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de Janeiro. Masters dissertation. Rio de Janeiro, Faculdade de Letras/UFRJ. 2010. 

 

ABSTRACT 

This work analyzes indirect anaphoras in a corpus that consists of letters from 

newspapers‟ readers, published in Rio de Janeiro. From a theoretical point of view, it is 

based on the American linguistic functionalism, which differs from the formalist approach, 

since it works with the real use of language. Therefore, the interpretation and the choice of 

each element of the discourse, in the case of Indirect Anaphoras (IA) (Marcuschi, 2001) or 

Associative Anaphoras (Zamponi, 2003), is considered to be motivated by the context, 

emphasizing its function. The use of IA is specially related to one of the principles of the 

Functionalism: informativity.  It is evidenced  how  information can be  indirectly 

introduced in the discourse. 

The indirect anaphora is a special type of anaphora that refers indirectly .to the 

previous context. Therefore, it is different from the direct anaphora since no co-reference is 

required.The recall  is done through an “anchor” (cf. Marcuschi, op. cit). New information 

is inserted in the discourse as if it were already known, and it can begin a new referential 

network.  

According to Marcuschi (2005), the relationship between the IA and  its anchor 

determines the anaphor classification. In the present work, the IAs were divided into two 

groups: lexical IAs ( also called meronimic IAs, based on part-whole relations) and 

conceptual IAs. In the first case, the interpretation depends on the cognitive strategies based 

on the semantic knowledge held in the lexicon. In the second case, the strategies used for 

understanding the IA are associated to more general inferential processes. The second ones 

are predominant in all contexts, as they include  a broader variety of possibilities, since they 

are linked  to mental models and to worldwide and encyclopedic knowledge. 

The corpus of the present study includes newspapers addressed to different kinds of 

audience , which represents distinct segments of the society. Thus it was possible to 

correlate the characteristics of the readers‟ letters to each selected newspaper individually 

and to verify the influence of text typology and purpose of the letter on the IAs selection. In 

addition, the occurrence of I As in different syntactic and discursive context was verified. 

Finally, the present work reinforces the theory that language is characterized by its implicit 
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nature (cf. Marcuschi, 2001): many information that were not explicit in the text, can be 

inferred through indirect connections. The IA works, as a complex resource for the 

maintenance of the text cohesion and coherence, and thus its conscious use is important for 

the textual understanding and production. 

Key-words: newspapers‟ letters, Indirect Anaphora, inference 
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PEREIRA, Fabíola Hernandez. Anáforas Indiretas em cartas de leitores de jornais 

cariocas. Dissertação de mestrado. Rio de Janeiro, Faculdade de Letras/UFRJ. 2011. 

 

Resumo 
  

 Este trabalho analisa Anáforas Indiretas em um corpus constituído de cartas de 

leitores de jornais publicados no Rio de Janeiro. Do ponto de vista teórico, baseia-se no 

funcionalismo lingüístico americano, diferindo, portanto, das abordagens formalistas, uma 

vez que trabalha com o uso real da língua. Dessa forma, considera-se que a interpretação e 

a escolha de cada elemento discursivo _ no caso, a Anáfora Indireta (AI) (Marcuschi, 2001) 

ou Anáfora Associativa (Zamponi, 2003) _ são motivadas pelo contexto e a sua função é 

destacada. Recorre-se, especialmente, a um dos princípios do funcionalismo: a 

informatividade.  Verifica-se como a informação pode ser introduzida de maneira indireta 

no discurso.  

A anáfora indireta é um tipo especial de anáfora que remete, de forma indireta, ao 

co-texto antecedente, diferentemente das anáforas diretas, não ocorrendo um processo de 

correferenciação.  A retomada é feita a partir de uma “âncora” (cf. Marcuschi, op. cit). 

Insere-se uma nova informação no discurso como se já fosse conhecida, podendo dar início 

a uma nova cadeia referencial, produzindo uma “tematização remática”.  

Segundo Marcuschi (2005), a relação entre a AI e a âncora é determinante para a 

classificação da anáfora. Neste trabalho, dividiram-se as AI‟s em dois grupos: AI‟s lexicais 

ou meronímicas e AI‟s conceituais. No primeiro caso, a sua interpretação depende de 

estratégias cognitivas fundadas em conhecimento semânticos armazenados no léxico e, no 

segundo caso, as estratégias utilizadas para a compreensão da AI são ligadas a processos 

inferenciais mais gerais. Essas predominaram em todos os contextos por englobarem uma 

gama de possibilidades maior de ocorrências, uma vez que se vinculam a modelos mentais, 

conhecimentos de mundo e enciclopédicos.  

Como o corpus abrange jornais dirigidos a diferentes segmentos da sociedade, com 

o estudo, foi possível investigar as características das cartas de leitor de cada jornal 

selecionado, verificando a influência da tipologia e do propósito da carta na seleção de 

AI‟s. Verificou-se ainda em que contextos sintáticos e discursivos, as AI‟s tendem a 

ocorrer. Além disso, este trabalho com AI fortalece a teoria de que a língua caracteriza-se 
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por sua natureza implícita (cf. Marcuschi, 2001): muitas informações não são explicitadas 

no texto, são inferíveis por meio de ligações indiretas.  

Palavras-chave: cartas de leitor, Anáfora Indireta, inferência. 
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SINOPSE 

Anáforas Indiretas sob a forma de sintagmas nominais 

definidos em cartas de leitores de jornais cariocas numa 

perspectiva baseada no Funcionalismo e na Linguística 

Textual. Influência da sequência textual, da função 

sintática, do propósito da carta, da relação desse tipo de 

anáfora com sua âncora e do jornal no uso da Anáfora 

Indireta.  

 

 

 

 

 

 



10 

 

SUMÁRIO 

1. Introdução ...................................................................................................................... 11 

2. Pressupostos teórico-metodológicos ............................................................................ 15 

  2.1 Funcionalismo ............................................................................................................ 15 

    2.1.1 Características gerais ........................................................................................... 15 

    2.1.2 Princípio da informatividade .............................................................................. 18 

  2.2 Linguística textual ..................................................................................................... 21 

    2.2.1 Referenciação, progressão referencial e objeto-de-discurso ............................ 23 

  2.3 Gêneros textuais ........................................................................................................ 30 

3. Descrição do objeto de análise ..................................................................................... 37 

  3.1 Concepções de Anáfora Indireta .............................................................................. 37 

  3.2 Papel textual da Anáfora Indireta ........................................................................... 41 

4. Corpus e Metodologia .................................................................................................... 47 

  4.1 Constituição do corpus .............................................................................................. 47 

  4.2 Especificidades de cada jornal .......................................................................... 50 

  4.3 Tratamento dos dados ............................................................................................... 58 

  4.3.1 Proposta inicial ........................................................................................... 58 

  4.3.2 Proposta adotada ......................................................................................... 61 

5. Análise ............................................................................................................................ 64 

6. Considerações finais ...................................................................................................... 65 

7. Referências bibliográficas ............................................................................................ 85 

8. Anexos ............................................................................................................................ 94 

 

 



11 

 

1. INTRODUÇÃO 

O objeto de análise desta pesquisa é um tipo de retomada denominado Anáfora 

Indireta (AI), por Luiz Antônio Marcuschi (2001), e Anáfora Associativa (AA), por 

Graziela Zamponi (2003) em um gênero textual da mídia impressa: cartas de leitores de 

jornais cariocas. Adota-se a visão contemporânea da Lingüística Textual acerca do processo 

de referenciação, que não consiste na representação de entidades do mundo na língua, mas 

trata da construção de entidades no discurso. Ao invés de uma simples remissão à primeira 

menção de um referente, pode-se dizer que a retomada deste referente é a extensão da sua 

significação em um determinado contexto.  

A estratégia textual da anáfora pode ser estudada, no mínimo, sob duas 

perspectivas: uma, que contempla a visão tradicional, em que a anáfora apresenta um 

caráter correferencial, ou seja, com antecedente pontualizado; outra, que contempla uma  

perspectiva mais ampliada do fenômeno, em que o caráter correferencial não é prioritário, 

isto é, não há o suporte de um antecedente cotextual explícito. Desse modo, o 

conhecimento partilhado dos interlocutores torna-se fundamental para orientar as 

interpretações anafóricas. 

Esta pesquisa vincula-se à segunda perspectiva de anáfora, uma vez que a Anáfora 

Indireta é um tipo especial de anáfora que remete, como o próprio nome sugere, de forma 

indireta, ao co-texto antecedente. Como já dito, diferentemente das anáforas diretas, não 

ocorre um processo de correferenciação, pois, não há um referente explícito e sim uma 

“âncora”, como propõe Marcuschi (op. cit) ou “entidade-gatilho” como sugere Prince 

(1992).  

Em outras palavras, não há explicitamente no texto um termo que represente a 

primeira menção de uma entidade_ podendo esta aparecer diluída em um SN ou em um SV 
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_ “âncora”. Desta maneira, baseada nessa âncora, insere-se uma nova informação no 

discurso como se já fosse conhecida, podendo dar início a uma nova cadeia referencial. 

Para ilustração do objeto investigado, observe-se uma carta publicada no jornal O Dia:  

Exemplo (1) 

 Rua há três semanas sem água em Nilópolis 

 Gostaria de denunciar que falta água há três semanas na Travessa do João 

Teixeira Novaes, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Nilópolis. Os moradores só 

conseguem água através de pipas, mas isso só quando têm de tempo para ficar em casa 

esperando o carro chegar ao local. 

Nilópolis – Rosana Nunes 

O SN Os moradores apóia-se indiretamente no SN Travessa do João Teixeira 

Novaes, à medida que se presume que em uma travessa devem habitar moradores. Ou seja, 

o SN Travessa do João Teixeira comporta-se como uma âncora segundo Marcuschi 

(2001), pois compreende um conjunto identificável de aspectos (Marcuschi, 1998), 

tornando possível o surgimento de uma cadeia referencial.  Este tipo de anáfora depende do 

co-texto precedente, embora não ocorra um processo de correferenciação e, além disso, 

desempenha um papel importante na construção da coerência textual. 

Assim como a Anáfora Direta, a Anáfora Indireta é um recurso utilizado para 

estabelecer a coerência e a progressão referencial e tópica no discurso. À medida que as 

AI‟s ativam um referente no discurso, uma nova cadeia pode ser formada: a construção da 

significação de uma entidade é iniciada. Esse fenômeno lingüístico será aqui examinado em 

cartas de leitores de jornais cariocas, a fim de demonstrar a sua relevância na construção e 

reelaboração constante do sentido do discurso.  

Dessa forma, levantam-se as seguintes questões:  
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a) Do ponto de vista do leitor, como a percepção de Anáforas Indiretas em um texto pode 

ajudar no processo de inferência de sentidos e interpretação do texto como um todo?  

b) Do ponto de vista do produtor do texto, como se faz a escolha de Anáforas Indiretas, 

evitando assim transgredir as máximas de Grice, ou seja, sendo relevantes, claros, 

breves,etc.  

c) Qual é o papel da âncora para a compreensão da Anáfora Indireta? 

d) Como contribuir para a progressão temática, a argumentatividade, a coesão e a coerência 

de um discurso, por meio de Anáforas Indiretas? 

No capítulo 2, serão apresentados os pressupostos teóricos  que fundamentam este 

trabalho: Funcionalismo norte-americano e Linguística Textual;  serão expostas algumas 

noções da Análise de Gêneros: gênero e tipo ( ou sequência)  textual, bem como a noção de 

domínio discursivo.  

No capítulo 3, será feita a descrição do objeto de estudo, a Anáfora Indireta, 

segundo diferentes autores e conforme a visão aqui adotada, uma vez que é um tema que 

abarca diversos níveis cognitivos. Além disso, será proposta uma gradiência para a análise 

desse fenômeno e também será trabalhado o seu papel na construção da textualidade.  

No capítulo 4, será feita uma descrição comparativa entre os jornais selecionados 

para constituir o corpus: Extra, O Globo (seção “cartas de leitor” e seção “Mala Direta), 

Jornal do Brasil e O Dia. A partir de exemplos de cartas, tem-se como objetivo estabelecer 

algumas semelhanças e diferenças entre esses jornais, levando em conta o público-alvo e os 

propósitos comunicativos predominantes nas cartas de cada jornal. 

No capítulo 5, será feita a análise dos dados coletados. Segundo Marcuschi (1998), 

as AI‟s são estruturas de natureza interpretativa e, neste trabalho, verifica-se a sua 

importância na coerência e no enriquecimento semântico das cartas de leitores, podendo-se 
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diferenciar seu uso com relação ao jornal, ao assunto / tópico, à seqüência textual. Além 

disso, será trabalhada a relação entre a AI e a âncora e a influência de cada jornal sobre o 

uso das AI‟s. 

Finalmente, serão apresentadas as considerações finais de todo o trabalho realizado 

com as AI‟s (capítulo 6) e as referências bibliográficas ( capítulo 7). E em anexo, haverá 

exemplos das cartas de cada jornal utilizado. 
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2.PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS  

2.1 FUNCIONALISMO  

2.1.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Segundo Neves (1997), há diferentes modelos no interior do que se denomina 

Funcionalismo, cada um com suas peculiaridades. O Funcionalismo da Escola Linguística 

de Praga conduziu as primeiras análises da língua em termos funcionais, considerando o 

seu uso. Destacou-se na área de estudos fonológicos, tendo Nikolaj Trubeztkoy e Roman 

Jakobson como principais representantes. Posteriormente, desenvolveram-se na Europa 

outras importantes escolas funcionalistas, como o funcionalismo sistêmico de Michael 

Halliday _criador da Systemic Functional Grammar  e a gramática funcional de Simon Dik, 

que deu origem à escola holandesa de funcionalismo. 

Para Halliday (op.cit), a língua é um sistema para produzir significados.  Nenhum 

enunciado existe a priori, pois, depende do contexto para formar sentido. A construção dos 

significados não depende do enunciador, da gramática da língua ou do contexto, mas surge 

da articulação entre esses componentes, ou seja, a partir do discurso. A perspectiva 

funcionalista, portanto, leva em consideração o conjunto da situação comunicativa de que 

esses elementos fazem parte.  

Nos Estados Unidos, a teoria funcionalista desenvolveu-se a partir da década de 70. 

É considerada um marco a publicação de The Origins of Sintax in Discourse: a case study 

of Tok Pisin relatives (1976), de Gillian Sankoff e Penelope Brown,  em que as estruturas 

das sentenças relativas do Tok Pisin, pidgin falado na Nova Guiné,  foram analisadas como 

resultantes de componentes do discurso. Há outros marcos do funcionalismo americano 

como o artigo From Discourse to Syntax (1979), de Talmy Givón, em que se seguiram os 

preceitos funcionalistas ao se defender a tese de que a sintaxe tem origem no discurso; e 
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Transitivity in grammar and discourse (1980), de Paul Hopper e Sandra Thompson, em que 

se concebe a transitividade como uma propriedade do discurso, e não estritamente do 

verbo. Comum  a todos esses trabalhos é a ênfase na influência do contexto discursivo 

como determinante para os fatos da sintaxe da língua. 

 Embora existam peculiaridades em cada modelo (europeu e norte-americano), o 

ponto central nessa teoria e que, portanto, será tomado como pressuposto de análise nesta 

pesquisa, é a competência comunicativa do falante, fundamental para construir e interpretar 

as expressões lingüísticas. A língua é concebida como atividade social com uma finalidade 

e as expressões são selecionadas pelo indivíduo por influência das funções externas à 

linguagem. 

Martelotta (2006) destaca a importância do Estruturalismo _ cujo precursor foi 

Ferdinand de Saussure (Curso de Linguística Geral, 1916)_ no estabelecimento da 

oposição língua e sociedade. Para Saussure, a língua constituía um sistema e a sua estrutura 

é que  devia ser o objeto de estudo dos lingüistas. Dessa forma, a língua era vista como uma 

entidade autônoma com uma natureza e funcionamento próprios. Influenciados pelos 

estruturalistas, os lingüistas de base formalista, tendo Noam Chomsky como principal 

representante, também concebem a língua como uma entidade autônoma. O enfoque é o 

sistema de conhecimento, a língua internalizada do indivíduo e o objetivo é acompanhar a 

relação entre os dados linguísticos e o conhecimento da linguagem. 

Nichols (1984) afirma que a gramática formal tem como objetivo propor um modelo 

de linguagem, que será ele mesmo o objeto de descrição; enquanto que o Funcionalismo 

visa a explicar os fatos da língua através da situação comunicativa. Embora aceitem a 

existência de mecanismos inatos subjacentes ao aprendizado e ao uso da língua, os 
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funcionalistas acreditam que boa parte dos processos lingüísticos é conduzida a partir do 

uso que os falantes fazem da língua.  

Segundo Martelotta (op. cit.), o que diferencia a visão funcionalista é a concepção 

da gramática da língua como "um conjunto de regularidades provenientes basicamente do 

discurso e não como um organismo autônomo” (p.237). Conforme o indivíduo interage 

com o meio e com as pessoas, cria estratégias / habilidades comunicativas que vão se 

internalizando e se otimizando. Há uma relação de reciprocidade entre o discurso e a 

gramática: “o discurso precisa de padrões da gramática para se processar, mas a 

gramática se alimenta do discurso, renovando-se para se adaptar às novas situações 

sociais que surgem com o desenvolvimento tecnológico e cultural” (p.237). 

Considerando que o indivíduo aqui representa uma comunidade linguística (nos 

seus mais variados níveis), compreende-se que são essas habilidades comunicativas de 

ordem sociocognitiva, interacional e textual com vistas à produção do sentido que 

permitem a interação entre emissor¹ e receptor. 

 Votre & Naro (1996) asseveram que a gramática de uma língua é o conjunto de 

regularidades que são estabelecidas através do uso. Logo, um estudioso de base 

funcionalista deve considerar não somente os fenômenos estruturais da língua, mas também 

toda a situação comunicativa: os participantes, o contexto, o propósito do falante etc. Como 

já dito, a situação comunicativa _ mais especificamente os aspectos discursivo-pragmáticos 

_ motiva a seleção da estrutura gramatical no discurso.  

 

 

 

_______________________________________ 

¹Neste trabalho, as palavras remetente e emissor estão sendo usadas como equivalentes. 
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2.1.2 PRINCÍPIO DA INFORMATIVIDADE 

Entre os princípios funcionalistas, o ponto de partida para esta pesquisa é o 

princípio da informatividade, tal como concebido pelo funcionalismo norte-americano 

(Votre et alii, 1993). Refere-se ao modo como é conduzida a informação no texto a partir 

do conhecimento (supostamente) compartilhado entre os participantes da interação verbal.  

Esse princípio pode ser resumido em como a informação é apresentada para o ouvinte/leitor 

ou, nas palavras de Chafe (1976), como a informação é embalada.   

Um indivíduo comunica-se, basicamente, com intuito de informar, seja algo real, 

concreto, ou algo mais abstrato; ou ainda com a intenção de manipular o interlocutor, logo 

a mensagem precisa de um revestimento adequado para que o propósito seja alcançado. 

Para Chafe, essa “embalagem” leva em conta aspectos cognitivos, ou seja, o falante / 

escritor “embala” o que vai dizer de acordo com o que imagina que o ouvinte / leitor já tem 

em sua mente. 

Quanto ao status de uma informação durante o processo cognitivo, Chafe (1994) 

propõe a seguinte classificação: informação ativa, semi-ativa ou inativa. De acordo com 

o autor, a mente humana retém grande quantidade de informação, mas apenas uma pequena 

parcela pode estar ativa num dado momento de contato com o texto. O conceito ativo 

(identificado com o que outros autores, como Prince, chamam de “informação “dada”, 

“velha”) diz respeito àquele que está em foco na mente do indivíduo; o semi-ativo 

(informação “inferível”) está na consciência periférica, mas não é focado diretamente no 

momento de fala; e o inativo (informação “nova”) está localizado na memória de longo 

prazo. 

Para Chafe (op. cit.), o status informacional depende da consciência do indivíduo. 

Ao escrever uma carta ao jornal, o leitor supõe que determinada informação esteja da 
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mesma forma localizada na mente do receptor, determinando a maneira como a entidade 

será introduzida no texto. Chafe (1976) assume que “Um falante pode supor que algo está 

na consciência do ouvinte com base em contextos lingüísticos e extralingüísticos” (p.32). 

No entanto, alerta para o fato de que o autor possa cometer erros e fazer considerações 

inadequadas por possivelmente não partilhar das informações de todos os destinatários da 

mensagem. 

A carta a seguir foi publicada no jornal O Globo no dia 5 de janeiro de 2007: 

Exemplo (2) 

 Saúde no Rio 

O governador Sérgio Cabral, em visita ao hospital de Realengo, presenciou de perto a 

situação de desespero que a saúde pública se encontra. Cabral foi muito bem em suas 

palavras quando classificou o Estado como assassino. É patente aos nossos olhos quando 

visitamos qualquer hospital público e vemos pacientes em estado crítico nos corredores 

pedindo clemência para serem atendidos ou morrendo na fila de espera por falta de 

medicamentos e por falta de leitos. Gostaria de salientar para o nosso governador que é 

necessário que esta gestão dê mais respeito para a população. Precisamos deixar de lado 

algumas mazelas e priorizar a Saúde, que está em situação de caos e abandono. 

Leandro da Silva - Nilópolis, Rio 

Como se pode perceber, a carta inicia-se com o SN “O governador Sérgio Cabral”, que, 

embora sendo “novo” no discurso por estar logo no início do texto, é introduzido como 

informação “velha” por ser um referente disponível (cf. Prince, 1981), ou seja, uma 

entidade única: não há , no momento,outro governador do Rio de Janeiro. A partir dessa 

introdução, uma cadeia se desenvolve, à medida que a entidade “o governador” é retomada 

pelo SN recategorizador “Cabral”, pela anáfora Ø em “Ø classificou” e pela menção do 

cargo, no sintagma preposicional (SP) “para [o nosso governador]”. Essas remissões são 
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consideradas informações “velhas” , pois, certamente já estão “ativas” na mente de quem lê 

e de quem escreve. 

Quanto aos termos em negrito, são AI‟s, pois são informações novas no contexto, mas 

com a forma preferida para informação velha, uma vez que são introduzidas por artigos 

definidos, o que significa que são tidas como identificáveis. O emissor da carta introduz 

essas informações dessa maneira porque são inferíveis, uma vez que fazem parte do 

esquema mental ativado pela âncora “hospital de Realengo” e, portanto, tendem a ser 

facilmente assimiladas pelo leitor. É fato que corredores sejam parte de um hospital, 

portanto, há uma relação meronímica, isto é, de ingrediência entre a AI “nos corredores” e a 

âncora.  

Com relação a “na fila de espera”, outro caso de AI, o processo mental é um pouco 

mais complexo, uma vez que não há uma relação de ingrediência apenas. A contribuição do 

leitor para a interpretação dessa AI precisaria ser maior. Faz parte de um modelo de mundo 

que, por ser uma instituição pública, é muito provável que o hospital em questão tenha filas 

de espera. Portanto, o emissor supõe que essas informações estão, de formas diferentes, 

armazenadas na mente do receptor assim como estão guardadas em sua mente. 

Chafe (1994) destaca que o emissor considera a existência de um receptor para a sua 

mensagem _ ponto de partida para a situação comunicativa _ e, portanto, espera que os 

estados de ativação na mente de ambos modifiquem-se paralelamente. Para o autor, “A 

língua é muito dependente da crença do falante sobre o estado de ativação de outras 

mentes” (p.54). Como pôde ser visto, nas cartas de leitor, quando o emissor introduz um 

referente sob a forma de informação dada, entende que o leitor a considera da mesma 

forma, seja a partir do próprio co-texto ou ainda do contexto. 
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2.2 LINGUÍSTICA TEXTUAL 

Segundo Koch (2004), o advento da Lingüística Textual (LT), na década de 1960, já 

postulava que a abordagem do texto teria de ser necessariamente pragmática. Oswald 

Ducrot (apud Koch, op.cit), em Dizer e não dizer. Princípios de semântica linguística 

(1972), assumia que a pragmática é integrada à descrição lingüística, a qual seria 

determinante das próprias escolhas sintáticas e semânticas. Assim como o Funcionalismo, a 

Linguistica Textual (doravante, L.T.) atenta para a necessidade de conceber o texto como 

uma unidade básica de comunicação humana. Ao se apropriar da língua para produzir um 

discurso, o homem pretende interagir socialmente  

A respeito da relação entre essas teorias, Koch (op.cit) assume que “se pensarmos 

em termos da oposição formalismo x funcionalismo, não há como duvidar de que a postura 

da L.T. só poderia ser funcionalista (em sentido amplo), já que seu objetivo é o estudo do 

texto-em-funções” (p:1). No entanto, ressalta que a L.T. não tem, necessariamente, por 

suporte teórico-analítico, uma Gramática Funcional e, além disso, não adota uma postura 

modular (teoria da cebola), em que os diversos níveis em que se faz a descrição lingüística 

são vistos como superpostos uns aos outros sucessivamente. Adota-se a posição de que o 

processamento textual acontece simultaneamente em todos os níveis, ou seja, a postura da 

L.T. é processual e holística. 

Van Dijk (apud Koch 2004) _ um dos fundadores da L.T. _ postulou que ao lado da 

macroestrutura semântica do texto, responsável pela sua coerência semântica, havia uma 

macroestrutura pragmática, responsável pela coerência pragmática. Citando Charolles, 

Koch ressaltou o papel da pragmática por meio da interação, afirmando que “não existem 

seqüências de enunciados incoerentes em si, visto que, numa interação, é sempre possível 

construir um contexto em que uma seqüência aparentemente incoerente passe a fazer 
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sentido” (op.cit.:4). Sendo assim, a coerência se estabelece a partir da interação, uma vez 

que o sistema lingüístico adapta-se às pressões internas e externas _ “tais como os 

interesses dos interlocutores (...), as necessidades informativas (...) e as necessidades 

retóricas (...) (Neves, 1997, p.6)_a fim de, em última instância, satisfazer as necessidades 

comunicativas dos interlocutores. 

A partir da década de 1980, essa linha de estudo reforça a visão de que a elaboração 

do discurso também está ligada aos processos de ordem cognitiva, ou seja, o ato de fala é, 

necessariamente, acompanhado de modelos mentais de operações e tipos de operações: o 

texto passa a ser considerado como resultado de processos mentais; assim, os interlocutores 

trazem, para a situação comunicativa, determinadas expectativas e ativam conhecimentos 

compartilhados durante a construção textual.  

À Lingüística Textual cabe, portanto, desenvolver modelos de descrição textual, 

capazes de dar conta dos processos cognitivos que permitem interação entre os 

interlocutores. Koch (2004) afirma que “os eventos lingüísticos não são a reunião de 

vários atos individuais e independentes. São, ao contrário, uma atividade que se faz com os 

outros, conjuntamente” (p.6). O texto não consiste de uma série de idéias autônomas, mas 

que se desenvolvem “em contextos sociais, com finalidades sociais e com papéis 

distribuídos socialmente” (p.7). É o que se pode perceber no corpus desta pesquisa. 

O foco de estudo não se dirige apenas às propriedades internas da estrutura textual 

(o co-texto), mas também aos aspectos pragmáticos da comunicação verbal (o con-texto). 

As relações entre o mundo manifestado pela estrutura verbal e o mundo real não são 

idênticas, uma vez que a realidade objetiva definida e representada na mente do falante 

expressa o mundo através de “doutrinas, normas jurídicas, ideologias, ciências” (Neves, 

op. cit.:3). Desse modo, não há possibilidade de colocar em prática a perspectiva da L.T. 
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sem que o aparato de análise se volte para a língua em uso, denominador comum da 

abordagem Funcionalista. O processamento textual depende de características textuais e de 

características dos próprios interlocutores, tais como seus objetivos, convicções e 

conhecimento de mundo, “representados na memória semântica ou enciclopédica” (Koch, 

op. cit:5). 

Nesta pesquisa, a partir da análise das cartas de leitores, pode-se perceber a 

necessidade de cooperação do leitor para a compreensão do conteúdo das cartas. O 

conhecimento prévio do leitor sobre o assunto e a sua opinião sobre o mesmo tendem a 

influenciar decisivamente no processo de construção do sentido, mais especificamente, 

podem contribuir na interpretação das AI‟s. Por outro lado, é possível que o sentido 

intencionado pelo produtor do texto não seja alcançado pelo leitor, prejudicando o alcance 

da interpretação dessas estruturas. 

 

2.2.1 REFERENCIAÇÃO, PROGRESSÃO REFERENCIAL E OBJETOS-DE-

DISCURSO 

Como já dito, este trabalho procura analisar os usos da Anáfora Indireta e seus 

desdobramentos baseando-se nos conceitos de referenciação, progressão referencial e 

objetos-de-discurso sob a luz da Lingüística Textual e do Funcionalismo norte-americano. 

Portanto, fundamenta-se em autores comprometidos com o pressuposto de que a 

referenciação constitui uma atividade discursiva, ou seja, o mundo extramental não pode 

ser representado simplesmente por uma única palavra _ a referência (compreendida como 

uma designação extensional de referentes discretos). É a partir de uma situação de 

enunciação que se constrói a referência. 
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A partir disso, o texto é visto como processo e não mais como produto, isto é, o 

sentido de um texto não está propriamente no texto, e sim nas diversas atividades em que os 

indivíduos estão envolvidos. Portanto a compreensão de um texto depende de uma grande 

parcela de conhecimentos compartilhados. De acordo com Koch (2004), o aspecto 

pragmático é determinante para os aspectos sintático e semântico do texto:  

“A relação existente entre os elementos do texto deve-se à intenção do falante, ao 

plano textual previamente estabelecido, que se manifesta por meio de instruções 

ao interlocutor para que realize operações cognitivas destinadas a compreender o 

texto em sua integridade, isto é, o seu conteúdo e o seu plano global; ou seja, o 

ouvinte não se limita a „entender‟ o texto, no sentido de „captar‟ apenas o seu 

conteúdo referencial, mas necessita, isto sim, reconstruir os propósitos 

comunicativos que tinha o falante ao estruturá-lo, isto é, descobrir o „para quê‟ 

do texto.” (páginas 2 e 3)  

Como conseqüência, Koch (2005), retomando Mondada, aponta a necessidade de 

substituir os termos referência e referente por referenciação e objetos-de-discurso, 

respectivamente. Segundo a autora, os conceitos citados distinguem-se da seguinte maneira: 

a referência é “a verbalização do referente, em que a forma lingüística selecionada é 

avaliada em termos de verdade e de correspondência com ele (o mundo)”; já a 

referenciação privilegia a “relação intersubjetiva e social no seio da qual as versões do 

mundo são publicamente elaboradas, avaliadas em termos de adequação às finalidades 

práticas e às ações em curso dos enunciadores” (p.34).   

 

__________________________________ 
¹Mondada, Lorenza.  Gestion du topic et organization de la converstion, em Cadernos de Estudos 

Lingüísticos, Campinas / Unicamp, n. 41, 2001, p. 9.L. 
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Neste sentido, Marcuschi (1999) defende que a referência(-ção) não deve ser 

compreendida como “uma etiquetagem apriorística entre linguagem e mundo e sim como  

designação, representação ou mesmo sugestão de entidades numa situação discursiva 

referencial” (p.6). A realidade, portanto, é construída ao longo do discurso, podendo ser 

alterada ou mantida conforme as escolhas lingüísticas do falante. Martelotta (2003) também 

acrescenta que a proposta tradicional da semântica da referência, segundo a qual uma 

expressão lingüística é convencional e idiomatizada, deve ser substituída. 

O discurso é produzido de acordo com o contexto em que se realiza, é 

interdependente dele. Desse modo, a forma como o falante interage sociocognitivamente 

com o mundo resultará no objeto-de-discurso utilizado para designar, representar ou 

sugerir algo. Como dito anteriormente, esse processo mental não se caracteriza estritamente  

pela influência da subjetividade do falante como parâmetro para representar o real, é 

conseqüência da interação do uso da língua pelo indivíduo e das condições sociais, 

históricas e culturais do meio em que está inserido.  

Em outras palavras, os objetos do mundo não são referentes sistematizados, tendo 

em vista que se caracterizam como objetos-de-discurso, que se destacam pela natureza 

dinâmica. Conforme Koch (2002) declara, os objetos–de–discurso “Podem ser 

introduzidos, modificados, desativados, reativados, transformados, recategorizados, 

construídos ou reconstruídos no discurso” (p.82). Com isso, entende-se que os objetos-de-

discurso são as expressões produzidas pelo falante a partir do processo de referenciação. E 

este processamento do discurso é produzido por um falante ativo, que, dentre as múltiplas 

formas, tende a escolher a que é mais adequada às suas intenções. 

De acordo com Koch & Marcuschi (1998), embora se postule a noção de que 

referenciação seja uma atividade discursiva através da qual os referentes passam a ser 
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objetos-de-discurso, não significa que se negue a existência do mundo extramental, uma 

vez que ele continua sendo a base para a designação. No entanto, deve-se considerar a 

realidade existente não apenas como uma experiência estritamente sensorial que é refletida 

pela linguagem e discretizada no processo de designação discursiva, isto é, a linguagem 

como instrumento de categorização do mundo. 

 Tal processo depende de uma elaboração cognitiva realizada no discurso. Os 

autores concluem que “a possível extensão referencial de nossos itens lexicais não está à 

disposição, pronta para receber as designações pura e simplesmente” (p.173). Segundo 

esta perspectiva, a língua por si só não existe, precisa estar inserida em uma atividade 

discursiva e ser utilizada por um falante com suas próprias intenções e influenciado pelo 

contexto em que está inserido.  

Sendo assim, Koch (2009), levando em conta o fato de que a referenciação seja uma 

atividade discursiva, assume que as categorias utilizadas para descrever o mundo, ou seja, 

os objetos-de-discurso, modificam-se. Conforme ocorrem as transformações dos saberes 

lingüísticos e extralingüísticos do falante, os seus conhecimentos são mobilizados, 

socialmente compartilhados e (re)construídos (p.100). 

 Quanto à progressão referencial, entende-se como a construção e a reconstrução 

dos objetos-de-discurso por meio da interação entre a língua e o homem em um 

determinado tempo e espaço discursivos. Segundo Koch (2002), um objeto-de-discurso é 

selecionado pelo falante e utilizado pela primeira vez no discurso _ ativação; pode ser 

retomado ou pode haver apenas uma remissão a este objeto _ reativação; por outro lado, 

pode ocorrer a desfocalização da entidade que se encontrava em foco _ desativação; 

finalmente, há a possibilidade de o objeto ser trazido de volta ao foco, dando continuidade à 

cadeia referencial _ o que também pode ser tomado com uma reativação. 
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 Portanto, o encadeamento referencial organiza-se num sistema multidimensional, 

pois a progressão referencial, gerada pela referenciação, não implica a necessidade de 

retomada dos mesmos referentes, nem sua manutenção. Dessa forma, a ligação linear da 

textualidade não é uma condição necessária, ou seja, a textualização ocorre num processo 

de multilinearização. 

A carta abaixo foi retirada da seção Mala Direta do jornal O Globo, publicada em 

maio de 2005, para ilustrar os conceitos dispostos acima: 

Exemplo (3) 

Problema com seguro de carro 

Em 1 de agosto meu carro, segurado pela Itaú Seguros, foi furtado. A seguradora 

solicitou diversos documentos, que enviei imediatamente, inclusive com o recibo de compra 

e venda em nome da Itaú, já que o pagamento do sinistro estava marcado para dia 3 de 

setembro. Mas em 26 de agosto o carro foi localizado e a seguradora informou que eu 

deveria ir à delegacia buscá-lo. No local, fui informada de que o carro havia sido passado 

para a seguradora e, portanto, não teria mais direitos sobre ele. Já se passaram 30 dias e 

o caso ainda não foi solucionado. 

 

 Analisando a carta acima, pode-se verificar, no mínimo, duas cadeias referenciais 

cujas origens são os sintagmas nominais meu carro e Itaú Seguros, que se tornam, 

portanto, informações ativas no texto. Os termos em negrito são anáforas diretas do 

primeiro e os termos sublinhados retomam diretamente o segundo. Verifica-se que essas 

cadeias referenciais se alternam, demonstrando que o texto não apresenta uma continuidade 

progressiva linear como aponta Koch (2002). Ainda segundo a autora, há diferentes 

estratégias de progressão referencial e algumas delas podem ser observadas na carta acima, 

como os pronomes (l)o e ele (retomando “meu carro”) e o SN recategorizador de “Itaú 

Seguros”, A seguradora, depois repetido duas vezes. 
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 Tais formas resultam do processo de “(re)construção do próprio real” (Koch, 

2005:1). Ainda que haja repetição da forma, o referente sempre se modifica à medida que o 

discurso se desdobra. Embora o autor da carta repita as palavras carro e seguradora, não 

significa que esteja apenas nomeando essas entidades, pois o léxico não é um estoque de 

etiquetas. A repetição reforça a importância desses referentes para a autora da carta: o seu 

carro foi roubado e a seguradora é a única que pode resolver seu problema. Segundo Koch 

(op.cit), é mais produtivo discutir os aspectos estratégicos que motivaram as escolhas do 

emissor do que construir um conjunto de itens lexicais correspondentes às entidades que 

estão na mente do indivíduo. 

Portanto, o autor da carta Problema com seguro de carro dispunha de uma série de 

alternativas para designar e retomar os referentes carro e seguradora, mas a significação 

desses termos depende essencialmente do co-texto e do contexto. Por se tratar de um 

discurso planejado, o seu propósito (além da possível interferência da edição do jornal) 

contribuiu definitivamente para a escolha desses termos. Sendo assim, a seleção das 

palavras em um texto tende a ser feita levando em conta tanto o ponto de vista de quem o 

produz como de quem o lê: essa é a interação entre o produtor e o receptor.  

Marcuschi (1999), por sua vez, ressalta a importância de se distinguirem os 

processos de progressão referencial (seqüencialidade) e progressão tópica (topicidade). 

Ambos são processos responsáveis pela construção e progressão do texto. No entanto, o 

primeiro “diz respeito à introdução, identificação, preservação, continuidade e retomada 

de referentes textuais” e o segundo “diz respeito ao(s) assunto(s) ou tópico(s) discursivo(s) 

tratado(s) ao longo do texto” (p.2). A cadeia referencial é necessária para o 

desenvolvimento de um tópico e a presença de um tópico oferece as condições 

possibilitadoras e preservadoras da manutenção de um referente, mas não a garante. 
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A carta a seguir foi retirada do Jornal do Brasil, publicada em abril de 2004, e 

mostra como um mesmo tópico pode ser mantido em um discurso sem assegurar a 

permanência de uma cadeia referencial. 

Exemplo (4) 

Crescimento 

Quer dizer que impulsionar o crescimento justifica passar com o trator por cima de 

leis e exigências ambientais como quer o presidente Lula? A Mata Atlântica está reduzida 

a 7%; o Cerrado já perdeu 70% de área e a Floresta Amazônica teve reduzidos 600 mil 

quilômetros de área por desmatamentos para pastos e soja. As cidades estão sufocadas por 

poluição atmosférica, os rios estão secando e a água doce de abastecimento se esgotando. 

E ainda querem culpar o Ibama por entraves ambientais? Como 5.000 funcionários podem 

fiscalizar a imensidão territorial do país? 

Rosalvo de Magalhães - Nova Friburgo (RJ) 

O tópico crescimento é desenvolvido ao longo da carta, à medida que autor da carta 

apresenta suas idéias de uma forma dinâmica e articulada, enumerando argumentos em 

favor de sua posição a respeito do crescimento urbano em detrimento da natureza. As 

perguntas cumprem o papel de intensificar a interação entre o produtor e o leitor da carta. 

Aquele tende a considerar o conhecimento prévio deste a respeito do assunto abordado e, 

com isso, utiliza-se da interação com o mesmo, por meio da forma interrogativa, para 

alimentar a progressão tópica. No entanto, não há identificação de progressão referencial, 

embora haja condições favoráveis a isso. 

O emprego de termos do mesmo campo semântico contribui para a construção de 

um cenário na mente do leitor. As palavras em negrito na carta acima são exemplos disso: o 

assunto crescimento / desmatamento favorece a utilização de “A Mata Atlântica”, “O 

Cerrado”, “a Floresta Amazônica”, “pastos”, “soja”, “os rios”, “As cidades”, “a água doce” 
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e “o Ibama”. O tipo de conexão estabelecida entre os argumentos e a forma como eles são 

organizados permitem ao leitor compreender o texto.  

Koch (2009) salienta que a ativação de objetos-de-discurso submete-se a processos 

cognitivos, podendo ser feita de modo ancorado ou não-ancorado. No primeiro caso, a 

entidade é introduzida no enunciado e interpretada por conta de âncoras cognitivas que a 

respaldam, em virtude de algum tipo de associação com elementos presentes no co-texto ou 

no contexto sociocognitivo; e, no segundo caso, quando um objeto-de-discurso totalmente 

novo é introduzido no texto, passando a ter um endereço cognitivo na memória do 

interlocutor. 

 

2.3 GÊNEROS TEXTUAIS E TIPOS TEXTUAIS 

Segundo Paredes Silva (2007), gêneros textuais “dizem respeito a atividades, são 

formas convencionais de organização do discurso conforme a situação comunicativa” 

(p.627). Como são inúmeras as atividades humanas, são também inúmeras as possibilidades 

de discurso associadas a essas atividades em que tipos estáveis de enunciados se 

desenvolvem, os gêneros textuais. Para Bakthin (1986), a comunicação verbal só é possível 

através de um gênero textual, uma vez que a língua é concebida como instrumento de 

atividade social, histórica e cognitiva.  

Entende-se que gênero textual significa um conjunto de características mais ou 

menos estáveis, responsáveis pela realização de ações e práticas sociais que se materializam  

como texto. O gênero tem sua estrutura interna determinada pelo propósito comunicativo;  

em outras palavras, o propósito do texto molda a estrutura do discurso e influencia as 

escolhas de conteúdo e estilo. Cada gênero se associa a determinadas situações de uso e não 

a outras. 
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A partir disso, o autor estabelece algumas diferenças essenciais entre os gêneros, 

classificando-os em gêneros primários _ constituem-se em situações verbais mais 

espontâneas (cartas, diários, documentos)_ e gêneros secundários _ aparecem em situações 

mais complexas e relativamente mais evoluídas, principalmente na escrita (o romance, o 

teatro, o discurso científico). É válido ressaltar que, embora o gênero cartas esteja incluído 

na categoria de gêneros primários por ser considerado de comunicação imediata entre os 

participantes, o subgênero cartas de leitor exige um amplo conhecimento compartilhado 

(em níveis variados) entre remetente e destinatário e um determinado propósito para a sua 

construção da carta. 

 Com relação aos tipos de texto, podem ser caracterizados a partir das propriedades 

internas à língua. Conforme Paredes Silva (op. cit.) propõe, os tipos textuais diferenciam-se 

entre si pela predominância de certas estruturas discursivas em detrimento de outras: “por 

marcas formais, por propriedades lingüísticas características” (p.627).  Com isso, 

destacam-se quatro possibilidades de sequências textuais nesta pesquisa: descritiva, 

narrativa, expositivo-argumentativa¹ e injuntiva. Vale ressaltar que poucos gêneros 

apresentam homogeneidade quanto ao tipo de texto utilizado e as cartas de leitores não 

fogem à regra. 

 Conforme Garcia (1978) define, a sequência descritiva representa verbalmente as 

características de um objeto (um ser, um lugar etc.). Descrever não significa apenas 

fornecer informações sobre o objeto, mas também ressaltar os seus traços mais singulares 

para que seja distinguido de outros objetos. O ponto de vista do emissor sobre o objeto 

contribui para a sua descrição: “é mais que fotografia, porque é interpretação também”  

____________________________ 

¹ Considerando a dificuldade freqüente de distinguir o expositivo e o argumentativo, na análise de 

dados reais, optou-se pela junção dos dois tipos de texto. 
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(p.215). A seguir, há uma carta do jornal Extra, que, como será vista na seção 4, é 

essencialmente descritiva.  

Exemplo (5) 

 Sem asfalto e saneamento 

As ruas do Parque Paulista, em Duque de Caxias, continuam completamente 

esquecidas pelas autoridades do município. Até hoje, os moradores esperam pelas 

promessas que sempre são feitas e não suportam mais ser tratados com tanto descaso. 

Cobramos saneamento básico e a colocação de asfalto.  

Francisco Silva - Duque de Caxias 

 Nessa carta, são encontrados os traços mais comuns em sequências descritivas: 

verbos no presente (os verbos em negrito) ou no pretérito imperfeito do indicativo e 

características atribuídas ao indivíduo que está sendo tratado no texto (“completamente 

esquecidas pelas autoridades”). 

 Com relação à narração, Garcia (op.cit) define como “o relato de um episódio real 

ou fictício” (p.225). A sequência narrativa caracteriza-se por dividir-se em começo, meio e 

fim e em meio a essas partes, desenvolve-se o enredo da historia. São elementos 

integrantes: o fato, o protagonista, o antagonista, o modo como se desenrolou o fato, o 

momento e o lugar em que ocorreu, a causa e a consequência do acontecimento. O fato e o 

protagonista são os alicerces da narrativa. Assim como na descrição, o ponto de vista do 

emissor também pode influenciar decisivamente em uma narração: é importante considerar 

que tipo de narrador conta a história, se é apenas observador ou se também é um 

personagem; sendo um personagem, se é de primeiro plano ou se é secundário e etc. 

 Para ilustrar, segue uma carta da seção Mala Direta d‟O Globo, fundamentalmente 

narrativa: 

Exemplo (6) 
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Serviço findo sem autorização 

Resolvi cancelar a assinatura da Net, mantendo o serviço de banda larga Virtua. O 

desligamento da TV a cabo aconteceu em 18 de maio. Uma semana depois, sem que eu 

tivesse pedido, desligaram também o Virtua. Reclamações feitas, agendaram o 

religamento para 30 de maio, mas ninguém apareceu. Reclamei novamente e remarcaram 

para o dia 2 de junho, mas novamente o técnico não veio. 

Marcos de Souza – Rio 

 Nessa carta, o emissor organiza uma sequência de fatos que aconteceram com ele. A 

partir disso, são encontrados elementos formais da narrativa: presença de um narrador-

personagem (“Resolvi”, “eu”, “Reclamei”), verbos no pretérito perfeito do indicativo (em 

negrito) e localização temporal (“em 18 de maio”, “Uma semana depois”, por exemplo). 

 Quanto à argumentação, pode-se dizer que consiste em um texto que tem o 

propósito de defender uma opinião em relação a um tema. Gryner (2000) propõe que, 

geralmente, é possível perceber a expressão da posição do emissor sobre o assunto logo no 

início do texto, seguida da sustentação, núcleo da argumentação, encerrando com uma 

conclusão ou ainda com a coda, que é a sua avaliação sobre o tema. Nesse tipo de texto, a 

escolha de cada palavra tende a ser mais pensada, pois, todo o texto precisa conduzir o 

leitor a uma visão específica. 

 As cartas do Jornal do Brasil e d‟O Globo e grande parte das cartas d‟O Dia são 

argumentativas. A seguir, uma carta d‟O Globo para servir de ilustração: 

Exemplo (7) 

Rasteira nos idosos  

 É lamentável a falta de respeito com os idosos. Somos meras marionetes utilizadas 

em campanha eleitoral. Por que a lei 4,049, de 30/12/2002 foi sustada, proibindo assim o 

estacionamento gratuito nos logradouros públicos ou privados em todo o estado do Rio? 

Passamos por idiotas, indo nos cadastrar no DETRAN apresentando a documentação 
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exigida. Diz no parágrafo 8◦ da mesma que o descumprimento está sujeito à multa ser 

aplicada pela Secretaria de Transportes do Rio de Janeiro. Lei, para mim, é para ser 

cumprida. Que alguma autoridade da Alerj se manifeste a respeito. 

Carlos Alberto M. de Barros - (por e-mail, 1/11), Rio 

 Na primeira linha carta, o emissor expõe a sua opinião a respeito do tratamento que 

os idosos recebem do governo. Em seguida, apresenta, de forma legal, que a sua visão é 

coerente, uma vez que o direito dos idosos ao estacionamento gratuito foi simplesmente 

suspenso, ainda que toda a burocracia tenha sido cumprida anteriormente (“indo nos 

cadastrar no DETRAN apresentando a documentação exigida”). Para finalizar, é feita a 

conclusão: a exigência de uma resposta da autoridade responsável. 

É preciso acrescentar que as cartas de leitores de jornais pertencem ao domínio 

jornalístico, o que nos leva a definir domínio discursivo. De acordo com Marcuschi (2005), 

é uma expressão utilizada para designar uma esfera ou instância de produção discursiva 

ou de atividade humana. São práticas discursivas que favorecem a escolha de um gênero 

textual específico, que pode ser exclusivo de um determinado domínio. No caso desta 

pesquisa, trabalha-se com o domínio jornalístico, que abrange o gênero cartas de leitor e 

outros como reportagem, notícia, entrevista, horóscopo e etc.  

Já que se trata de um tipo distinto de carta, uma vez que é enviada ao jornal e, em 

seguida, veiculada por este, é fundamental ressaltar algumas características desse suporte _ 

o jornal impresso. De acordo com Marcuschi (2009), pode-se perceber que o suporte é uma 

espécie de elemento em que o gênero se fixa e que está encarregado de pôr esse gênero em 

circulação. É importante destacar também que o suporte não é neutro e o gênero não fica 

indiferente a ele. 
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“Suporte tem a ver centralmente com a idéia de um portador do texto, mas não 

no sentido de um meio de transporte ou veículo, nem como um suporte estático 

e sim como um locus no qual o texto se fixa e que tem repercussão sobre o 

gênero que suporta.” (Marcuschi 2009)  

Segundo Bonini (2005), há dois tipos de suportes: o suporte físico e o suporte 

convencionado. Enquanto que o primeiro não é organizado por unidades retóricas regulares 

(o álbum, por exemplo), o segundo é separado por seções que apresentam características 

específicas. Com isso, o jornal é considerado um suporte convencionado, ao qual o autor 

denomina “hiper-gênero, uma vez que é um gênero constituído por vários outros.”.  

No interior de um jornal, há seções fixas, que ocorrem todos os dias, e variáveis, 

que costumam ocorrer dois ou três dias por semana.  As cartas de leitores¹ enquadram-se na 

parte fixa dos jornais, particularmente as cartas que trazem comentários sobre artigos, 

noticias etc. Além disso, essas cartas são consideradas um gênero central (tratam de 

assuntos muito próximos aos propósitos dos jornais em que circulam). Desse modo, Bonini  

(op. cit.) classifica as cartas de leitores como um gênero de maior importância como a 

reportagem, a entrevista, a notícia, o editorial, a charge e outros. 

 As limitações naturais da modalidade escrita levantam uma série de desafios 

metodológicos para a sua análise. Durante muito tempo, estudiosos consideravam a língua 

oral altamente dependente do contexto (cf. Marcuschi, 2000), enquanto que a língua escrita 

era considerada descontextualizada. No entanto, atualmente, tem se levado mais em conta a 

interação entre os interlocutores: as diferenças formais existem muito mais em função de  

 

_______________________ 

¹Com exceção da Mala Direta do jornal O Globo, que será vista de forma mais detalhada 

posteriormente. 
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gênero e registro do que em função de modalidade. O propósito do emissor e a sua 

proximidade com quem irá receber a mensagem influenciam decisivamente a forma com 

que escreve. 

 Occhs (1979) distingue discurso planejado e discurso não-planejado ao tratar do 

desenvolvimento da linguagem sob a perspectiva de que as estratégias adquiridas pelo ser 

humano ao longo de sua vida não são abandonadas, mas ficam disponíveis e emergem sob 

certas condições comunicativas. Em uma situação comunicativa espontânea, o indivíduo 

utiliza-se de estratégias adquiridas mais cedo; enquanto que, em contextos mais planejados, 

o indivíduo recorre a habilidades adquiridas mais tarde, através da educação formal. Quanto 

às cartas de leitores, pode-se dizer que são um discurso planejado, pois foram pensadas e 

organizadas antes de serem produzidas. Além disso, provavelmente, foram revisadas pelos 

próprios emissores e pela edição do jornal.  
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3.DESCRIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO  

3.1 CONCEPÇÕES DE ANÁFORA INDIRETA 

Antes de abordar os diversos tipos de AI, é necessário ter bem estabelecida a noção 

de âncora (Marcuschi, 2007), à medida que a AI ocorre sem que haja correferência com um 

antecedente ou subseqüente explícito no texto. A AI constitui uma estratégia endofórica de 

ativação de referentes novos, caracterizando um processo de referenciação implícita 

(Marcuschi, 2001). Embora não haja o vínculo da retomada direta, há um vínculo coerente 

com a âncora que possibilitará a compreensão. Entende-se como âncora “uma expressão 

ou contexto semântico base decisivo para a interpretação da AI” (Marcuschi, 2005:7). 

Para ilustrar o que se diz, segue um exemplo de carta do jornal O Globo, publicada 

em novembro de 2006: 

Exemplo (8) 

 Afinal, os responsáveis pelo acidente com o jato da Gol saíram-se, como sempre, 

com o jeitinho brasileiro. Ninguém viu nada: a Aeronáutica é cega, os controladores são 

cegos, os pilotos são cegos, os radares são cegos.e, finalmente, o grande último suspeito 

parece que apareceu, a zona onde estavam os aviões é cega. Problema solucionado: não 

há responsáveis e os familiares dos mortos que se danem. 

 

Os sintagmas “os controladores”, “os pilotos”, “os radares”, “a zona” e “os 

familiares dos mortos” remetem a entidades inferíveis pelo leitor, pois mantêm relação 

semântica com o sintagma “acidente com o jato da Gol”, que funciona como a âncora. 

Embora apareçam como informações passíveis de identificação, devido ao uso do artigo 

definido, são novidades no texto. Como já dito, esse tipo de anáfora tem como 

característica a não-correferencialidade, ou seja, a sua interpretação se dá por meio da 
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construção de um novo referente, e não através da reativação de um elemento mencionado 

previamente.  

Os elementos referidos não se localizam explicitamente em algum ponto do texto, 

mas existem através de uma complexa relação de elementos presentes no co-texto (âncora). 

E essa relação pode se concretizar de diferentes maneiras. Com isso, é preciso mencionar 

que há autores que se distinguem quanto à própria concepção de Anáfora Indireta, podendo 

ou não igualá-la à Anáfora Associativa (AA), estrutura que também se caracteriza pela não-

correferencialidade na retomada. 

 Segundo Zamponi (2003), destacam-se duas linhas teóricas a respeito dessa ligação 

e a AA pode ser analisada sob duas vertentes: uma conforme a visão de Kleiber (1994) _ 

concepção estreita; e outra conforme a visão de Berrendonner (1994) _ concepção ampla. A 

primeira considera a anáfora associativa um subtipo das anáforas indiretas, enquanto que a 

segunda trata dos dois termos praticamente como equivalentes.  

 De acordo com Kleiber (op. cit., apud Zamponi, 2003), a concepção estreita da AA 

aponta as divergências entre AA e AI tanto no campo formal como na natureza da conexão 

estabelecida entre o elemento anafórico e a âncora. A forma do elemento anafórico, no caso 

da AA, deve ser, necessariamente, um sintagma nominal definido e a relação entre esse 

elemento e a âncora deve ser do tipo léxico-estereotípico, isto é, deve vir do próprio léxico. 

Nesse caso, conforme propõe Marcuschi (2000), as anáforas associativas são parte 

substantiva das anáforas indiretas, uma vez que essas consistem em um fenômeno mais 

amplo.  

 Para a ilustração da visão de Kleiber (op. cit., apud Zamponi) sobre a AA e a AI, 

tem-se duas cartas do jornal Extra, publicada em janeiro de 2004: 

Exemplo (9) 
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Escuridão em Vilar dos Teles 

Moro em Vilar dos Teles, em São João de Meriti e gostaria de denunciar o total 

abandono em que se encontram as ruas Grajaú, São Cristóvão e Tijuca. Falta de tudo 

nesse bairro e vivemos completamente esquecidos. Um dos principais problemas é a 

iluminação pública. Vários postes estão com as lâmpadas queimadas. 

Maria da Glória Marques  

Vilar dos Teles 

Exemplo (10) 

Demora para o reembolso 

Fiz uma cirurgia em 18 de janeiro de 2007 e dei entrada no pedido de reembolso do 

anestesista no dia 22 de fevereiro. Já telefonei várias vezes para o atendimento da 

Unimed-Rio, fui duas vezes a loja do Centro, mas ainda não recebi o reembolso. 

Djane da Silva - Rio 

 

 No exemplo 9, há um caso de AA para Kleiber: o SN “Vários postes” funciona 

como a âncora para a anáfora “as lâmpadas queimadas”. Pelo fato de “as lâmpadas 

queimadas” ser uma SN definido e por haver uma relação léxico-estereotípica ou 

meronímica entre esse sintagma e a âncora, uma vez que é esperado que em todo poste haja 

lâmpadas (a lâmpada faz parte do poste), trata-se de um caso de AA. Automaticamente, 

também pode ser classificada como AI, que é o nível mais amplo. 

 Entretanto, no exemplo 10, ocorre um caso de AI segundo Kleiber: o SV “Fiz uma 

cirurgia” exerce o papel de âncora para a anáfora “do anestesista”. Esse sintagma não pode 

ser classificado como AA por não manter uma ligação meronímica com a âncora (que 

consiste em um evento), porém é fato que sua definitude se justifica pela presença da 

âncora no texto. Embora um anestesista não seja parte integrante de uma cirurgia como 

uma lâmpada é de um poste, faz parte do esquema de uma cirurgia.  
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 Portanto, segundo Zamponi (op. cit.), de acordo com essa visão, há dois 

subconjuntos dentro das Anáforas Indiretas: um relativo às anáforas associativas, 

marcadas por restrições semânticas e formais, e outro que engloba as outras anáforas 

indiretas, não abrigadas por essas restrições (p.75). No caso, as outras anáforas indiretas 

apresentam apenas uma relação mais elaborada com a âncora, pois são motivadas por 

processos de natureza inferencial.   

 Entretanto, para Berrendonner (apud Zamponi, 2003), a AA não precisa, 

necessariamente, ser motivada por uma relação verbal explícita com a âncora, como já 

visto, mas pode ser mais ampla, motivada também pelo discurso, assim como a AI, 

englobando todas as expressões cuja interpretação coloca em jogo processos inferenciais 

(p.76). A interpretação desse tipo de anáfora pode depender da memória discursiva e do 

conhecimento prévio dos interlocutores, do contexto de enunciação e do co-texto 

precedente. Sendo assim, esses dois conceitos são tomados “praticamente como sinônimos” 

(Zamponi, op. cit., p. 76).  

Nesta pesquisa, segue-se esse fundamento de Berrendonner, inclusive (apud 

Zamponi, op. cit.): as anáforas associativas são igualadas às anáforas indiretas, portanto não 

haverá esse tipo de distinção na classificação dos dados. Serão analisados os casos de 

anáfora não-correferencial introduzidos por artigo definido. A principio, foram 

considerados também os casos de AI introduzida por demonstrativo, para uma possível 

oposição entre os dois determinantes no SN, mas os dados com demonstrativos foram 

retirados da análise por conta da baixa ocorrência no gênero aqui investigado.  
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3.2 O PAPEL TEXTUAL DA ANÁFORA INDIRETA 

Segundo Marcuschi (1998), a Anáfora Indireta (AI) é um mecanismo sofisticado de 

retomada e inserção de elementos novos no texto, uma vez que a sua interpretação não 

parte do nível do código e sim de uma fundamentação cognitiva pragmática. Insere-se uma 

nova informação no discurso como se já fosse conhecida, podendo dar início a uma nova 

cadeia referencial. O autor ressalta que esse tipo de referenciação é considerado agramatical 

pela gramática tradicional e não estudado pelo gerativismo, ainda que seja bastante 

recorrente e de suma importância para a compreensão mais abrangente das relações 

semânticas de um texto. 

Marcuschi (2001) destaca a natureza implícita da língua, “uma vez que a 

subespecificação semântica e referencial não é um problema, mas um fato normal no uso 

da língua, já que é raro agirmos com explicitude completa” (p.24). Considerando a 

máxima griceriana seja relevante, as informações que o emissor supõe serem de fácil 

preenchimento pelo receptor não precisam ser especificadas. Este precisa buscá-las “em 

conhecimentos pessoais ou em elementos presentes em outros pontos do texto” (p. 25). A 

partir disso, o uso das AI‟s precisa ser estudado para que seja consciente. 

Em suma, conforme destaca o autor (op. cit.), a anáfora não-correferencial pode dar-

se pela mobilização do contexto sócio-comunicativo, sócio-cognitivo e investe nos saberes 

compartilhados, uma vez que a interpretação anafórica não se limita ao co-texto explícito, 

mas recorre a informações presentes na memória discursiva. Por meio de ligações 

inferenciais e informações, o interlocutor realiza inferências que lhe permitem a construção 

do significado. Dessa forma, são as hipóteses contextuais e os conhecimentos 

extralingüísticos que dão suporte ao processo inferencial. 
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Segundo Koch (2002), a expressão que funciona como âncora aciona no léxico 

mental representações nucleares que possibilitam a evocação do contexto relevante para a 

interpretação da AI. Segundo a autora, “supõe-se que o interlocutor possua os 

conhecimentos necessários para saturar a interpretação referencial” (p.109). E esta 

saturação se concretiza por meio de inferências por parte do receptor. Martelotta (2006) 

complementa que o falante produz o seu discurso utilizando as diferentes estratégias 

criativas que possui para organizá-lo e torná-lo inteligível pelo ouvinte em uma situação 

comunicativa específica.  

Desse modo, destacam-se dois princípios da linha funcionalista: o da pressuposição 

e o da informatividade. O primeiro reflete um conjunto de informações implícitas 

consideradas conhecidas e aceitas pelos participantes de um ato de fala e o segundo refere-

se ao grau de informatividade do termo lingüístico: se é uma informação nova, velha ou 

inferível, como é o caso da AI. Neste trabalho, verifica-se como a informação pode ser 

introduzida de maneira indireta no discurso. Ainda de acordo com Koch (op. cit.), no caso 

das AI‟s, a ativação dos processos cognitivos e das estratégias inferenciais é fundamental 

para a atividade de textualização, uma vez que essas estruturas não dependem de uma 

congruência morfossintática nem da reativação de referentes já explícitos.  

Koch (2001) assume o pressuposto de que o processamento do discurso, uma vez que 

é realizado por um sujeito ativo, tende a ser estratégico; isto é, cada escolha, dentre 

inúmeras possibilidades, é consciente. Desse modo, ao introduzir uma informação nova no 

discurso sob a “roupagem” de informação dada, o emissor avança em direção à 

concretização do seu projeto de dizer. As AI‟s são responsáveis por dois fatores básicos de 

progressão textual: introdução de novos referentes, podendo gerar uma cadeia referencial, e 
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a remissão (de modo associativo) a um domínio de referência, garantindo a manutenção do 

quadro referencial do discurso. 

O exemplo a seguir consiste em uma carta do jornal Extra, publicada em janeiro de 

2004, e mostra a importância da AI na ativação de referentes no discurso. 

Exemplo (11) 

Taxista tenta cobrar mais 

 Peguei o táxi LCO-9800 próximo à rodoviária com destino a Santa Teresa. O 

motorista disse que não faria a corrida pelo taxímetro, Ø queria cobrar mais. Recusei e ele 

então alegou que o carro era “a gás" e não subia ladeiras.  Mas subiu. Paguei o que 

marcava o relógio e o taxista saiu resmungando, dizendo que o negócio dele era grana. 

Alô, SMTU.  

A âncora o táxi LCO-9800 permite a introdução do SN O motorista (AI) como se 

fosse informação já conhecida por conta da inferência, “cuja ocorrência pressupõe um 

denotatum implícito” (Koch, 2009:103). A partir disso, surge uma nova cadeia referencial 

expressa por diferentes estratégias: anáfora Ø, forma pronominal (ele e dele) e forma 

nominal (o taxista). Os remetentes das cartas utilizam a AI à medida que pressupõem que 

parte da informação está interiorizada no leitor, e assim o mesmo será capaz de realizar a 

referenciação, pois no discurso de cartas de leitores há o pressuposto do conhecimento 

partilhado. 

 Como se pode perceber no exemplo (11), a AI desempenha um papel importante na 

construção da coerência do texto. Segundo Marcuschi (2000), as AI‟s produzem uma 

“tematização remática”, ou seja, de alguma forma, são previsíveis devido ao contexto 

lingüístico, mas ao mesmo tempo inserem elementos novos no discurso. 

Com a presença da âncora o táxi LCO-9800, a AI O motorista contribui para a 

concatenação entre as informações do discurso por meio de um processamento cognitivo. A 
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relação entre âncora e AI precisa ser capturada pelo receptor para que a coerência seja 

preservada. Há casos em que essa relação não é tão simples, pois conta com um 

conhecimento prévio do leitor de natureza mais ampla. Para ilustrar, segue uma carta do JB. 

Exemplo (12) 

PT 

Os conselheiros de Lula e muitos outros do partido da ética fecharam questão sobre 

a não incidência do fato determinado. O fato foi público e notório; o vídeo do Jornal 

Nacional mostra o assessor entabulando negociação com o bicheiro para auferir vantagem 

para o alheio e para si próprio; depois, mostra o assessor saindo com uma bolsa. Será que 

vimos uma assombração? Que as imagens exibidas na TV eram falsas? Será que esse fato 

é vago, impreciso, indeterminado ou fantasmagórico? Até agora não apareceu ninguém 

para dizer que foram forjadas. O STF deve reagir perante esse fato, que determinou a 

descoberta do esquema montado de dentro do Palácio e disseminado em todos os órgãos 

públicos. Existe a lavagem de dinheiro do bingo, assim como os políticos fariseus que 

trocam facilitações e negociações na bancada de negócio chamada Congresso Nacional. 

 Marco Aurélio de Faria Luz -  Niterói (RJ) 

 Essa carta apresenta uma das características mais comuns das cartas do JB: um 

assunto polêmico da política brasileira. O emissor mostra-se a par da situação por meio dos 

seus argumentos e utiliza uma sequência de perguntas retóricas para convencer o leitor do 

absurdo que considera a situação exposta no vídeo do Jornal Nacional. No entanto, caso o 

leitor não tenha assistido ao vídeo ou não tenha o conhecimento necessário do tema para a 

interação com o emissor, as AI‟s (em negrito) poderão ser incompreendidas. Nota-se que o 

autor da carta conta com a contribuição decisiva do leitor para que seu propósito seja 

alcançado. 

 Assim como as cartas do JB, as cartas d‟O Globo são essencialmente 

argumentativas, como será descrito na própria seção. Desse modo, verificou-se que as AI‟s, 
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muitas vezes, são usadas em metáforas a fim de que o autor da carta reforce a validade da 

sua posição. A carta a seguir foi publicada no jornal O Globo em novembro de 2006 e pode 

exemplificar esse tipo de estratégia. 

Exemplo (13) 

 Nem todos os palavrões são suficientes para expressar a minha revolta ao ler as 

pretensões do Legislativo e do Judiciário de aumentarem seus salários em até 90%! Se o 

povo não for às ruas para tentar impedir esta gatunagem, é melhor irmos embora deste 

país e entregar de uma vez a chave para os ladrões, em Brasília, para que eles fechem a 

porta com cuidado ao saírem da casa assaltada. 

Antonio Castelo Branco da Cruz - (via Globo online, 21/11 ), Rio 

 O leitor Antônio Castelo mostra-se revoltado com o aumento indevido de salário 

dos membros do Legislativo e do Judiciário, estabelecido pelos próprios _ em até 90% _ 

classificando toda essa situação como “esta gatunagem”. Tal estratégia é conhecida como 

rótulo, que segundo Koch (2001), é um recurso coesivo pelo qual um sintagma nominal 

funciona como uma paráfrase resumitiva de porções textuais precedentes ou subseqüentes. 

Nesse caso, além de resumir, o rótulo “esta gatunagem” também funciona como mais um 

julgamento do leitor obre a situação. 

 Como mais uma estratégia de persuasão, o autor da carta utiliza as AI‟s “a chave”, 

“os ladrões”, “a porta” e “da casa assaltada” para construir uma metáfora que sirva de 

comparação com a situação descrita anteriormente. Conforme estabelece o princípio da 

informatividade, o autor espera que o público leitor tenha um conhecimento de mundo 

similar ao seu, podendo tratar as informações como novas ou velhas da mesma maneira. 

Mesmo sendo informações novas no texto, as AI‟s são tratadas como já conhecidas por 

fazerem parte de um esquema de “assalto a domicílio”.  
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 Dessa maneira, observa-se que, o emprego da AI pode contribuir para o 

desenvolvimento da progressão textual. De um modo sofisticado, o autor desenvolve o seu 

raciocínio ao introduzir um novo elemento no discurso sob a forma de já conhecido, 

podendo dar início a uma nova cadeia referencial. A partir da concepção de que o texto é a 

unidade básica de comunicação e do princípio de que o propósito do autor da carta precisa 

ser alcançado, a AI é mais um dos recursos que ele utiliza (ainda que de possa ser de modo 

inconsciente) para isso. 
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4. CORPUS E METODOLOGIA 

4.1 CONSTITUIÇÃO DO CORPUS 

Este trabalho utiliza como corpus o subgênero cartas de leitor, subdivisão do 

gênero carta, o qual, de acordo com Paredes Silva (1988), é muito abrangente, uma vez que 

o seu espaço interno está aberto a todo tipo de comunicação: identificam-se “elementos 

provenientes da conversa, da narrativa, da descrição, do depoimento e mesmo do discurso 

persuasivo”. Em geral, as cartas possuem a mesma estrutura básica: a seção de contato, o 

núcleo da carta e a seção de despedida, conforme destaca Paredes Silva (op. cit.)  

No entanto, as cartas de leitor tendem, por um lado, a ser mais reduzidas que as 

cartas pessoais, uma vez que não aparecem no jornal todas essas partes constituintes _ 

enfatiza-se o núcleo da carta, o que se supõe que seja efeito da edição a que estão 

submetidas. Por outro lado, esse tipo de carta é mais elaborado que as cartas pessoais 

porque não há um contato próximo entre o autor e o leitor da carta e, além disso, o 

destinatário consiste em um público maior, isto é, inespecífico. 

 Nesse caso, a interação entre autor e leitor envolve um conhecimento prévio mais 

amplo, sendo necessário um planejamento do texto maior para que o propósito seja 

alcançado. Segundo Occhs (1979), em um discurso planejado, o autor tende a oferecer 

bastantes informações sobre o assunto, uma vez que esse tipo de discurso é mais 

independente do contexto do que um discurso não-planejado, no qual se confia mais no 

contexto imediato para se expressar as proposições.  

Além disso, é possível perceber uma relação entre as cartas de leitor e o jornal em 

que são publicadas: de acordo com o jornal, predominam certos propósitos comunicativos, 

(reivindicação, reclamação, pedido, expressão de uma opinião), tipos de textos ou 

sequências textuais (argumentativo, descritivo, narrativo e injuntivo) e destaca-se um 



48 

 

determinado público-alvo. A edição do jornal também pode interferir no resultado final do 

texto: as cartas podem ser resumidas, parafraseadas ou ter informações eliminadas 

(Bezerra, op.cit. p.211). Ainda assim, essa intervenção tende a ser padronizada conforme as 

características do jornal, possibilitando uma análise comparativa entre eles.  

O corpus para a análise desse fenômeno lingüístico é constituído de cartas de 

leitores e e-mails enviados a jornais cariocas, destinados a um público-alvo muito 

diferenciado entre si. Os jornais são os seguintes: O Globo (seção Carta de Leitores e seção 

Mala Direta), Jornal do Brasil, Extra e O DIA. São cartas publicadas entre 2004 e 2010. 

Parte do material integra o acervo do Projeto PEUL (UFRJ) e parte foi coletada por mim 

mesma. Esta pesquisa compreende o número de cartas disposto na tabela abaixo: 

Jornal Número de 

cartas 

Quantidade 

de AIs 

Porcentagem  Total de 

palavras 

Média de palavras 

por carta 

JB 136 58  12 13.558 95,4 

G 160 153  27 13.755 88,3 

MD 52 91  16 5.837 112,2 

E 107 158  27 5.506 49,9 

D 158 106 18 4.023 41,0 

Tabela 1: distribuição geral das Anáforas Indiretas nos jornais selecionados. 

A princípio, foram consideradas apenas as cartas do Jornal Extra, as do Jornal do 

Brasil e as d‟O Globo (Seção Cartas de Leitor e Seção Mala Direta).  Houve uma 

dificuldade de obter um número equilibrado de dados na amostra por conta das diferentes 

quantidades de cartas disponíveis e também devido aos tamanhos variados das cartas.  

No entanto, com a análise dessas cartas, foi possível distinguir dois grupos por suas 

semelhanças, principalmente quanto ao propósito comunicativo: de um lado, as cartas do 
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JB e as d„O Globo e, de outro lado, as cartas do Extra e as da Seção Mala Direta d‟O 

Globo. A partir dessa divisão, o número total de palavras de acordo com o sub-conjunto em 

que as cartas se inseriam passou a ser o principal fator para alcançar o equilíbrio entre os 

dados. As oportunidades para a ocorrência de uma AI seriam parecidas conforme o grupo. 

 Posteriormente, decidiu-se acrescentar as cartas do jornal O Dia à amostra, por 

acreditar-se aqui que esse jornal representa um segmento intermediário. Em termos de 

extensão (cf. Média de palavras, gráfico 1) assemelha-se às cartas do Extra, mas o 

propósito predominante nessas cartas se parece com o do primeiro grupo (JB e O Globo) 

(como será visto na subseção 4.1.1). 

Embora o JB e O Globo apresentem cartas com características semelhantes quanto à 

extensão (cf. Média de palavras, tabela 1) e ao conteúdo abordado (cf 4.1.1), o total de AI‟s 

obtido em cada jornal é bem distinto. O motivo pelo qual o jornal O Globo constitui um 

contexto mais favorável ao uso de AI‟s do que o JB ainda precisa ser investigado.  

Por outro lado, as cartas d‟O Globo e as cartas do Extra, que são bastante diferentes 

quanto à extensão, ao público-alvo e ao propósito comunicativo (cf 4.1.1), apresentam 

quase a mesma quantidade de AI‟s.  

Ainda com relação às cartas do jornal Extra, observa-se que se assemelham quanto à 

extensão às cartas do jornal O Dia, mas mesmo sendo em menor número total, apresentam 

uma quantidade de AI‟s significativamente maior. Talvez isso ocorra porque dado o caráter 

sintético e objetivo dessas cartas, recorre-se mais às AI‟s, como será visto no próximo 

capítulo. 

Já as cartas da seção Mala Direta destacam-se pela mais alta média de palavras por 

cartas e pelo alto índice de AI‟s. Embora o total de cartas seja menor, essas cartas, 

juntamente com as cartas do Extra, apresentam o contexto mais propício ao uso de AI. 
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Como será visto na próxima subseção, esses dois grupos de cartas possuem uma natureza 

reivindicativa. 

 

4.1.1 ESPECIFICIDADES DE CADA JORNAL 

 As cartas do Extra tendem a obedecer a um padrão muito restrito, baseado em um 

esquema “problema-solução”: o problema do leitor é exposto, seguido do pedido pela 

solução. As cartas, geralmente, possuem o mesmo tamanho, com cerca de 5 linhas em uma 

folha A-4. Os autores das cartas são membros de uma comunidade de leitores que tende a 

compartilhar posturas parecidas diante dos problemas enfrentados e assemelham-se aos 

remetentes da seção Mala Direta d‟O Globo. Nos dois casos, o leitor reivindica uma 

solução para algum serviço mal prestado.  

 Por outro lado, as cartas do Jornal do Brasil, d‟O Globo e d‟O Dia variam 

significativamente quanto ao propósito e à extensão do texto: há cartas com 10 linhas e 

cartas com 2 linhas, por exemplo. A maior parte dessas cartas possui o propósito de 

argumentar / opinar sobre um tema, muitas vezes, relacionado à política do país. Com isso, 

as sequências argumentativas predominam, como forma de propor ao leitor uma reflexão 

sobre o assunto.  

 Por isso, supõe-se que a edição costuma ser bastante atuante em todos os jornais, 

ainda que com intuitos diferentes. Seja para compactar a carta, proporcionar um diálogo 

entre as mesmas ou organizá-las de acordo com o assunto, o papel da edição deixa marcas 

mais ou menos visíveis de acordo com o jornal. 

 Quanto ao tipo de leitor de cada jornal, pode-se presumir que os leitores de um 

jornal se diferenciam dos interessados em escrever para os outros jornais _ pelo menos 

quanto ao propósito específico que os levou a escrever. Há poucas informações sobre as 
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pessoas que enviam as cartas, que geralmente são identificadas apenas pelo nome, pela 

cidade ou pelo bairro. Quando se trata de pessoas famosas ou de representantes de 

empresas, logo após o seu nome, aparece a sua profissão ou o seu cargo. 

 Ao aprofundar a análise das cartas, percebe-se que as cartas da seção Mala Direta d‟O 

Globo (M) e as cartas do Extra (E) abordam problemas mais imediatos dos leitores, sendo 

que aquelas são mais voltadas para reivindicações a empresas privadas e estas a autoridades 

públicas por serviços mal prestados. Além disso, as cartas do Extra caracterizam-se pelo 

predomínio de seqüências descritivas, uma vez que os emissores se veem levados a retratar 

a situação difícil em que estão vivendo. E, como já dito, a edição dessas cartas segue o 

esquema “problema-solução”.  

 A seguir, um exemplo de carta do Extra, publicada em janeiro de 2004: 

Exemplo (12) 

Muita lama no Jardim Canaã 

A cada chuva, os moradores do bairro Jardim Canaã, localizado em Nova Iguaçu, 

ficam desesperados porque o local fica alagado e tomado por lama. Se a prefeitura 

atendesse aos nossos apelos de melhorias, não precisaríamos passar por momentos de 

pânico. Esperamos que finalmente, os nossos pedidos sejam atendidos.  

Solange Assinatura - Nova Iguaçu 

 A leitora expõe o seu problema por meio da descrição da situação, quando chove, do 

local onde mora: “alagado e tomado por lama”; e, em seguida, pede providências da 

prefeitura de Nova Iguaçu, instituição pública. É bastante comum o uso de uma sequência 

injuntiva no final do texto (“Esperamos...”) para chamar a atenção da instituição. Na 

maioria dos casos, é dessa maneira sucinta que o assunto é colocado nas cartas desse jornal. 

 De uma maneira menos padronizada, as cartas da seção Mala Direta ressaltam um 

fato ocorrido com o leitor / consumidor, predominando as seqüências narrativas em que se 
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relata o problema. Entretanto, em muitas dessas cartas, são também utilizadas sequências 

injuntivas no final para solicitar que alguma providência seja tomada o mais rápido 

possível. Pelo fato de os assuntos serem muito específicos, cada carta apresenta um 

subtítulo correspondente (o que ocorre também nas cartas do jornal Extra).  

 A seguir, uma carta da seção Mala Direta, divulgada em maio de 2005: 

Exemplo (13) 

Carro novo sem conserto 

Comprei um Peugeot 206 que apresentou problemas na suspensão que comprometem sua 

estabilidade e dirigibilidade, principalmente em curvas. O carro simplesmente não faz 

curvas de forma segura, o que pode provocar um grave acidente. Já passei por duas 

concessionárias, mandei inúmeros e-mails para a Peugeot e o problema não é resolvido. O 

carro tem apenas três meses e já passou pela concessionária mais de dez vezes, sem 

solução. 

Luis Flávio de Andrade – Rio 

Semelhantemente às cartas do Extra, essa carta é essencialmente reivindicativa em 

seu propósito. No entanto, o recurso utilizado não é mais a descrição da situação, e sim a 

narração do fato ocorrido com o leitor em relação a uma empresa privada, a Peugeot. 

Vejam-se em destaque os verbos no Pretérito Perfeito do Indicativo, que marcam a figura 

da narrativa. Também há características do esquema “problema-solução”, porém mais 

diluídas, pois o leitor não pede literalmente providências à empresa.  

Narrando ou descrevendo, os emissores estão muito envolvidos nas próprias 

historias, por isso, as cartas do jornal Extra e da seção Mala Direta d‟O Globo tendem a ser 

bastante apelativas, refletindo o estado de inconformismo e abandono em que se sentem os 

emissores. 
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 Já nas cartas do Jornal do Brasil, d‟O Globo e d‟O Dia, tem-se uma temática mais 

ampla. Giram em torno de assuntos mais variados e polêmicos, normalmente questões 

políticas, econômicas ou sociais do país. Neste caso, o leitor apresenta o seu ponto de vista 

a respeito de um assunto, utilizando-se dos mais diversos recursos argumentativos. Em 

muitos momentos, pode-se verificar a interação do leitor com emissores de outras cartas, 

com uma notícia já veiculada ou com um articulista do jornal. Inclusive, as cartas tendem a 

ser organizadas de forma favorável a esse diálogo, com um subtítulo, que funciona como 

núcleo temático, abrangendo mais de uma carta de leitor e definindo o tópico principal de 

cada conjunto.  

 Para ilustrar isso, são dispostos a seguir dois exemplos de cartas do JB, publicadas 

em março de 2004:  

Exemplo (14) 

TV 

Com respeito à transmissão do desfile das campeãs das escolas de samba, pela TV 

Bandeirantes, faço das palavras do leitor Ricardo Oliveira (carta de 1/3) as minhas. 

Acrescentaria que consegui, finalmente, ver os verdadeiros passistas e destaques, bem 

como a alma das escolas, que são os componentes das alas e as velhas-guardas. Se eu 

fosse o presidente da Liga das Escolas de Samba mudaria de canal. 

Julia Long - Rio de Janeiro 

Exemplo (15) 

Gostaria de protestar contra a horrorosa transmissão de carnava1 da TV Globo. 

Não mostrou absolutamente nada, parecia ser de propósito para prejudicar a nossa festa  

maior. Em compensação, o desfile das campeãs, pela TV Bandeirantes, foi maravilhoso. 

Francisco Assunção - Rio de Janeiro 
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 Essas duas cartas tratam do mesmo assunto: a transmissão do desfile de escolas de 

samba. Mais especificamente, os leitores expressam suas opiniões a respeito do trabalho 

feito por emissoras de televisão durante o carnaval. Ambos concordam em elogiar o 

trabalho da TV Bandeirantes e o segundo leitor vai além, numa crítica severa à transmissão 

dos desfiles da TV Globo (“horrorosa”). De certo modo, é conveniente para o JB publicar 

essas cartas com um conteúdo crítico à TV Globo, patrocinadora do seu maior concorrente 

na época: o jornal O Globo. 

  Em ambas as cartas, os leitores não apenas expressam a sua opinião, mas também 

justificam-na com argumentos. Gryner (2000), retomando as idéias do filósofo Aristóteles, 

destaca o papel da chamada retórica argumentativa: enquanto que a argumentação é o 

discurso produzido pelo falante para sustentar sua posição e a retórica trata dos meios para 

atingir o objetivo de persuasão, a retórica argumentativa visa a adesão da mente do receptor 

às idéias propostas pelo emissor. Certamente, o JB busca tornar os seus leitores ainda mais 

fiéis e até mesmo conquistar novos leitores, logo é interessante publicar opiniões contrárias 

ao jornal O Globo. 

 Abaixo, há um exemplo de carta do jornal O Globo em novembro de 2006: 

Exemplo (16) 

Decisão incoerente 

 Há meses, o Inmetro vem anunciando que, segundo as pesquisas entre 

consumidores, ficou provado que o pãozinho francês seria bem aceito se vendido a 

quilo. Anunciada a nova lei ou norma, padeiros e vendedores de pão foram obrigados 

a adquirir uma balança. Agora, nova pesquisa prova que a maioria do povo não gostou 

da decisão. Sentiu-se lograda. Cadê a tal pesquisa do Inmetro? Vamos voltar a 

comprar o pãozinho por unidade? E quem reembolsa os que foram obrigados a  

_______________________ 

¹ Atualmente, o JB só tem versão online. 
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adquirir o tal equipamento? É uma brincadeira de mau gosto e, mais uma vez, lesando 

o cidadão trabalhador. 

Denise Goulart - (por e-mail, 10/11 ), Rio. 

  Assim como as do JB, as cartas d‟O Globo são essencialmente argumentativas. Essa 

carta, por exemplo, depois de relatar (narrar) uma mudança na maneira como o pão francês 

é vendido (nos dias de hoje, a quilo), expressa a opinião do leitor a respeito do assunto. 

Embora o sistema adotado tenha sido aprovado em uma pesquisa feita pelo Inmetro, o 

leitor, para argumentar a sua posição diante do assunto, cita uma segunda pesquisa que 

demonstra que a maioria do povo não aprovou a mudança. Além disso, utiliza-se de um 

recurso bastante comum nas cartas desses jornais: perguntas retóricas, em que o emissor 

interroga ficticiamente, sem esperar a resposta.  

  Segundo Petty e Caciopo (1981), as atitudes dos falantes tendem a corresponder à 

avaliação de algum assunto específico como mais ou menos ligado ao ouvinte. Em suas 

pesquisas, notaram que quanto menor a relevância pessoal do assunto para o receptor, mais 

fortes ficam os argumentos com o uso de perguntas retóricas. Em outras palavras, o leitor 

não seria tão persuadido se o emissor escolhesse sentenças na forma declarativa.  

 Como essas cartas não tratam de problemas cotidianos tão básicos (falta de luz, 

carência de saneamento básico, problemas no calçamento, compra malsucedida, etc) como 

as do Extra e da Seção Mala Direta, mostra-se bastante proveitoso utilizar as perguntas 

retóricas, uma vez que cumprem a função de induzir o leitor a aceitar a opinião do emissor. 

 Vêem-se, assim, bastantes diferenças entre as seções de cartas do JB e d‟O Globo, por 

um lado, e as cartas do Extra e da seção Mala Direta d‟O Globo, por outro. 

 Finalmente, a seção de cartas d‟O Dia (D) poderia ser classificada como intermediária 

com relação aos dois subconjuntos anteriores: por um lado, se assemelham às cartas do 
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Extra pela forma de apresentação, uma vez que cada carta apresenta um sub-título, e 

também pela curta extensão; por outro lado, se parecem com as cartas d‟O Globo e do JB 

pelo conteúdo bastante diversificado e pelo diálogo entre os leitores. Em alguns dias, uma 

personalidade conhecida tem a sua carta ou e-mail publicado, a fim de expressar a sua 

opinião acerca de um assunto em pauta. As cartas tendem a se separar por tema também.  

A seguir, duas cartas d‟O Dia, publicadas em setembro de 2009:  

Exemplo (17) 

Congratulações por matéria sobre homofobia 

  A Superintendência de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos da Secretaria de 

Assistência Social e Direitos Humanos congratula o repórter Mahomed Saigg pela série de 

matérias jornalísticas publicadas no jornal O Dia. Como o teor do conteúdo das 

publicações é de denúncia, o Governo do Estado do Rio de Janeiro tem por obrigação 

apurá-las e tomar as medidas cabíveis caso a caso. 

Sup. Estadual de Direitos Coletivos e Difusos – Cláudio Nascimento 

Exemplo (18) 

O flagrante de um problema grave 

  Parabéns a O Dia pela série de reportagem a respeito da homofobia, do jornalista 

Mahomed Saigg. Matérias assim só ajudam a entender o real significado da palavra e o 

quanto ela afeta a vida de milhões de brasileiros. 

Por e-mail – Carlos Tufvesson 

 Ambas as cartas são de congratulações: parabenizam um jornalista d‟O Dia por uma 

reportagem feita sobre um polêmico assunto: a homofobia. A primeira foi enviada por uma 

instituição pública e a segunda por um famoso estilista carioca, Carlos Tufvesson, muito 

requisitado pelas celebridades femininas. Por se tratar de personalidades conhecidas e 
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respeitadas, é provável que sua opinião tenha um peso maior para influenciar o leitor. Além 

de garantir um status para o próprio jornal. 

É válido ressaltar como fator comum às cartas do O Dia, JB e O Globo a utilização 

de um tipo de expressão referencial denominado dêixis memorial (cf. Cavalcante, 2003). 

São sintagmas definidos localizados geralmente no início das cartas e que se referem a uma 

entidade fora do texto. Diferentemente das AI‟s, as dêixis não possuem nem mesmo uma 

âncora no texto. Desse modo, o emissor conta com uma cooperação maior do receptor para 

verificar por si mesmo a origem da informação mencionada, que deve ser buscada na 

memória do leitor.  

A carta abaixo foi retirada do jornal O Globo em novembro de 2006 e apresenta um 

caso de dêixis memorial.  

Exemplo (19) 

Acredito que os dois cabeleireiros amem profundamente a menina; porém, a juíza que deu 

a guarda da criança a eles deve ter pensado mais no bem-estar financeiro, e não no futuro 

emocional da mesma. Somos um país de Terceiro Mundo, com leis de Primeiro Mundo, as 

quais mal sabemos aplicar. A sociedade brasileira progrediu muito; ontem era normal nos 

documentos a expressão “pai desconhecido”. Hoje, filhos adotados de casais 

homossexuais ilustram em seus documentos o nome dos dois pais ou duas mães. Espero 

que os coleguinhas de escola da pequena Theodora sejam igualmente liberais quanto seus 

pais e a juíza. 

Julio Caldas Alves de Brito - (por e-mail, 23/11),Petrópolis, RJ  

 Os SN‟s os dois cabeleireiros, a menina e a juíza são mencionados pela primeira 

vez no texto já sob a aparência de informação conhecida, identificável, por conta do artigo 

definido. Não se trata de AI porque não há uma âncora no texto para que esses SN‟s 

possam se apoiar. O emissor considera que o leitor tenha conhecimento sobre a polêmica 
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causada por uma juíza ao autorizar a adoção de uma menina por um casal homossexual, o 

que, provavelmente, foi notícia na época.   

É somente a partir desse conhecimento compartilhado entre os participantes dessa 

situação comunicativa que a interpretação dessas estruturas será alcançada. A utilização 

desse recurso lingüístico reforça o que já foi dito: as cartas desses jornais tendem a dialogar 

entre si, com outra notícia publicada ou com alguma situação que esteja sendo discutida 

pela sociedade.  

Como se pode perceber, as cartas de leitores podem ser utilizadas para o remetente 

expressar seu ponto de vista contrário ou favorável a alguma situação e também podem ser 

usadas para o destaque do próprio jornal. A própria apresentação feita pela edição é bem 

planejada, podendo favorecer uma determinada posição. Além disso, as sequência textuais 

são fundamentais nesse sentido, uma vez que são exploradas no texto na expectativa de 

produzir a melhor comunicação, a fim de que o propósito realmente seja alcançado.  

 

4.2 TRATAMENTO OS DADOS 

4.2.1 PROPOSTA INICIAL 

Tendo como base o tratamento dado às AI‟s por Marcuchi (2005), a princípio, 

propôs-se aqui uma gradiência de 4 níveis contínuos (I, II, III e IV) para tentar dar conta 

dos diferentes tipos de casos de AI‟s encontrados. Segundo o autor, a relação entre a AI e a 

âncora é determinante para a classificação da anáfora. Sendo assim sugeriu-se, neste 

trabalho, a divisão dos tipos de AI da seguinte maneira: (I) AI‟s meronímicas, (II) AI‟s 

actanciais,, (III) AI‟s conceituais e (IV) AI‟s rotuladoras. 

 No primeiro caso, as AI‟s meronímicas estão vinculadas a relações semânticas e a 

sua interpretação depende de estratégias cognitivas fundadas em conhecimentos semânticos 
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armazenados no léxico. Nesse caso, são AI‟s provenientes de relações meronímicas 

(relações parte-todo).  A carta abaixo, retirada da seção Mala Direta (d‟O Globo), publicada 

em maio de 2005, serve para ilustrar essa modalidade de AI. 

Exemplo (20) 

Sem título 

Em 14 de outubro de 2004 comprei um telefone sem fio 2,4 GHz da GE com um ano de 

garantia. Quando o produto foi entregue, verifiquei que a bateria não carregava. Reclamei 

com o vendedor, que trocou o produto por um aparelho novo.(...) 

         Aryanne Bittencourt de M. Rocha –Rio 

 O SN “um telefone sem fio” funciona como a âncora para o SN “a bateria”, uma vez 

que todo telefone sem fio precisa de uma bateria para ser utilizado. A ligação entre essas 

duas estruturas não depende apenas do contexto, mas baseia-se, principalmente, em uma 

relação meronímica entre esses elementos, a bateria é uma parte constituinte de um celular.  

Já no caso (II), estão as AI‟s actanciais, baseadas em papéis temáticos dos verbos. É o 

que se pode observar no exemplo da carta abaixo, que foi retirada da seção Mala Direta 

(d‟O Globo), publicada em maio de 2005. 

Exemplo (21) 

Cobrança indevida 

Contratei um serviço de perdas e roubos de cartão de crédito a um custo de R$ 2. A 

partir de janeiro de 2005, o Bradesco transformou o meu serviço em um outro chamado 

cartão superprotegido, em que cobra uma taxa de R$ 3,80. Liguei para o banco e reclamei 

do acontecido. A atendente informou que a minha agência é que tinha feito a 

solicitação(...) 

Lídia B. Pireott –Rio 

 Como se sabe, o verbo “reclamar” precisa de um argumento que recebe a atribuição 

de “paciente” na sentença: “alguém reclama com alguém”. No entanto, como se pode ver 



60 

 

no exemplo 21, o argumento surge na sentença seguinte, já associado a outro verbo, 

informar _ o item lexical “atendente”_ sem causar prejuízo para a sua interpretação. 

 As AI‟s conceituais inseridas no nível (III) englobam as AI‟s baseadas em esquemas 

cognitivos e modelos mentais. São motivadas por relações cognitivas encapsuladas em 

modelos mentais (frames, cenários, esquemas...). Esse tipo de AI‟s depende mais do 

conhecimento de mundo do indivíduo que os tipos anteriores, por essa razão, cabe nesse 

segmento um número de casos bem maior. Segundo Marcuschi (2005), o trabalho cognitivo 

para alcançar a compreensão desse tipo de AI é mais complexo do que nos outros casos.   

Para ilustrar esse tipo de AI, segue-se um exemplo da seção Mala Direta, do jornal O 

Globo, divulgada em novembro de 2006: 

Exemplo (22) 

Créditos difíceis de receber 

Fiz uma recarga em meu celular TIM na promoção que oferece 150 torpedos grátis. 

Mas até agora não recebi os créditos e, quando ligo para o serviço de atendimento ao 

cliente da empresa, sou maltratado. A empresa prevê 48 horas como tempo máximo de 

solução, mas na última ligação, o atendente me informou que levariam 96 horas e ainda 

me ameaçou de ter a linha prejudicada caso voltasse a reclamar. 

(Mala Direta) 

As palavras em negrito apresentam as características necessárias para serem 

classificadas como AI‟s: são motivadas pelo contexto lingüístico e ativam um novo 

referente na forma preferida de informação já conhecida, o SN definido. Embora não 

estabeleçam uma relação de meronímia com a âncora uma recarga em meu celular TIM, 

as expressões os créditos e a linha são inferíveis por causa da mesma, à medida que fazem 

parte do esquema criado pela expressão recarga de celular. Já o SN o atendente é 

classificada como AI actancial a partir de ligação. 
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 Finalmente as AI‟s do nível (IV) da gradiência proposta inicialmente são as 

rotuladoras, baseadas em nominalizações de porções textuais. Segundo Marcuschi (op. 

cit.), o processo de nominalização pode ocorrer de duas maneiras: a transformação de um 

verbo em um nome ou o encapsulamento de um enunciado mencionado no texto. Nesta 

pesquisa, foram consideradas apenas as nominalizações do segundo caso. 

 A seguir, uma carta do jornal Extra, publicada em janeiro de 2004, apresenta um 

caso desse tipo de AI: 

Exemplo (23) 

Melhoria não foi realizada 

Os moradores da Estrada Aterrado do Rio, que fica próximo à Estrada do 

Magarça, em Guaratiba, gostariam de saber por qual motivo foram esquecidos pelos 

órgãos responsáveis pela urbanização. A situação do local é precária, enquanto as ruas da 

vizinhança já foram asfaltadas. Qual seria o motivo dessa discriminação?  

Roberto Marcos Alves - Guaratiba 

 A expressão “dessa discriminação” resume toda a informação sublinhada na carta 

em apenas um SN, tratando-se, portanto, de uma nominalização de um tópico inteiro. É 

válido destacar o papel avaliativo que o rótulo pode exercer em um texto: a palavra 

“discriminação” é utilizada para que o emissor expresse a sua opinião sobre a situação 

descrita anteriormente. 

 

4.2.2 PROPOSTA ADOTADA 

 A proposta inicial de classificação das AI‟s de acordo com uma gradiência de 4 

níveis foi substituída por conta das baixíssimas ocorrências das AI‟s actanciais (II) e das 

AI‟s rotuladoras (IV) em comparação com  demais. A tabela 2 a seguir ilustra o total de 

casos de AI‟s encontrados nas cartas de leitores do corpus.  
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Nível  Número de ocorrências Porcentagem  

AI’s meronímicas (I) 84 13 

AI’s actanciais (II) 12 3 

AI’s conceituais (III) 449 78 

AI’s rotuladoras (IV) 33 6 

Total 611 100 

Tabela 2: Número de ocorrências de cada tipo de AI segundo a proposta inicial. 

 A partir da análise da tabela acima, verifica-se a predominância das AI‟s do tipo 

(III), em que a inferência se dá mediante um modelo cognitivo idealizado pelo leitor por 

meio da âncora, como foi visto no exemplo 21. Em seguida, destacam-se as AI‟s 

meronímicas (do tipo I), em que se estabelece uma relação parte-todo entre anáfora e 

âncora, como se observou no exemplo 19. 

 Como as AI‟s actanciais (do tipo II), como no exemplo 20, apresentam-se em uma 

quantidade muito pequena (12 ocorrências), decidiu-se atribuir-lhes um tratamento à parte 

no próximo capítulo. Também em pequena quantidade, as AI‟s rotuladoras (do tipo IV), 

como no exemplo 22, foram inseridas ao nível (III), uma vez que dependem mais de 

mecanismos discursivo-pragmáticos do que de mecanismos estritamente semânticos para 

serem interpretadas.  

É importante esclarecer que a parcela de AI‟s rotuladoras não foi maior porque, 

nesta pesquisa, apenas os SN‟s definidos estão sendo observados. Como esse tipo de AI 

tende a aparecer, predominantemente sob a forma de SN introduzido por pronome 

demonstrativo, uma quantidade considerável de dados foi separada da análise para um 

possível estudo posterior. 
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No exemplo 23, há um caso de AI rotuladora introduzida por demonstrativo, que, 

portanto, não foi considerado para análise nesta pesquisa. A seguir, há uma carta do Jornal 

do Brasil, publicada em abril de 2004, que contém um dos raros casos de AI rotuladora 

introduzida por definido. 

Exemplo (24) 

Acho que a idéia inicial do projeto de erradicar as favelas é boa. No entanto, me 

preocupam três aspectos: 1 - Em que parte do Centro da cidade será possível alojar todos 

os moradores da Rocinha? Não imagino nenhuma área no Centro que possa receber tantas 

pessoas. 2 - Será que as construtoras terão interesse de tocar projetos em outras favelas 

que não estejam tão bem localizadas? Ou se trata de mais um projeto que só visa a retirar 

as favelas da Zona Sul? Será que o projeto também vale para o Complexo do Alemão? O 

compromisso não pode ser isolado para Rocinha e São Conrado, e deve incluir outras 

áreas menos privilegiadas. 3 - Como poderão as construtoras se comprometer a oferecer 

novas residências em áreas com infra-estrutura? 

Claudia Schulz - Rio de janeiro 

 Nessa carta, o emissor transmite a sua opinião a respeito da erradicação de favelas, 

destacando o fato de não poder haver preferências de localização para esse processo. Para 

intensificar a sua argumentação, o emissor retoma todo o tópico frasal sublinhado 

utilizando o SN O compromisso. A escolha desse rótulo ressalta o dever do governo em 

ser imparcial, na avaliação do emissor. 

Dessa maneira, as AI‟s encontradas nas cartas do corpus foram classificadas como 

AI‟s lexicais ou meronímicas (I) e AI‟s conceituais ou inferíveis (III). No capítulo seguinte, 

serão analisados esses dados conforme os fatores linguísticos e extralinguísticos 

considerados. 
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5. ANÁLISE  

Com o intuito de verificar a correlação de aspectos linguísticos e extralingüísticos 

com o uso dos diferentes tipos de  AI‟s nas cartas de leitor, foi utilizada uma etapa do 

pacote de programas GOLDVARB: o cálculo de porcentagens, empregado em estudos 

sociolinguísticos de orientação laboviana. A partir desse recurso, foi possível obter com 

precisão a freqüência de uso das formas e fazer cruzamentos entre as características das 

cartas, quando necessário.  

Conforme se estabeleceu no capítulo anterior, a divisão entre AI meronímica (tipo I) e 

AI conceitual (tipo III) teve como objetivo principal, nesta pesquisa, mostrar a influência 

das características das cartas sobre o uso da AI. Por exemplo, verificar se há uma 

preferência pelo uso de um determinado tipo de AI nas cartas de um determinado jornal ou 

se há um propósito comunicativo que propicie um tipo de AI.  

Na tabela a seguir, está a distribuição das AI‟s conforme as duas classificações 

adotadas: AI‟s lexicais ou meronímicas (do tipo I) e AI‟s conceituais (do tipo III). 

Nível  Número de ocorrências Porcentagem  

AI’s meronímicas (I) 84 15 

AI’s conceituais (III) 482 85 

Total 566 100 

Tabela 3: Número de ocorrências de cada tipo de AI segundo a proposta adotada. 

 É fato que as AI‟s do tipo (III) predominam sobre as AI‟s do tipo (I) em todos os 

contextos, pois constituem a maior parte das ocorrências aqui. Nesse grupo maior, estão 

englobadas as AI‟s baseadas em modelos mentais e em modelos textuais, como distingue 

Marcuschi (2005). A relação entre a AI e a âncora pode alicerçar-se na memória de longo 

prazo de conhecimentos partilhados entre os interlocutores ou pode fundamentar-se no 
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conhecimento ativado a partir de um estado de coisas apontado no texto (Marcuschi, op. 

cit.). 

Como fator extralinguístico, tem-se o jornal em que as cartas estão inseridas: Extra 

(E), Jornal do Brasil (JB), O Dia (D) , O Globo _ Seção Cartas de leitor (G) e Seção Mala 

Direta (MD). Como já visto, esses jornais costumam apresentar cartas com propósitos 

muito diferentes entre si. Esses propósitos são tratados como um fator de natureza 

discursivo-pragmática e podem ser classificados como: opinativo, reivindicativo, 

laudatório, esclarecedor ou exortativo. 

 Com relação aos aspectos lingüísticos, estão aqui englobados: a sequência textual 

(argumentação, narração, descrição e injunção) em que a AI está inserida, a função sintática 

em que ocorre o SN / a AI (sujeito, complemento verbal, adjunto / complemento nominal e 

adjunto adverbial), a relação da AI com a âncora e o fato de dar início ou não a uma cadeia 

referencial. 

Através da análise dos cruzamentos dos fatores através do Goldvarb, pôde-se 

verificar a predominância de um determinado propósito e de uma determinada sequência 

textual de acordo com o jornal. O gráfico abaixo apresenta relação entre o propósito das 

cartas e o jornal em que foram publicadas e, em seguida, há alguns exemplos que ilustram 

esses comportamentos.  
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 Gráfico 1: Relação entre o jornal e o propósito da carta. 

 Como se pode constatar no gráfico, as cartas do JB e d‟O Globo são 

predominantemente opinativas, como se ilustra nos exemplos 25 e 26. 

Exemplo (25) 

Não vou tomar o tempo e a paciência enumerando os muitos elogios pelas idéias 

expressas no artigo de Ives Gandra da Silva Martins, Um governo fraco (22/4). Ativo 

ainda aos 63 anos, 34 de casamento, filhos criados e encaminhados, acredito que o Brasil 

tenha solução. E pessoas como o senhor Ives Gandra, Hélio Jaguaribe, Pio Correia, o 

falecido Roberto Campos e outros reforçam essa esperança. Fui eleitor de Serra, passei a 

olhar Lula com expectativa e desconfiança, mas desejando que encontrasse o caminho que 

nos conduziria ao crescimento e à redução das desigualdades sociais sem a demagogia das 

promessas e soluções incendiárias da história petista. Hoje, constato, triste e preocupado, 

que estamos diante de um governo fraco e perdido por vícios de práticas corporativas e 

falta de projeto. Não devemos torcer - e muito menos colaborar - para o fracasso de Lula. 

É como se a gente estivesse com a família na praia e visse a sogra se afogando. Podemos 

até não morrer de amores pela velha, mas não vamos deixar que ela se afogue. Afinal, há a 

mulher e as crianças. Continue a escrever, sr. Ives Gandra, e obrigado pelo belo artigo. 

Sérgio de Souza Tôrres - Rio de Janeiro 

 Essa carta foi publicada no JB em abril de 2004 e apresenta as características típicas 

desse jornal (ver a subseção 4.1.1). A partir da sua leitura, percebe-se que o propósito do 

emissor é manifestar a sua opinião, justificando-a. Dentre todas as cartas desse jornal, 86% 
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apresentam esse mesmo propósito. As AI‟s destacadas na carta, a sogra, as crianças e a 

mulher, apóiam-se no sintagma a família. A partir do esquema ativado pela âncora, o 

emissor introduz elementos previsíveis no contexto como informações conhecidas, 

mantendo a coerência do texto. 

O mesmo ocorre com o jornal O Globo, em que 87% das cartas têm essa mesma 

função: opinar sobre um assunto polêmico. A carta abaixo, publicada em novembro de 

2006, ilustra esse fato: 

Exemplo (26) 

Meia-entrada 

 A lei da meia-entrada, como tudo no Brasil, virou bagunça. Criou-se uma indústria  

da carteirinha: o empresário já arbitra o preço do ingresso como sendo a meia, os 

estudantes (verdadeiro ou falsos) acabam pagando uma inteira disfarçada e quem não 

quer comprar carteirinha falsificada paga o dobro. Esta lei é um convite à desonestidade. 

Paulo Izesksohn - (por e-mail, 11/11 ), Rio. 

 O emissor escreveu essa carta com o objetivo de expressar o seu ponto de vista 

sobre a lei de meia-entrada. O uso das AI‟s destacadas no texto, o empresário, o preço do 

ingresso e os estudantes serve para a argumentação do emissor a fim de defender a sua 

opinião sobre a lei de meia-entrada (uma “bagunça”). Considerando o princípio da 

pressuposição, o emissor supõe que o leitor seja capaz de interpretar essas AI‟s após o uso 

da âncora A lei de meia-entrada, que torna aceitáveis cada um desses elementos 

anafóricos. 

 Diferentemente das cartas do JB e d‟O Globo, essencialmente opinativas, as cartas 

do Extra e as cartas da seção Mala Direta d‟O Globo são 100% reivindicativas (gráfico 1).  

_______________________________ 

¹Em comparação com as cartas do JB, as cartas d‟O Globo são um pouco mais diversificadas 

quanto ao propósito, embora também sejam predominantemente opinativas. 
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Os exemplos abaixo servem para ilustrar o propósito dessas cartas nos jornais. 

 Exemplo (27) 

Abandono no bairro Vila Inca 

As ruas do bairro Vila Inca, em Magé, continuam totalmente esquecidas pelas 

autoridades. Até hoje, os moradores esperam pelas promessas que sempre são feitas, mas 

nunca cumpridas. Eles não suportam mais essa situação de descaso e pedem que sejam 

realizadas melhorias com urgência, como saneamento básico e asfaltamentos das ruas. 

 

 

Adilson dos Santos -  Magé 

 Essa carta representa bem o tipo de carta predominante do jornal Extra (cf. cap. 4): 

o emissor reivindica uma solução de algum problema do bairro em que mora. Em todas as 

cartas, a situação é classificada como um descaso das autoridades públicas com relação à 

região onde o remetente vive. Assim, o emissor utiliza-se da seção de cartas de leitor desse 

jornal como um recurso extremo, pois, muitas vezes, a solução já foi prometida pelas 

autoridades responsáveis. 

 É interessante destacar que, nas cartas desse jornal, os SN‟s mais frequentes na 

posição de AI são moradores, calçadas e casas. Todos fazem parte do esquema acionado 

pela âncora rua, que é onde ocorrem os problemas descritos pelos remetentes. Como o 

assunto tratado nas cartas não varia muito, as AI‟s também não se diversificam. 

Exemplo (28) 

Serviço findo sem autorização 

Resolvi cancelar a assinatura da Net, mantendo o serviço de banda larga Virtua. O 

desligamento da TV a cabo aconteceu em 18 de maio. Uma semana depois, sem que eu 

tivesse pedido, desligaram também o Virtua. Reclamações feitas, agendaram o religamento 

para 30 de maio, mas ninguém apareceu. Reclamei novamente e remarcaram para o dia 2 

de junho, mas novamente o técnico não veio. 
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Marcos de Souza – Rio 

Como se observa no exemplo acima, os remetentes das cartas da seção Mala Direta 

d‟O Globo também escrevem com o objetivo de reclamar por um serviço mal prestado. 

Entretanto, nessas cartas, o alvo das reivindicações tende a ser empresas particulares, como 

a Net (empresa de telefonia e internet), nesse caso. 

 Já as cartas d‟O Dia, com relação ao propósito, poderiam ser inseridas em um grupo 

intermediário; pois, embora haja a predominância do propósito opinativo, com 54%, 

também há um número significativo de cartas com o propósito reivindicativo, 39% (cf. 

gráfico 1). Para ilustrar o comportamento mais diferenciado dessas cartas, há dois exemplos 

a seguir. 

Exemplo (29) 

Erro ao cantar o hino causa indignação 

 Fiquei não só indignada, mas envergonhada com a falta de nacionalismo da 

cantora Vanusa, que tinha a obrigação, naquele lugar específico, cantar de acordo com o 

protocolo. Ela é de uma geração que se cantava, todos os dias, o Hino Nacional no pátio 

da escola antes das aulas. 

Ilha do Governador – Célia Mara dos Reis 

 

Exemplo (30) 

Rua há três semanas sem água em Nilópolis 

 Gostaria de denunciar que falta água há três semanas na Travessa do João 

Teixeira Novaes, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Nilópolis. Os moradores só 

conseguem água através de pipas, mas isso só quando têm de tempo para ficar em casa 

esperando o carro chegar ao local. 

Nilópolis – Rosana Nunes 

 Ao comparar os exemplos 29 e 30, é possível perceber que as cartas do jornal O Dia 

podem tanto ser opinativas (exemplo 29) como reivindicativas (exemplo 30). No entanto, 
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vemos no gráfico 1, que a maior parte dos emissores escreve para esse jornal com o intuito 

de expressar a sua opinião a respeito de um assunto que tenha se destacado na mídia, assim 

como os emissores d‟O Globo e do Jornal do Brasil. No exemplo 29, o remetente expressa  

a sua indignação sobre a atitude da cantora Vanusa em uma cerimônia pública. 

 Por outro lado, o exemplo 30 apresenta um propósito totalmente diferente: a 

reivindicação de solução para a falta d‟água em um determinado bairro da cidade. Desse 

modo, essa carta se assemelha bastante às cartas do jornal Extra, em que remetente expressa 

o seu inconformismo a respeito do problema causado por um serviço mal prestado. 

Portanto, as cartas desse jornal poderiam ser classificadas como “as mais diversificadas” 

entre as que estão sendo analisadas nesta pesquisa, uma vez que, efetivamente, servem de 

meio de comunicação para diferentes objetivos.  

 Com respeito aos outros propósitos _ laudatório, esclarecedor e exortativo _, pode-

se dizer que tiveram baixo ou nenhum índice de ocorrência em alguns jornais. Para ilustrar 

cada caso, seguem-se os exemplos, respectivamente. 

Exemplo (31) - laudatório 

Comemorar é antes de tudo trazer à memória, fazer recordar, celebrar. Por isso, no 

momento em que os 113 anos do Jornal do Brasil são comemorados, presto minha 

homenagem. Hoje, não há mais quem desconheça a importância de um jornal na vida de 

um povo. E um jornal que consegue cumprir sua missão, por mais de um século, 

transforma-se em algo mais que um veículo de informação: assume foros de instituição, de 

patrimônio da sociedade e do país. 

Marco Maciel 

 Essa carta do Jornal do Brasil possui um propósito laudatório, à medida que o 

emissor parabeniza o jornal pelos seus 113 anos de trajetória. Esse propósito alcançou a 

pequena marca de 8 ocorrências com Anáfora Indireta no total das cartas, sendo que não 
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houve nenhum caso desse tipo no jornal Extra e n‟O Globo _ tanto na Seção de Cartas de 

Leitor como na seção Mala Direta. 

Exemplo (32) - esclarecedor 

 UPP do Santa Marta: exemplo para o Brasil 

  A respeito das denúncias de homofobia no Morro Santa Marta publicadas ontem, a 

Secretaria de Segurança esclarece que as queixas da comunidade são recebidas pela 

associação de moradores, que as repassa para o comando da UPP. Em dez meses, não há 

registro de atitude homofóbica na delegacia do bairro. É de interesse que os denunciantes 

apontem nome, local, data ou circunstâncias do suposto mau comportamento policial. A 

UPP do Santa Marta tem sido exemplo para o Brasil e para o mundo e assim permanecerá. 

Secretaria de Segurança – Comunicação Social 

 Essa carta do jornal O Dia possui o propósito de esclarecer uma situação. A 

Secretaria de Segurança utiliza a Seção de Cartas de Leitor como um veículo para elucidar 

a questão levantada pelo jornal na véspera. Geralmente, são empresas particulares ou 

instituições públicas que escrevem esse tipo de carta. Há casos apenas na Seção de Carta de 

Leitor do jornal O Globo e no jornal O Dia, com 14 ocorrências de AI no total. 

 Nessa carta, as duas AI‟s referem-se a informações diferentes no texto, cada uma 

possui a sua respectiva âncora. A AI pela associação de moradores ancora-se no SN 

Morro Santa Marta, uma vez que é provável que em uma comunidade carente do Rio de 

Janeiro haja uma associação de moradores e a AI os denunciantes retoma indiretamente 

denúncias. Em ambos os casos, a relação entre a AI e a âncora é do tipo III, esquemática. 

Exemplo (33) – exortativo  

Nem todos os palavrões são suficientes para expressar a minha revolta ao ler as 

pretensões do Legislativo e do Judiciário de aumentarem seus salários em até 90%! Se o 

povo não for às ruas para tentar impedir esta gatunagem, é melhor irmos embora deste 

país e entregar de uma vez a chave para os ladrões, em Brasília, para que eles fechem a 
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porta com cuidado ao saírem da casa assaltada. 

Antonio Castelo Branco da Cruz - ( via Globo online, 21/11 ), Rio 

 Nessa carta do jornal O Globo, o emissor tem como propósito exortar os leitores 

para tomarem uma atitude com relação à situação que descreve. Mostrando-se revoltado, o 

emissor chama a atenção do leitor para a necessidade de que a população brasileira como 

um todo proteste contra essa situação. Esse propósito alcançou um total de 6 ocorrências, 

sendo que no jornal Extra, n‟O Dia e na Seção Mala Direta não houve nenhum caso. 

 Nessa carta, a AI esta gatunagem engloba toda a informação sublinhada e, ao 

mesmo tempo, demonstra a avaliação do autor a respeito da situação que descreve. Trata-se 

de uma caso de AI rotuladora, que aqui seria inserida no grupo de AI‟s conceituais (III) se 

fosse introduzida por artigo definido. 

Em síntese, o que se vê é que predominam nas cartas de leitores os propósitos 

opinativo e reivindicativo, que prevalecem conforme o jornal. 

Como já dito, assim como se pode observar uma correspondência entre os jornais e os 

propósitos comunicativos das cartas, também há uma correlação entre o jornal e a 

sequência textual em que a maior parte das AI‟s se localiza nas cartas: argumentação (A), 

narração (N), descrição (D) e injunção (I). Abaixo, têm-se um gráfico e exemplos de como 

essas sequências textuais aparecem nas cartas dos jornais analisados. 
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 Gráfico 2: Relação entre o jornal e a sequência textual. 

A partir do gráfico 2, percebe-se que as cartas do jornal Extra e as da Seção Mala 

Direta d‟O Globo, embora sejam semelhantes quanto ao propósito de natureza 

reivindicativa (cf. gráfico 1), comportam-se de modo diferente quanto à estrutura do texto. 

O gráfico acima aponta que as cartas do Extra são essencialmente descritivas, enquanto que 

as cartas da Seção Mala Direta d‟O Globo são basicamente narrativas (ver subseção 4.1.1). 

No exemplo abaixo, há um caso de AI em sequência descritiva de uma carta do jornal 

Extra, publicada em janeiro de 2004. 

Exemplo (34) 

Escuridão em Vilar dos Teles 

MORO em Vilar dos Teles, em São João de Meriti e gostaria de denunciar O 

TOTAL ABANDONO em que SE ENCONTRAM as ruas Grajaú, São Cristóvão e Tijuca. 

FALTA de tudo nesse bairro e VIVEMOS COMPLETAMENTE ESQUECIDOS. Um dos 

principais problemas É a iluminação pública. Vários postes ESTÃO com as lâmpadas 

queimadas. 

Maria da Glória Marques - Vilar dos Teles. 

 Nessa carta, o remetente descreve um problema do seu bairro por meio de verbos no 

Presente do Indicativo (Moro, Falta e vivemos), inclusive alguns verbos relacionais (se 

encontram, é e estão), além de adjetivos (esquecidos e queimadas). Essa estrutura funciona 

como pano de fundo para o emissor reivindicar o reparo. Através da âncora Vários postes, 
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o emissor introduz a AI as lâmpadas queimadas no texto. No total, 90% das AI‟s que 

ocorrem nas cartas desse jornal pertencem a sequências descritivas, uma vez que são essas 

as predominantes. 

Já no exemplo abaixo, há um caso de AI em sequência narrativa de uma carta da 

Seção Mala Direta d‟O Globo. 

Exemplo (35) 

                                                   Financeira ignora proposta  

Recebi uma oferta de um cartão de crédito Petrobrás da Losango para pagamento de 

combustível nos postos BR. PREENCHI os dados HÁ CERCA DE TRÊS MESES, mas não 

OBTIVE resposta. A financeira Losango tem todo direito de recusar a proposta, mas 

deveria me informar da decisão. E se tiver sido concedido o crédito e o cartão tiver ido 

para mão de terceiros?  

                   Carlos Antônio de Moura -Rio 

Como se pode perceber, nessa carta, o emissor utiliza-se de uma estratégia diferente 

para fazer uma reivindicação: utiliza-se de elementos da narração, destacados em caixa alta 

(verbos no Pretérito Perfeito do Indicativo e marcação temporal) com o intuito de pedir a 

solução para o seu problema. Em meio ao seu relato, introduz a AI os dados ancorada no 

SN uma oferta de um cartão de crédito. Dessa maneira, 90% das ocorrências de AI nas 

cartas dessa seção específica estão inseridas em sequências narrativas. 

 Ainda com relação ao gráfico 2, verifica-se, mais uma vez, a semelhança entre as 

cartas do JB e as cartas d‟O Globo com a predominância de uma mesma sequência textual: 

a argumentativa. No primeiro jornal, essas sequências constituem 79% do total; e, no 

segundo, são 72%. Nos dois casos, a sequência descritiva aparece como a segunda 

sequência mais utilizada como pano de fundo para a introdução da AI (20% no JB e 14% 

no Globo). 
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 É interessante ressaltar que o jornal O Globo mostra-se mais variado quanto ao uso 

das sequências textuais do que o JB, restrito, basicamente às sequências argumentativas e 

descritivas. Os dados de AI em sequência narrativa alcançam1% no JB e 12% no Globo e, 

na sequência injuntiva, atingem a marca de 2% n‟O Globo e não aparecem em nenhuma das 

cartas analisadas do JB.  É uma possibilidade que essa seja uma das razões para que o 

número de AI seja bem menor no JB do que n‟O Globo (58 x 153, respectivamente), como 

se questiona na tabela 1, no capítulo anterior.  

 A seguir, há um exemplo de cada jornal. 

Exemplo (36) 

[[As declarações desencontradas, mirabolantes e patéticas da Aeronáutica, do 

sindicato só estão complicando e pondo em xeque a credibilidade da profissão dos 

controladores de vôo. Se for uma profissão para qual não existe substituto, que não 

existem planos A, B e C, é uma profissão que não merece crédito e nem tem autoridade 

para ser responsável direta por milhares de pessoas no céu do Brasil.]] [[Vamos ser 

responsáveis e honestos em colocar os pontos nos is, antes que outra tragédia aconteça. 

Ajam, façam a calmaria reinar e, principalmente , a segurança ser a prioridade.]] 

Teresa Abreu de Almeida - (por e-mail, 1/11), Rio 

 Essa carta d‟O Globo pode ser dividida em duas partes: o primeiro fragmento consiste 

em uma sequência argumentativa, enquanto o segundo constitui uma sequência injuntiva. 

Na primeira parte, o autor da carta expõe a sua opinião a respeito do “escândalo aéreo” que 

aconteceu no Brasil em 2006, utilizando-se de argumentos para convencer o leitor de sua 

posição. 

 Já na segunda parte, o emissor faz uso da injunção para atrair o leitor a participar da 

exigência de uma reformulação para que nenhuma outra tragédia aconteça. O objetivo do 

emissor é levar o leitor a tomar uma atitude (propósito exortativo) e, para isso, utiliza-se de 
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verbos conjugados no Imperativo Afirmativo (ajam, façam), característicos desse tipo de 

sequência textual. 

 A âncora Aeronáutica permite a introdução da AI dos controladores de vôo sem 

comprometer a coerência do texto. O emissor supõe ser de fácil compreensão a informação 

de que em uma Força Aérea existam os controladores de vôo, por isso introduz essa 

informação nova como se já fosse conhecida, considerando a máxima griceriana seja 

relevante. 

Exemplo (37) 

TV 

Gostaria de pedir aos narradores da Rede Globo que não atrapalhassem os 

telespectadores de assistirem aos jogos como se deve. Acontece de tudo que se pode 

imaginar: repetem a cena várias vezes, como se o público não estivesse assistindo à 

partida; falam do time adversário como se estivessem torcendo contra; repetem cenas que 

os telespectadores já estão cansados de assistir; passam jogos de outras localidades 

(poderia ser aproveitado o intervalo para isso); dão palpites sobre faltas, etc., sem ao 

menos saber o que aconteceu. 

Lucas Mello - Rio de Janeiro 

 Nessa carta do JB, o remetente inicia com uma sequência injuntiva, na medida em 

que faz um apelo e, em seguida, coloca a sua proposição a respeito o tema. Para defender o 

seu ponto de vista, descreve o que realmente acontece durante as transmissões (repetem a 

cena várias vezes, falam do time adversário, passam jogos de outras localidades, dão 

palpites sobre faltas) e vai inserindo a sua opinião (como se o público não estivesse 

assistindo à partida, como se estivessem torcendo contra, poderia ser aproveitado o 

intervalo para isso). 



77 

 

 É um bom exemplo de como a âncora pode ser produtiva em um discurso: o frame 

acionado pela âncora _ aos narradores da Rede Globo _ favorece o aparecimento de 5 

AI‟s _ os telespectadores, aos jogos, a cena, à partida e do time adversário. Ilustra-se a 

economia de informações explícitas que o bom uso de uma âncora pode gerar, contribuindo 

para a progressão temática. 

 Através da análise dos exemplos acima, percebe-e que o propósito reivindicativo 

(predominante nas cartas do Extra e da seção Mala Direta d‟O Globo) é desenvolvido pelo 

autor a partir d descrição de uma situação ou da narração de um fato. Mas, o propósito 

opinativo (predominante nas cartas do JB e d‟O Globo, Seção Cartas de Leitor) tende a ser 

desenvolvido por sequências argumentativas. 

  A tabela a seguir, apresenta o comportamento das AI‟s de acordo com as 

sequências textuais. 

Sequência textual  AI tipo (I) AI tipo (III)  Total 

Descritiva  46 / 19% 187 / 80% 233 / 41% 

Argumentativa  28 / 13% 182 / 86% 210 / 37% 

Narrativa 8 / 6% 107 / 93% 115 / 20% 

Injuntiva  2 / 25% 6 / 75% 8 / 1% 

Total  84 / 14% 482 / 85% 566 / 100% 

Tabela 4: Tipo de AI x Sequência textual. 

Nessa tabela, observa-se que as AI‟s concentram-se nas sequências textuais 

descritivas (41%) e argumentativas (37%), que se apresentam em maior quantidade. As 

primeiras são predominantes nas cartas do jornal Extra e têm uma representatividade 

significativa nas cartas d‟O Dia e do JB e as sequências argumentativas, por sua vez, 

predominam nas cartas do JB e d‟O Globo (cf. gráfico 2), também sendo bastante utilizadas 
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nas cartas d‟O Dia. Portanto, sendo a maioria, essas sequências textuais abrangem a maior 

parte das AI‟s. 

A seguir, retoma-se um fragmento do exemplo 25, utilizado no início desta seção. 

Serve para mostrar a importância das AI‟s em uma argumentação. 

Exemplo (38) 

(...) NÃO DEVEMOS TORCER _ E MUITO MENOS COLABORAR _ PARA O 

FRACASSO DE LULA. É como se a gente estivesse com a família na praia e visse a sogra 

se afogando. Podemos até não morrer de amores pela velha, mas não vamos deixar que ela 

se afogue. Afinal, há a mulher e as crianças. Continue a escrever, Sr. Ives Gandra, e 

obrigado pelo belo artigo. 

 

A frase destacada no início desse trecho representa a proposição do autor da carta 

com relação ao governo do ex-presidente Lula. Para fortalecer a sua opinião, o emissor cria 

uma metáfora para argumentar: dentro de uma família, a sogra representa a parte “não tão 

boa”, mas que deve ser preservada por causa da mulher e das crianças. É como se o autor 

da carta não apoiasse tanto o ex-presidente; no entanto, sabia que não deveria torcer por seu 

fracasso porque, afinal todo o país estava sob o seu comando.  

Então, o emissor aciona o esquema de uma família na mente do leitor e faz uso de 

SN‟s novos no discurso que estão com a aparência de informações conhecidas: as AI‟s. 

Esse caso mostra a importância de se fazer um uso consciente dessas estruturas em um 

texto, pois podem ser uma excelente estratégia de persuasão.  

Embora sejam sempre a minoria, as AI‟s meronímicas conseguem aumentar a sua 

proporção nas sequências injuntivas (25%). Nessas sequências, o emissor convida o leitor a 

refletir ou a tomar uma atitude para resolver alguma situação. Em alguns casos, são 
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problemas referente a lugares e as AI‟s são introduzidas no texto como um parte desse 

lugar. É o que se pode observar no trecho abaixo, de uma carta d‟O Globo. 

Exemplo (39) 

A tragédia no Leblon me fez refletir: o que precisamos é de mais policiais nas ruas? 

Acompanhando os noticiários percebi que ninguém relaciona o fato à situação do país.(...) 

 

 A AI nas ruas apóia-se na âncora Leblon a partir de uma relação de parte-todo, 

sendo classificada como AI meronímica (tipo I). A AI está inserida dentro de uma 

sequência injuntiva, à medida que o remetente chama a atenção do leitor a fim de produzir 

uma atitude reflexiva no mesmo. 

 A tabela abaixo, por sua vez, ilustra a relação entre os tipos de AI‟s e os propósitos 

das cartas estudadas 

Propósito    AI tipo (I) AI tipo (III)  Total 

Opinativo   35 / 15% 206 / 85% 241 / 42% 

Reivindicativo   41 / 14% 260 / 86% 301 / 53% 

Laudatório  0 4 / 100% 0 

Exortativo   2 / 34% 4 / 66% 6 / 1% 

Esclarecedor  6 / 43% 8 / 57% 14 / 2% 

Total  84 / 15% 482 / 85% 566 / 100% 

Tabela 5: Tipo de AI x Propósito das cartas. 

A partir da leitura dessa tabela, verifica-se que os propósitos opinativo e 

reivindicativo são os que mais favorecem o uso de AI‟s. Esse fato se explica porque são os 

principais propósitos que motivam os leitores dos jornais analisados a escreverem as cartas. 

Como já foi visto, as cartas do JB e d‟O Globo são essencialmente de natureza opinativa e 
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as cartas do Extra e da Seção Mala Direta d‟O Globo são de caráter reivindicativo. As 

cartas d‟O Dia, por sua vez, variam entre o propósito argumentativo e o propósito 

reivindicativo. 

Desse modo, quando um desses dois propósitos está em jogo, as AI‟s conceituais 

(tipo III) são a esmagadora maioria. A quantidade de AI‟s meronímicas (tipo I) só aumenta 

um pouco quando o propósito é exortar ou esclarecer uma situção. Em todos os casos, essas 

AI‟s referem-se a partes de um lugar (uma cidade, um bairro ou um carro, por exemplo). 

Nas cartas a seguir, podem-se observar esses tipos de ocorrências. 

Exemplo (40) 

Será que ninguém no seleto grupo de engenheiros de trânsito do governo vê que na Av. 

Brasil, em frente à Favela do João, o trânsito de carros e ônibus e mais vans poderia ser 

dividido, e não mais haver engarrafamento para se ir para a Linha Amarela? Isto sem 

custo, pois a pista já existe e está virando favela. 

Luiz Roma - (por e-mail, 22/11), Rio 

Nessa carta d‟O Globo, o remetente exorta os engenheiros de trânsito do governo 

sobre a necessidade da divisão de um trecho da pista da Avenida Brasil para diminuir o 

engarrafamento. Em meio a isso, faz uso da AI meronímica a pista, apoiada na âncora na 

Av. Brasil.  

É válido destacar mais uma vez o processamento da AI: embora esse tipo de 

retomada  não tenha vínculo com o co-texto, torna-se coerente pelo uso da âncora.  Só é 

possível identificar a qual pista o autor está se referindo porque anteriormente o mesmo 

mencionou o nome da avenida da qual essa pista faz parte. 

Exemplo (41) 

RioLuz atende a leitor e conserta postes 
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  A respeito da reclamação do leitor Luis Fabio Mattos da Silva, publicada na seção 

Click do Leitor de ontem, a Secretaria Municipal de Obras informa que a Rio Luz já 

consertou os postes que estavam com defeito e as lâmpadas ficavam acesas durante o dia 

nas ruas da Quitanda e Ouvidor. 

Assessora chefe de Comunicação – Thainá Alac 

Já nessa carta d‟O Dia, a autora esclarece a um leitor, que havia feito uma 

reclamação, que as providências pedidas já haviam sido tomadas. Nesse contexto, a mesma 

introduz a AI as lâmpadas em referência à âncora os postes, em uma relação do tipo 

léxico-estereotípica. Essa “parceria” poste / lâmpada é bastante frequente nas cartas desse 

jornal e do Extra, por conta do tipo de assunto que é abordado. 

A próxima tabela apresenta a relação entre as AI‟s e as funções sintáticas que 

exercem nas orações. 

Função Sintática    AI tipo (I) AI tipo (III)  Total 

Sujeito    31 / 16% 169 / 84% 200 / 35% 

Complemento verbal    16 / 9% 167 / 91% 183 / 32% 

Adjunto adverbial   24 / 28% 62 / 72% 86 / 15% 

Palavras ligadas ao nome    13 / 14% 84 / 86% 97 / 17% 

Total  84 / 15% 482 / 85% 566 / 100% 

Tabela 5: Tipo de AI x Função Sintática da AI. 

Como se pode perceber, em sua maioria, as AI‟s ocorrem na função sintática de 

sujeito e, em seguida, na função de complemento verbal. O sujeito é o tema da oração, 

contribui para a progressão textual e o complemento verbal é o lugar sintático preferencial 

para elementos novos.  
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As AI‟s meronímicas (do tipo I) ganham destaque nessa tabela porque, mesmo em 

menor quantidade do que a AI do tipo (III), aparecem com mais frequência como Adjunto 

Adverbial. É o que se observa na carta abaixo do jornal Extra. 

Exemplo (42) 

Alagamentos no Rocha Freire 

Sou morador da Rua Rocha Freire, no bairro Irajá, e gostaria que a Cedae fizesse 

uma vistoria no local porque a tubulação está com problemas. Quando chove muito, os 

esgotos entopem, transbordam e deixam as casas alagadas. Peço providências, com 

urgência, pois não suporto mais ter que tirar água da varanda. 

Gilson Villa -  Irajá 

 A AI da varanda ampara-se à ancora as casas. É um AI do tipo meronímica (I) 

porque a relação com a âncora é de parte-todo, uma vez que é previsível que em um casa 

haja varanda. Nessa carta, essa AI exerce a função de adjunto adverbial, da mesma maneira 

que ocorre nos exemplos a seguir: 

Exemplo (43) 

“Alguns taxistas trafegam com o cinto de segurança pousado no peito.” (fragmento de 

uma carta d„O Dia). 

Exemplo (44) 

 “O tropeço na pavimentação quebrada, na faixa de pedestres da ciclovia, me causou 

torção na perna e fratura na bacia” (fragmento de uma carta d„O Globo). 

Ao se examinar detalhadamente as AI do tipo (I) sob a função de adjunto adverbial, 

verifica-se que, em todos os casos (24), carregam a circunstância de lugar, assim como se 

observa nos exemplos anteriores (do 39 ao 44). O emissor introduz a âncora no texto e a 

retoma de modo indireto por meio de partes integrantes. Essas partes são constituintes do 

“corpo” da âncora.  
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A tabela a seguir fornece a distribuição das AI‟s quanto ao fato de iniciarem ou não 

uma cadeia referencial. 

 AI (tipo I)  AI (tipo III)  Total  

Inicia cadeia referencial 5 / 6% 85 / 94% 90 / 16% 

Não inicia cadeia referencial 79 / 17% 369 / 83% 475 / 84% 

Total  84 / 15% 481 / 85% 565 / 100% 

Tabela 6: Tipo de AI x Início ou não de cadeia referencial. 

Através da leitura dessa tabela, percebe-se que a maior parte (84%) das AI‟s não 

inicia uma cadeia referencial nas cartas de leitor dos jornais analisados. As AI‟s, 

geralmente, não se localizam no início das cartas. É necessário que, primeiramente, a 

âncora seja mencionada. Além disso, o tamanho das cartas tende a ser reduzido por conta 

da edição e isso deve contribuir para que a grande maioria das AI‟s não dê origem a novas 

cadeias. 

 A seguir, há um caso de AI que não inicia uma cadeia referencial É uma carta 

publicada no jornal O Dia: 

Exemplo (45) 

Escola abandonada em bairro esquecido 

  A Escola Municipal Polônia, em Magalhães Bastos, é a prova do abandono da 

prefeitura com o bairro, que faz 99 anos esta semana. A escola é feia, sem pintura, triste e 

não tem nem jardim. Quando chove, é muita lama. E a secretária Claudia Costin diz que os 

alunos devem ter prazer de ir à escola. 

Magalhães Bastos – Valter da Costa 

 A AI os alunos é introduzida no discurso a partir da âncora A Escola Municipal 

Polônia com uma relação de nível III: através do esquema ativado pela âncora, a AI os 

alunos torna-se previsível. A frase com a AI serve, justamente, como fecho da carta. 
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Quanto às AI‟s actanciais (tipo II), receberam tratamento separado por conta da 

pequena quantidade de ocorrências (ver subseção 4.2.2). A seguir, há um trecho de uma 

carta da Seção Mala Direta d‟O Globo que pode ilustrar tal modalidade de AI. 

Exemplo (38) 

TV tem sempre o mesmo defeito 

No dia 19 de fevereiro de 2004 comprei uma TV de 29 polegadas da LG, que apresentou o 

primeiro defeito dia 14 de julho de 2004. Liguei par autorizada e solicitei a visita de um 

técnico, pois o certificado de garantia garante a visita por se tratar de uma TV de 29 

polegadas. Segundo o funcionário, o atendimento seria mais rápido se eu a levasse até a 

oficina (...). 

André Figueiredo – Rio 

O SN o funcionário é clssificado como uma AI actancial, à medida que preenche 

um  dos papéis temáticos do verbo solicitei, que, portanto, exerce o papel de âncora. 

Quando o emissor da carta introduz no discurso o SN o funcionário sob a forma de 

informação conhecida, atribuindo a esse indivíduo uma ação de “resposta”, supõe-se que 

algo havia sido solicitado ao mesmo.  

Esse tipo de AI, como já dito, somou o total de 12 ocorrências, sendo que a metade 

está concentrada na Seção Mala Direta d‟O Globo. Consequentemente, a maior parte das 

AI‟s actanciais localiza-se em meio a uma sequência narrativa (8 dados) e dentro de um 

propósito reivindicativo (9 dados), que caracterizam esse grupo de cartas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Na presente pesquisa, o objetivo foi verificar como ocorre o uso das Anáforas 

Indiretas (AI‟s) a partir de uma análise empírica dos dados da língua. Para isso, foi 

utilizado como corpus o subgênero cartas de leitor de jornais cariocas: Jornal do Brasil, O 

Dia, Extra e O Globo (Seção Cartas de Leitor e Seção Mala Direta). Essa análise, além de 

permitir observar o funcionamento da AI, também contribuiu para estabelecer as principais 

diferenças entre esses jornais.  

 Para a análise do processo de referenciação indireta nas cartas dos jornais 

selecionados, adotaram-se conceitos da Linguística Textual e do Funcionalismo norte-

americano (como o princípio da informatividade). Verificou-se como as AI‟s eram 

utilizadas nas cartas e que possíveis aspectos estavam correlacionados a sua ocorrência. 

Foram considerados os diferentes jornais, os propósitos das cartas, as sequências textuais, a 

função sintática do SN com as AI‟s, o tipo de relação entre a âncora e a AI e a característica 

da AI de iniciar ou não uma nova cadeia referencial. 

 As AI‟s foram separadas em dois grupos de acordo com o tipo de ligação com a 

âncora: AI‟s lexicais ou meronímicas (I) e AI‟s conceituais ou inferíveis (III). No primeiro 

caso, as AI‟s possuem uma relação de parte-todo com a âncora (léxico-estereotípica) e, no 

segundo, as AI‟s apóiam-se em um esquema cognitivo ativado pela âncora. Em todos os 

contextos, as AI‟s do tipo (III) são as mais frequentes porque obedecem a uma concepção 

mais ampla de AI, uma vez que são ativadas a partir de frames, esquemas conceituais ou do 

próprio texto. 

 As AI‟s do tipo (I) alcançam mais destaque com relação à função sintática. Como 

dizem respeito a uma parte integrante do referente introduzido pela âncora, em sua maioria 

aparecem na função de Adjunto Adverbial de Lugar. 
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 Os propósitos comunicativos _opinativo, reivindicativo, laudatório, exortativo e 

esclarecedor_ variam conforme os jornais. Por exemplo, nas cartas do Jornal do Brasil e nas 

cartas da Seção Cartas de Leitor d‟O Globo, predomina o propósito opinativo. Após a 

observação das cartas desses jornais e, considerando que se destinam a um público-alvo 

semelhante, há indícios de que o emissor da carta conta com uma formação mais geral do 

leitor, com quem tende a partilhar conhecimento sobre assuntos mais polêmicos da 

sociedade brasileira: escândalos administrativos, corrupção, violência e etc. 

 O emissor expõe a sua opinião a respeito do assunto abordado e utiliza-se de 

argumentos para convencer o leitor de que está certo. Dessa forma, as sequências 

argumentativas ocupam a maior parte das cartas, no geral. Observou-se que a variedade 

temática influencia na escolha dos SN‟s com as AI‟s: há uma diversificação maior dessas 

AI‟s do que nas AI‟s encontradas nas cartas dos outros jornais. 

 Já a Seção Mala Direta d‟O Globo e as cartas do Extra atendem a outro tipo de 

necessidade, uma vez que o propósito reivindicativo predomina nesse subconjunto. O 

público-leitor vê nesses jornais uma saída para fazer reivindicações mais imediatas, como a 

última instância para resolver um problema aparentemente sem solução. Nesse caso, as 

questões abordadas se relacionam ao dia a dia do emissor, a problemas enfrentados 

pessoalmente pelo próprio autor da carta com instituições públicas (Extra) ou privadas 

(Mala Direta).  

 No Extra, o autor trata de um problema que afeta a comunidade em que vive e, na 

Mala Direta, o emissor retrata uma situação que aconteceu especificamente com ele ou com 

alguém próximo. Em todo caso, são reivindicações que podem incorporar, 

predominantemente, sequências descritivas, no caso das cartas do Extra ou sequências 

narrativas, no caso das cartas da Seção Mala Direta.  
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 Observou-se uma tendência à repetição de alguns SN‟s como AI‟s nas cartas do 

Extra e da Seção Mala Direta, reflexo da reiteração da temática abordado. No Extra, 

repetem-se os moradores, as lâmpadas e as ruas e, na Seção Mala Direta, ocorrem com 

frequência o atendente, o vendedor e o gerente. Em ambos os casos, a simplicidade da 

relação com a âncora facilitaria a compreensão.  

 Buscou-se, com este trabalho, ampliar as pesquisas a respeito da continuidade 

referencial, mais especificamente com retomada indireta. Além disso, recorrendo-se ao 

princípio da informatividade, mostrou-se a importância das AI‟s para a progressão textual, 

à medida que funcionam como uma estratégia mais elaborada de inserção de elementos 

novos no texto. Retomam, portanto sob a forma de informação conhecida, um objeto-de-

discurso implícito no co-texto anterior. 

 Desse modo, a percepção da AI em um texto estimula a interação leitor-texto, à 

medida que se faz necessário um esforço do leitor para que a ligação entre a AI e a âncora 

seja captada. Verificou-se, nas cartas, que esse esforço pode ser maior ou menor conforme 

o nível de conhecimento partilhado entre remetente e leitor e também de acordo com o 

assunto abordado.Nas cartas do Extra e da Seção Mala Direta, como já dito, os assuntos são 

mais simples, do cotidiano; logo, a relação entre  âncora e a AI é mais fácil de ser 

compreendida do que nas cartas d‟O Globo e do JB. 

 Portanto, estabelecer a noção de “âncora” e avaliar a sua relação com a AI 

mostraram-se aspectos fundamentais para compreender de modo mais abrangente as 

relações semânticas do texto. Além disso, ter consciência de que a existência da AI só é 

possível por causa da âncora constitui um bom argumento de que a linguagem é 

interacional e de natureza implícita, como propõe Marcuschi (2001). 
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 O uso consciente da AI e a sua identificação durante a leitura são determinantes para 

o processamento discursivo. Como foi apresentado aqui, a argumentação de um ponto de 

vista, a descrição de uma situação e a narração de um fato podem tornar-se mais eficientes 

com a utilização da AI. Do ponto de vista do autor do texto, utilizar uma âncora de uma 

forma estratégica pode gerar uma economia no momento de explicitar as informações. O 

recurso ao uso das AI‟s torna o texto sintético e, o mesmo tempo, coerente.Até que ponto 

esse é um efeito da edição das cartas é uma questão em aberto 

 Mas como analistas da língua em uso só podemos contar com o que nos é oferecido e 

constatar a eficácia do recurso aqui estudado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

7.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BAKTHIN,M. Os gêneros do discurso. In: Estética da criação verbal, São Paulo, Martins 

Fontes, 2003.  

 

BEZERRA, Maria Auxiliadora. Por que cartas de leitores na sala de aula? In>DIONISIO, 

A. A; MACHADO, A. R & BEZERRA, M. A Gêneros textuais e ensino. Rio de Janeiro, 

Editora Lucena, 2002. 

 

BONINI, Adair. Os gêneros do jornal: questões de pesquisa e ensino. In: Gêneros textuais: 

Reflexões e Ensino. Kaygangue gráfica e editor LTD _ Krwoski, A.M. el alii 

(organizadores), 2005.  

 

BRAGA, Maria Luiza & OLIVEIRA E SILVA, Giselle Machline de. Novas considerações 

a respeito de um velho tópico: a taxonomia novo / velho. In: Lingüística: questões e 

controvérsias. Uberaba, Faculdades Integradas de Uberaba, ed. Série Estudos, 1984. 

 

BROWN, Gillian & YULE, George. Coherence in interpretation of discourse. In: 

Discourse analysis. Cambridge Textbooks in Linguistic, 1983. 

 

CAVALCANTE, Mônica Magalhães. Expres

classificatória. In: Cadernos de Estudos Lingüísticos 44. Campinas, SP, UNICAMP/IEL, 

2003. 

 

CHAFE, Wallace L.  Givenness, Constrativeness, Definiteness, Subjects and Topics. In: LI, 

Charles (ed.) Subject and topic. New York, Academic Press, 1976.  

 

_______________. Discourse, consciousness, and time. The Univerity of Chicago Press, 

Chicago & London, 1994. 

 



90 

 

CUNHA, Maria Angélica Furtado, OLIVEIRA Mariângela Rios & MARTELOTTA, Mário 

Eduardo (orgs). Lingüística funcional: teoria e prática. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 

DREON DE ALBUQUERQUE, Ana Elisabeth. Dificuldades de leitura em enunciados de 

Problemas de Matemática. Dissertação de Mestrado Faculdade de Letras _ UFRJ_1993. 

 

FRANK. Jane. On conversational involvement by mail: the use of questions in direct Sales 

letters. 1989. 

 

_______________. You call that a rhetorical question? Formas na functions os rhetorical 

questions in conversation. 1990. 

 

GARCIA, Othon Moacyr. Parágrafo de descrição e parágrafo de narração. In: 

Comunicação em Prosa Moderna. Editora FGV Editac, capítulo 3, 1976. 

 

GIVÓN, T. From dicourse to sintax: Grammar a a processing strategy. In: T. Givón (ed.) 

Syntax and Semantics, vol.12. Discourse an Syntax. Academic Press, 1979. 

 

_______________. The grammar of referential coherence. In: A Functional – Typological 

Introduction. Volume III, capítulo 20. John Benjamins Publishing Company, 1990. 

 

GRYNER, Helena.  A seqüência argumentativa: estrutura e funções. Veredas v.4 jul/dez 

2000. Editora da UFJF. 

 

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. Como se constroem e reconstroem os objetos-de-

discurso.In: Investigações Lingüísticas e Teoria Literária. Programa de Pós-Graduação em 

Letras e Linguística / UFPE, v.21, nº2, julho / 2008 _ Recife: Ed. Universitária da UFPE, 

2009. 

_______. A referenciação como atividade cognitivo-discursiva e interacional. In: Cadernos   

de Estudos Lingüísticos (41), Campinas: UNICAMP, jul-dez, 2001 



91 

 

LYONS, Christopher. Basic observations. In:  Definiteness. Cambridge, Cambridge 

University Press, 1999.  

 

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros Textuais: definição e funcionalidade. In: 

DIONISIO, A. A; MACHADO, A. R & BEZERRA, M. A. Gêneros textuais e ensino. Rio 

de Janeiro, Editora Lucena, 2002. 

 

_______________. Anáfora Indireta: o barco textual e suas âncoras. In: Atas da IV Jornada 

do CELSUL. Curitiba, 2001. 

 

_______________. Aspectos da progressão referencial na fala e na escrita no português 

brasileiro. In: Estudos de linguística do texto. Recife, 1999. 

 

_______________. Referenciação e cognição: o caso da anáfora sem antecedente. 

Apresentado em um Encontro sobre Linguística na UJFJ. 1998. 

 

MARTELOTTA, M. Funcionalismo. In: Wilson, Martelotta e Cezario. Linguistica: 

fundamentos. Rio de Janeiro, 2006. 

 

MELO, A. L. C & PEREIRA, F. H Referência variável à terceira pessoa em cartas de 

leitores. Trabalho apresentado na XXVI Jornada de Iniciação Científica, Artística e 

Cultural da UFRJ, 2004. 

 

________________. O SN como fator de continuidade tópica em cartas de leitores. 

Trabalho apresentado na XXVI Jornada de Iniciação Científica, Artística e Cultural da 

UFRJ, 2004. 

 

NICHOLS, Johanna. Functional theories of Grammar. Copyright ©, 1984. 

OCHS, E. Planned and unplanned discourse, In: Syntax and semantics, vol. 12: Discourse 

and syntax, ed. by T. Givon. New York: Academic Press, 1979. 



92 

 

PAREDES SILVA, Vera Lúcia. Quando escrita e fala se aproximam: uso do pronome de 

terceira pessoa  em cartas pessoais.  In: MACEDO, MOOLICA & RONCARATI (orgs) 

Variação e discurso. RJ, ed. Tempo Brasileiro, 1996. 

 

________________. Cartas cariocas. A variação do sujeito na escrita informal. Tese de 

Doutorado. UFRJ, 1998. 330p. 

 

________________. Gênero e tipos de texto: problemas de superposição e segmentação. 

 

_______. Forma e função nos gêneros de discurso. In: NEVES, Maria Helena de Moura, 

BRAGA, Maria Luiza & Paiva, Maria Conceição (orgs.) Alfa, V. 41 (n.esp). São Paulo: 

UNESP, 1997. 

_______. A continuidade de referência em gêneros da escrita e da fala no português 

brasileiro. In: XXII Encontro da Associação Portuguesa de Linguística, Lisboa, APL, 2007, 

pp. 625-636. 

PETTY,R, HEESACKER,M. & CACIOPPO,J. Effects of Rhetorical Questions on 

Persuasion: a cognitive response analysis. 1981. 

PRINCE, E. On the given and new distinction. Chicago, Linguistic Society 15, 1981. 

 _______. The ZPG letter: subjects, definiteness, and information-status. University of 

Pennsylvania. 1992. 

 

SANKOFF, G & LABERGE, S. Variability and explanation in language and culture: 

cliticization in New Guinea Tok Pisin. In: The social life of language, Phildelphia, 

University of Pennsylvania, 1971. 

 

VOTRE, Sebastião Josué & NARO, Anthony Julius. Mecanismos funcionais do uso da 

língua. In: MACEDO, A; RONCARATI, C; & MOLLICA, M.C (orgs.). Variação e 

discurso. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996.  



93 

 

 

ZAMPONI, Graziela. O determinante demonstrativo em sintagmas nominais. In: Cadernos 

de Estudo Lingüísticos.  Campinas, SP, UNICAMP/IEL, 2001. 

 

______________. Anáforas associativas actanciais e nominalizações: delimitação do ponto 

de vista da semântica de eventos. In: Cadernos de Estudos Lingüísticos 44. Campinas, SP, 

UNICAMP/IEL, 2003. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

8. ANEXOS 

 

 Exemplo de cartas do Extra 

 
 Sem asfalto e saneamento 

As ruas do Parque Paulista, em Duque de Caxias, continuam completamente 

esquecidas pelas autoridades do município. Até hoje, os moradores esperam pelas 

promessas que sempre são feitas e não suportam mais ser tratados com tanto descaso. 

Cobramos saneamento básico e a colocação de asfalto.  

Francisco Silva - Duque de Caxias 

 

 

 

Galho enrosca na rede elétrica 

As árvores Rua Ernesto Pujol, em Maria da Graça, precisam ser podas o mais 

rapidamente possível. Os galhos estão encostando nos fios da rede elétrica e, sempre que 

venta ou chove, energia caiu e os moradores ficam no escuro. À Fundação Parques e 

Jardins já recebeu diversas reclamações mas ainda não atendeu aos pedidos.  

Mariney Cunha - Maria da Graça 

 

  

Melhoria não foi realizada 

Os moradores da Estrada Aterrado do Rio, que fica próximo à Estrada do Magarça, 

em Guaratiba, gostariam de saber por qual motivo foram esquecidos pelos órgãos 

responsáveis pela urbanização. A situação do local é precária, enquanto as ruas da 

vizinhança já foram asfaltadas. Qual seria o motivo dessa discriminação?  

Roberto Marcos Alves  - Guaratiba 

 

 

Muita lama no Jardim Canaã 

A cada chuva, os moradores do bairro Jardim Canaã, localizado em Nova Iguaçu, 

ficam desesperados porque o local fica alagado e tomado por lama. Se a prefeitura 

atendesse aos nosso apelos de melhorias, não precisaríamos passar por momentos de 

pânico. Esperamos que finalmente, os nossos pedidos sejam atendidos.  

Solange Assinatura - Nova Iguaçu 

 

 

Rede de esgoto está entupida 

A rede de esgoto da Rua Tomás, no bairro Nova Aurora, em Belford Roxo está 

entupida na altura do na altura do número 55. Já foram feitas várias reclamações à 

prefeitura, que nos informa não haver previsão para conserto. Além disso, a rua está 

esburacada e os motoristas enfrentam dificuldades para passar pelo local. 

Jorge C. Donário - Belford Roxo 

 

 



95 

 

Travessa está  às escuras 
Gostaria de pedir à Prefeitura de Nilópolis que visite a Travessa Maria da 

Conceição  e olhe com atenção para a esquina da Rua Alberto Teixeira da Cunha, no 

Centro, entre os números 167 e 175. Nesse local, existem dois postes onde as lâmpadas 

estão queimadas. Por causa da escuridão, o número de assaltos aumentou. 

Vanderlei Campos  - Nilópolis 

 

 Exemplos de cartas d’O Globo 

 

Caos nos aeroportos 

  A greve dos controladores de vôo expõe a insegurança e o caos por que 

passa a aviação brasileira. Não se forma um controlador de vôo do dia para a noite, e 

não é um concurso público para contratar 64 novo controladores que resolverá o 

problema a médio prazo. A FAB, há muito tempo, alertou o governo sobre o indevido 

contigenciamneto de recursos arrecadados com as taxas aeroportuárias que os 

passageiros pagam para melhorar os aeroportos e a segurança de vôo. Tudo em nome 

do superávit e que se danem as elites voadoras. 

Arlete Ponte - (por e-mail, 1/11), Rio 

  

 Só não vê quem não quer. Duas causas estão por trás do caos nos aeroportos 

brasileiros. O primeiro está relacionado às mudanças de rotas adotadas pelas empresas 

que atrás de maiores lucros tornaram Brasília parada obrigatória. Lucros privados 

gerando custos públicos. O segundo é o contigenciamento de recursos destinados à 

melhoria do sistema de tráfego, em nome do superávit primário. Responsabilidade 

apenas fiscal produzindo responsabilidade pública. 

Roberto Pereira D‟Araújo - (por e-mail, 1/11), Rio 
 
 O jornalista americano a bordo do Legacy acidentado fez uma “previsão 

catastrófica” sobre o controle do tráfego aéreo brasileiro. Com precisão. Não acredito, e 

qualquer pessoa que tenha um mínimo de inteligência também, que o “excesso de 

tráfego aéreo” surgiu semana passada. Por força do meu trabalho, preciso voar 

constantemente e tenho assistido a esta novela com freqüência. E acreditava que voar 

era mais seguro do que o binômio “Linha Amarela/Vermelha”. É a competência 

brasileira das autoridades para enfrentar os problemas.  

Luiz Carlos Dantas Peixoto - (por e-mail, 31/10), Rio 

 

 Muito se falou sobre o apagão energético no governo de FH, mas ele só não se 

repetiu no governo Lula porque as medidas emergenciais daquele governo funcionaram. 

São Pedro ajudou e o crescimento pífio do país demandou menos energia do que se 

esperava. Agora temos o caos no sistema de controle de vôos, e os controladores têm 

toda razão de não aceitarem trabalhar sem as condições mínimas exigidas pelos padrões 

internacionais de segurança de vôo, mas o atual governo deveria ter investido neste 

sistema, e para isto foi alertado por relatório do DAC, salvo engano, há três anos, e 

agora marca reuniões emergenciais (emergências criadas por sua própria inabilidade de 

lidar com a administração como um todo). 

Luiz Cláudio flores da Cunha - (por e-mail, 1/11), Rio 
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 Depois da porta arrombada é que se põe a tranca. Após a queda do Boeing da Gol, 

descobriu-se que os controladores de vôo trabalham muito e ganham pouco, por um 

serviço da mais alta responsabilidade. E que o número de aviões controlados pelos 

funcionários era assaz excessivo. Então a operação padrão realizada se justifica, em 

nome da segurança dos próprios vôos, daí o conseqüente caos nos aeroportos. E, quem 

sabe se o desastre do avião da Gol, que ceifou centenas de vidas, não possa ser 

imputado a um controle aéreo descuidado ou deficiente, valendo essas previdências 

posteriores como autêntica confissão de culpa? 

Carlos Alberto Dias Ferreira - (por e-mail, 1/11), Rio 

 

 Volta e meia nos deparamos com operações padrão realizadas por profissionais da 

saúde, fiscais da receita, policiais, controladores de vôo, entre outras categorias. Tais 

operações causam um transtorno enorme e eu me pergunto: por que isso acontece? Ou 

existem menos funcionários do que o necessário ou o padrão do procedimento é 

insuficiente. Fico com a primeira resposta, pois neste país, infelizmente, o que mais se 

faz é dar o “jeitinho brasileiro” para tudo. Somos obrigados a trabalhar mais para suprir 

a falta de pessoal. Também explica o enorme desemprego. Será que algum dia isso vai 

mudar? Com a palavra, o presidente. 

José Mauro Saar - (por e-mail, 1/11), Rio 

 

 

 Exemplos de cartas do Jornal do Brasil 

 

A prova 

O senador Almeida Lima apresentou em plenário as provas irrefutáveis de que o 

Parlamento brasileiro é um grande circo. O Senado Federal deveria ser uma Casa de 

respeito, onde os senadores tratassem com seriedade os fatos políticos, para que os eleitores 

pudessem se orgulhar do voto nas urnas. Justiça seja feita, o senador Almeida Lima não é o 

precursor da irresponsabilidade naquele recinto. Muitas coisas cabeludas já aconteceram 

por lá, como o arrombamento do placar eletrônico e suplentes fichados na polícia, que não 

puderam tomar posse. A falta de responsabilidade do senador Almeida Lima atenta contra a 

segurança do Estado democrático. É inadmissível ver o lugar onde estão os representantes 

votados pelo povo, se transformar numa réplica de quinta categoria da novela das oito. 

Wilson Gordon Parker -  Nova Friburgo (RJ) 

 

O cidadão comum só pode imaginar a podridão institucional dos bastidores 

políticos. E, imaginando, pensar se o sr. senador Almeida Lima não foi cooptado pelo 

governo - expondo-se ao ridículo - para desviar a atenção do assunto principal, que é a 

relação promíscua do governo com os representantes do crime organizado. Mas daí, a 

relegar a fato despiciente a conivência do chefe da Casa Civil com o bandidão Waldomiro 

Diniz, é passar atestado de imbecil em nós outros, eleitores. 

José Paulo G. Vollmer -  Belo Horizonte 

 

Não acho que tenha sido inútil o discurso do senador Almeida Lima. Pelo contrário, 

ele demonstra que, já em julho de 2003, havia inquérito contra o principal assessor do 
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ministro José Dirceu, até com relatório, ainda não conclusivo, que apresentava indícios - -

claro, para serem investigados - da tentativa de abafamento. Permanece o fato de que, mais 

de 7 meses depois, não se tem conhecimento do resultado desse inquérito. Waldomiro só 

veio a ser demitido em fevereiro. É claro que os  fatos apresentados pelo senador, antes 

reforçam do que enfraquecem os argumentos para a CPI, desejada por 81 % dos brasileiros. 

Cleber V. Amorim - Rio de Janeiro 

 

Vamos concordar que o pronunciamento do senador Almeida Lima, pela 

expectativa criada, deixou a desejar. Contudo, foi baseado em relatório, de 2003, de um 

delegado da Polícia Federal. É de supor, pela gravidade das acusações e pelo cargo ocupado 

pelo acusado que, ao menos, um alerta houvesse sido disparado no Ministério da Justiça, ao 

qual a PF está subordinada. A indignação dos senadores da base governista tem o mesmo 

efeito da motivação do discurso de Almeida Lima, ou seja, zero. Acredito que o PT, 

justificando sua cartilha programática, deve apoiar a criação de CPI para o caso, e não 

tentar abafá-la, sob o argumento de que os fatos antecedem o governo atual. 

Ernani A. B. Filho -  Rio de Janeiro 

 

A situação de José Dirceu é, por si só, insustentável, mas, ainda assim, aqueles que 

por ele foram destratados em passado não tão longínquo, participam agora da sua 

blindagem e manutenção no governo. Dizem-no braços e pernas do Lula. Serve então para 

quê, o nosso presidente? Quem manda de verdade? Quanto à defesa apaixonada feita pelo 

senador Mercadante, não bate com a verdade histórica. Se ele realmente conhece o passado 

de Dirceu, então sabe que ele foi seqüestrador, fugitivo e terrorista, entre outras coisas. 

Recomenda-se a leitura de artigo de Augusto Nunes no JB. Aí, senador Mercadante, o sr. 

conhecerá uma parte do referido personagem. Isso sem dizer das suas lágrimas, no colo de 

Fidel Castro, exemplo maior de ditador do nosso planeta.  

T. Toscano -  Rio de Janeiro 

 

 A quem interessa essa onda de denúncias contra o governo federal? O senador 

Almeida Lima (PDT-SE) ameaçou fazer novas denúncias, levando o caos ao sistema 

financeiro, desanuviado depois de seu discurso, baseado em notas já divulgadas pela 

imprensa, sem nenhum fato novo. Por notoriedade, o ilustre senador não se preocupou com 

o país. Discernimento é a única defesa que temos contra os golpistas subliminares. 

Sonia de Aguiar Montenegro -  Rio de Janeiro 

 

 

 Exemplos de cartas d’O Dia 

As incoerências de Tico sobre a maconha 

 

Prezo pelos artigos de Tico Santa Cruz, mas o do dia 31, “Passo contra o tráfico”, 

merece reflexões: não se pode querer acreditar que, com a liberação da maconha, acabam-

se com os traficantes; a maioria dos que usam outras drogas começaram pela maconha. É 

muita inocência acreditar que o imposto gerado daria uma polícia bem treinada e um 

sistema de saúde eficiente; o cigarro e o álcool são mais questão de saúde. O artigo é 

utópico demais, excetuando seu final, que prefiro considerar um lampejo de insensatez. 
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Por e-mail - José Reinaldo Franco 

 

O Brasil precisa de Planejamento Familiar 

 

Ficamos indignados com a qualidade dos serviços de saúde e educação públicos. 

Para mim, isso ocorre porque acreditamos que tudo pode melhorar. Mas, se refletirmos, 

veremos que não há país com condições de criar estrutura para atender quase 200 milhões 

de pessoas. Por isso, é adotar Planejamento Familiar. 

Por e-mail – Dário Rodrigues 

 

Lâmpadas queimadas causam insegurança 

 

Há dois meses, moradores das ruas Tavares Bastos e Cruzeiro do Sul, no Catete, 

convivem com o clima de insegurança por falta de luz em vários postes. Fizemos vários 

pedidos à RioLuz e não fomos atendidos. Somos cidadãos e pagamos impostos. Por isso, 

queremos ser atendidos! 

Catete – Antônio Carlos Lagarto 

 

Cesarão sofre com abandono total 

 

Inaugurado em 1981, o conjunto residencial Otacílio Câmara, conhecido como 

Cesarão, em Santa Cruz, era o maior da América Latina. Quase três décadas depois, o que 

observamos no local é a total ausência do poder público, em uma comunidade com mais de 

20 mil habitantes. São ruas esburacadas, postes sem lâmpadas e lixos espalhados por ruas e 

praças. Nas escolas _ seis no total _ faltam professores. As áreas antes livres estão sendo 

ocupadas, de forma desordenada, por construções irregulares de alvenaria. 

Santa Cruz – Alexandre Mourão 

 

 

Violência é cada dia maior em Icaraí 

 

A insegurança em Icaraí, Niterói, é maior que no Rio de Janeiro. O Campo de São 

Bento, tradicional área de lazer, é local de constantes assaltos e não existe um só. Guarda 

Municipal, no mínimo para equipamento, quebrados constantemente. A segurança é 

assunto relegado pelo prefeito Jorge Roberto Silveira. 

Por e-mail – Egberto da Silva Filho 

 

Venda de fardas tem que ser controlada 

 

Essa bagunça de civis terem acesso a fardas militares e uniformes de policiais 

federais, civis e bombeiros é vergonhosa. Esse tipo de material só poderia ser vendido em 

unidades militares, ou seja, lojas dentro dos batalhões ou nos arredores, para se ter 

fiscalização fácil e rigorosa. 

Por e-mail – Alexandre Calil Rodrigues 
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 Exemplos de cartas da seção Mala Direta 

 

                                                   Financeira ignora proposta 

Recebi uma oferta de um cartão de crédito Petrobrás da Losango para pagamento de 

combustível nos postos BR. Preenchi os dados cerca de três meses, mas não obtive 

resposta. A financeira Losango tem todo direito de recusar a proposta, mas deveria me 

informar da decisão. E se tiver sido concedido o crédito e o cartão tiver ido para mão de 

terceiros  

                   Carlos Antônio de Moura -Rio 

 

Cliente reclama de “overbooking” 

Se a Gol são as linhas aéreas inteligentes, nós clientes o que somos ao permitir a prática 

amoral do overbooking? Com a viagem marcada de Culabá para o Rio de Janeiro, tive que 

pagar R$ 136 de diferença de tarifa(remarcar o vôo para o dia seguinte no mesmo horário), 

além de diária de hotel e traslados porque a Gol simplesmente encerrou o check-in 30 

minutos antes do embarque. 

        Sandro Santana Costa- Rio 

      

Serviço mal prestado 

Ao fazer um pedido na Americanas.com, cometi um engano, pedindo dois produtos 

iguais.Ao perceber isso, solicitei o cancelamento de um dos pedidos. A Americanas me 

informou que, mesmo tendo cancelado a compra,a cobrança seria feita no cartão de crédito, 

sendo estornada posteriormente. Quando chegou a fatura do cartão, descobri que a 

Americanas.com havia cometido um grave erro. Enviou em um dos pedidos de compra a 

cobrança integral do produto,no valor de R$ 449,e, no outro, cobrou uma das  seis parcelas 

da compra financiada .Ou seja, em um dos pedidos a empresa    não    informou    

corretamente à administradora do cartão que era para dividir em sei vezes, como consta no 

pedido. O problema esta me causando graves transtornos, pois, em vez de pagar duas 

parcelas de uma compra em seis vezes, estou com um grande saldo devedor no cartão. O 

fato demonstra uma total desorganização da empresa, que ainda me enviou o produto com 

mais de dez dias de atraso. 

 Hélio Camargo Soares – Valença-RJ  

 

Computador não chega no prazo 
Comprei um computador no Ponto Frio em 26 de março. A vendedora prometeu a entrega 

do produto em dez dias. Na véspera de o prazo terminar, liguei para o Ponto Frio para saber 

se o produto seria realmente entregue no dia seguinte. A atendente disse que iria registrar 

uma reclamação, já que não constava nenhuma previsão de entrega. Esperei mais sete dias e 

liguei para a loja. A vendedora disse que o prazo era de 30 dias.  

            Roberta de Santana Lima–Rio 

 

Loja nega troco para tíquete 

Estive no Mc Donald`s e comprei um sundae que custava R$ 2,60. Paguei com Ticket 

Restaurante no valor de R$ 8. A atendente da loja disse que não podia aceitar o tíquete, pois 

só era permitido dar um troco de no máximo R$ 3.Fiquei surpreso e perguntei onde isso 

estava escrito. Ela disse que não havia nada escrito e que eu procurasse o gerente. Assim fiz 

e ele confirmou a informação da atendente, dizendo que essa era a política do Mc Donald`s. 
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Insisti que não havia nada escrito na loja, mas ele disse que nada poderia fazer. Fui embora 

constrangido. Mas não conheço a lei que dá garantia a essa prática de não dar troco para 

compras pagas com tíquete. 

     Tadeu Domingues de Oliveira- Rio 

 

 

Cobrança indevida 

Contratei um serviço de perdas e roubos de cartão de crédito a um custo de R$ 2. A partir 

de janeiro de 2005, o Bradesco transformou o meu serviço em um outro chamado cartão 

superprotegido, em que cobra uma taxa de R$ 3,80. Liguei para o banco e reclamei do 

acontecido. A atendente informou que a minha agência é que tinha feito a solicitação. Fui a 

agência reclamar, onde me disseram que haviam entrado em contato com o Bradesco 

Cartões e que serviço anterior retornaria, o que não ocorreu. Fiz uma segunda reclamação e 

falei com o gerente de minha conta, que me mostrou a comunicação e prometeu o estorno 

em minha conta do que havia sido cobrado a mais,o que ocorreu. No entanto, ao receber o 

extrato do cartão de crédito deste mês,verifiquei que o serviço continua cobrado no valor de 

R$ 3,80. 

     Lídia B. Pireott –Rio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


