído 

pelas sucessivas recategorizações. 

 Confrontando a referenciação programa, feita no título, à sua primeira 

ocorrência no corpo do texto, observamos, nesta última, o emprego do artigo indefinido 

na expressão um programa próprio. Poder-se-ia pensar na introdução de um objeto de 

discurso que constituísse informação nova, do ponto de vista da produção. Seria, caso se 

tratasse mesmo de programa sexual. Mas tal hipótese apenas foi ironicamente sugerida 

por meio de um duplo sentido decorrente da construção frasal, então um programa 

próprio figura como elemento evolutivo da cadeia referencial, cuja introdução se deu no 

título. Sua função é, pois, a de redirecionar os sentidos antes permitidos aos leitores, o 

que justifica, inclusive, a presença do indefinido em um procedimento de referenciação 

anafórica. 

 No contínuo, encontramos, no discurso reportado da apresentadora, um exemplo 

canônico de introdução por indefinido e retomada por definido – um programa meu > o 

meu programa.  Ocorre que os dois objetos de discurso da fala da apresentadora 

inserem-se na cadeia textual especificadora do sentido de programa. 

 A cadeia 2 trabalha, de fato, parte da notícia na sua trajetória: a saída da 

apresentadora do Jornal Nacional. Dessa forma explicita-se, textualmente, a dissolução 

entre Fátima e Bonner acontecer no campo profissional, e não no íntimo, ou seja, não 

seria ao marido que ela deixaria.  

 Aliás, o objeto de discurso Bonner participa de uma cadeia híbrida 

(RONCARATI, 2010): Bonner como chefe e Bonner na qualidade de marido, conforme 

as duas expressões nominais que seguem, editor-chefe do JN e um parceiro.   

É ainda citado, indiretamente, como marido em outra cadeia, que constrói a 

imagem de Fátima como profissional e esposa, simultaneamente . Veja-se, por exemplo: 

a jornalista do Jornal Nacional e a mulher de William Bonner.  
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Retomando, pode-se resumir dizendo que o texto operou com alguns sentidos 

em oposição: Programa versus Novo programa; Bonner-chefe versus Bonner-marido e 

Fátima-profissional versus Fátima-esposa. Para melhor visualizar essas oposições, 

assim as separamos: 

LADO A (credibilidade) 

 

Novo programa 

Bonner-chefe 

Fátima-jornalista 

LADO B (captação) 

 

Programa 

Bonner-marido 

Fátima-esposa 

 

Onde: 

a) No lado A, temos a (suposta) objetividade que participa do universo 

referencial da notícia;  

b) No lado B, a subjetividade, o drama pessoal (AMARAL 2006), sugerido 

como hipótese furtiva  de leitura, mas que é atraente para o público do jornal 

e se inscreve  no conjunto de elementos que constroem a credibilidade do 

jornal (CHARAUDEAU, 2010b). 

 

C)  SUPERESTRUTURA ESQUEMÁTICA 

T- Título 

ST- Subtítulo 

L- Lide 

AV- Avaliação 

CS- Consequências 

RV- Reações verbais 

EP- Episódio principal 

C- Contexto 

H- História 

EA- Eventos anteriores 

 

Fátima abandona Bonner e vai fazer programa (T) 

Apresentadora mais amada do Brasil deixa bancada do ‘JN’ para comandar novo 

programa da Globo (ST) 

Após 14 anos à frente da bancada do Jornal Nacional, Fátima Bernardes vai deixar 

o telejornal da Globo. Na próxima segunda-feira, a jornalista passará o posto para 

Patrícia Poeta, que atualmente comanda o Fantástico. (L) 

Fátima Bernardes vai deixar o telejornal da Globo. (EP) 

Fátima garante que não está "se aposentando"- a jornalista, uma das mais queridas 

do Brasil, vai ganhar um programa próprio, todo elaborado por ela. "Sempre tive  

vergonha de falar sobre o meu sonho. Queria ter um programa meu, fazer algo que 
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eu me sentisse bem. Tinha medo de sugerir, porque sabia que era uma coisa muito 

difícil abrir espaço na grade da Globo. Estou aqui com o coração aberto e feliz. 

Nunca deixaria o JN porque estou cansada. Corro para caramba, trabalho, tenho 

três filhos. Disposição não falta. Pediria um mês de férias, sei lá.” (RV) 

Se alguém pedir para sair do maior telejornal da emissora para descansar, merece 

ser internado", afirmou a mulher de William Bonner (...) (RV) 

Segundo o portal IG, a saída da jornalista do Jornal Nacional acontece durante 

boatos de uma suposta crise no casamento dela com Bonner. (RV) 

"Nunca deixaria o JN se não tivessem aprovado o meu programa. Nunca vi Bonner 

e eu como um casal ao vivo. Ele é um parceiro com quem eu tive uma 

cumplicidade profissional. Nunca deixei um problema pessoal atrapalhar nosso 

desempenho no trabalho", disse. (RV) 

Editor-chefe do JN, Bonner confessou que se assustou com a decisão da esposa. 

"Quando a Fátima me contou, eu agi com naturalidade e gritei: ‘Mas por quê?'. 

Tomei um susto absurdo. Acho que, na segunda-feira, quando ela se despedir, vou 

cair no choro. Sou muito chorão", brincou. (RV) 

 

  

D) ESTRUTURA TEMÁTICA: DO TEXTO AO TÍTULO 

 

 

 

 Ao cotejarmos S2 e o lide, poderemos observar que não há incongruência 

entre eles. O mesmo se pode dizer entre S2 e o subtítulo, no entanto, dado o que já 

se considerou sobre a construção do título e a hipótese de leitura sugerida nele ao 

leitor, entre título e S2 há um distanciamento tal que se poderia afirmar a notícia 

tratar de um assunto e o título informar outro. 
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 A aproximação entre S2 e o subtítulo e seu distanciamento em relação ao 

título pode ser vislumbrada também pela seleção lexical adotada nas categorias pré-

textuais (T e ST) como um reflexo da intencionalidade subjacente ao título. 

 Veja-se que, diferentemente da utilização do verbo fazer no título, “Fazer 

programa”, no subtítulo, optou-se pelo verbo comandar, “comandar novo 

programa”. Procedimento semelhante a este último é observado em relação à 

apresentadora Patrícia Poeta, que “comanda o Fantástico” e, diferentemente, não faz 

o Fantástico*.  

É, pois, com este sentido de comandar, conduzir, estar à frente, que o fato é 

desenvolvido no texto e nele noticiado. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O contato com as notícias publicadas no jornal Meia Hora motivou, desde o 

início, inquietações acerca da produção/ interpretação dos seus títulos. Assim, partindo 

do pressuposto de que o título não comporta a macroestrutura semântica da notícia, ou 

que permite margem para uma interpretação desviante, questionamos a sua tradicional 

funcionalidade como categoria responsável pelas instruções de antecipação da referida 

macroestrutura.  

De um ponto até outro, mobilizamos várias reflexões, a partir das quais 

concluímos que a função do título neste contrato de comunicação está muito mais 

associada à visada de captação do leitor do que à composição de uma categoria 

esquemática responsável pela antecipação da macroestrutura semântica da notícia.  

De acordo com nosso estudo, esse papel do título envolveu um conjunto de 

estratégias de dramatização, já fixadas como marca/característica desse jornal, do seu 

estilo de apresentar os fatos. Tais estratégias correspondem a componentes do projeto de  

captação do jornal não só por serem potentes de realizar um apelo ao emocional do 

leitor pelo viés da violência, do sexo e da tragédia, mas também porque podem produzir 

humor e quebrar a expectativa (supostamente) apenas referencial do texto jornalístico. 

Nesse sentido, a leitura dessas notícias exige competências semânticas, cognitivas e 

pragmáticas de leitura e interpretação pelo leitor, como mobilizar saberes específicos de 

um campo semântico empregado pelo jornal; realizar inferências a partir de informações 

explícitas ou sugeridas; e ser capaz de decifrar o jogo discursivo proposto pelo jornal. 

No contrato de comunicação do jornalismo popular, conforme os limites de 

nossa abordagem, os parâmetros de construção da credibilidade do jornal fundam-se 

principalmente nos valores-notícia da utilidade, da proximidade e do entretenimento. 

Em relação a esse último valor, consideramos que a estratégia de construção de títulos 

ambíguos e/ou desviantes nele se insere, associando-se às categorias do escândalo, do 

ridículo ou do insólito. Quer dizer, o compromisso do título não se resume aqui somente 

a antecipar o tema da notícia, mas cabe a ele, sobretudo, torná-la atraente, por vezes 

divertida, seduzindo o leitor, mesmo que, para tanto, o jornal se paute em condutas 

próprias de ética jornalística, como por exemplo estimular uma interpretação desviante. 

Assim, a credibilidade do jornal neste contrato de comunicação não pode ser pensada 
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pelos parâmetros de construção de credibilidade dos jornais de referência e das 

exigências do seu perfil de leitor.  

No jornalismo popular, a necessidade de informação para o leitor se mantém. No 

entanto, na forma de tratamento dos fatos o jornal concilia os procedimentos de 

captação e de credibilidade, num duplo contrato de comunicação, cuja fórmula seria 

“informação + entretenimento”. Títulos desviantes e/ou ambíguos constituem desafios 

para o leitor e representam estímulos às suas capacidades cognitivas.  

Conforme este cenário, então, o subtítulo se mostrou tecnicamente fundamental 

como categoria esquemática que resume o tema da notícia: na maior parte das 

ocorrências analisadas houve congruência entre subtítulo e tema da notícia. Por outro 

lado, dado o seu caráter estratégico, o título, um espaço de criação – por isso também do 

fazer prazer ou do fazer sentir –, é fundamentalmente importante na captação do leitor.  

Com relação ao emprego de algumas expressões referenciais no título de notícias 

do jornal Meia Hora, pudemos verificar que, em alguns casos, estão associadas à 

construção de ironia, de ambiguidade ou mesmo de sentidos desviantes. Se podem 

oferecer indícios da imagem do leitor feita pelo jornal(ista), via uma abordagem 

predominantemente informal, podem também, por outro lado, denunciar uma visão 

subjetiva de como um fato é construído pela instância de produção. 

A análise das expressões referenciais em notícias desse jornal demonstrou que 

são um fecundo espaço de observação de como, a partir delas, constrói-se 

discursivamente um perfil idealizado de leitor (TUd). Parte dessa projeção sobre o leitor 

pode ser medida ainda pela referida apreciação subjetiva, muitas vezes avaliativa, da 

instância de produção na concepção do fato e como espera que o leitor o receba, 

antecipando-se a ele.  

A análise das cadeias referenciais nas notícias deste corpus demonstrou que a 

trajetória de algumas expressões referenciais no título segue o percurso do (+) informal 

e (+) metafórico/instável ao (+) formal e (+) referencial/estável, ou seja, alguns objetos 

de discurso-chave na construção do título sofrem alterações no seu registro de modo que 

um título informal seja seguido, na sequência, por um subtítulo em geral mais formal. A 

partir disso, inferimos que essa especificidade faz parte de uma estratégia de 

aproximação entre jornal e leitor.  
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A nosso ver, a razão de tais expressões referenciais informais do título ser 

retomadas por expressões mais formais está associada também ao que consideramos por 

“estabilização da referência”, visto que o duplo sentido/ambiguidade por nós ressaltado 

teria como ponto de partida justamente a possibilidade de mais de uma interpretação 

delas decorrente. 

A estabilização da referência e do conteúdo efetivamente noticiado é uma 

necessidade da qual o jornal não poderia prescindir, uma vez que ele possui objetivos 

comerciais e compromissos profissionais que o define como tal, o que exige a 

“veracidade” da notícia (em oposição à sua falsidade), pois nisto também repousa a 

credibilidade do jornal. Daí, na construção do texto, o jornalista ter de operar com 

expressões mais estáveis do núcleo temático da notícia ou resolver a sua instabilidade 

antes do seu final. Isso explica o uso, no corpo do texto, de linguagem mais formal bem 

como a presença de uma cadeia referencial alinhada ao conteúdo efetivamente 

noticiado. 

 Ainda sobre o processo de estabilização da referência e sua relação com o tema 

global da notícia, partindo do pressuposto de que um objeto de discurso pode se alterar 

no fio do discurso, postulamos que a referida estabilização possa ocorrer de duas 

formas. O leitor pode concordar com determinada categorização feita pelo jornal, mas  

pode, ao contrário, negá-la, visto que o ato de comunicação não é necessariamente 

simétrico. Teremos assim, no primeiro caso, uma estabilização consoante; no segundo, 

uma estabilização dissonante. 

 Quanto ao experimento de leitura que realizamos com estudantes do Ensino 

Médio, nossas hipóteses se confirmaram. A macroestrutura atribuída às notícias pelos 

leitores na terceira etapa do experimento se distanciou substancialmente daquela 

inferida na primeira etapa. Isto demonstrou, a nosso ver, que a leitura do texto e a 

reformulação/destituição de suas hipóteses iniciais de leitura implica a releitura do 

título. 

Outra observação importante decorrente do experimento e que veio corroborar 

nossas hipóteses de trabalho nesta tese foi que o subtítulo figurou como a categoria 

esquemática que indicou ao leitor a necessidade de reformulação de suas hipóteses 

iniciais de leitura. A partir do subtítulo os informantes passaram a reformular suas 

hipóteses iniciais de leitura, que se confirmaram na maioria dos casos na terceira etapa. 
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Dessa forma, em relação ao processo ensino/aprendizagem de Língua 

Portuguesa, chamamos a atenção para a importância do desenvolvimento de atividades 

de criação de títulos estimulantes e afinados ao seu propósito comunicativo. Por outro 

lado, consideramos fundamental expor os alunos a textos que exijam, de forma 

desafiadora, uma leitura atenta. 

Por fim, é nossa expectativa ter demonstrado em nosso trabalho que, para além 

das expressões referenciais, até mesmo as categorias estruturais do gênero textual 

estudado são passíveis de ser consideradas pela perspectiva da referenciação. Sendo 

elementos constituintes do ato de comunicação, também os títulos, seja no jornal Meia 

Hora ou em qualquer outro, não podem ter seu sentido dado à priori. Dessa forma, 

estendemos os conceitos ligados à dinamicidade das expressões referenciais, sejam a 

“construção” e “reconstrução” no fio do discurso, a tal categoria esquemática e 

propomos novas investigações neste sentido, alargando as discussões entre 

referenciação e gênero textual.  

Assim, desejamos que nossa pesquisa possa oferecer alguma contribuição aos 

estudos linguísticos e aos estudos em comunicação e que possa subsidiar outras 

pesquisas nessa interface. 
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