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RESUMO 
 

 
RÓTULOS: EXPRESSÕES NOMINAIS REFERENCIAIS NA PRODUÇÃO 

DISCURSIVA EM ENTREVISTAS JORNALÍSTICAS 
 

Ana Paula Pereira Martins 
 

Orientadora: Profa. Dra. Vera Lúcia Paredes P. da Silva 
 
 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em 
Linguística, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 
como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Linguística. 
 
O presente trabalho está centrado na constituição interna e função dos sintagmas nominais 
encapsuladores de segmentos textuais, denominados rótulos (FRANCIS, 2003), que são 
introduzidos por um artigo definido ou um pronome demonstrativo adjetivo. Assim, 
investigamos a possível alternância entre esses determinantes, em correlação com suas 
condições de uso em entrevistas jornalísticas transcritas no jornal brasileiro O Globo e na 
revista Caros Amigos. Verificamos ainda o comportamento desses SN´s – os rótulos – 
como estratégia de coesão e construção argumentativa do discurso (KOCH, 1999; 2001; 
2006; 2009). Para atingir tal objetivo, correlacionamos aspectos estruturais dos SN´s 
encapsuladores (se introduzidos por artigo definido ou pronome demonstrativo, sua função 
sintática, a semântica do nome-núcleo, a presença de modificadores, etc.) com suas 
funções discursivo-pragmáticas no gênero em questão, na hipótese de que essas categorias 
poderiam influenciar ou não na escolha de um ou de outro determinante. A análise dos 
dados revelou que, de um modo geral, tanto o jornal como a revista tiveram um 
comportamento bastante semelhante quanto à escolha do artigo definido: o uso catafórico, 
a natureza semântica e a função sintática de sujeito promovem a preferência pelo artigo. A 
maior diferença entre os dois veículos de comunicação foi observada no grau de 
formalidade de cada um. Essa diferença pode vir de uma questão de adaptação da 
linguagem ao público-alvo, ou mesmo por uma questão de espaço. O jornal tende a ser 
mais conservador quanto ao uso da linguagem se comparado à revista, que tende a ser mais 
informal, até por conta da situação em que são feitas as suas entrevistas, ou seja, numa 
roda de amigos, mantendo, portanto, um tom de conversa. Essas características refletiram 
nas escolhas lexicais dos dois veículos em questão. 
 
Palavras-chave: Rótulos; Sintagmas Nominais; Determinantes; Entrevistas Jornalísticas; 
Discurso Argumentativo 

                                                   
                                                  
 
 
 
                                                  Rio de Janeiro 

Agosto de 2011 
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ABSTRACT 
 
 

LABELS: NOUN PHRASES IN REFERENTIAL DISCOURSE 
PRODUCTION IN JOURNALISTIC INTERVIEWS 

 
Newspapers 

 
Ana Paula Pereira Martins 

 
Summary of dissertation submitted to the graduate program in Linguistics, Faculty of 
Letters, of the Federal University of Rio de Janeiro – UFRJ, as part of the requirements 
necessary for obtaining the title of Master in Linguistics. 
 
This work is centered on the internal constitution and function of the noun encapsulators of 
textual segments, called labels (FRANCIS, 2003), which are introduced by a definite 
article or a demonstrative adjective pronoun in noun phrases (NP’s). Thus, we investigate 
the possible alternation between these determinants, in correlation with their conditions of 
use in journalistic interviews transcribed in the Brazilian newspaper O Globo and in the 
magazine Caros Amigos. We also investigated the behavior of these NP´s  as a cohesion 
strategy and an argumentative resource  of the speech (KOCH, 1999; 2001; 2006; 2009). 
To achieve this goal, we have correlated the structural aspects of these NP ´s (if introduced 
by a definite article or a demonstrative pronoun, its syntactic function, the semantics of the 
core name, the presence of modifiers) with its discursive-pragmatic functions in the genre 
in question, on the assumption that these categories could influence or not for the choice of 
one or another determinant. Data analysis evidenced that, in general, both the newspaper 
and the magazine had a very similar behavior regarding the choice of definite article: 
cataphoric use, semantic nature and syntactic function as subject influenced the preference 
for the definite article.The greatest differences between the two vehicles of communication 
were observed on the degree of formality of them. This difference may come from a matter 
of adapting the language to the intended audience, or even for the sake of space. The   
newspaper tends to be more conservative in the use of language if compared to the 
magazine, which tends to be more informal. Perhaps this is a result of the situation in 
which their interviews are made: an informal round-table in the case of the magazine, but 
not in the newspaper. These characteristics reflected in the lexical choices in the two 
vehicles in question. 
 
Keywords: Labels; Noun Phrases; Determinantes, Journalistic Interviews, Argumentative 
Discourse  
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A entrevista é a alma, o coração do bom jornalismo, ponto de 

partida e momento fundamental para a elaboração de 

narrativas que articulem histórias e personagens e que sejam 

capazes de reportar os complexos acontecimentos da 

contemporaneidade.  Uma boa entrevista é capaz de dar vida e 

salvar qualquer matéria; com ela, pode-se chegar à 

compreensão mais profunda dos fatos e de seus personagens, 

desvendando mistérios que nos pareciam indecifráveis e 

colhendo relatos que nos ajudam a formar visões e concepções 

plurais da realidade que nos cerca.  

 

Francisco José Bicudo Pereira Filho, jornalista. 
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Alternância entre os determinantes definido e 

demonstrativo em SN´s encapsuladores de porções 

textuais – rótulos – no gênero entrevista jornalística. 

Influência de categorias internas – função sintática, 

natureza semântica, caráter anafórico/catafórico dos 

rótulos, uso de modificadores – e externas, como o 

veículo de informação – jornal ou revista – na escolha 

de uma das formas alternantes. Discussão de aspectos 

discursivo-pragmáticos relacionados. 
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RÓTULOS: EXPRESSÕES NOMINAIS REFERENCIAIS NA 

PRODUÇÃO DISCURSIVA EM ENTREVISTAS JORNALÍSTICAS 

 

INTRODUÇÃO 

  

O presente trabalho está centrado na constituição interna e função dos sintagmas 

nominais encapsuladores de segmentos textuais, denominados rótulos (FRANCIS, 2003), 

que são introduzidos por um artigo definido ou um pronome demonstrativo adjetivo. 

Assim, pretende-se investigar a possível alternância entre esses determinantes, em 

correlação com suas condições de uso em entrevistas jornalísticas transcritas no jornal O 

Globo e na revista Caros Amigos. Além disso, verificaremos o comportamento desses SN´s 

que funcionam como rótulos como estratégia de coesão e construção argumentativa do 

discurso (KOCH, 1999; 2001; 2006; 2009). 

A escolha do gênero entrevista para analisar essa estratégia linguística deve-se ao 

fato de que o tipo de texto que o compõe é predominantemente argumentativo, o que 

favorece o aparecimento do rótulo. Além disso, a motivação para a escolha desse tema 

surgiu a partir da pesquisa desenvolvida como bolsista de Iniciação Científica/CNPq, no 

período de 2006 a 2008, durante a qual foram analisadas a estrutura e a função dos rótulos 

em entrevistas do jornal O Globo.  

Como ilustração, podemos ver alguns exemplos dessas estruturas nominais, 

extraídos do jornal carioca O Globo e da revista paulista Caros Amigos: 

Exemplo (1): 

Entrevistado: Lourival Sant´Anna – O atual aumento da circulação dos jornais é coerente 

com o crescimento da economia. Entre 2001 e 2003, a economia brasileira cresceu e a 

circulação diminuiu. Em 2004, a economia cresceu mais do que nos anos anteriores e a 
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circulação aumentou, porém menos do que a economia. A partir de 2005, a tendência se 

inverteu: a circulação está crescendo mais que a economia. (O Globo, entrevista 38 – 

Lourival Sant´Anna, Jornalista). 

Como se pode observar, no trecho acima, extraído da entrevista feita com o 

jornalista Lourival Sant`Anna, cujo tema era o crescimento da circulação de jornais no 

Brasil, o SN a tendência encapsula, num processo anafórico, a sequência textual em 

itálico, rotulando-a com um  nome mais geral – tendência – , encabeçado por artigo 

definido. Além disso, esse mesmo SN aponta, num processo catafórico, para uma porção 

textual posterior a ele, o que implica dizer que se trata de um rótulo bifórico1, uma vez que 

exerce duas funções ao mesmo tempo: retoma um segmento textual já dado e aponta para 

um segmento novo, favorecendo, assim, a progressão textual.  

Exemplo (2): 

Entrevistado: Marcos Bagno – A discriminação pela linguagem é uma das pouquíssimas 

coisas que unem o espectro político de ponta a ponta. Numa pessoa de extrema direita ou 

de extrema esquerda, você vai encontrar as mesmas declarações a respeito da língua: que 

o brasileiro fala mal o português, que é preciso melhorar a maneira como a gente fala, 

que estamos estropiando a gramática. (Caros Amigos, entrevista 2 – Marcos Bagno, 

linguista). 

No que se refere ao exemplo (2), trecho extraído da entrevista feita com o linguista 

e professor Marcos Bagno, cujo tema foi a variação linguística existente no português do 

Brasil, o nome-núcleo declarações sumariza toda a porção de texto, destacada em itálico, 

imediatamente posterior a ele, contribuindo, assim, para a progressão temática, por meio de 

                                                 
1 Em estudo anterior acerca dos rótulos (PAREDES SILVA & MARTINS, 2008), adotávamos o termo 
ambíguo para caracterizar os SN´s que exerciam uma dupla função: retrospectiva e prospectiva. Como tal 
termo é passível de ser interpretado como aquilo que pode ter duplo sentido e não uma dupla função de 
retomada textual, adotamos o nome bifórico para caracterizar os rótulos que exercem uma dupla foricidade: 
são simultaneamente anafóricos (função retrospectiva) e catafóricos (função prospectiva). 
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um processo catafórico ou prospectivo. Além disso, tal núcleo, do ponto de vista 

semântico, constitui-se como um rótulo metalinguístico, que, como afirma Francis (2003: 

204), são nomes que exprimem “atos de comunicação”.  

Exemplo (3): 

Repórter: O senhor agiria diferente do governador de São Paulo, Cláudio Lembo, nos 

últimos episódios em São Paulo?  

Entrevistado: Eduardo Paes – Totalmente. Eu acho ridículo. Acho todos umas crianças 

debatendo Segurança.O PT, O PSDB, os governantes, todos debatem de maneira infantil. 

Quantas vezes vemos esse joguinho de cara feia. (O Globo, entrevista 3 – Eduardo Paes, 

Político).  

 No exemplo (3), temos um trecho extraído da entrevista feita, em 2006, com o atual 

prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, em que se posiciona, quando ainda era deputado 

e se candidatou, na época, ao governo do Estado Rio de Janeiro, em relação à questão da 

segurança pública. Nesse trecho, vemos um SN introduzido por um pronome 

demonstrativo, que retoma anaforicamente a ideia contida no texto precedente, destacado 

em itálico.  

 Pode-se perceber ainda que a escolha do SN esse joguinho de cara feia, feita pelo 

entrevistado, para se referir a essa ideia anterior não foi aleatória, uma vez que, para ele, 

debater de maneira infantil pode resultar no que ele chama de joguinho de cara feia, uma 

expressão nominal nitidamente depreciativa. Logo, vemos que há um teor avaliativo no 

nome-núcleo do rótulo, o qual é reafirmado com o auxílio de seus modificadores. Desse 

modo, fica claro que o SN que funciona como rótulo exerce um importante papel para a 

construção argumentativa do discurso.  

 Francis (2003) aponta que os rótulos podem, além de porções textuais, encapsular 

ideias contidas no contexto/co-texto, conforme o exemplo (4) que segue: 
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Exemplo (4): 

Repórter: Você se define como? Uma pessoa apaixonada? 

Entrevistado: Marilene Felinto – Muito, excessivamente. 

Repórter: Pelo quê? 

Entrevistado: Pelas coisas, pela vida. 

Repórter: Você é casada? 

Entrevistado: Não. 

Repórter: É muito pessoal perguntar por quê? 

Entrevistado: É. 

Repórter: Bom, jornalista tem que perguntar essas coisas. Falei da paixão porque sinto que 

o que te move como eixo condutor é a paixão. Ao mesmo tempo, sinto nesta conversa que 

você não se decidiu se é apaixonada pela literatura ou pela questão social com a qual se 

identifica e escreve no jornal. (Caros Amigos, entrevista 5 – Marilene Felinto, escritora e 

jornalista). 

 No exemplo (4), trecho extraído da entrevista concedida à revista Caros Amigos 

pela escritora e jornalista Marilene Felinto, o SN nesta conversa faz referência a toda 

atividade discursiva ali praticada pelos participantes da interação, ou seja, o nome-núcleo 

conversa rotula todo o processo interativo, o que contribui para a continuidade do discurso. 

Diante disso, como já dito, esta pesquisa tem como objetivo verificar a possível 

alternância entre os determinantes artigo definido e pronome demonstrativo em SN´s que 

funcionam como rótulos, em entrevistas jornalísticas. Busca-se discutir, a partir de um 

material que contemple leitores de diferentes segmentos sociais, o papel desses SN´s na 

construção argumentativa do discurso. Dessa maneira, para atingir tal objetivo, serão 

correlacionados aspectos estruturais dos SN´s rotuladores (se introduzidos por artigo 
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definido ou pronome demonstrativo, sua função sintática, a semântica do nome-núcleo, 

etc.) com suas funções discursivo-pragmáticas no gênero em questão.  

Como já exposto acima, vale ressaltar que, em estudo anterior sobre essa estratégia 

– os rótulos –, verificou-se a importância dessas expressões nominais referenciais para a 

progressão textual e construção de sentido em entrevistas jornalísticas, extraídas do jornal 

O Globo, cujos textos eram predominantemente argumentativos (PAREDES SILVA & 

MARTINS, 2008).  

Como é de nosso interesse averiguar se os resultados já encontrados no jornal O 

Globo também serão confirmados em outro veículo de informação da mídia impressa, ou 

seja, se há também correlação entre estruturas linguísticas e aspectos discursivo-

pragmáticos em entrevistas jornalísticas veiculadas na revista Caros Amigos, é preciso que 

algumas hipóteses sejam levantadas, a fim de que possamos responder às questões tratadas 

neste trabalho, a saber: 

 

I. Haveria correlação entre o veículo de informação e a escolha de rótulos 

nas entrevistas?  

II. Haveria correlação entre tema das entrevistas, no sentido mais amplo, – 

política, cultura, esporte –, e a escolha de rótulos como uma estratégia 

textual de construção de sentido?  

III. Haveria correlação entre aspectos da estrutura dos rótulos (sintáticos, 

semânticos) e sua função discursiva? 

IV. Nas transcrições das entrevistas, sejam elas veiculadas pelo jornal ou pela 

revista, haveria manutenção de estratégias da modalidade oral? 

V. Tendo em vista o gênero estudado, haveria contextos preferenciais de uso 

para o determinante definido ou demonstrativo?  
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Com vistas a responder a tais questões, lançaremos mão da perspectiva 

funcionalista associada ao tratamento variacionista dos dados, uma vez que iremos lidar 

com o comportamento dos sintagmas nominais encapsuladores em diferentes veículos de 

comunicação, considerando o falante real, numa situação interativa (entrevista), em 

contextos temáticos diferentes. Trata-se, assim, de um trabalho empírico, que examina a 

língua em seu contexto de uso, levando-se, portanto, em conta as motivações semânticas e 

discursivo-pragmáticas. Certamente, um tratamento quantitativo permitirá conferir maior 

precisão à análise dos dados. 

Dessa forma, para uma melhor compreensão, este trabalho se organiza da seguinte 

maneira: No capítulo 1, serão apresentadas as teorias que fundamentam esta pesquisa, a 

saber: o Funcionalismo linguístico norte-americano, com destaque para um de seus 

princípios, a informatividade, tendo como base as análises de Votre et alii (1993) e de 

Prince (1981). Adotam-se também, neste trabalho, as noções teóricas provenientes dos 

estudos sobre referência e rotulação, desenvolvidos na Linguística Textual (KOCH & 

MARCUSCHI, 1999; KOCH, 2001; 2002; 2006; 2009), e gênero textual, tipo textual e 

domínio discursivo (BAKHTIN, 1997; MARCUSCHI, 2009; GRYNER, 2000; PAREDES 

SILVA, 2005; 2010).  

Ainda nesta seção, será apresentada, em mais detalhes, a estratégia linguística 

tratada aqui, ou seja, os rótulos (FRANCIS, 2003; KOCH, 2009; CAVALCANTE, 2003). 

Faremos também um breve apontamento acerca dos determinantes artigo definido e 

pronome demonstrativo e seus contextos de uso, de acordo com Castilho (1983). Em 

seguida, apresentaremos os princípios da Teoria da Variação, conforme Labov (1972).  

No capítulo 2, trataremos dos procedimentos metodológicos utilizados para a 

realização deste trabalho, bem como da caracterização do corpus analisado – o jornal e a 

revista em questão. É importante dizer que os princípios e métodos da sociolinguística 
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variacionista laboviana (LABOV, 1972) serão associados a interpretações funcionalistas 

dos resultados quantitativos, no sentido de verificar as tendências de uso como reflexo da 

organização do processo comunicativo. 

No capítulo 3, discutiremos os resultados estatísticos da análise dos dados, os quais 

serão interpretados a partir das tabelas que especificam as correlações entre a constituição 

interna dos SN´s que funcionam como rótulos – seus aspectos estruturais e as categorias 

semântico-discursivas passíveis de associação a sua escolha, numa tentativa de comparar o 

jornal e a revista. No capítulo 4, apresentaremos as considerações finais, seguidas das 

referências bibliográficas (cap. 5) e anexos. 
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I. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1. O funcionalismo norte-americano 

 

Como o presente estudo visa a correlacionar aspectos estruturais dos sintagmas 

nominais encapsuladores com as motivações semânticas e discursivo-pragmáticas de sua 

escolha, no sentido de verificar as tendências de uso como reflexo da organização do 

processo comunicativo, procuramos articular pressupostos teóricos do funcionalismo 

linguístico americano com a análise variacionista, como já fizeram outros autores 

(PAREDES SILVA, 1988; GRYNER, 2000; MOLLICA & BRAGA, 2007). 

Antes de começar a tecer considerações acerca do modelo teórico funcionalista, 

valho-me das palavras de Neves (1997:01), ao afirmar que caracterizar o funcionalismo 

não constitui uma tarefa fácil, já que “os rótulos que se conferem aos estudos ditos 

‘funcionalistas’ mais representativos geralmente se ligam diretamente aos nomes dos 

estudiosos que os desenvolveram, não a características definidoras da corrente teórica em 

que eles se colocam”. 

  Dessa forma, para a autora, existem diferentes modelos no interior do que vem sendo 

denominado funcionalismo, além de haver peculiaridades distintivas que marcam esses 

modelos. Apesar disso, Neves (op. cit.) admite que há uma série de similaridades que unem 

tais modelos e que caracterizam a visão funcionalista da linguagem, configurando, assim, 

um denominador comum entre eles, ou seja, o postulado de que a língua não pode ser 

descrita como um sistema autônomo, já que o sistema linguístico só pode ser entendido a 

partir de noções como “cognição e comunicação, processamento mental, interação social e 

cultura, mudança e variação, etc” 2 (NEVES, 1997: 3). 

                                                 
2 Givón (1979) afirma que, para explicar a estrutura linguística, deve-se fazer referência a tais parâmetros 
explanatórios substantivos. 
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 Diante disso, a autora destaca aquilo que é central na teoria funcionalista, ou seja, “o 

que deve constantemente guiar o lingüista é a competência comunicativa3, pois toda língua 

se impõe (...), tanto em seu funcionamento como em sua evolução, como um instrumento 

de comunicação da experiência” (NEVES, 1997: 2). Isso implica considerar que, para os 

funcionalistas, a competência comunicativa é fundamental para construir e interpretar as 

expressões linguísticas e o seu uso de maneira eficaz. 

Nesse sentido, pode-se dizer que a abordagem funcional tem como principal 

questão a verificação dessa competência comunicativa dos usuários da língua, uma vez que 

as estruturas das expressões linguísticas são vistas como configurações de funções, 

observáveis em seus usos. Assim, vemos que própria organização interna da linguagem 

recebe um tratamento funcional. 

Pensando neste aspecto funcional, é importante definirmos os termos função e 

funcional, uma vez que eles apresentam uma variedade de empregos, a depender do ponto 

de vista de quem os adota – os diversos linguistas que procuraram explicar a natureza do 

sistema linguístico em termos funcionais, por exemplo. Para Neves (1997), embora os 

termos função e funcional apresentem diversas definições, às vezes pouco claras, há um 

ponto em comum entre os diferentes autores que os adotam: o de que esses termos só têm 

sentido se levados em conta o propósito comunicativo e o contexto discursivo. 

Nesse sentido, essa concepção acerca de tais termos – função e funcional – leva-nos 

a considerar que a ideia de analisar as línguas, tendo como base a constituição das 

estruturas linguísticas e os modelos de interação pelos quais elas são utilizadas, tornou-se 

comum a todas as abordagens funcionalistas atuais.  

                                                 
3 De acordo com Neves (1997), Dell Hymes (1974) apresentou uma proposta de se investigar as regras do 
uso de uma língua, considerando o contexto linguístico e social em que a comunicação se realiza. Por isso, a 
expressão competência comunicativa é geralmente associada a esse autor. 
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De acordo com Fiorin (2002), os diversos desdobramentos que o funcionalismo 

apresenta na atualidade estão em consonância com o fato de que a língua é 

primordialmente um instrumento de interação social, usado para estabelecer relações 

comunicativas entre os usuários.  

Podemos dizer que a teoria funcionalista ganhou força nos Estados Unidos, a partir 

da década de 1970. Segundo Martelotta (2008), com a publicação do texto The Origins of 

Syntax in Discourse: a case study of Tok Pisin relatives de Gillian Sankoff e Penelope 

Brown em 1976, inicia-se o desenvolvimento da abordagem funcionalista de vertente 

norte-americana. Neste trabalho, as autoras evidenciaram que as estruturas sintáticas de 

sentenças relativas do Tok Pisin4 podem ser analisadas e entendidas, tendo em vista as 

motivações discursivas, ou seja, a estrutura sintática dessas sentenças é considerada como 

resultante de componentes do discurso. 

Dando continuidade aos preceitos funcionalistas, Talmy Givón publica From 

Discourse to Syntax (1979) e Sandra Thompson, em co-autoria com Paul Hopper, publica 

Transitivity in grammar and discourse (1980). Neste artigo, os autores revolucionam a 

concepção de transitividade, tirando-a do âmbito estrito do verbo para colocá-la no 

discurso. Assim, Thompson & Hopper consideram o contexto discursivo como motivador 

para os fatos da língua, pois defendem que o sistema da transitividade está relacionado 

com a formação de planos no discurso.  

Para Givón (1979), a pragmática do discurso desempenha um papel decisivo na 

explicação da sintaxe da linguagem, o que implica dizer que, para ele, a sintaxe é uma 

entidade dependente, funcionalmente motivada por processos comunicativos e cognitivos. 

Nesse sentido, o autor postula dois pólos extremos de modalidade comunicativa: o 

                                                 
 
4 Língua de origem pidgin de Papua-Nova Guiné, ilha ao norte da Austrália. 
 



 21 

pragmático e o sintático. Tais pólos podem ser caracterizados por suas propriedades 

estruturais, tendo em vista parâmetros funcionais. Além disso, para o autor, o discurso 

humano é caracterizado por ser multiproposicional.  

Baseando-se na ideia de que a gramática é constituída a partir do discurso, a 

vertente funcionalista norte-americana, bem como autores que a adotam em seus estudos, 

compreendem a língua como “um objeto maleável, probabilístico e não-determinístico” 

(VOTRE & NARO, 1996: 52). Em outras palavras, a gramática de uma língua, para a 

linguística funcionalista norte-americana, é concebida como um conjunto de regularidades 

que são convencionalizadas pelo uso concreto nas diferentes situações discursivas.  

Como podemos perceber, a corrente funcionalista contemporânea difere das 

abordagens formalistas – estruturalismo e gerativismo –, por considerar a linguagem como 

um sistema de interação social, buscando motivações externas para as regularidades 

observadas no uso (MARTELOTTA, 2008). Logo, pode-se dizer que a Gramática 

Funcional amplia seu alcance para além dos fenômenos estruturais, uma vez que também 

analisa toda a situação comunicativa: “o propósito do evento de fala, seus participantes e o 

contexto discursivo” (NICHOLS, 1984: 97). Nesse sentido, os funcionalistas sustentam 

que a situação comunicativa motiva, explica, determina a estrutura gramatical, o que 

implica considerar que as construções gramaticais são moldadas por motivações de ordem 

semântica e pragmática. 

Diante disso, existe um princípio fundamental da corrente funcionalista em sua 

vertente americana, que constitui ponto privilegiado de investigação: a informatividade. 

Antes de tratarmos desse princípio da teoria funcionalista, vale repetir as palavras de Neves 

(1997:15), ao dizer o que seria uma gramática funcional: 

Por uma gramática funcional entende-se, em geral, uma teoria da 
organização gramatical das línguas naturais que procura integrar-se 
em uma teoria global da interação social. Trata-se de uma teoria que 
assenta que as relações entre as unidades e as funções das unidades 
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têm prioridade sobre seus limites e sua posição, e que entende a 
gramática como acessível às pressões do uso. 

 

Assim, podemos dizer, então, que gramática funcional tem como pressuposto 

fundamental a interdependência entre as expressões linguisticas e o contexto de interação 

social em que elas são proferidas. Visto isso, trataremos, a seguir, do princípio da 

informatividade, que nos interessa nesta dissertação, tal como abordado por Votre et alii 

(1993) e Prince (1981). 

 

1.1.1. Princípio do funcionalismo: informatividade 

 

Votre et alii (1993), ao explicitarem conceitos a respeito de alguns princípios 

fundamentais que delineiam um perfil do funcionalismo contemporâneo, destacam o 

princípio da informatividade, que diz respeito ao conhecimento partilhado entre os 

participantes da interação verbal. Assim, cognitivamente, um indivíduo se comunica com 

intuito de levar a seu interlocutor uma informação a respeito de alguma coisa, que pode ser 

do mundo externo ou interno desse emissor, ou, até mesmo, uma tentativa de manipulação 

desse interlocutor.  

Desse modo, segundo Votre (op. cit.), o fundamento da informatividade, além de 

abranger todos os níveis de codificação linguística, refere-se ao que os interlocutores 

compartilham, ou supõem que compartilham, durante o processo interativo do discurso. 

Para o autor, o princípio da informatividade tem sido aplicado ao estudo do status 

informacional dos referentes nominais, tais como “dado”, “novo”, “inferível”, etc. 

 Considerando essa noção de informação, Prince (1981:4) propõe, a partir do termo 

“familiaridade assumida”, um modelo sobre tipo de informação, levando-se em conta a 

definição de texto como um conjunto de instruções de um falante para um ouvinte sobre 
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como construir um modelo de discurso particular
5 , que contém entidades, atributos e elos 

entre as entidades.  

Assim, a autora diz que a entidade (objeto do modelo de discurso) pode ser 

classificada como “nova”, “evocada” ou “inferível”. A entidade “nova” corresponde àquela 

que está sendo introduzida pela primeira vez no discurso. Essa categoria se subdivide em 

dois tipos: totalmente nova – quando o falante precisa “criá-la” a partir do texto, podendo 

ser ancorada ou não-ancorada – e não-usada, quando se supõe que ela está disponível para 

o ouvinte/leitor.  

No que se refere à classificação “evocada”, ela também se subdivide em dois tipos: 

“evocada textualmente” e “evocada situacionalmente”. A primeira representa aquelas 

entidades já mencionadas no texto, por isso, são chamadas de “evocadas textualmente”. A 

segunda se refere àquelas entidades que podem ser identificadas a partir da situação 

comunicativa, as quais representam os participantes do discurso e características salientes 

do contexto extralinguístico. Por fim, o terceiro tipo de entidade proposto por Prince é a 

“inferível”, caracterizada pelo que o falante supõe que o ouvinte poderia deduzir a partir de 

entidades já mencionadas ou inferíveis.  

A partir desse modelo de categorias de informação, a autora propõe que as 

entidades presentes no texto ou no contexto extralinguístico indicam o que se passa numa 

situação real discursiva, ou seja, aquilo que os participantes do discurso podem inferir 

sobre um determinado tipo de informação. 

Nesse caso, vemos que o status informacional dos nomes é importante porque pode 

interferir na ordenação que as formas linguísticas assumem na sentença, como as entidades 

                                                 
 
5 “ (...) a text is a set of instructions from a speaker to a hearer on how to construct a particular discourse-
model” ( Prince, 1981: 4). 
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são introduzidas dentro de um discurso. Em outras palavras, uma vez que a linguagem é 

um componente inerente à espécie humana, supõe-se que “a estrutura linguística revela as 

propriedades da conceitualização humana do mundo ou as propriedades da mente humana” 

(CUNHA, COSTA & CEZARIO, 2003). 

Assim, vemos que os estudos de orientação funcionalista têm como pressuposto 

básico a ideia de que “do uso da língua – a comunicação na situação social – origina-se a 

forma da língua, com as características que lhe são peculiares” (VOTRE & NARO, 1996: 

51). Desse modo, considerando essa visão, vemos que a estrutura (ou a forma da língua) se 

adapta às pressões do uso a que está sujeita.  

Além disso, para o funcionalismo linguístico, os domínios da sintaxe, semântica e 

pragmática são relacionados e interdependentes. Portanto, essa corrente teórica tem como 

pressuposto básico a não-autonomia dos níveis gramatical e discursivo, já que, para os 

linguistas funcionalistas, é a situação real de comunicação que determina a estrutura 

gramatical das línguas. 

Levando-se em conta que, neste trabalho, lidamos com a língua numa situação real 

de comunicação, é importante, também, considerarmos os pressupostos provenientes da 

Linguística Textual, para que possamos compreender a estratégia linguística aqui tratada – 

os rótulos. 

 

1.2. A Linguística Textual 

 

Nesta seção, trataremos de alguns aspectos relativos à Linguística Textual e, por 

conseguinte, ao texto, com base nas propostas de Koch (1997), Fávero & Koch (2008), 

Marcuschi (1983) e Pauliukonis (2001). Delinearemos, ainda, algumas noções referentes 

aos gêneros do discurso, tipo de texto e domínio discursivo (BAKHTIN, 1997; 
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MARCUSCHI, 2009; GRYNER, 2000; PAREDES SILVA, 2005; 2010). Em seguida, 

faremos uma breve abordagem acerca da referenciação, questão de ordem cognitivo-

discursiva, como propõem Koch (2002; 2009) e Marcuschi & Koch (1998), para, assim, 

verificarmos o papel que os rótulos exercem para a construção e reconstrução de objetos-

de-discurso, garantindo, pois, o processamento textual no gênero aqui investigado.  

 De acordo com Fávero & Koch (2008), a linguística textual desenvolveu-se na 

década de 1960, na Europa, tendo como objeto central de análise o texto, e não mais o 

vocábulo ou a frase. Para essa teoria, os textos são considerados a unidade básica da 

comunicação humana, sendo, portanto, fundamental que a análise linguística leve em conta 

o contexto situacional em que ocorre a interação verbal.  

 A Linguística Textual surge com o propósito de desenvolver uma gramática do 

texto que desse conta das lacunas deixadas pelas gramáticas de frase ao tratar de 

fenômenos como “correferenciação, pronominalização, emprego do artigos, ordem das 

palavras nos enunciados, relação tópico-comentário, entoação, concordância de tempos 

verbais, relação entre orações não ligadas  por conjunções”, etc. Nesse sentido, essa 

corrente teórica tem como objeto essencial o estudo de propriedades linguísticas do 

discurso (FAVERO & KOCH, 2008: 12).  

 Para as autoras, existem diferentes acepções acerca dos termos texto e discurso, 

criando, assim, uma certa confusão entre os dois, já que, a depender de quem os adota – os 

diversos autores pertencentes a determinadas correntes linguísticas –, ora são empregados 

para designar entidades distintas, ora são considerados como sinônimos. 

 Desse modo, Fávero & Koch (2008:26) propõem a seguinte acepção para tais 

termos: 

[...] texto, em sentido lato, designa toda e qualquer manifestação da 
capacidade textual do ser humano (quer se trate de um poema, uma 
música, uma pintura, um filme, uma escultura, etc.), isto é, qualquer 
tipo de comunicação realizado através de um sistema de signos. O 
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discurso, atividade comunicativa de um falante, numa situação de 
comunicação dada, englobando o conjunto de enunciados produzidos 
pelo locutor e o evento de sua enunciação, é manifestado, 
lingüisticamente, por meio de textos (em sentido estrito). Nesse 
sentido, o texto consiste em qualquer passagem, falada ou escrita, que 
forma um todo significativo, independente de sua extensão. Trata-se, 
pois, de uma unidade de sentido, de um contínuo comunicativo 
contextual que se caracteriza por um conjunto de relações 
responsáveis pela tessitura do texto – os critérios ou padrões de 
textualidade, entre os quais a coesão e a coerência. [os grifos são das 
autoras]. 
 

 Ao tratar dos padrões de textualidade, sobretudo no que concerne à coesão 

textual, mecanismo linguístico com o qual também estamos lidando neste estudo, Halliday 

& Hasan (1976, apud KOCH, 1997) apontam que, para que um texto seja tecido, ou seja, 

para que haja a tessitura dos enunciados ou parte deles, há formas de coesão textual que se 

referem às relações de sentido existentes no interior de um texto, a saber: a referência, a 

substituição, a elipse, a conjunção e coesão lexical. De acordo com esses autores, tais 

fatores de coesão estabelecem elos coesivos que auxiliam na construção do sentido de um 

texto.  

 Por outro lado, Marcuschi (1983) diz que, embora os elementos de coesão 

permitam estabelecer relações de sentido de um texto, existem textos que não se constroem 

com recursos coesivos, mas, mesmo assim, têm condições de formar uma tessitura. Isso 

ocorre porque, segundo o autor, a continuidade textual ocorre no nível do sentido – nível 

da coerência –, e não no nível das relações entre os constituintes linguísticos. Além disso, 

destaca o autor, existem “textos” em que há um sequenciamento coesivo de fatos isolados 

que não constituem uma textura, permanecendo, portanto, isolados. Nesse caso, para o 

autor, cabe considerar a coesão e a coerência como noções distintas. 

 Koch (1997: 19) assinala que “o uso de elementos coesivos dá ao texto maior 

legibilidade, explicitando os tipos de relações estabelecidas entre os elementos linguísticos 

que o compõem”. Logo, a coesão configura-se como um mecanismo essencial para a 
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construção de sentido de um texto, o que implica dizer que tal mecanismo “é a 

manifestação superficial da coerência”. 

 Pauliukonis (2001), adotando a Teoria Semiolinguística do Discurso, define texto 

“como uma atividade de discurso interativo”, no qual é possível identificar as “intenções 

comunicativas dos enunciadores”, que partilham o saber, suas crenças e valores dentro de 

um contexto situacional e sócio-histórico. Dessa maneira, é nesse contexto que se insere o 

sentido de um texto, uma vez que a realização linguística está vinculada a circunstâncias 

situacionais do discurso. A autora ressalta ainda que texto é o resultado de um conjunto de 

estratégias discursivas, configurando-se, assim, como o resultado do discurso e um 

instrumento para apreensão da realidade.  

 

1.2.1. Gênero textual, tipo textual e domínio discursivo 

 

Como vimos, neste trabalho, lidamos com a língua numa situação real de interação, 

manifestada textualmente por meio do gênero entrevista jornalística. Nesse sentido, para 

que possamos compreender melhor o gênero em questão, é necessário levarmos em conta 

estudos que dizem respeito a gêneros textuais, tipos textuais e domínio discursivo 

(BAKHTIN, 1997; MARCUSCHI, 2008; GRYNER, 2000; PAREDES SILVA, 2005; 

2010).  

Antes de iniciarmos as nossas considerações acerca de tais termos, é importante 

dizer que “é impossível não se comunicar verbalmente por algum gênero”, visto que “toda 

manifestação verbal se dá sempre por meio de textos realizados em algum gênero” 

(MARCUSCHI, 2008: 154). Assim como propõe Marcuschi, para Bakhtin (1997), as 

línguas devem ser entendidas a partir da comunicação discursiva viva entre as pessoas, o 

que significa dizer que, por meio da interação verbal, os interlocutores assimilam as formas 
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da língua, levando-se em conta as formas típicas dos enunciados, denominados de gêneros 

do discurso. 

Assim, na concepção teórica bakhtiniana, os gêneros do discurso são considerados, 

de um modo geral, mais maleáveis, mais plásticos, mais criativos e mais livres do que as 

formas da língua. Desse modo, como aponta o autor, o uso da língua só se concretiza em 

forma de enunciado, sendo, pois, “uma unidade real da comunicação discursiva”. Isso 

implica dizer que “aprender a falar é aprender a estruturar enunciados, porque falamos por 

enunciados, e não por frases ou palavras isoladas” (RODRIGUES, 2001:154). Logo, 

podemos dizer que o discurso é moldado pelo gênero em uso. Como destaca Bakhtin 

(1997, p. 93): 

[...] A fala só existe, na realidade, na forma concreta de enunciados de 
um indivíduo: do sujeito de um discurso-fala. O discurso se molda 
sempre à forma do enunciado que pertence a um sujeito falante e não 
pode existir fora dessa forma. Quaisquer que sejam o volume, o 
conteúdo, a composição, os enunciados sempre possuem, como 
unidades da comunicação verbal, características estruturais que lhes 
são comuns [...].  

 

Ainda segundo o autor, todas as esferas da atividade humana – política, jornalística, 

científico-acadêmica, etc. – relacionam-se com o uso da língua. É por essa razão que há 

uma infinidade de gêneros, porque as possibilidades das atividades humanas são ilimitadas. 

Dessa forma, o repertório de gêneros do discurso vai sendo ampliado e diferenciado à 

medida que as esferas se desenvolvem.  

Tendo em vista a diversidade de gêneros, Bakhtin apresenta uma distinção essencial 

no que se refere à noção de gêneros primários (simples) e secundários (complexos): os 

gêneros primários constituem-se em circunstâncias de uma comunicação verbal 

espontânea, estão ligados a uma realidade imediata existente, isto é, às esferas do 

cotidiano. Como exemplos de gêneros primários, podemos citar a conversa ou diálogo 

cotidiano, o bilhete, a carta pessoal, etc. 
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Quanto aos gêneros secundários ou complexos, destaca o autor, “aparecem em 

circunstâncias de uma comunicação cultural, mais complexa e relativamente mais 

evoluída, principalmente escrita: artística, científica, sóciopolítica” (BAKHTIN, 1997: 

281). Nesse caso, os gêneros do discurso secundários são mais elaborados, desenvolvidos e 

organizados, tais como o romance, os gêneros científicos, jornalísticos, etc., os quais 

demandam uma maior complexidade durante o processo de sua formação.  

Vale dizer que os gêneros secundários, ao serem processados, absorvem os gêneros 

primários, que, por sua vez, ao se tornarem componentes dos gêneros complexos, 

acarretam uma reestruturação e uma renovação dos gêneros discursivos. Dessa forma, um 

gênero surge ou desaparece à medida que ocorrem as interações sociais, ou seja, a 

comunicação verbal real e viva, levando em conta as condições sociodiscursivas e 

históricas concretas. 

Nessa mesma perspectiva, para Marcuschi (2008), os gêneros textuais constituem 

composições textuais materializadas em situações sociocomunicativas. Essas composições 

são sempre funcionais, uma vez que legitimam o processo discursivo. Assim, para o autor: 

 
Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida 
diária e que apresentam padrões sociocomunicativos definidos por 
composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos 
concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais, 
institucionais e técnicas. São entidades empíricas em situações 
comunicativas e se expressam em designações diversas, constituindo 
em princípio listagens abertas. Alguns exemplos de gêneros textuais 
seriam: telefonema, sermão, notícia jornalística, receita culinária, 
bula de remédio, piada, conversação espontânea, resenha, bilhete, 

reportagem, etc. (MARCUSCHI, 2008:155). [grifos do autor] 
 

Ainda segundo o autor (op. cit.), os gêneros do discurso são entidades da 

comunicação verbal, as quais possuem características relativas a funções, propósitos, ações 

e conteúdos. Isso significa dizer que se configuram como entidades “dinâmicas, históricas, 

sociais, situadas, comunicativas, orientadas para fins específicos, ligadas a determinadas 
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comunidades discursivas, ligadas a domínios discursivos, recorrentes, estabilizadas em 

formatos mais ou menos claros” (MARCUSCHI, 2008: 159). 

 Neste trabalho, lidamos com um gênero secundário ou complexo – entrevistas –, 

pertencentes ao domínio jornalístico, transcritas no jornal O Globo e na revista Caros 

Amigos, em cujos textos há o predomínio do tipo de texto argumentativo. Diante disso, é 

importante expor, com base nas análises feitas por Marcuschi (op. cit.), uma breve 

definição de tipos textuais e domínios discursivos. 

Como vimos, a constituição dos gêneros textuais está relacionada às esferas das 

atividades humanas, ou seja, às atividades comunicativas praticadas em sociedade. Desse 

modo, como aponta Marcuschi, tais esferas indicam instâncias discursivas – ou domínios 

discursivos – como, por exemplo, discurso jurídico, discurso religioso, discurso 

jornalístico, etc., o que implica considerar que a partir dessas instâncias podemos 

identificar um conjunto de gêneros que lhes são próprios ou específicos. Nesse caso, os 

domínios discursivos ou as esferas da vida sócio-histórica e política humana dão origem a 

um rico repertório de formas precisas de gêneros textuais (orais e escritos), que utilizamos 

em nossas atividades sociointerativas diárias. 

Quanto aos tipos textuais, destaca o autor, são definidos pela “natureza linguística 

de sua composição”, ou seja, caracterizam-se como “sequências linguísticas” que são 

semelhantes na forma, designadas como narração, argumentação, exposição, descrição, 

injunção (MARCUSCHI, 2008:154). Esse conjunto de categorias que designam os tipos 

textuais é limitado. Diz-se que um texto é argumentativo, ou narrativo, ou descritivo, etc., 

de acordo com o predomínio dessas sequências. Logo, o que distingue uma sequência da 

outra são suas “marcas estruturais específicas” (PAREDES SILVA, 2005; 2010). 

O objeto de estudo deste trabalho, o gênero entrevista “pingue-pongue” (com 

perguntas e respostas em sequência), tem sua circulação na esfera jornalística, que se 
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configura como um processo social, responsável pela veiculação de acontecimentos sociais 

(SILVA, 2009). Segundo Silva (op. cit.), a esfera do jornalismo, além de outras 

atribuições, faz a mediação das interações estabelecidas entre os diferentes gêneros que a 

compõe, além de ser responsável por autorizar os sujeitos a se pronunciarem nesse espaço.  

Considerando que o gênero entrevista jornalística busca sempre mostrar ao leitor o 

posicionamento da personalidade entrevistada, evidenciando seu ponto de vista em relação 

a determinado tema ou assunto, o tipo de texto que o compõe é predominantemente 

argumentativo. Diante disso, é importante destacarmos alguns aspectos relativos a essa 

sequência tipológica. 

Gryner (2000:100), ao realizar um estudo sobre a constituição das sequências 

argumentativas, listou cinco categorias e suas características, que se apresentam como 

elementos básicos das estruturas argumentativas, a saber: posição (asserção básica 

sustentada pelo locutor), justificação/explicação (explicitação das causas e razões da 

posição defendida pelo locutor), sustentação (a evidência que sustenta a posição do 

locutor), conclusão (fecho da argumentação, confirmação da posição defendida pelo 

locutor com base nas provas apresentadas) e avaliação ou coda (asserção que expressa 

atitude do locutor).  

A autora aponta que essas categorias são previstas na estrutura argumentativa. No 

entanto, destaca Gryner, a posição (ou o posicionamento do locutor) constitui-se como a 

única função obrigatória na sequência argumentativa, uma vez que os outros elementos 

podem, uma vez ou outra, ser facultativos. Assim, destacamos, a seguir, trechos das 

entrevistas realizadas com Ciro Gomes, ex-ministro da Integração Social, e César Cielo, 

nadador brasileiro, como exemplos de estruturas linguísticas argumentativas, com base na 

proposta de Gryner (2000): 

Exemplo (5): 
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Repórter: Você tem experiência e conhecimento das políticas regionais. O coronelismo 

como elemento do conservadorismo ainda existe? Como ele funciona hoje? 

Entrevistado – Ciro Gomes: Está bastante transmutado1. Hoje ele é midiático1 [posição1]. 

A grande rodada de transformação do coronelismo foi o domínio das emissoras de tevê na 

região2. Aquela caricatura que vocês acham que ainda é viva, que é fácil de criticar, aquela 

coisa que sai nas novelas, quase não existe mais 2. Ainda tem ali pelo interior do Piauí, do 

Maranhão, mas é residual2 [justificação/explicação, sustentação2]. Enfim, hoje é midiático, 

está muito cevado num fenômeno de autoclientelismo do que naquela caricatura do 

passado3 [conclusão3]. (Caros Amigos, entrevista 10 – Ciro Gomes, político). 

 Exemplo (6): 

Repórter: Depois do recorde nas 100 jardas (cerca de 90 metros) no Campeonato 

Universitário Americano (NCAA), na semana passada, o que esperar dos 100m livre, hoje, 

no GP de Ohio? 

Entrevistado – César Cielo: Por enquanto, o que quero é baixar meu tempo1 [posição1]. Se 

eu nadar abaixo de 48s49 (marca do GP de Missouri, em fevereiro), bato o recorde sul-

americano2 [justificação/explicação, sustentação2]. Isso faz parte da minha preparação para 

as Olimpíadas, que é o que realmente importa para mim3 [conclusão3]. (O Globo, 

entrevista 42 – César Cielo, nadador). 

 Como podemos notar nos exemplos (5) e (6), trechos extraídos das entrevistas 

dadas à revista e ao jornal, há um posicionamento dos entrevistados no que se refere ao 

tema proposto pela pergunta do entrevistador, além de haver a explicitação das causas e 

razões da posição defendida – evidência que sustenta esse posicionamento (GRYNER, 

2000). Logo, isso confirma que as sequências em destaque constituem estruturas 

argumentativas. É claro que, ao afirmarmos que o gênero entrevista é constituído 

predominantemente pelas sequências argumentativas, o que favorece o uso de rótulos, não 
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significa dizer que não haja também sequências narrativas ou descritivas. No entanto, são 

menos comuns os usos de rótulos (definidos ou demonstrativos) nessas duas últimas 

sequências6.  

 Koch (2009) afirma que os rótulos7, ao sumarizarem segmentos textuais, mesmo 

que o nome-núcleo pareça ser neutro, possuem uma força significativa, auxiliando, assim, 

para a orientação argumentativa do discurso. A argumentatividade, segundo a autora, não 

diz respeito à sequência tipológica, mas sim à avaliação que o locutor realiza em seu 

projeto de dizer. Como aponta Charaudeau (2009: 204-205) “o aspecto argumentativo de 

um discurso encontra-se frequentemente no que está implícito. O sujeito que argumenta 

passa pela expressão de uma convicção e de uma explicação que tenta transmitir ao 

interlocutor para persuadi-lo a modificar seu comportamento”.  

 Charaudeau (op. cit.) destaca ainda que o ato da comunicação verbal é como um 

dispositivo em que o sujeito falante, no processo de interação com seu interlocutor, torna-

se o centro desse dispositivo. Nesse caso, o discurso entre os participantes da interação 

verbal é envolvido por alguns componentes básicos, a saber: a situação de comunicação – 

“que é enquadre físico e mental no qual se encontram os participantes da interação 

comunicativa”; os modos de organização do discurso – “que são os princípios de 

organização da matéria linguística”, como enunciar, narrar, descrever ou argumentar –; a 

língua, que é “o material verbal estruturado”; e o texto, “que representa o resultado desse 

material do ato comunicativo” (CHARAUDEAU, 2009: 68).  

                                                 
6 É importante dizer que, embora reconheçamos a dificuldade de segmentação das estruturas linguísticas, no 
material do jornal O Globo, quando o analisamos no período de Iniciação Científica, foi identificada, de 
acordo com Gryner (2000), a localização dos rótulos na sequência argumentativa, ou seja, se eles ocorriam 
mais na posição, na sustentação ou ainda na conclusão, por exemplo. Contudo, como os resultados não foram 
significativos (esse grupo de fatores não foi selecionado pelo programa estatístico com a qual trabalhamos, o 
GOLDVARB), resolvemos, devido ao nosso prazo para este trabalho de mestrado, não realizar esta análise 
no material da revista, neste momento. 
7 Ver capítulo I (item 1.2.3). 
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 Para o autor (op. cit.), “comunicar é proceder a uma encenação”, ou seja, o locutor, 

ao falar ou escrever, lança mão de componentes presentes no dispositivo – ou ato de 

comunicação – em função de seu propósito, de sua intenção, de sua finalidade 

comunicativa, a fim de produzir “efeitos de sentido” no processo interativo do discurso. Do 

ponto de vista dos Modos de organização do discurso, sobretudo no que se refere ao modo 

argumentativo, assinala o autor, o sujeito falante expõe e prova as casualidades, numa 

tentativa racional de persuadir, de influenciar, de seduzir o interlocutor. Desse modo, 

Charaudeau (2009:207) diz que o modo argumentativo do discurso “tem por função 

permitir a construção de explicações sobre asserções feitas acerca do mundo, numa dupla 

perspectiva de razão demonstrativa e razão persuasiva”. 

 Sob essa perspectiva persuasiva do modo argumentativo do discurso, aponta Koch 

(2009), nenhuma escolha lexical é ingênua, uma vez que pode indicar crenças, atitudes, 

pontos de vista, contribuindo, portanto, para a elaboração de sentido do texto. Nesse 

sentido, podemos verificar que os rótulos se configuram como uma importante ferramenta 

que “denuncia” o olhar do sujeito falante diante do que ele “pensa”, “acha”, “considera”, 

enfim, ao seu “querer dizer”. E, para que esse “querer dizer” se concretize, é preciso que 

haja a manifestação linguística por meio de um texto.  

 A seguir, delinearemos duas outras noções da Linguística Textual relevantes para 

este trabalho – a noção de referência e de referenciação –, bem como a estratégia 

linguística aqui investigada, os rótulos. 

 

1.2.2. Referência e Referenciação 

 

Em se tratando de processo de referenciação, Koch (2002) diz que os referentes não 

são “coisas do mundo real”, e sim objetos-de-discurso que vão sendo construídos à medida 
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que o discurso se desenvolve em um processo interativo. Sendo assim, postulam Koch & 

Marcuschi (1998: 173): “referir não é uma atividade de etiquetar um mundo existente e 

indicialmente designado, mas sim uma atividade discursiva de tal modo que os referentes 

passam a ser objetos - de - discurso e não realidades independentes”. Desse modo, os 

autores destacam que a referenciação configura-se como um processo discursivo, o qual é 

construído a partir da percepção/cognição do sujeito social ativo. 

Ainda segundo Koch (op. cit.), quando nomeamos ou criamos uma situação 

comunicativa, construímos entidades com uma finalidade discursiva. Assim, o referente é 

construído pela prática sócio-discursiva. Com isso, tal como postulam Mondada e Dubois 

(1995), destaca a autora, é necessário substituir a noção de referência (relação entre 

palavras e coisas do mundo) pela de referenciação (atividade discursiva), uma vez que a 

realidade não é algo pronto, e sim: 

 
[...] construída, mantida e alterada não somente pela forma que 
nomeamos o mundo, mas, acima de tudo, pela forma como, 
sociocognitivamente, interagimos como ele: interpretamos e 
construímos nossos mundos através da interação com o entorno físico, 
social e cultural (KOCH, 2002:79). 

 

Diante disso, no que concerne ao conceito de referência, para Koch, (op. cit) o 

enunciador, ao selecionar itens lexicais para designar referentes no processamento 

discursivo, pode realizar uma mudança, uma transformação de um objeto, categorizando-o 

ou recategorizando-o à medida que o discurso é construído progressivamente. Dessa 

forma, a referência é construída a partir de tais operações efetuadas pelo sujeito falante.  

Quanto ao processamento discursivo, diz-se que as escolhas de itens linguísticos 

realizadas pelos enunciadores para promover a interação verbal não são feitas 

aleatoriamente, mas sim estrategicamente, ou seja, são “escolhas significativas entre as 

múltiplas possibilidades que a língua oferece” (KOCH, 2002: 81). É nesse sentido que se 
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afirma que os objetos de discurso podem ser construídos ou reconstruídos. Logo, tais 

objetos constituem-se em um movimento dinâmico.  

Dessa forma, podemos perceber que a textualização não é fabricada como “uma 

simples elaboração de informação”, já que nós, falantes, por meio da linguagem, podemos 

manipular tanto o conteúdo linguístico, como também a “estrutura da realidade”, conforme 

o nosso projeto de dizer. Portanto, é possível dizer que o processo interativo discursivo 

pressupõe uma construção e reconstrução do real (KOCH, 2009). 

Considerando este aspecto de construção e reconstrução do real por meio da 

linguagem, Koch (2002:83), assumindo uma perspectiva cognitivista para a progressão 

referencial e construção de sentido do texto, lança mão de princípios básicos de 

referenciação para que possamos entender como se introduzem os objetos – de – discurso 

no texto, a saber: 

a) ativação – pelo qual um referente textual até então não mencionado é introduzido, 

passando a ter uma locação cognitiva – um nódulo – na rede conceptual do modelo de 

mundo textual. Dessa forma, a expressão linguística que o representa permanece em foco 

na memória de curto prazo, de modo que o referente fique saliente em tal modelo. 

b) reativação – por meio de uma expressão referencial, o nódulo já introduzido é 

novamente ativado na memória de curto prazo, permitindo, assim, que o referente continue 

em foco. 

c) de-ativação – um novo nódulo é ativado, fazendo com que a atenção se desvie para um 

outro referente textual, o que permite a desativação daquele referente que se encontrava 

saliente, ou seja, em foco. Contudo, apesar de estar fora de foco, tal referente mantém-se 

alocado no modelo textual, podendo, portanto, ser novamente ativado, caso for necessário.  
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 Esses princípios de referenciação, propostos pela autora, são importantes para que 

possamos compreender que um texto não se constrói linearmente, mas sim em vários 

movimentos, como assinala Koch (2002:85): 

 

[...] um texto não se constrói como continuidade progressiva linear. 
O processamento textual se dá numa oscilação entre vários 
movimentos: um para frente (projetivo) e outro para trás 
(retrospectivo), representáveis parcialmente pela catáfora e anáfora. 
Pode-se dizer que a progressão textual se dá com base no já dito, no 
que será dito e no que é sugerido, que se co-determinam 
progressivamente. Portanto, o texto é um universo de relações 
sequenciadas, mas não lineares. [os grifos são da autora] 

  

 Para Koch (1997), os itens linguísticos referenciais fazem remissão a outros itens 

do discurso necessários à sua interpretação. Nesse caso, tais itens referenciais não são 

interpretados semanticamente por seu sentido próprio, mas somente se forem levados em 

conta o texto e seu contexto situacional. Nesse sentido, Koch (op. cit.), seguindo Halliday 

& Hasan (1976), distingue dois tipos de referência: a exofórica – quando o item da língua 

remete a algum elemento da situação comunicativa, ou seja, quando o referente se encontra 

fora do texto – e a endofórica – quando o referente está expresso no próprio texto, podendo 

ser retomado anaforicamente (remissão para trás, isto é, ao que precede) ou 

cataforicamente (remissão para frente, ou seja, ao que se segue). Vale dizer que, em se 

tratando do objeto estudado neste trabalho, consideraremos a referência endofórica. 

 Pensando neste aspecto, os rótulos constituem uma forma de remissão referencial 

que possui um importante papel organizacional para a construção textual do sentido, pois 

as expressões nominais referenciais, ao encapsularem as informações-suporte, 

desempenham funções cognitivas que contribuem para o processamento do discurso. Logo, 

como aponta a autora, a referenciação pode ser realizada por meio de estratégias 

linguísticas, como formas nominais referenciais encapsuladoras de segmentos textuais, 
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fenômeno com o qual estamos lidando neste trabalho, que auxiliam não só para a 

progressão referencial do texto, como para sua organização e orientação argumentativa na 

situação interativa do discurso.  

 Assim sendo, veremos, a seguir, como os rótulos possuem uma importante função 

para o processamento textual, sobretudo no que diz respeito aos textos do tipo 

argumentativo. 

 

1.2.3. Rótulos: formas nominais referenciais 

 

Para Francis (2003), pioneira nos estudos sobre rotulação, os rótulos constituem 

uma forma nominal referencial que retoma, recategoriza, resume ideias ou porções de 

textos, assumindo uma função encapsuladora e contribuindo para o processo da coesão 

textual. Além disso, a rotulação seria um meio de classificar a experiência cultural de 

modos estereotípicos. Portanto, “o relacionamento entre um rótulo e a oração ou porção de 

texto que ele substitui não é um processo aleatório de nomeação, mas uma codificação de 

percepções partilháveis do mundo” (FRANCIS, 2003, p.226).  

Ainda segundo a autora, a escolha de um rótulo não configura uma seleção 

independente a partir de um paradigma lexical que possua uma mesma função, mas sim 

são nomes que, a partir de uma infinidade de lexicalizações possíveis, possuem uma 

relação altamente dependente do contexto. Assim, como aponta Francis (2003: 208): “O 

mundo da cognição é espelhado no mundo do discurso, e as visões e opiniões que 

defendemos são frequentemente vistas em termos do modo como são expressas”.  

Nessa perspectiva, a autora destaca que os rótulos representam um tipo de coesão 

comum em textos que veiculam discursos de natureza argumentativa, uma vez que esses 

sintagmas assinalam mudança de direção em seu ambiente de uso. E isso engloba, 
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sobretudo, aqueles discursos veiculados na imprensa, ou seja, em gêneros jornalísticos. 

Nesse sentido, os rótulos podem ser utilizados estrategicamente pelo falante como um 

artifício não só criativo ou coesivo, mas principalmente persuasivo, auxiliando, assim, na 

construção argumentativa do discurso.  

Francis (op. cit) destaca ainda que os nomes nucleares desses grupos nominais que 

funcionam como rótulos são, em sua maioria, inespecíficos, porque sua escolha é única e 

sua relação com as orações encapsuladas é de substituição. Além disso, tais nomes 

ocorrem como núcleos de rótulos retrospectivos ou prospectivos, ou como estamos 

adotando aqui neste trabalho – rótulos anafóricos ou catafóricos e ainda bifóricos, como 

vimos no exemplo 1. 

É importante dizer que, dentro da categoria dos rótulos, Francis (2003:202-208) 

assinala que existe a possibilidade de isolarmos um conjunto de nomes nucleares que 

possuem traços em comum, propondo, assim, a seguinte classificação8: 

(a) Nomes mais gerais ou mais comuns – são nomes inespecíficos usualmente utilizados 

para encapsular proposições textuais retrospectivas (anafóricas) e prospectivas 

(catafóricas). Exemplos: coisa, aspecto, assunto, problema, tendência, questão, área, 

característica, situação, maneira, modo, caso, negócio, abordagem, acordo, processo, etc. 

(b) Nomes metalinguísticos – são nomes nucleares que configuram nominalizações de 

processos verbais, normalmente atos de comunicação. Francis (op. cit.) aponta que os 

rótulos metalinguísticos abarcam nomes de “atividades linguageiras” e de “processos 

mentais”, como veremos adiante: 

• Exemplos de rótulos metalinguísticos: aviso, anúncio, proposta, resposta, 

desculpa, pedido, declaração, observação, decisão, comentário, relatório, 

                                                 
8 Esta classificação mantém os exemplos dados no artigo de Francis (2003). Neste trabalho, adotamos tal 
classificação, embora reconheçamos a dificuldade de algumas distinções, uma vez que esse conjunto de 
nomes proposto pela autora não dá conta de todos os casos obtidos em nosso corpus.       
 



 40 

queixa, acusação, etc. 

• Nomes de atividades linguageiras – são nomes que se referem a alguns tipos de 

atividade linguageira ou aos resultados disto. Exemplos: debate, critério, 

exemplo, história, definição, discussão, equação, colocação, linha de 

raciocínio, etc. 

• Nomes de processos mentais – são nomes que se referem a estados e processos 

cognitivos e a seus resultados. Exemplos: análise, atitude, noção, ideia, 

opinião, conceito, crença, hipótese, dúvida, interpretação, posição, teoria, etc. 

Como podemos notar, além de os rótulos funcionarem como expressões 

referenciais que indicam pontos de vista, assinalam direções argumentativas, contribuindo 

não só para a organização do texto, mas também para a construção interativa do sentido, 

eles também podem ter traços em comum no sentido de que “rotulam uma extensão 

discursiva como sendo um tipo particular de linguagem” (FRANCIS, 2003: 202; KOCH, 

2006). 

 Ainda nessa concepção, Cavalcante (2003) assinala que os rótulos, denominados 

de dêiticos discursivos rotuladores por essa autora, evidenciam uma importante estratégia 

de organização sequencial argumentativa, na qual atuam como elos coesivos, realizando 

remissões retrospectivas ou encaminhando para uma porção de informação nova, 

contribuindo, portanto, para “a acumulação de significados no discurso” (CAVALCANTE, 

2003:11). 

Para Koch (2006:86), ao sumarizarem ou encapsularem proposições textuais 

precedentes ou subsequentes do co-texto, os SN´s que funcionam como rótulos “criam um 

novo referente textual que, por sua vez, passará a constituir o tema dos enunciados 

subsequentes”. Nesse sentido, os encapsuladores podem processar tal função em extensão 

textual variada, construindo, assim, uma entidade discursiva. Logo, caberá ao leitor a 
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identificação exata do segmento textual encapsulado pelo nome-núcleo, selecionado pelo 

enunciador, para que a construção de sentido ocorra de modo eficaz.  

Dessa forma, os rótulos, segundo a autora, não só servem como mecanismo 

coesivo, que permite a continuidade temática do texto, mas também desempenham um 

importante papel no estabelecimento da coerência. Isso implica dizer que, em consonância 

com o que diz Francis (2003), o uso dessas expressões nominais referenciais implica 

sempre uma escolha por parte do enunciador, que considera aquele rótulo como adequado 

ou próprio para a realização do seu projeto de dizer. 

Diante do que foi exposto, pode-se dizer que é consensual, entre os autores que 

estudam essa estratégia linguística – os rótulos –, o fato de que tais estruturas nominais 

exercem um papel relevante para a construção argumentativa e de sentido do discurso. 

 

1.3. Os determinantes nos rótulos: artigo definido e pronome demonstrativo 

 

Em se tratando de SN´s introduzidos por um artigo definido ou pronome 

demonstrativo, existe hoje uma série de estudos que dizem respeito ao emprego desses 

determinantes. Ao tratarem do problema da escolha do demonstrativo nas nomeações9 

anafóricas, Apothéloz & Chanet (2003) fazem uma distinção entre os determinantes 

definido e demonstrativo. 

Para os autores, quando lidamos com processos anafóricos, é nítida a preferência do 

demonstrativo para encabeçar as nomeações. Além disso, destacam os autores, nos 

contextos em que há retomadas por SN´s definidos, existe, quase sempre, a possibilidade 

                                                 
9 Para os autores, as nomeações consistem em operações discursivas realizadas por meio de um sintagma 
nominal que se refere a um processo ou estado anteriormente expresso por uma proposição (APOTHÉLOZ & 
CHANET, 2003). 
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de substituir o definido por um demonstrativo, mas o mesmo processo não ocorre quando 

há essa inversão –  SN demonstrativo ser substituído por definido.  

Sobre esse aspecto, vale dizer que Zamponi (2001), em seu estudo acerca de SN´s 

demonstrativos, ao referir-se a essa concepção defendida por Apothéloz & Chanet (op. 

cit.), assinalou que, em alguns contextos, definido e demonstrativo encontram-se em 

variação livre. Este ponto tem grande relevância neste trabalho, porque veremos adiante 

que, a depender do uso e do contexto em que se inserem, não há a possibilidade de 

substituição entre esses determinantes.  

Ainda de acordo com Apothéloz & Chanet (2003: 154-159), tendo em vista as 

condições que levariam à escolha de um ou outro determinante, os autores postulam alguns 

fatores que favorecem o uso do demonstrativo e do definido nas nomeações, são eles: 

Para o demonstrativo: 

(a) quando o nome-núcleo operar uma recategorização metafórica da informação-suporte, 

ou seja, quando o substantivo escolhido “requalifica de maneira pouco predizível seu 

objeto”, há uma certa tendência para o uso do demonstrativo. 

(b) quando o nome-núcleo escolhido é colocado com certo distanciamento pelo uso de 

aspas de “conotação autonímica”10, por exemplo.  

(c) quando um SN vem qualificado por um modificador. 

(d) quando a nomeação, visivelmente destacada pelo uso do demonstrativo, assinala uma 

mudança de parágrafo, isto é, muda um ponto de vista em relação a uma sequência de 

eventos, uma passagem de uma narração a uma descrição, por exemplo. 

Para o definido: 

(a) quando há a presença de um complemento nominal que designa um actante. 

(b) quando há um nome derivado de um verbo pelo processo morfológico (nominalização). 

                                                 
10 Que tem autonomia, ou seja, aspas para citação do discurso de outrem. 
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(c) quando o nome-núcleo é um atributo da proposição. 

(d) quando o nome nuclear é representado por um hiperônimo. 

 Diante disso, os autores apontam condições que podem ter influências sobre a 

escolha dos determinantes definido/demonstrativo em textos escritos, questão que é 

pertinente para este trabalho sobre rótulos. 

 Castilho (1993:122), ao tratar da questão dos mostrativos no português falado, 

postula que artigo definido e o pronome demonstrativo, desde a Antiguidade Clássica, 

constituem “classes definidas por seu papel fórico e por seu papel dêitico na linguagem”. 

Entretanto, aponta o autor, para lidar com esses determinantes, é necessário fazer uma 

distinção entre foricidade e dêixis.  

 Considerando a foricidade como processo de “retomada de conteúdos” 

verbalizados e dêixis como “coordenadas espaço-temporais do ato de fala”, no dizer de 

Lyons (1977 apud CASTILHO, 1993: 123), o autor afirma que definido e demonstrativo 

compartilham propriedades sintático-semânticas comuns, configurando-se como 

“verdadeiros operadores fóricos”. 

Assim, Castilho diz que é necessário considerar a noção de referência para lidar 

com tais elementos linguísticos, uma vez que definido e demonstrativo têm um importante 

papel no que se refere ao processo de retomada de ideias já mencionadas [dadas], ou que 

serão mencionadas [novas], ou ainda contidas na situação de fala, contribuindo, assim, para 

articulação do texto. Dessa forma, para escolha de uma ou de outra forma, assinala o autor, 

devem ser levados em conta os fatores pragmáticos. 

Com base nas análises de Castilho (op. cit.), Paredes Silva & Martins (2008) 

apontam que, ao lidar com a relação fala/escrita, considerando fatores discursivo-

pragmáticos, a escolha entre definido/demonstrativo torna-se um diferencial entre as duas 

modalidades, uma vez que “o artigo corresponderia a uma instrução fraca, enquanto o 
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demonstrativo a uma instrução forte, de caráter mais incisivo, para busca do referente” 

[grifo meu]. Diante disso, nota-se que, para entendermos como se comportam esses 

determinantes, devem ser considerados, sobretudo, os aspectos semânticos e discursivo-

pragmáticos. 

 

1.4. A Teoria da Variação 

 

A Teoria da Variação é um modelo teórico-metodológico que tem como 

pressupostos o princípio da heterogeneidade linguística e o caráter sistemático da variação, 

ou seja, a variação não é aleatória, mas sim estruturada, portanto, previsível. Essa Teoria 

tem como objeto de estudo a língua em uso, num contexto social em que a variação pode 

ser condicionada por fatores externos – ou sociais – e internos – as variáveis linguísticas 

(MOLLICA & BRAGA, 2003). Desse modo, pode-se dizer que, para essa teoria, a língua é 

concebida como um sistema inerentemente heterogêneo e variável, no qual atuam 

constantemente forças linguísticas e sociais, servindo de meio de comunicação entre os 

falantes de uma comunidade. 

Para Labov (1972), não há como obter resultados sobre relações estruturais dentro 

de um sistema linguístico sem levar em conta o uso real da língua, ou seja, a situação real 

comunicativa. Ainda segundo o autor, toda linguística é necessariamente sociolinguística 

(CHAMBERS, 1995). Assim, Labov (op. cit.) entende a linguística como uma ciência do 

social, o que significa dizer que a sociolinguística pode ser compreendida como “a 

linguística com ênfase na atenção às variáveis de natureza extralingüística” (CEZARIO & 

VOTRE, 2008, p. 146 In: MARTELOTTA, 2008).  

Diante disso, ao correlacionarmos contextos internos à língua – ambientes 

linguísticos de ordem variável – com externos ao sistema línguístico – aspectos sociais –, 
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certamente poderemos observar como uma determinada variável _ no caso, artigo definido 

ou pronome demonstrativo_ se comporta em determinados contextos de uso, identificando, 

assim, não só as tendências de uso dessas estruturas em SN´s encapsuladores de porções 

textuais – os rótulos –, mas também os contextos que influenciam na escolha de uma forma 

ou de outra. É nesse sentido que lançamos mão da Teoria da Variação para lidar com os 

nossos dados, uma vez que essa teoria nos permite compreender a sistematicidade inerente 

à variação que se observa no uso linguístico. 
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II. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, trataremos dos procedimentos metodológicos utilizados neste 

trabalho, bem como da caracterização do corpus analisado – o jornal e a revista em 

questão. Como o presente trabalho apresenta uma análise empírica, tendo em vista o uso da 

língua numa situação real de comunicação em um gênero escrito, fazemos, como já vimos 

no capítulo anterior, uso do suporte teórico-metodológico da sociolinguística variacionista 

laboviana, estendendo a fenômenos de ordem discursivo-pragmática. Inicialmente, 

realizaremos uma descrição do corpus analisado. Em seguida, caracterizaremos as 

categorias internas e externas ao sistema linguístico trabalhadas nesta dissertação. 

 

2.1. Caracterização do corpus 

 

Com vistas a atender aos objetivos desta pesquisa, foram analisadas cinquenta e 

seis11 entrevistas jornalísticas, extraídas do jornal diário O Globo, no período de agosto de 

2006 a junho de 2008, e onze, extraídas da revista mensal Caros Amigos12, no período de 

setembro de 2000 a junho de 2010. Trata-se, assim, de um gênero veiculado na mídia 

impressa, pertencente à esfera jornalística.  

É importante ressaltar que essa diferença em relação ao número de entrevistas 

analisadas, a depender do veículo de comunicação, deve-se ao fato de que, como a revista 

dispõe de um espaço maior que o do jornal, suas entrevistas são bem mais longas, 

chegando a ocupar cerca de 7 a 9 páginas, enquanto as do jornal chegam, no máximo, a 

ocupar 2 ou 3 páginas. Isso nos permitiu obter, em um número menor de entrevistas, um 

                                                 
11  Embora seis delas tiveram de ser abandonadas pelo fato de não ter sido encontrado nenhum rótulo. 
12 Trabalhamos apenas com as entrevistas de capa, por serem consideradas o “carro-chefe” da revista, 
segundo seus editores e colaboradores.  
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conjunto de dados relevante que fosse equivalente ao número de dados encontrados no 

jornal. Além disso, o jornal, sendo veiculado diariamente, é mais fácil de ser adquirido13, 

ao contrário da revista, que tem periodicidade mensal. 

No que concerne à organização textual do gênero do discurso entrevista 

jornalística, podemos perceber que tal gênero caracteriza-se por apresentar sequências de 

perguntas e de respostas, partindo ou de uma interação imediata – estilo “pingue-pongue”, 

segundo o Manual de Redação d’O Globo, ou ainda como um bate-papo numa roda de 

amigos, característica vista na revista Caros Amigos 14 –, sendo realizadas por interação 

face a face. Talvez, por isso, percebamos que os textos transcritos dessas entrevistas não 

perdem certos vínculos com a modalidade oral, embora isso seja mais comum nas 

transcrições da revista. Nela, inclusive, são mantidos os usos de palavras de baixo calão, 

feitos pelos participantes da interação (entrevistador e entrevistado), conforme os exemplos 

(7) e (8) que seguem: 

Exemplo (7): 

Repórter: Seu pai era militar, você teve problemas com ele? 

Entrevistado: Ney Matogrosso – Sim. Problemas que foram transpostos e ficamos amigos. 

[...] no momento que saí de casa, com 17 anos em 1959, vamos situar isso, não existia 

televisão, informação, eu era restrito ao pequeno núcleo familiar e saio para viver. Queria 

mais que o Mato Grosso, que Campo Grande. Ele foi contra e disse que se eu saísse nunca 

me daria um tostão [...]. 

Repórter: Vocês chegaram a brigar? 

                                                 
13 No que se refere aos valores do jornal e da revista, o jornal custa R$ 2,50 (de segunda a sábado) e R$ 4,00 
(aos domingos). Quanto à revista, seu valor é de R$ 9,90.  
14 Os interlocutores, algumas vezes, usam expressões como “Olhe para a gente aqui nesta roda”, “Nesta roda, 
só têm pessoas pardas”, “Nesse momento que a gente está conversando aqui”. Além disso, como em uma 
conversa, pode-se perceber também a interferência (sem ser uma pergunta, mas sim um acréscimo à fala do 
outro) de outros entrevistadores (participantes da interação) à medida que o entrevistado fala sobre um 
determinado tema. 
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Entrevistado: Saímos na porrada. Ele me deu um soco na cara, me jogou atravessado 

dentro de uma banheira, quando veio em cima eu chutei o saco, queria pegar o ovo assim 

por baixo, ele caiu lá na porta. Foi quando me expulsou de casa. (Caros Amigos, entrevista 

3 – Ney Matogrosso, cantor). 

Exemplo (8): 

Repórter: O que você acha do Brasil sediar a Copa em 2014 e as Olimpíadas em 2016? 

Entrevistado: Sócrates – Eu acho uma puta oportunidade, mas que vamos perder. (Caros 

Amigos, entrevista 11 – Sócrates, médico e ex-jogador de futebol). 

 Os trechos destacados acima evidenciam-nos claramente uma certa naturalidade na 

fala por parte dos interlocutores no processo da interação discursiva. Isso pode ser 

confirmado, além do tom de conversa, pelo uso de “palavrões” e pela liberdade parcial do 

uso padrão da língua. 

 Repare o exemplo (9) abaixo: 

Exemplo (9): 

Repórter: Qual foi a sua impressão do Lula quando o conheceu? 

Entrevistado: Jaques Wagner – Bom, ele já tinha sido capa de revista, já tinha uma 

construção de ídolo de mito, ou pelo menos de referência pra gente. Sempre tive a 

impressão de que o Lula é muito mais humanista do que homem de esquerda (...) ele está 

muito mais pra justiceiro do que pra um homem de esquerda. Que é uma coisa que poucas 

vezes a esquerda compreendeu. Ele é um líder de massa, o que adensou, na minha opinião, 

a formação dele, com a capacidade que tem de absorção de informação e de memória. 

Fundamentalmente, acho que nem ele próprio se classifique como... 

Repórter: ... um homem de esquerda? 

Entrevistado: Porque também é um besteirol você saber o que é esquerda ... mas estou 

falando no sentido tradicional, ele não foi formado nos livros, como, por exemplo, eu fui. 
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A formação dele é do cara que tem uma profunda referência na figura da mãe, por ser uma 

mulher corajosa (...). (Caros Amigos, entrevista 9 – Jaques Wagner, ex-governador da 

Bahia). 

 O exemplo (9) acima mostra o repórter completando a fala do entrevistado, 

característica que ocorre mais frequentemente em uma conversa mais informal, como 

numa interrupção de pensamento, em que o interlocutor completa a fala do outro no 

processo de interação. Isso ocorre também em outros diálogos que compõem o corpus 

analisado neste trabalho. 

 Vejamos outros exemplos, agora do jornal O Globo: 

Exemplo (10): 

Repórter: E em relação ao PSOL, o senhor identifica um medo da classe média de que 

ocorra a estatização? 

Entrevistado: Milton Temer – Se continuasse a queda do Alckmin, e a Heloísa subindo, 

no médio prazo ia começar a cair o Lula. Boa parcela de eleitor do Lula não quer tucano de 

volta, mas não peço ninguém pra votar comigo. Se houver segundo turno, Lula perde. 

Existe mesmo esse medo que você falou: o tucano contra o Lula não vota na Heloísa 

exatamente por causa disso. Se Alckmin encostar no Lula, ela desaba. (O Globo, entrevista 

2 – Milton Temer, ex - deputado federal).  

 Talvez por uma questão de edição, a fim de adequar o discurso do entrevistado ao 

veículo de informação, ou ainda ao público leitor a que se destina, ou por uma questão de 

espaço, as entrevistas do Globo são mais conservadoras em relação ao uso da língua do que 

a revista Caros Amigos. No Globo, encontramos alguns poucos casos de redução de 

palavras como “pra” – aspecto bastante recorrente na revista –, alguns “desvios” em 

relação ao padrão culto da língua, entre outros. Vale dizer que, no material do jornal, só 
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detectamos um caso de uso de palavras de baixo calão15, característica que ocorre com 

frequência na revista.  

 Outro aspecto interessante que deve ser apontado em relação ao corpus deste 

trabalho é que no jornal16 – em algumas entrevistas – e na revista há mais de um 

entrevistador para realizar a tarefa de construir o “bate-papo” ou a “conversa” – nomes 

atribuídos por eles, entrevistadores, – com o entrevistado. Na realidade, isso ocorre mais 

com a revista, porque, em todas elas, há no mínimo de seis a oito entrevistadores, 

chegando a ter dez ou doze em algumas delas. No jornal, há alguns casos em que as 

entrevistas foram realizadas com quatro ou seis entrevistadores. Contudo, isso ocorreu, 

sobretudo, nas entrevistas feitas com políticos que se posicionaram em relação aos vários 

aspectos tratados nas seções do jornal, como Rio, O país, Esportes, Bairros, Economia, etc. 

 No que se refere aos temas abordados, fica evidente que, nos dois materiais 

analisados, o papel do entrevistador é o de mostrar ao leitor o posicionamento do 

entrevistado em sua área de atuação, ou se posicionar mediante um determinado assunto 

que está em evidência na mídia ou no contexto social. Por exemplo, no corpus analisado, 

há entrevistas de políticos que estavam se candidatando ao governo do Rio em 2006. Isso 

confirma a busca de um posicionamento da personalidade entrevistada, a fim de evidenciar 

ao leitor a sua história, sua trajetória de vida familiar, social, política, de trabalho, 

revelando seu ponto de vista, crenças, valores em relação às temáticas do cotidiano. 

Quanto às personalidades entrevistadas, sem dúvida, a maioria é familiar ao público 

leitor, uma vez que são “personagens” que fazem parte da cena política, artística e cultural, 

esportiva, religiosa, etc., do nosso país. De fato, os entrevistados, na ocasião em que 

                                                 
15 A entrevistada Viviane Mosé, psicanalista e filósofa, ao se posicionar a respeito da postura da mulher 
frente à do homem no mundo atual, verbalizou: ‘Para que lutar contra o homem? Ele tem que ser nosso 
parceiro nesta porrada que é a vida’ (O Globo, entrevista 30). 
16 Embora possa acontecer de estar presente mais de um entrevistador para realização da entrevista, na 
realidade, no jornal, isso não é sistemático, já que a maioria das entrevistas é realizada por apenas um 
entrevistador. 
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participaram da entrevista, discutiram assuntos relacionados à sua área de atuação e 

posicionaram-se diante de temas que estavam em foco na ocasião. Além disso, em nosso 

corpus (o jornal e a revista), temos entrevistas concedidas pelas mesmas personalidades17, 

ou seja, há entrevistados que concederam entrevistas tanto para o jornal como para a 

revista, naturalmente, em épocas diferentes. 

 De acordo com Mülhaus (2007: 15), a entrevista jornalística é essencial para que 

haja jornalismo, uma vez que “não há jornalismo sem entrevista”.  Isso é confirmado pelo 

jornalista e editor especial da Revista Caros Amigos, José Arbex Júnior, quando afirma, 

em uma de suas entrevistas, realizada com Marilene Felinto, que “um fundamento do 

jornalismo é a entrevista, as reportagens se baseiam em entrevistas. Mesmo que não saia 

pingue-pongue, é o ponto no qual os jornalistas entram em contato com as fontes” (Caros 

Amigos, 2001, p. 30).  

 Ainda segundo Mülhaus (op. cit), a entrevista tem um importante papel para a 

construção de identidades, já que é “por meio dela que a mídia constrói modelos de 

identidades e alimenta o leque de subjetividades oferecido nas bancas”. Assim, para a 

autora, a entrevista constitui-se como instrumento da cultura de massa. 

 Considerando o Manual de Redação d’O Globo, a entrevista pingue-pongue é um 

estilo que garante maior fidelidade ao pensamento do entrevistado, além de facilitar a 

leitura do público leitor. Segundo o Manual, o profissional da informação – o jornalista – 

deve utilizar essa fórmula em todas as entrevistas, sejam longas ou curtas. Quanto às regras 

para a realização das entrevistas, dita o Manual: o jornalista deve pesquisar o assunto e o 

entrevistado, buscando preparar perguntas mais diretas e breves. O repórter deve insistir 

quando as respostas do entrevistado não atender aos objetivos do veículo de comunicação, 

ou seja, quando os pontos não ficarem bem esclarecidos.  
                                                 
17 Por exemplo, temos entrevistas feitas, em épocas distintas, com o sociólogo Francisco de Oliveira e com o 
político Tarso Genro. 
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 É necessário ainda que as entrevistas tenham uma abertura (um breve sumário, uma 

introdução) dedicada à personalidade entrevistada, a fim de elucidar as circunstâncias em 

que foram feitas. As perguntas devem ter um tom isento, para que não haja a ideia de que o 

jornalista está influenciando as respostas do entrevistado, pois “nada desmoraliza mais uma 

entrevista do que a impressão de que está se tentando levar o entrevistado a dizer isso ou 

aquilo” (Manual de Redação d’O Globo, p. 45). 

 Sobre este último ponto, o de que o tom do profissional da informação deva ser 

isento, vale apresentar alguns trechos para que possamos visualizar se é o que realmente 

ocorre nas entrevistas: 

Exemplo (11): 

Repórter: Por que o Brasil, com os melhores jogadores do mundo, decepcionou na Copa da 

Alemanha? 

Entrevistado: Parreira – A seleção não deu a resposta que era esperada. Se desse, o Brasil 

seria campeão. Eu esperava mais, o torcedor esperava mais. Nós tínhamos como dar mais e 

não demos. Faltou química. 

Repórter: Não deu para perceber essa falta de química antes? 

Entrevistado: Na verdade, o último jogo deixou esta imagem. O nosso projeto fracassou, 

mas não é uma tragédia nacional. 

Repórter: Mas nossa participação na Copa foi um vexame... 

Entrevistado: Perder uma Copa na Europa não é uma tragédia. Foi desastroso? Foi. Foi 

triste? Foi. Foi desalentador? Foi. Tragédia aconteceu em 1950. Duzentas mil pessoas no 

Maracanã e perdemos. (O Globo, entrevista 47 – Parreira, técnico de futebol).  

Exemplo (12): 
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Repórter: Bom, você disse que não vê luz no fim do túnel a não ser do trem. Isso parece 

uma posição dos jornalistas da Folha de São Paulo. São todos niilistas. Você virou niilista? 

Não acredita em mais nada? 

Entrevistado: Francisco de Oliveira – Não é questão de não acreditar em nada. Primeiro 

que acreditar é uma questão, só no amor você acredita ou não. Fora disso, pas de question. 

Não tem questão de acreditar ou não acreditar. Você tem que olhar, entender, ver o 

movimento e decidir de que lado está. Eu estou contra essa história. Pouco me importa que 

o jornalista da Folha também esteja. De trem não tenho medo, de trem eu pulo fora. Agora, 

você acredita realmente que um país produtor de agronegócio e de minério de ferro está 

destinado a dirigir o mundo globalizado? Pelo amor de Deus! Essa dose de nacionalismo é 

exagerada. (Caros Amigos, entrevista 1 – Francisco de Oliveira, sociólogo).  

 Como se pode observar nos exemplos (11) e (12), trechos extraídos do jornal e da 

revista, respectivamente, os entrevistadores não parecem manter um “tom isento” em 

relação às suas perguntas e às respostas dadas pelos entrevistados, evidenciando, portanto, 

que também são atores participantes da construção argumentativa do discurso.   

 Sobre este aspecto, não nos debruçaremos com mais rigor18. Contudo, valeria a 

pena realizar uma análise mais aprofundada em relação ao papel exercido pelo jornalista 

ou pelo editor do veículo de comunicação para que se construa um texto mais opinativo ou 

que se leve a uma impressão “construída” desse veiculo (seus ideais editoriais) ou da 

personalidade entrevistada.  

 É bom lembrar também que o material utilizado em nossa análise – o jornal e a 

revista – pertencem a orientações políticas distintas, ou seja, o jornal possui uma 

                                                 
18 Apesar disso, em nossas análises, foram consideradas tanto a fala do entrevistador quanto a do 
entrevistado, a fim de que verificássemos as ocorrências dos rótulos nas falas dos dois participantes da 
interação (ver capítulo III).  
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orientação mais conservadora, enquanto a revista diz-se ser “a primeira à esquerda”, sendo 

categorizada como um jornalismo alternativo, conforme seus editores apontam: 

 
A Revista Caros Amigos é uma publicação mensal da Editora Casa 
Amarela. O projeto da Caros Amigos começou com um grupo de 
amigos, que incluía jornalistas, publicitários, profissionais liberais, 
profissionais da comunicação. Entre eles estavam: Roberto Freire, José 
Carlos Marão, Alberto Dines, Juca Kfouri, Frederico Vasconcellos, 
Adriana Cury, João de Barros, João Noro, José Trajano, Oscar Colucci, 
Sergio Pinto de Almeida, Colibri e Jorge Brolio. Sob a liderança de 
Sérgio de Souza, eles discutiam como criar um veículo que se 
contrapusesse ao jornalismo predominante. Buscavam um conteúdo 
mais questionador, mais crítico e progressista. Queriam a volta do texto 
de qualidade e o cultivo dos aspectos artísticos da forma gráfica da 
revista, numa época em que a mídia grande promovia o modelo da 
revista alemã Focus e do jornal americano USA Today, com seus 
textos curtos e suas ilustrações cheias de cores e vazias de ideias. Com 
esse objetivo, a revista Caros Amigos foi lançada em abril de 1997, 
trazendo Juca Kfouri na entrevista de capa. Êxito nas bancas, a revista, 
porém, não tinha assinaturas e anúncios. Por isso, ainda no primeiro 
mês, a jornalista Marina Amaral, colaboradora da revista, convidou 
Wagner Nabuco, que tinha sido diretor de marketing da revista Veja, e 
de outras publicações da editora Abril, e tinha o sonho de fundar uma 
publicação para reunir-se com Sérgio de Souza e João Noro, sócios e 
principais responsáveis pela execução  desse novo projeto. Eles 
acertaram com Wagner Nabuco sua entrada como sócio, efetivada em 
outubro de 1997. A revista cresceu, incorporou vários articulistas e 
jornalistas e se tornou referência de publicação contra-hegemônica, 
alternativa e de reflexão crítica do pensamento neoliberal. Desde a 
morte Sérgio de Souza, em março de 2008, Wagner Nabuco assumiu a 
direção-geral da Caros Amigos. A revista procura praticar um 
jornalismo independente, crítico e comprometido com a transformação 
da sociedade brasileira (Texto original da apresentação da revista, 
extraído do seu site oficial carosamigos.terra.com.br – consultado 
em dezembro de 2010). 

 

Segundo Zibordi (2004: 42), a revista Caros Amigos tem como projeto a discussão 

de temas que levem em conta o Brasil e o mundo atual, sob um ponto de vista original, 

sendo, pois, diferente do modo de pensar do atual mercado de publicações. Além disso, 

destaca o autor, esse veiculo comunicativo busca lidar com ideias críticas, com objetivo de 

levar os seus leitores à reflexão. Tais leitores19 pertencem a grupos variados como jovens e 
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maduros, homens e mulheres que “sejam ávidos por uma publicação que seja crítica, que leve à 

reflexão e que traga tudo isso sem ser aborrecida, mas com bom humor, sem academicismo, mas 

com linguagem cotidiana; sem partidarismo, sem voluntarismo, na verdade, sem nenhum ismo”.  

No que concerne à história do Jornal O Globo e ao seu público leitor20, o site de 

informações ao leitor – Infoglobo – destaca: 

 

A Infoglobo através de seus produtos - os jornais O Globo, Extra e 
Expresso, com os sites Globo e Extra e a Agência O Globo - tem o 
dever de apurar o fato, oferecendo aos seus leitores a informação mais 
completa, sempre com a preocupação de adequar a linguagem ao 
público a que se destina. Além de esclarecer o que acontece de mais 
importante no Brasil e no mundo, os produtos da Infoglobo também 
são uma ferramenta de acesso ao melhor do entretenimento e da 
cultura. A Infoglobo tem muito orgulho desse papel e trabalha com o 
compromisso de levar jornalismo sério e isento à população. Tudo 
começou com o Jornal O Globo, que faz parte da vida dos moradores 
do Rio de Janeiro desde 1925. Líder absoluto nas classes A e B, é um 
jornal que leva para os leitores muito mais do que informação. O 
Globo apóia projetos culturais e educacionais, além de ter um time de 
colunistas que reforçam a pluralidade e contribuem para que o leitor 
forme sua própria opinião, pois tem acesso ao que há de melhor em 
conteúdo. (Trecho do texto original sobre a história do Jornal O Globo 
e suas características, extraído do seu site oficial 
www.infoglobo.com.br – consultado em julho de 2011). [Os grifos 
são meus]. 

 

Essas informações acerca dos veículos de informação aqui analisados configuram-

se num ponto relevante para a nossa análise, uma vez que estamos lidando com dados 

linguísticos que podem sofrer influências externas à língua a depender de seu uso. 

                                                                                                                                                    
19 Como se pode perceber, até mesmo pelos valores dos dois veículos aqui analisados, tanto o jornal como a 
revista estão voltados para um público da grande área metropolitana. 
20As entrevistas extraídas do jornal estão dispostas no Segundo Caderno, seção que traz informações sobre 
cultura, opinião dos críticos de arte, novidades do cinema, do teatro e da TV. Quanto ao número de leitores, o 
jornal O Globo possui 1.515.000, veiculando por volta de 245.977 exemplares nos dias úteis e 330.248 aos 
domingos. No que se refere ao perfil desses leitores, a grande maioria pertence às classes A e B (sendo 17% 
da classe A e 61% da B, totalizando 78%), a faixa etária gira em torno de 20 a 49 anos (totalizando 40%), o 
grau de escolaridade, sem dúvida, são pessoas com nível superior (55%), e é mais lido pelo público feminino 
(54%, embora não seja uma diferença discrepante em relação ao público masculino, 46%). Essas informações 
podem ser obtidas pelo site oficial de informações do Globo: www.infoglobo.com.br, consultado em 31-07-
2011. 
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2.2. Grupos de categorias internas e externas à língua investigados 

 

Como já dito, o objetivo desta pesquisa é estabelecer correlações entre formas 

linguísticas em variação – os determinantes definido e demonstrativo – e propriedades 

semânticas, sintáticas e discursivo-pragmáticas a elas associadas no gênero entrevista 

jornalística. É importante ressaltar que, neste trabalho, tomamos a oposição definido vs. 

demonstrativo como variável dependente. Assim, para seguir o preceito variacionista de 

que as formas alternantes devem poder ocorrer no mesmo contexto, tivemos que abandonar 

muitos dados21, por representarem ocorrências que, ao nosso ver, não admitiriam 

substituição pela forma alternativa, conforme os exemplos abaixo: 

(a) expressões que podem ganhar forma de conectivos ou locuções conjuntivas, como o SN 

destacado em itálico que retoma a fala do entrevistado imediatamente anterior, 

encapsulando-a como dessa forma: 

Entrevistado: A Venezuela que é uma invenção de um país diferente. Quase 

necessariamente eles são antiliberais, não chego a dizer que são socialistas. 

Repórter: Você via o PT dessa forma até rachar com o partido? (Caros Amigos, entrevista 

1 – Francisco de Oliveira, sociólogo).  

Na realidade, ao retomar a ideia expressa na fala do entrevistado, rotulando-a com o 

SN em destaque, o repórter tentou aproximar o PT do modelo de país tal qual foi 

caracterizado pelo entrevistado como uma forma de ser, um modo de ser. No entanto, neste 

caso, o SN encabeçado por um demonstrativo não poderia alternar com um definido, pois 

ficaria sem sentido. 

(b) expressões catafóricas definidas seguidas de predicativos que especificam seu 

conteúdo: 

                                                 
21 Por volta de 100 dados, contabilizando as duas amostras – a revista e o jornal. 
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Repórter: Qual sua opinião sobre cotas raciais? 

Entrevistado: A questão é de desigualdade e raça. O problema é este: a desigualdade reside 

na raça. (Caros Amigos, entrevista 4 – Lázaro Ramos, artista).  

 Veja que o SN vem seguido de um demonstrativo, embora com função predicativa. 

Nesse caso, não caberia um determinante demonstrativo encabeçando tal SN. 

Ou ainda como o exemplo abaixo: 

Repórter: Dois dias após o anúncio do PAC, o BC diminuiu o ritmo de queda dos juros. 

Isso reduz o ânimo e mina o PAC? 

Entrevistada: Acredito que a questão principal é a manutenção da tendência da queda da 

taxa de juros. (O Globo, entrevista 7 – Dilma Rousseff, presidente da república). 

Veja que o SN em itálico aponta para a porção textual subsequente a ele, que exerce 

função predicativa. Ainda considerando tal exemplo, poderíamos ter uma interpretação 

inversa: O SN a questão principal exerceria a função predicativa da porção textual. Esses 

casos, como os do exemplo (b) acima, sem dúvida, são os mais recorrentes entre os que 

foram excluídos. 

(c) excluímos ainda expressões que constituem sintagmas preposicionais com valor 

adverbial, como o exemplo que segue: 

Entrevistado: Quando cheguei na praça Pan-Americana, percebi que estava sendo seguido. 

Na praça, sou fechado, metralhadoras, saio, levanto as mãos: ‘ Põe a mão na capota!’ 

Quem passou por ali pensou que eu fosse traficante. Perguntei: ‘ Mas o que está 

acontecendo?’ ‘ Ah, doutor, o senhor não está sabendo?’Pensei: ‘ É o golpe’, quer dizer, o 

papa estava por vir, prendem o Dalmo e eu com aquele espalhafato. (Caros Amigos, 

entrevista 7 – José Carlos Dias, político).  

 Nota-se que, ao relatar o episódio que vivenciou no período da ditadura militar no 

Brasil, o advogado José Carlos Dias o avalia como um ato espalhafatoso. Repare que o 
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demonstrativo ganha um caráter intensificador, fazendo com que a ação exercida pelos 

soldados seja interpretada de maneira espalhafatosa, exagerada, segundo a visão do 

advogado.  

(d) foram excluídos também os casos em que a substituição do demonstrativo pelo definido 

acarretaria mudança de sentido, como o exemplo abaixo: 

Repórter: Só queria citar o que João Antônio diz que escrever é sangrar sempre... 

Entrevistado: É, acho que alguns poetas, escritores acham isso. João Cabral achava que era 

coisa de veado, ele mesmo, fazer poema. No início da carreira, ele tinha vergonha. 

Principalmente em Pernambuco, era mesmo considerado coisa de veado. Então, têm essas 

coisas. (Caros Amigos, entrevista 5 – Marilene Felinto, escritora e jornalista). 

 O caso acima demonstra claramente que definido e demonstrativo não podem 

concorrer num mesmo contexto, visto que o SN em itálico, que retoma anaforicamente a 

fala precedente, rotulando-a como coisas, não poderia vir encabeçado por um artigo 

definido, pois o sentido seria afetado. Para o leitor, caso o SN essas coisas fosse 

encabeçado pelo artigo, não daria, por exemplo, para saber a que coisas o sujeito falante 

estaria se referindo. 

Diante dessas e de outras tantas exclusões – cujos contextos se repetem –, 

acabamos, assim, por obter um total de 547 dados, considerados variáveis, distribuídos 

pelos dois veículos da seguinte maneira: 

 
Tabela 1: Distribuição geral dos dados – definido vs. demonstrativo em SN’s  nas entrevistas jornalísticas 

 
O GLOBO 

 
CAROS AMIGOS 

 
Apl/T 

 
% 

 
Apl/T 

 
% 

ARTIGO DEFINIDO  
90 

 
37 

 
122 

 
40 

PRONOME DEMONSTRATIVO  
156 

 
63 

 
179 

 
60 

TOTAL  
246 

 
100 
 

 
301 

 
100 
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Na identificação dos grupos de fatores – ou variáveis independentes – que poderiam 

estar influindo na escolha entre artigo e demonstrativo, levamos em conta categorias 

internas ou linguísticas, a saber: 

(a) a natureza anafórica (função retrospectiva – aponta para trás), catafórica (função 

prospectiva – aponta para frente) ou bifórica (exerce a dupla função simultaneamente) do 

nome-núcleo do rótulo; 

(b) a função sintática do rótulo (sujeito, complementos do verbo, complemento do nome, 

adjuntos); 

(c) a natureza semântica do nome-núcleo do rótulo (mais geral, metafórico, linguístico, 

processo mental, outros); 

(d) o caráter avaliativo (positivo/negativo) ou neutro do nome-núcleo do rótulo; 

(e) o uso ou não de modificadores (numerais, adjetivos, locuções adjetivas); 

(f) o fato de os rótulos ocorrerem na fala do entrevistador ou na do entrevistado; 

(g) o tema das entrevistas, tendo em vista a área de atuação dos entrevistados (política, 

cultura, esporte) – aspecto este mais contextual.  

Além desses grupos de fatores linguísticos, consideramos também um grupo de 

fatores externos ou extralinguísticos: o veículo de comunicação – o jornal e a revista –, o 

público a que se destinam as entrevistas e a orientação (mais ou menos conservadora) do 

veículo de comunicação.  

Desse modo, lançamos mão da teoria variacionista laboviana, a fim de lidar com 

maior precisão com os dados e essas variáveis. Assim, podemos aferir sua distribuição 

estatisticamente, utilizando os recursos estatísticos que o programa GOLDVARB 

disponibiliza, para controlarmos tal conjunto de propriedades e suas correlações, no 

sentido de verificar as tendências de uso como reflexo da organização do processo 

comunicativo, adotando uma interpretação funcionalista (cf. capítulo 1). 



 60 

III. ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

Conforme já dito, nesta pesquisa, são levadas em conta as categorias linguísticas e 

extralinguísticas, numa tentativa de verificar as condições de uso dos determinantes 

definido vs. demonstrativo –  em SN´s que funcionam como rótulos.  Diante disso, neste 

capítulo, apresentaremos a distribuição geral dos dados, bem como as discussões acerca 

dos resultados das análises estatísticas. 

Partindo da hipótese de que o uso variável de definido e demonstrativo nos rótulos 

se correlaciona com os aspectos aqui tratados como variáveis independentes, 

apresentaremos, a seguir, uma exposição de tais aspectos. Antes disso, buscamos responder 

à seguinte questão formulada nas hipóteses iniciais: Haveria correlação entre o veículo de 

informação e a escolha de rótulos nas entrevistas?  Vejamos a tabela seguinte: 

Tabela 2: Distribuição geral dos dados por veículo de comunicação 

  

 Tendo em vista que as expressões nominais que funcionam como rótulos não são 

escolhas aleatórias e tendem a ocorrer quando há um posicionamento daquele que fala no 

processo interativo do discurso, há um número considerável dessas expressões tanto no 

jornal (246 dados) quanto na revista (301 dados).  

 Conforme já apontado, a diferença no número de entrevistas nos dois veículos 

analisados deve-se ao fato de que a revista detém de um espaço significativamente maior 

que o do jornal, propiciando, assim, em um número bem menor, uma quantidade de dados 

 
O GLOBO 

 
 

 
CAROS AMIGOS 

 

 
No de 

entrevistas 

 
No total de 
rótulos 

 
Média de rótulos por 

entrevistas 

 
No de 

entrevistas 

 
No total de 
rótulos 

 
Média de rótulos por 

entrevistas 
 
50 
 

 
246 
 

 
 4.9 
 

 
11 
 

 
301 
 

 
  27.3 
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equivalente à do jornal. A média de rótulos, portanto, reflete essa característica. Quanto 

aos tipos de rótulos que aparecem em um ou em outro veículo, consideraremos adiante as 

categorias semânticas e discursivo-pragmáticas para compreendermos como funcionam 

esses SN´s encapsuladores no gênero em questão.  

Para alcançarmos esse objetivo, lidamos com as formas alternantes – definido 

/demonstrativo – numa tentativa de verificar, além de seus contextos de uso, como esses 

determinantes, ao encabeçar os SN´s encapsuladores, contribuem para a compreensão da 

organização argumentativa no discurso das entrevistas examinadas. 

De início, veremos o caráter anafórico, catafórico ou bifórico dos rótulos, porque 

foi o primeiro grupo de fatores a ser selecionado pelo programa computacional – 

GOLDVARB – nos dois veículos comunicativos investigados. 

 
 
4.1. A natureza anafórica, catafórica ou bifórica dos rótulos 

 
 

Nesta seção, apresentaremos a influência da natureza anafórica, catafórica ou 

bifórica dos rótulos, na escolha do artigo definido ou pronome demonstrativo adjetivo, nas 

entrevistas aqui examinadas. Comparamos a incidência dos rótulos a depender da sua 

natureza, como elo de coesão discursiva, numa tentativa de verificar se há diferença no uso 

do determinante nesses tipos de rótulos. Tomamos o uso do artigo definido como aplicação 

da regra variável. Adiante, seguem exemplos de cada categoria da natureza dos rótulos. 

Como visto, os rótulos, ao encapsularem uma porção textual precedente, podem 

possuir uma função anafórica: 

Exemplo (13): 

Repórter: No segundo turno da eleição, depois de ter votado em Heloísa Helena, o senhor 

disse que votaria em Lula por acreditar que haveria espaço para a esquerda no segundo 
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governo dele. Recentemente, mostrou-se desiludido com essa perspectiva. Arrependeu-se 

do voto? (O Globo, entrevista 19 – Francisco de Oliveira, sociólogo).  

Nota-se, no exemplo (13), que o SN demonstrativo essa perspectiva encapsula a 

ideia contida no trecho anteriormente em destaque. Desse modo, o SN em itálico retoma, 

anaforicamente, o texto que o precede, rotulando-o como uma perspectiva.  

Ao exercer tal papel, o SN que substitui uma porção do discurso – oração ou 

orações, ou ainda a ideia contida no discurso – não possui, portanto, a função de repetir ou 

atuar como sinônimo de algum termo precedente ou subsequente. Em vez disso, ele se 

configura como equivalente à extensão do discurso ou da ideia sumarizada, contribuindo 

para o processo da coesão textual (FRANCIS, 2003). 

O rótulo pode ainda, conforme o exemplo que segue, sumarizar uma porção textual 

subsequente, exercendo uma função catafórica: 

Exemplo (14): 

Entrevistado: José Carlos Dias – [...] Como advogado de preso político iria defender 

empresário? Lembro que fui indicado para defender um dirigente de uma empresa 

americana e numa reunião alguém usou o argumento: ‘Mas esse advogado é de esquerda, 

ele defende comunista’ (Caros Amigos, entrevista 7 – José Carlos Dias, ex-ministro da 

justiça). 

O SN definido o argumento encapsula toda a fala posterior a ele, rotulando-a como 

um argumento, nome-núcleo que se refere a atos de comunicação (FRANCIS, 2003).  

Por fim, mas não menos importante para a progressão textual e orientação 

argumentativa do discurso, os encapsuladores também podem exercer uma dupla função, 

ou seja, anafórica e catafórica simultaneamente, a qual nomeamos de função bifórica: 

Exemplo (15): 

Repórter: O que, exatamente, o linguista pesquisa? 
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Entrevistado: Marcos Bagno – O linguista é principalmente aquele que faz da língua um 

objeto de estudo científico como qualquer outro. Um zoólogo que queira saber como 

andam se comportando os passarinhos da espécie xis na região tal vai e passa um ano 

estudando o passarinho e dali tira as conclusões. O linguista faz a mesma coisa, ele não 

se contenta nem acredita piamente no que está na gramática, ‘ imperativo negativo da 

segunda pessoa é não fales – ele vai e não encontra um brasileiro, dos 190 milhões, que 

diga: ‘ não fales’. Então conclui que no português brasileiro encontramos as formas ‘ não 

fala’, ‘ não fale’. Nunca ‘ não fales’. O linguista parte de pesquisa empírica, ele colhe 

dados da realidade da língua para poder fazer suas afirmações (Caros Amigos, entrevista 

2 – Marcos Bagno, linguista). 

No exemplo (15), o entrevistado, ao comparar a função do linguista com a do 

zoólogo, exemplificando-a posteriormente, evidencia-nos um duplo papel do SN definido 

em destaque a mesma coisa, que faz referência tanto à porção textual anterior quanto à 

posterior a ele, rotulando-as com o nome-núcleo coisa. Tal nome exerce, pois, uma função 

anafórica e catafórica ao mesmo tempo. Observe-se que a palavra mesma, nesse contexto, 

tem valor adjetivo, isto é, coisa igual22. 

A Tabela (3) a seguir mostra os resultados obtidos nos dois veículos de informação 

analisados: 

 

O GLOBO 

 

CAROS AMIGOS 

  
Apl/T 

 
% 

 
Peso relativo 

 
Apl/T 

 
% 

 
Peso relativo 

ANAFÓRICO  
52/185 

 
28 

 
0.40 

 
41/153 

 
26 

 
0.35 

CATAFÓRICO  
26/35 

 
74 

 
0.83 

 
65/83 

 
78 

 
0.84 

BIFÓRICO  
12/26 

 
46 

 
0.66 

 
16/65 

 
24 

 
0.30 

TOTAL  
 90/246 

 
 36 

 
 

 
 122/301 

 
 40 

 

Tabela 3: Correlação da natureza anafórica, catafórica ou bifórica do rótulo no uso do artigo definido 

                                                 
22 Às vezes, a palavra mesmo funciona como pronome demonstrativo, mas não é o caso. 
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A natureza anafórica, catafórica ou bifórica do rótulo foi o primeiro fator a se 

mostrar mais influente na alternância dos determinantes definido/demonstrativo. Assim, a 

análise estatística evidenciou que, de acordo com os resultados obtidos, há a preferência do 

artigo definido quando o rótulo exerce o papel catafórico, com o peso relativo23 quase 

idêntico nos dois veículos de comunicação.  

Veja que os números referentes ao catafórico se distanciam dos demais, nos dois 

veículos examinados: no Globo, percebe-se uma queda paulatina do uso do artigo, entre os 

três tipos de rótulos – 0.83, 0.66 e 0.40, catafórico, bifórico e anafórico, respectivamente. 

Na revista, também há a tendência para o uso do artigo quando o rótulo exerce a função 

catafórica, distanciando-se, assim, das outras funções, respectivamente: 0.84 vs. 0.35 e 

0.30. 

Nota-se que, tendo em vista os dois materiais analisados, há uma diferença 

considerável no uso do definido quando o rótulo é bifórico, isto é, de dupla função, 

havendo a preferência pelo uso do artigo definido no jornal.  

Talvez isso possa ser entendido pelo fato de os demonstrativos apresentarem um 

caráter mais imediato na busca do referente, o que pode ser confirmado pelo que defendem 

Gary- Prieur e Michele Noailly (2003:229):  

 
Para um grupo nominal demonstrativo em particular, a interpretação 
consiste em identificar o referente a partir do contexto imediato, físico 
ou lingüístico. Parece que se admite como evidência que esta operação 
interpretativa conduz o destinatário a encontrar o bom referente, quer 
dizer, o próprio objeto visado pelo locutor. Tal coincidência é 
geralmente verificada na comunicação oral, onde locutor e 
destinatário estão presentes, e supõe-se que compartilham um 
conjunto de conhecimentos tirados de suas memórias e/ou da situação. 

 

                                                 
23  O peso relativo refere-se à tendência de uso de um ou de outro determinante naquele contexto. Em outras 
palavras, o peso relativo evidencia a preferência de uma das formas alternantes (definido vs. demonstrativo) 
de acordo com as categorias linguísticas ou extralinguísticas associadas a essas estruturas. 
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 Repare que as autoras já apontam que o uso do demonstrativo em grupos nominais 

auxilia o interlocutor para a busca do “bom referente”, além de essa operação ser mais 

visível na comunicação oral, em que os participantes da interação levam em conta a 

situação comunicativa para realizar tal tarefa. Dessa forma, ao não dar preferência ao 

artigo, e sim ao demonstrativo, quando os rótulos são bifóricos, deduzimos que, nas 

entrevistas da revista, isso possa decorrer de uma certa proximidade com a fala, o que 

justificaria essa preferência. 

 Logo, a nossa hipótese é a de que, como a interação ocorre de modo menos formal 

nas entrevistas da revista, no sentido de que os entrevistadores deixam seus entrevistados 

mais à vontade para relatar o que pensam. Assim, os participantes da interação, para não 

perderem o foco daquilo que julgam ser mais importante para seus interlocutores, fazem 

uso do pronome, considerando que isso facilitaria a busca do referente, tendo em vista a 

interpretação das informações dadas.  

Vejamos a seguir um outro grupo de fatores investigados nesta dissertação, o da 

natureza semântica dos rótulos. 

 

4.2. A natureza semântica dos rótulos 

 

Destacamos ainda a natureza semântica do nome-núcleo dos rótulos. Tal como 

proposto por Francis (2003), e retomado por Koch (2006), os rótulos, levando-se em conta 

o aspecto semântico, podem possuir traços mais gerais – como coisa, problema, questão, 

assunto, aspecto, maneira, objetivo, área, etc. –; indicar processos mentais – como ideia, 

dúvida, hipótese, opinião, pensamento, noção, interpretação, crença, análise, ponto de 

vista, etc. –; referir-se às atividades ou a conteúdos linguísticos – como conversa, exemplo, 

discussão, história, referência, conto, sumário, debate, definição, linguagem, mensagem, 
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consideração, etc. –; ou ainda exercer o papel de metáfora da porção discursiva 

encapsulada, conforme o exemplo (16): 

Exemplo (16): 

Repórter: Como você encara o fato de ser artista, celebridade? 

Entrevistado: Ney Matogrosso – Artista é uma coisa, celebridade é outra. Celebridade era 

uma coisa diferente antigamente. Acho que ser celebridade é um pouco além do nada. Não 

precisa ter nada, talento, para nada. Vejo essa síndrome do BBB [Big Brother Brasil], não 

oferecem nada, nem como pessoas. Mas se exige muito pouco delas também. Não me 

interessa esse conceito de ‘ tenho que me juntar com você pra fazer uma coisinha pra 

derrubar o outro’, não quero derrubar ninguém, não me interessa isso na vida. Viver dessa 

maneira, derrubando alguém. (Caros Amigos, entrevista 3 – Ney Matogrosso, cantor). 

O SN essa síndrome de BBB tem como núcleo um nome de uso metafórico nesse 

contexto, utilizado para encapsular a ideia contida na situação comunicativa.  A escolha 

desse rótulo, feita pelo entrevistado, não é acidental, já que o termo síndrome carrega uma 

carga avaliativa negativa, porque remete a doença, a algo ruim. Isso demonstra que, ao 

utilizar esse termo, o sujeito falante realiza uma avaliação daquilo que ele diz.  

 Como outros exemplos do aspecto semântico do nome - núcleo do rótulo, podem 

ser considerados os exemplos já dados anteriormente, a saber: o (13), cujo nome - núcleo 

perspectiva é mais geral, e o (15), cujo nome-núcleo coisa é considerado o termo mais 

geral possível.  

(13) Repórter: No segundo turno da eleição, depois de ter votado em Heloísa Helena, o 

senhor disse que votaria em Lula por acreditar que haveria espaço para a esquerda no 

segundo governo dele. Recentemente, mostrou-se desiludido com essa perspectiva. 

Arrependeu-se do voto? (O Globo, entrevista 19 – Francisco de Oliveira, sociólogo).  

Repórter: O que, exatamente, o linguista pesquisa? 
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(15) Entrevistado: Marcos Bagno – O linguista é principalmente aquele que faz da língua 

um objeto de estudo científico como qualquer outro. Um zoólogo que queira saber como 

andam se comportando os passarinhos da espécie xis na região tal vai e passa um ano 

estudando o passarinho e dali tira as conclusões. O linguista faz a mesma coisa, ele não 

se contenta nem acredita piamente no que está na gramática, ‘ imperativo negativo da 

segunda pessoa é não fales – ele vai e não encontra um brasileiro, dos 190 milhões, que 

diga: ‘ não fales’. Então conclui que no português brasileiro encontramos as formas ‘ não 

fala’, ‘ não fale’. Nunca ‘ não fales’. O linguista parte de pesquisa empírica, ele colhe 

dados da realidade da língua para poder fazer suas afirmações (Caros Amigos, entrevista 

2 – Marcos Bagno, linguista). 

Quanto ao linguístico, considerem o exemplo (2), cujo nome - núcleo do rótulo é 

declarações, e o (14), cujo nome - núcleo do rótulo é argumento.  

(2) Entrevistado: A discriminação pela linguagem é uma das pouquíssimas coisas que 

unem o espectro político de ponta a ponta. Numa pessoa de extrema direita ou de extrema 

esquerda, você vai encontrar as mesmas declarações a respeito da língua: que o brasileiro 

fala mal o português, que é preciso melhorar a maneira como a gente fala, que estamos 

estropiando a gramática. (Caros Amigos, entrevista 2 – Marcos Bagno, linguista). 

(14) Entrevistado: José Carlos Dias – [...] Como advogado de preso político iria defender 

empresário? Lembro que fui indicado para defender um dirigente de uma empresa 

americana e numa reunião alguém usou o argumento: ‘Mas esse advogado é de esquerda, 

ele defende comunista’. (Caros Amigos Caros Amigos, entrevista 7 – José Carlos Dias, ex-

ministro da justiça). 

No que se refere a outros aspectos semânticos, por uma questão de haver poucos 

dados e de os percentuais serem bem parecidos, resolvemos amalgamar os rótulos que 

indicavam processos mentais com aqueles nomes que exprimiam estados ou ainda ações 
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verbais (nominalizações), como tensão, trauma, sofrimento, insistência, pressão, defesa, 

etc. A tabela que segue evidencia os percentuais sem o amálgama: 

 

O GLOBO 

 

CAROS AMIGOS 

  
Apl/T 

 
% 

 
Apl/T 

 
% 

GERAL  
45/111 

 
40 

 
49/122 

 
40 

LINGUÍSTICO  
19/49 

 
38 

 
36/62 

 
58 

METAFÓRICO  
7/35 

 
20 

 
10/36 

 
27 

PROCESSO MENTAL  
9/18 

 
50 

 
16/47 

 
34 

PROCESSO VERBAL  
10/33 

 
30 

 
11/34 

 
32 

TOTAL  
 90/246 

 
36 

 
122/301 

 
 40 

Tabela 4: A natureza semântica do nome-núcleo sem os amálgamas 

Vejamos os exemplos (17), (18) e (19) que ilustram os rótulos que foram 

amalgamados: 

Exemplo (17): 

Repórter: Nesses seis anos, no primeiro governo realmente de esquerda desse país, nós 

vemos algum passinho rumo a um possível socialismo? 

Entrevistado: Tarso Genro – Não creio, sinceramente. 

Repórter: Nem um milímetro? 

Entrevistado: Acho que é possível dizer que sim, pois estabelecemos uma identidade 

necessária entre socialismo e democracia, mas essa identidade não é necessária. Nós 

podemos ter estrutura socialista no âmbito de um Estado totalitário que tem instituições 

com a forte carga distributiva, que reorganize a carência (...) e podemos ter também outra 

pretensão histórico-universal, que é reconstituir a ideia de socialismo vinculado 

estreitamente à questão democrática. Se adotarmos a segunda hipótese, creio que 

avançamos um pouquinho. (Caros Amigos, entrevista 6 – Tarso Genro, político). 
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 No exemplo (17), temos um caso de rótulo cujo núcleo hipótese se refere a um 

processo mental. Nesse caso, o SN definido a segunda hipótese retoma, anaforicamente, a 

porção textual em itálico imediatamente anterior, rotulando-a com um nome que é 

claramente associado a aspectos cognitivos, ou seja, a processamento de pensamentos, de 

interpretação por parte do locutor. 

Exemplo (18): 

Repórter: Explique melhor essa falta de química na Copa? 

Entrevistado: Parreira – Um exemplo figurado que acho ótimo. Se você vai para um 

banquete saciado, pode ter caviar, faisão, e você vai comer como? Você está de barriga 

cheia. Agora, quando se vai com fome, você come até pão com manteiga. Então faltou esse 

sofrimento, e a gente não teve isso em nenhum momento. (O Globo, entrevista 47 – Carlos 

Alberto Parreira, técnico de futebol). 

 O SN demonstrativo esse sofrimento, em destaque, configura-se como um rótulo 

que se refere a um estado, ou seja, ao tratar da questão da eliminação do time brasileiro na 

Copa da Alemanha, o entrevistado caracteriza a situação descrita como um sofrimento. 

Veja que a sequência que o nome abrange é maior, e o processo inferencial, nesse caso, é 

mais complexo. 

Exemplo (19): 

Repórter: Você acha que o Pasquale já aceitou “no meio do caminho tinha uma pedra?”. 

Entrevistado: Marcos Bagno – Eu não sei. Ele vem tentando. Ele recorre a uma 

justificativa que é: “Tudo bem falar assim, mas em um texto escrito, formal (...)”. Vai 

sempre por essa linha. Quando essa desculpa da formalidade também já cai, porque a gente 

encontra muitos textos formais, acadêmicos, editoriais de jornal, textos literários usando 

essas formas supostamente reservadas aos textos falados. Não existe norma gramatical 
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mais estúpida do que proibir começar uma frase com pronome oblíquo. Não tem razão 

nenhuma de proibir ou tirar ponto do aluno na redação porque escreveu ‘ te vi passar’.  

Repórter: Daria pra dizer que o ensino abafa talentos, traz insegurança, por causa dessa 

insistência em regras gramaticais? (Caros Amigos, entrevista 2 – Marcos Bagno, 

linguista). 

O SN dessa insistência que ocorre na fala do entrevistador ilustra o que estamos 

considerando um processo verbal, ou seja, insistência é uma nominalização do verbo 

insistir. Desse modo, o falante, ao escolher tal nominalização, encapsula a ideia expressa 

na fala do entrevistado no que se refere ao fato de a gramática normativa “insistir” em 

prescrever regras quanto ao uso da língua. 

Diante dos exemplos acima expostos em relação à semântica dos rótulos, vale dizer 

que esse grupo de fatores foi selecionado nas duas amostras aqui investigadas. Com a 

junção dos dados, os percentuais e pesos relativos ficaram distribuídos conforme a Tabela 

(5) adiante: 

 

O GLOBO 

 

CAROS AMIGOS 

  
Apl/T 

 
% 

 
Peso relativo 

 
Apl/T 

 
% 

 
Peso relativo 

GERAL  
45/111 

 
40 

 
0.59 

 
49/122 

 
40 

 
0.52 

LINGUÍSTICO  
19/49 

 
38 

 
0.56 

 
36/62 

 
58 

 
0.67 

METAFÓRICO  
7/35 

 
20 

 
0.21 

 
10/36 

 
27 

 
0.34 

OUTROS  
19/51 

 
37 

 
0.45 

 
27/81 

 
33 

 
0.39 

TOTAL  
 90/246 

 
 36 

  
 122/301 

 
40 

 

Tabela 5: Correlação da natureza semântica do nome-núcleo do rótulo no uso do artigo definido 

A análise estatística evidenciou, independentemente de ser introduzido por artigo 

ou demonstrativo, a supremacia dos nomes gerais nas duas amostras analisadas, tendo em 

vista os outros tipos, veja-se: 111/246 = 45% no jornal e 122/301 = 40% na revista. Além 

disso, os números são relativamente próximos quanto ao uso do artigo definido quando o 
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rótulo é mais geral: 40% com peso relativo de 0.59 para o jornal e 40% com peso de 0.52 

para a revista, evidenciando, assim, uma certa equivalência nas duas amostras.  

Por outro lado, quando o núcleo do rótulo é uma metáfora, essa tendência cai 

significativamente nos dois veículos analisados: peso relativo de 0.21 para a o jornal e de 

0.34 para a revista (cf. Tabela 5). Esse fato pode ser compreendido até pelo que Castilho 

(1993) já apontara: ao operar uma recategorização metafórica da informação - suporte, o 

nome - núcleo requalifica-a de modo pouco predizível (isto é, que demanda maior esforço, 

por parte dos interlocutores, para interpretá-la); ou ainda o que Koch (2009) diz: os rótulos 

metafóricos possuem o poder de orientar o leitor para determinadas conclusões, além de 

qualificar o segmento textual ou a própria atividade enunciativa, dando-lhe um valor 

persuasivo. Desse modo, nada mais enfático do que utilizar o demonstrativo para 

encabeçar tais rótulos, uma vez que esse determinante possui uma instrução mais forte, 

mais incisiva do que o artigo definido (Castilho, op. cit.). 

Quanto ao uso do definido nos rótulos linguísticos, há uma certa diferença no 

emprego desse determinante, que é vista pelos pesos relativos que o programa 

computacional nos apresenta, no jornal e na revista: a revista faz mais uso do artigo nesse 

caso. Assim como destacou Francis (2003), os rótulos (meta) linguísticos referem-se 

também a certos tipos de atividades linguageiras ou ao resultado disto. Talvez essa 

diferença nos dois materiais possa ser explicada pelo fato de, na revista, haver a tendência 

de os entrevistadores iniciarem a entrevista pedindo que o entrevistado comece contando 

sua história de vida, seja familiar, social ou cultural.  

Daí, ao relatar sua infância, o lugar onde morou, como foi inserido no contexto em 

que atua, a personalidade entrevistada encapsula a sua fala – na maioria dos casos com 
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rótulos catafóricos24 –, ou a de outras pessoas que participaram de sua história, com nomes 

como história, declaração, conversa, exemplo, discussão, etc. Em nosso corpus, há, 

sobretudo, uma certa preferência para o nome história quando o entrevistado rotula a sua 

história contada, conforme o exemplo (20). 

Exemplo (20): 

Repórter: Você podia começar pela infância, como geralmente fazemos. 

Entrevistado: Lázaro Ramos – Primeiro eu nasci em Salvador, depois fui morar na ilha de 

Pati, que é de onde minha família vem (...). 

Repórter: Você começou no Bando do Teatro Olodum? 

Entrevistado: Foi no Bando do Teatro Olodum, em 1994. 

Repórter: Queria perguntar... 

Entrevistado: Não, peraí, deixa eu parar um pouco e falar no Bando, teve uma pessoa 

muito especial chamada Zebrinha.  É o coreógrafo do bando. Foi a pessoa que me ensinou 

a dedicação. (...) eu vou contar a história: tinha um espetáculo, eu estava estragando o 

espetáculo, eu não dançava bem, eu errava as coreografias, não sabia contar, não tinha 

ritmo, não tinha nada. No dia que ele [Zebrinha] decidiu me apadrinhar (...) eu dançava e 

chorava, dançava e chorava, dançava e chorava (Caros Amigos, entrevista 4 – Lázaro 

Ramos, artista). 

 Isso posto, apresentaremos, a seguir, outro grupo de fatores aqui investigado, o da 

função sintática dos rótulos. 

 

4.3. A função sintática dos rótulos 

 

                                                 
24 Isso justifica a incidência do artigo encabeçando os rótulos linguísticos no material da revista. 
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No que se refere à função sintática dos rótulos, consideramos as principais funções 

tradicionais25, a saber: sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, 

adjunto adnominal e adjunto adverbial. Como exemplos da função sintática exercida pelos 

rótulos, considerem os exemplos de o número (1) com função de sujeito, o (17) como 

função de complementos do verbo e o (19) com outras funções: 

(1) Entrevistado: O atual aumento da circulação dos jornais é coerente com o crescimento 

da economia. Entre 2001 e 2003, a economia brasileira cresceu e a circulação diminuiu. 

Em 2004, a economia cresceu mais do que nos anos anteriores e a circulação aumentou, 

porém menos do que a economia. A partir de 2005, a tendência se inverteu: a circulação 

está crescendo mais que a economia. (O Globo, entrevista 38 – Lourival Sant´Anna, 

Jornalista). 

(17) Repórter: Nesses seis anos, no primeiro governo realmente de esquerda desse pais, 

nós vemos algum passinho rumo a um possível socialismo? 

Entrevistado: Não creio, sinceramente. 

Repórter: Nem um milímetro? 

Entrevistado: Acho que é possível dizer que sim, pois estabelecemos uma identidade 

necessária entre socialismo e democracia, mas essa identidade não é necessária. Nós 

podemos ter estrutura socialista no âmbito de um Estado totalitário que tem instituições 

com a forte carga distributiva, que reorganize a carência (...) e podemos ter também outra 

pretensão histórico-universal, que é reconstituir a ideia de socialismo vinculado 

estreitamente à questão democrática. Se adotarmos a segunda hipótese, creio que 

avançamos um pouquinho. (Caros Amigos, entrevista 6 – Tarso Genro, político). 

(19) Repórter: Você acha que o Pasquale já aceitou “no meio do caminho tinha uma 

pedra?”. 
                                                 
25  Conforme já dito, não consideramos a função de predicativo pelo fato de tal função ter um caráter mais 
atributivo (qualificar, caracterizar a informação-suporte), e não designativo (nomear). 
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Entrevistado: Marcos Bagno – Eu não sei. Ele vem tentando. Ele recorre a uma 

justificativa que é: “Tudo bem falar assim, mas em um texto escrito, formal (...)”. Vai 

sempre por essa linha. Não existe norma gramatical mais estúpida do que proibir começar 

uma frase com pronome oblíquo. Não tem razão nenhuma de proibir ou tirar ponto do 

aluno na redação porque escreveu ‘ te vi passar’.  

Repórter: Daria pra dizer que o ensino abafa talentos, traz insegurança, por causa dessa 

insistência em regras gramaticais? (Caros Amigos, entrevista 2 – Marcos Bagno, 

linguista). 

Tal como fizemos com a semântica do nome-núcleo dos rótulos, amalgamamos as 

funções de complemento do nome e de adjuntos adnominal e adverbial, por haver poucos 

dados e por terem números bem parecidos quanto à sua percentagem (25%, 33% e 25% 

respectivamente), recebendo o nome de outras funções, conforme Tabela 6. Pelo mesmo 

motivo, juntamos também os objetos – direto e indireto –, sendo, pois, nomeados de 

complementos do verbo. 

Vale dizer que este grupo de fatores, o da função sintática, não foi selecionado pelo 

programa estatístico nas rodadas da revista Caros Amigos, sendo selecionado apenas no 

material do Globo. Vejamos a tabela comparativa abaixo: 

 

 

O GLOBO 

 

CAROS AMIGOS 

  
Apl/T 

 
% 

 
Peso relativo 

 
Apl/T 

 
% 

 
Peso relativo 

SUJEITO  
40/69 

 
57 

 
0.72 

 
35/70 

 
50 

 
0.59 

COMPLEMENTOS 
DO VERBO 

 
37/119 

 
31 

 
0.44 

 
72/174 

 
41 

 
0.49 

OUTRAS FUNÇÕES  
13/58 

 
22 

 
0.32 

 
15/57 

 
26 

 
0.40 

TOTAL  
 90/246 

 
 36 

  
122/301 

 
40 

 

Tabela 6: Correlação da função sintática do rótulo no uso do artigo definido 
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Quantos aos resultados obtidos, embora este fator não tenha sido selecionado no 

material da revista26, é na função de sujeito que predomina o uso do artigo definido nos 

dois materiais analisados – o jornal e a revista. No jornal, essa tendência fica bem evidente 

a partir dos números que nos são apresentados: 57% no número total de dados, com o peso 

relativo de 0.72. Na revista, os números ficaram relativamente próximos em se tratando da 

função de sujeito e de objeto, com uma diferença de 10 pontos entre os dois.  

Em relação às outras funções, os números também estão bem distribuídos nas duas 

amostras, conforme a Tabela (6). Vale destacar também a supremacia do rótulo com 

função de complemento verbal: 119/246 = 48% no jornal e 174/301= 58% na revista. 

Seguimos ainda com outro grupo de fatores investigados, se o nome-núcleo do 

rótulo possuía ou não modificadores. 

 

4.4. Os modificadores dos rótulos 

 

Em nossa classificação e análise, também consideramos se o SN encapsulador 

possuía modificador ou não, conforme o exemplo (16) adiante, cujo nome é modificado 

por uma locução adjetiva, e o exemplo (18) que não possui modificador.  

(16) Repórter: Como você encara o fato de ser artista, celebridade? 

Entrevistado: Artista é uma coisa, celebridade é outra. Celebridade era uma coisa diferente 

antigamente. Acho que ser celebridade é um pouco além do nada. Não precisa ter nada, 

talento, para nada. Vejo essa síndrome do BBB [Big Brother Brasil], não oferecem nada, 

nem como pessoas. (Caros Amigos, entrevista 3 – Ney Matogrosso, cantor). 

(18) Repórter: Explique melhor essa falta de química na Copa? 

                                                 
26 Os pesos relativos do grupo de fatores não selecionado pelo programa computacional foram extraídos da 
primeira tabela do Step-down 
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Entrevistado: Parreira – Um exemplo figurado que acho ótimo. Se você vai para um 

banquete saciado, pode ter caviar, faisão, e você vai comer como? Você está de barriga 

cheia. Agora, quando se vai com fome, você come até pão com manteiga. Então faltou esse 

sofrimento, e a gente não teve isso em nenhum momento. (O Globo, entrevista 47 – Carlos 

Alberto Parreira, técnico de futebol). 

Destacamos ainda outros exemplos de rótulos modificados, sejam por um adjetivo, 

locução adjetiva, pronome possessivo ou numeral, nas duas amostras analisadas, como 

ilustra a Tabela (7): 

 

O GLOBO CAROS AMIGOS 

Trabalhar com essa atmosfera da surpresa Essa dose de nacionalismo é exagerada 

O discurso do Minc está desvinculado da realidade E vem a conversa constrangedora 

O que o senhor achou da atitude daqueles jovens A situação dele me comovia 

Ela continuou agindo da forma arcaica Aí eu não dizia a minha história verdadeira 

A Janeth tinha as duas coisas Esse caso da Bahia é muito particular 

Tabela 7: Rótulos com modificadores nas duas amostras analisadas_ o jornal e a revista 

 

Francis (2003) afirma que o papel coesivo e argumentativo dos rótulos é 

desempenhado pelo grupo nominal inteiro, ou seja, não é apenas o nome nuclear que 

realiza esse papel, mas sim o nome juntamente com seus determinantes e modificadores. A 

autora aponta que, levando em conta os modificadores dos rótulos anafóricos, pelo fato de 

terem mais ocorrências em relação aos outros tipos (catafórico ou bifórico), existe a 

modificação ideacional, interpessoal e textual.  

Os modificadores ideacionais são mais informativos, os interpessoais indicam a 

atitude do falante, por fim, os textuais são aqueles que contribuem para a função 
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organizacional dos rótulos. É necessário dizer que, em nossas análises, não houve essa 

tripartição, apenas verificamos se o rótulo aparecia modificado ou não, de acordo com a 

Tabela (8). 

 

O GLOBO 

 

CAROS AMIGOS 

  
Apl/T 

 
% 

 
Peso relativo 

 
Apl/T 

 
% 

 
Peso relativo 

+ (COM MODIFICADOR)  
39/80 

 
48 

 
0.61 

 
80/168 

 
47 

 
0.53 

- (SEM MODIFICADOR)  
51/166 

 
30 

 
0.44 

 
42/133 

 
31 

 
0.45 

TOTAL  
 90/246 

 
 36 

  
122/301 

 
 40 

 

Tabela 8: Correlação do modificador do nome-núcleo do rótulo no uso do artigo definido 

 

Considerando as duas amostras aqui comparadas, esse grupo de fatores só foi 

selecionado na amostra do jornal, em que os pesos relativos estão mais polarizados. É 

interessante notar que, embora os resultados tenham sido bem parecidos em termos 

percentuais nos pesos relativos, a diferença no material do jornal é bem maior que o da 

revista. Talvez por isso é que esse grupo de fatores foi selecionado na amostra do jornal. 

Outro aspecto interessante é que, considerando o número total de dados, há mais rótulos na 

revista com modificador 168/301= 56% do que no jornal 80/246 = 32%.  

Para Francis (2003), em se tratando de modificadores textuais em grupos nominais, 

essas estruturas têm uma importante função no que se refere à organização do discurso, 

porque podem sequenciar estágios de um argumento, como numerais que indicam ordem, 

por exemplo, além de apontar para aquilo que o falante realmente quer destacar, ou seja, 

em que ordem seu evento de fala deve aparecer.  

Adiante, veremos outra categoria linguística tratada neste trabalho, a do teor 

avaliativo ou neutro do nome-núcleo dos rótulos. 

 

4.5. O teor avaliativo ou neutro do nome - núcleo dos rótulos 
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Ainda como categorias internas ou linguísticas tratadas em nossas análises, 

consideramos se o teor do nome-núcleo do rótulo é mais avaliativo (positivo ou negativo) 

ou mais neutro, embora Koch (2002) afirme que, mesmo parecendo neutra, nenhuma 

escolha lexical que funcione como rótulo é vazia de carga avaliativa. Vejam-se os 

exemplos (21), como rótulo cujo núcleo é avaliativo, e (22), como rótulo cujo núcleo é 

neutro: 

Exemplo (21): 

Repórter: A primeira pergunta que te fiz foi se tinha gente que falava bem do Nordeste, 

você falou que tinha muita gente que falava bem. Então, por que a gente aqui não valoriza 

o nordestino?  

Entrevistada: Marilene Felinto – Acho que a gente aqui valoriza o nordestino. Acho que o 

Nordeste reclama demais também. O Nordeste lamenta demais, agora, tem de se virar 

mesmo, todo mundo aqui gosta do Nordeste, entendeu? O preconceito diminuiu muito, 

enormemente, eu diria. 

Repórter: O preconceito acabou? 

Entrevistada: Não acabou, mas o preconceito vai existir sempre no mundo inteiro. Não 

estou dizendo que sou a favor do preconceito, muito pelo contrário, sou contra, mas desse 

discurso choramingas eu não gosto (Caros Amigos, entrevista 5 – Marilene Felinto, 

escritora e jornalista). 

 Repare que a entrevistada primeiramente afirma que o nordestino reclama, lamenta 

demais. O uso do SN esse discurso choramingas não se configura numa escolha acidental, 

já que remete ao fato de reclamar, lamentar. Logo, o nome- núcleo, embora pareça neutro, 

a estrutura nominal ganha uma carga avaliativa por intermédio de seu modificador, 

choramingas.  

Vejamos agora o exemplo d´O Globo: 
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Exemplo (22): 

Repórter: Em “Polaróides urbanas”, uma série de personagens se liga à dona de casa 

Magali (Marília Pêra), entre elas, sua irmã gêmea metida a dondoca e a telefonista de um 

centro de apoio a suicidas (Stella Miranda), que se cruzam em uma trama sobre a solidão 

cotidiana. Por que essa aposta na estrutura de filme-coral, com vários núcleos, logo em sua 

estréia? 

Entrevistado: Miguel Falabella – Esse roteiro é bem fiel à peça. “Polaróides urbanas” foi 

um exercício para mim. Ele é o exercício de buscar um olhar para o cinema que fosse 

elegante, mas sem pretensão. (O Globo, entrevista 31 – Miguel Falabella, ator e diretor 

teatral).  

 Ao encapsular a fala do entrevistador com o SN esse roteiro, vemos que a escolha 

desse SN também não é aleatória, já que o assunto é sobre filme, personagens, trama. Além 

disso, podemos considerar que o nome-núcleo roteiro é atitudinalmente neutro, mantendo 

uma relação de sentido com a porção textual encapsulada. Assim, tal nome não constitui 

uma avaliação acerca daquilo que está sendo sumarizado. 

Na realidade, o teor avaliativo ou neutro do nome-núcleo dos rótulos não foi 

selecionado como um fator influente para a escolha do definido em nenhuma das duas 

amostras. Contudo, vale ilustrar, conforme a Tabela (9), como os números foram 

distribuídos no material do jornal e da revista: 

 

O GLOBO 

 

CAROS AMIGOS 

  
Apl/T 

 
% 

 
Peso relativo 

 
Apl/T 

 
% 

 
Peso relativo 

TEOR AVALIATIVO  
34/96 

 
35 

 
0.47 

 
13/49 

 
26 

 
0.35 

TEOR NEUTRO  
56/150 

 
37 

 
0.51 

 
109/252 

 
43 

 
0.52 

TOTAL  
 90/246 

 
 36 

  
122/301 

 
 40 

 

Tabela 9: Correlação do teor avaliativo ou neutro do nome-núcleo do rótulo no uso do artigo definido 
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Embora não selecionado, observamos que há uma certa semelhança nos pesos 

relativos das duas amostras investigadas quando o nome - núcleo possui um teor mais 

neutro e é encabeçado pelo definido: 0.51 no jornal e 0.52 na revista. Além disso, em 

termos gerais (e não de escolha entre artigo ou demonstrativo), há uma preferência pelo 

nome mais neutro nos dois materiais que compõem o nosso corpus: 150/246 = 61% no 

jornal e 252/301 = 84%.  

É interessante notar que, mesmo parecendo que esses resultados (o fato de terem 

mais nomes neutros) apontam para uma fala mais neutra, isenta, pode-se perceber que, no 

material d´O Globo, o número de rótulos avaliativos é maior que o do material da revista, 

quase o dobro27 ( 96 dados no jornal contra 49 na revista). 

Por outro lado, uma questão aqui nos instiga: apesar de na amostra do Globo haver 

mais rótulos com teor avaliativo, há um número considerável de rótulos sem modificador, 

o que ocorre inversamente com a amostra da revista: possui mais rótulos neutros, porém 

com mais modificadores. Nesse caso, vale dizer que nem sempre é fácil lidarmos com 

questões dessa natureza28. Contudo, questões como esta podem vir a ser elucidadas com 

análises mais detalhadas, como por exemplo uma rodada do GOLDVARB cruzando esses 

dois fatores. A possibilidade desse cruzamento entre os dois fatores poderia ajudar a 

esclarecer isso.  

Por fim, mas não menos importantes, também consideramos as falas do 

entrevistador e do entrevistado e o tema das entrevistas, além da orientação mais 

conservadora ou não dos veículos de comunicação aqui analisados, numa tentativa de 

verificar se essas categorias poderiam influenciar na escolha de um ou de outro 

determinante. 

                                                 
27 Assim, vemos que esse aspecto do teor avaliativo ou neutro, considerando o jornal e a revista, deve, de 
alguma forma, influenciar para a orientação argumentativa do discurso.  
28  Essas questões podem ser levadas adiante em um trabalho mais aprofundado. 
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4.6. As falas do entrevistador e do entrevistado 

 

Consideramos também as falas do entrevistador e do entrevistado, ou seja, se o 

rótulo ocorria na fala de um ou de outro. Como categoria de natureza mais contextual, esse 

grupo de fatores não foi selecionado. Contudo, vale a pena conferir como ficou a 

distribuição dos dados, tendo em vista o jornal e a revista: 

 

O GLOBO 

 

CAROS AMIGOS 

  
Apl/T 

 
% 

 
Peso relativo 

 
Apl/T 

 
% 

 
Peso relativo 

ENTREVISTADOR  
19/62 

 
30 

 
0.50 

 
24/62 

 
38 

 
0.51 

ENTREVISTADO  
71/184 

 
38 

 
0.49 

 
98/239 

 
41 

 
0.45 

TOTAL  
 90/246 

 
36 

  
122/301 

 
 40 

 

Tabela 10: Correlação das falas do entrevistador e do entrevistado no uso do artigo definido 

 

A tabela (10) mostra-nos claramente que há uma alta incidência de uso de rótulos 

por parte do entrevistado. Isso se justifica pelo fato de que é função do entrevistador fazer 

com que o entrevistado fale, informe, argumente, posicione-se em relação a determinado 

assunto ou tema que está em evidência na ocasião ou que se “revele” como pessoa-

personalidade perante a sociedade. Portanto, é natural esse predomínio de rótulos na fala 

do entrevistado, já que se espera que seja ele o que fale mais. Por outro lado, não podemos 

deixar de considerar também o papel do entrevistador para a construção interativa do 

discurso, porque, sem ele, a dinâmica textual não ocorreria de modo eficaz. 

  

4.7. Os temas das entrevistas 

 

Conforme já exposto, também levamos em consideração a área de atuação das 

personalidades entrevistadas, dividindo-as por temas, a saber: 
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1. Política (entrevistas concedidas por personalidades envolvidas com a cena política de 

nosso país, ou seja, por aqueles que têm a política como profissão, por exemplo, ministros, 

deputados, senadores, etc.); 

2. Cultura (entrevistas concedidas por personalidades que fazem parte do cenário de 

entretenimento, de conhecimento (acadêmico-científico) ou ainda social do nosso país, 

como cantores, atores, professores, escritores, filósofos, sociólogos, etc.); 

3. Esporte (entrevistas concedidas por personalidades engajadas no cenário esportivo do 

Brasil, como jogadores de futebol, voleibol, técnicos esportivos, ginasta, etc.).  

Já que podemos considerar que a área esportiva também faz parte do cenário sócio-

cultural de nosso país, e como havia menos dados nessa área, causando certo desequilíbrio, 

resolvemos juntá-la à área da cultura, ficando, portanto, apenas dois temas, o da política e 

o da cultura. 

Como exemplos dos temas das entrevistas, vejam-se o de número (22), cujo tema é 

cultura e o de número (14), cujo tema é política: 

(22) Repórter: Em “Polaróides urbanas”, uma série de personagens se liga à dona de casa 

Magali (Marília Pêra), entre elas, sua irmã gêmea metida a dondoca e a telefonista de um 

centro de apoio a suicidas (Stella Miranda), que se cruzam em uma trama sobre a solidão 

cotidiana. Por que essa aposta na estrutura de filme-coral, com vários núcleos, logo em sua 

estréia? 

Entrevistado: Miguel Falabella – Esse roteiro é bem fiel à peça. “Polaróides urbanas” foi 

um exercício para mim. Ele é o exercício de buscar um olhar para o cinema que fosse 

elegante, mas sem pretensão. (O Globo, entrevista 31 – Miguel Falabella, ator e diretor 

teatral).  

(14) Entrevistado: José Carlos Dias – [...] Como advogado de preso político iria defender 

empresário? Lembro que fui indicado para defender um dirigente de uma empresa 
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americana e numa reunião alguém usou o argumento: ‘Mas esse advogado é de esquerda, 

ele defende comunista’. (Caros Amigos, entrevista 9 – Jaques Wagner, ex-governador da 

Bahia).  

A Tabela (11), a seguir, evidencia a distribuição dos dados no que se refere aos 

temas das entrevistas: 

 

O GLOBO 

 

CAROS AMIGOS 

  
Apl/T 

 
% 

 
Peso relativo 

 
Apl/T 

 
% 

 
Peso relativo 

POLÍTICA  
48/114 

 
42 

 
0.55 

 
61/122 

 
50 

 
0.58 

CULTURA  
42/132 

 
31 

 
0.45 

 
61/179 

 
34 

 
0.43 

TOTAL  
 90/246 

 
 36 

  
122/301 

 
 40 

 

Tabela 11: Correlação do tema das entrevistas no uso do artigo definido 

 

O tema das entrevistas foi selecionado pelo programa computacional como possível 

influente na escolha do determinante do rótulo apenas no material da revista. Apesar disso, 

veja que os pesos relativos não são muito diferentes nas duas amostras analisadas. Levando 

em conta esse grupo de fatores aplicado ao material da revista, vemos que o tema política 

tende a ser mais favorável à escolha do artigo. Isso também pode ser visto no material do 

jornal. Talvez essa escolha pelo definido nas entrevistas cujo tema é política se justifique 

pelo fato de os políticos buscarem, de certa forma, convencer a seus (e) leitores com seus 

argumentos mais planejados. 

 

4.8. A orientação mais ou menos conservadora do veículo de informação 

 

No que se refere à orientação mais ou menos conservadora dos veículos aqui 

tratados, notamos que o jornal tende a ser mais conservador em diferentes aspectos, como a 
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tentativa de manter o uso mais formal da língua, com a preocupação de levar um discurso 

mais planejado aos seus leitores. Já a revista, essa é mais “rebelde29”,ousada, apesar de 

também ter a preocupação de cativar seus leitores pelo seu modo “irreverente” de levar a 

informação. Contudo, essas características parecem não se refletir na escolha dos 

determinantes dos rótulos nos dois materiais em questão, conforme a distribuição geral dos 

dados já vista na Tabela (1): 

 

Tabela 1: Distribuição geral dos dados – definido vs. demonstrativo em SN’s  nas entrevistas jornalísticas 
 

Por outro lado, por também tratarmos da orientação argumentativa do discurso no 

gênero entrevista jornalística, além de considerar que o projeto discursivo se desenvolve 

tendo em vista também as condições da situação de interação entre os participantes, 

observamos que essas categorias externas devem, sim, ser levadas em conta para que 

possamos compreender melhor o nosso objeto de estudo – os rótulos. 

A partir do que foi exposto neste capítulo das análises, com vistas a possibilitar 

uma melhor visualização acerca dos grupos de fatores, contemplados ou não pelo 

programa estatístico GOLDVARB como correlacionados à escolha entre definido e 

demonstrativo, a Tabela (12) adiante apresenta um panorama geral das categorias 

linguísticas e extralinguísticas tratadas neste trabalho: 

 

                                                 
29 Não no sentido “negativo” da palavra, mas sim no sentido de se opor àquilo que é estabelecido, comum aos 
veículos informativos hegemônicos em nossa sociedade. 

 
O GLOBO 

 
CAROS AMIGOS 

 
Apl/T 

 
% 

 
Apl/T 

 
% 

ARTIGO DEFINIDO  
90 

 
 37 

 
122 

 
 40 

PRONOME DEMONSTRATIVO  
156 

 
 63 

 
179 

 
 60 

TOTAL  
246 

 
100 

 
301 

 
100 
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 O GLOBO CAROS AMIGOS 

Natureza anafórica, catafórica ou bifórica do rótulo X X 

Natureza semântica do nome-núcleo do rótulo X X 

Função sintática do rótulo X ___ 

Rótulos com modificador ou sem modificador X ___ 

Teor avaliativo ou neutro do nome-núcleo do rótulo ___ ___ 

Falas do entrevistado e do entrevistador ___ ___ 

Tema das entrevistas  X 

Orientação (conservadora ou não) do veículo de comunicação ___ ___ 

Tabela 12: Panorama geral das categorias linguísticas e extralinguísticas selecionadas pelo programa 
estatístico GOLDVARB 
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IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A partir de nossas análises nas amostras do jornal O Globo e da revista Caros 

Amigos, este trabalho sobre rótulos introduzidos por um artigo definido ou pronome 

demonstrativo adjetivo evidenciou que esses determinantes não podem ser considerados 

como estruturas linguísticas em “variação livre”, uma vez que cada categoria apresenta 

condições preferenciais de uso. Nesse sentido, ao correlacionarmos o uso desses 

determinantes com grupos de fatores (cf. tabelas apresentadas) que poderiam estar 

influenciando na escolha de um ou de outro para encabeçar SN´s que funcionam como 

rótulos, chegamos às seguintes conclusões: 

Considerando o gênero do discurso entrevista jornalística que compõe as duas 

amostras aqui investigadas – o jornal e a revista –, o definido tende a ocorrer mais quando 

o rótulo é catafórico nos dois materiais em questão. Por outro lado, há uma queda 

significativa do uso desse determinante quando o rótulo exerce o papel anafórico, tendo a 

preferência, portanto, pelo pronome demonstrativo. Essa questão já fora observada em 

outros trabalhos (APOTHÉLOZ & CHANET, 2003; CASTILHO, 1993; FRANCIS, 2003, 

KOCH, 2009; PAREDES SILVA & MARTINS, 2008; ZAMPONI, 2001).  

Quanto ao papel bifórico dos rótulos, os resultados evidenciam uma tendência ao 

uso do definido somente no material do jornal, já que na revista a preferência é pelo uso do 

demonstrativo. Isso pode ser esclarecido pelo fato de a revista manter uma certa 

proximidade com a fala. Daí a preferência pelo demonstrativo, uma vez que esse 

determinante facilita a busca pelo referente, a fim de recuperá-lo de maneira mais explícita, 

tornando a interpretação das informações dadas mais acessível aos interlocutores. 

No que concerne à semântica do nome-núcleo dos rótulos, vimos que definido e 

demonstrativo também se comportam de maneira diferenciada: os resultados das análises 
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revelaram que há a preferência pelo definido em nomes mais gerais, em nomes que se 

referem a estados e processos cognitivos e em nomes linguísticos (aqueles que se referem a 

atos de comunicação) nas duas amostras analisadas, embora a incidência do definido 

chegue a ter 11 pontos de diferença (em seu peso relativo) na revista em relação ao jornal 

quando o rótulo é linguístico.  

Como já dito, tal diferença pode ser explicada pelo fato de os entrevistadores da 

revista terem o costume de pedir a seus entrevistados que narrem, testemunhem a sua 

história de vida particular (pertencentes à esfera íntima), numa tentativa de torná-la pública 

e ser inserida na esfera jornalística. Dessa forma, ao introduzir a sua história, o 

entrevistado, para dar continuidade ao discurso, encapsula a sua fala ou a fala de outrem, 

na maioria dos casos, com rótulos cujo nome é (meta) linguístico, exercendo a função 

catafórica.  

Ainda sobre a semântica dos rótulos, observamos a preferência pelo demonstrativo 

quando os rótulos têm um papel metafórico tanto no jornal quanto na revista. Essa 

tendência para o demonstrativo revela aquilo que Apothéloz & Chanet (1993) já 

apontaram, ou seja, as expressões nominais tendem a privilegiar o emprego do 

demonstrativo sempre que requalificam de modo pouco predizível seu referente. Além 

disso, como já destacou Koch (2009:40), o fato de o sujeito falante rotular a porção textual 

com um nome metafórico evidencia a sua avaliação, a sua atitude em relação ao conteúdo 

encapsulado. Dessa forma, o uso do demonstrativo validaria, com mais rigor, essa carga 

avaliativa, tendo, pois, “o poder de orientar o interlocutor para determinadas conclusões”. 

Quanto à função sintática dos rótulos, há uma certa tendência para o uso do 

definido em itens com função de sujeito nos dois materiais investigados, com destaque, 

sobretudo, para o material do jornal, com peso de 0.72. Embora os SN´s definidos ocorram 

preferencialmente na função de sujeito, na amostra da revista, a diferença não é tão 
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acentuada se compararmos com a função de objeto. Segundo Paredes Silva & Martins 

(2008), a função de sujeito favorece a escolha pelo definido até pelo fato de tal função ter 

seu papel de tema da comunicação, de ponto de partida estabelecido na interação 

discursiva. Já a função de objeto e outras funções têm um papel secundário, predominando, 

nesses casos, o demonstrativo.  

Outro fator selecionado, embora somente na amostra d´O Globo, pelo programa 

estatístico como possivelmente correlacionado à  escolha dos determinantes dos rótulos foi 

o uso ou não de modificadores. Os resultados das análises evidenciaram a preferência pelo 

definido em rótulos modificados, seja por um numeral, por um possessivo, por um adjetivo 

ou ainda por uma locução adjetiva.  

Isso reflete o fato de que, como os rótulos constituem um importante mecanismo 

não só coesivo, mas também argumentativo, os modificadores colaboram para que essa 

argumentação se efetive de modo eficaz, uma vez que essas estruturas evidenciam a atitude 

do falante, seja para mostrar o seu olhar mais positivo ou mais negativo frente às questões 

retratadas na conversa com seu interlocutor, ou apenas para apontar ou informar aquilo que 

deseja destacar em seu discurso. 

Vimos que, no material do jornal, os números ficaram bem polarizados. A nossa 

hipótese para a escolha do definido nesse contexto é a de que, como o artigo é mais 

“neutro” que o demonstrativo, ao encabeçar os SN´s com modificadores, reforçaria seu 

teor avaliativo. Daí essa preferência pelo definido facilitaria o uso de outras estruturas que 

contribuam para “ratificar” o posicionamento do falante.  

Por outro lado, se considerarmos os números brutos, vemos que há mais rótulos 

com modificador na amostra da revista do que na do jornal (168/301= 56% dados naquela 

contra 80/246= 32% neste). Apesar de não ter tido influência sobre a escolha dos 

determinantes, levando-se em conta os pesos relativos, na revista também há a preferência 
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pelo definido quando o nome-núcleo vem modificado. A alta incidência de SN´s com 

modificadores, sobretudo no material da revista, mostra-nos um colorido a mais no 

processamento discursivo. 

Quanto à correlação de categorias mais contextuais, destacam-se os temas das 

entrevistas, selecionados pelo programa computacional GOLDVARB apenas no material 

da revista. Ora, se estamos lidando com práticas discursivas pertencentes à esfera 

jornalística, é válido considerar o tema pela qual essas práticas se desenvolvem nessa 

esfera. Daí é que o discurso político foi um fator preponderante na escolha pelo artigo 

definido. Essa escolha não nos parece aleatória, já que, como afirmam TANNEN (1982) e 

OCHS (1979) apud PAREDES SILVA & MARTINS (2008), o uso do artigo demonstra 

maior cuidado e planejamento verbal na interação entre os participantes do discurso. 

 Diante dos resultados das análises, de um modo geral, podemos verificar que o 

jornal e a revista tiveram um comportamento bastante semelhante quanto ao uso de artigos 

e demonstrativos nos rótulos. Isso demonstra que, no conjunto, os jornalistas (ou os 

editores) procuraram seguir as mesmas coordenadas no que diz respeito à escolha dos 

determinantes dos rótulos no gênero entrevista jornalística. 

 As maiores diferenças ficaram por conta do grau de formalidade visto nos dois 

veículos de comunicação: talvez pelo fato de adequação ao público leitor, de edição ou até 

mesmo de espaço menor, o jornal tende a ser mais conservador quanto ao uso da língua, 

sendo, portanto, mais cuidadoso no que se refere ao uso das palavras. Já a revista tende a 

ser mais informal, até por conta da situação em que são feitas as entrevistas, ou seja, numa 

roda de amigos, mantendo, portanto, um tom de conversa. Essas características refletiram 

nas escolhas vocabulares dos dois veículos em questão. 

 Dessa forma, com vistas a responder às questões formuladas em nossas hipóteses, 

podemos afirmar que existe, sim, a correlação entre o veículo de comunicação e a escolha 
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lexical em entrevistas jornalísticas. Ademais, nossas análises mostraram que, nas 

transcrições das entrevistas, embora sejam editadas, há a manutenção de estratégias 

linguísticas que evidenciam uma proximidade com a modalidade oral, principalmente no 

material da revista. Ao mesmo tempo, quanto à questão se haveria ou não influência de 

categorias linguísticas, as análises dos dados revelaram que há, sim, essa influência, como 

nos apontaram os pesos relativos de cada categoria analisada.  

Diante do que expusemos até aqui, ao comparar o jornal e a revista, tendo em vista 

a constituição interna dos SN´s que funcionam como rótulos, percebemos que é possível 

correlacionarmos fatores internos e externos à língua, a fim de que possamos entender 

como os determinantes definido e demonstrativo se comportam, levando-se em conta o 

processamento discursivo realizado entre entrevistador e entrevistado, no gênero entrevista 

jornalística.  

Dessa forma, considerando os resultados obtidos no gênero em questão, podemos 

afirmar que a estratégia linguística tratada nesta dissertação – os rótulos – assume um 

importante papel organizacional do texto, além de auxiliar, sobretudo, para a construção de 

sentido em um texto predominantemente argumentativo. Ressalte-se que, com este 

trabalho, não foram esgotadas inúmeras questões que podem ser levadas adiante em um 

trabalho mais detalhado, a fim de compreendermos esse mecanismo linguístico – os rótulos 

– tão relevante para a coesão e construção do sentido do texto e tão presente em nosso 

discurso. 
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VI. ANEXOS 

 
 

As entrevistas aqui anexadas representam uma pequena parte do corpus analisado 

nesta dissertação. Primeiramente, apresentaremos algumas entrevistas veiculadas no jornal 

O Globo com as suas respectivas datas e personalidades entrevistadas. Em seguida, 

faremos o mesmo com as da revista Caros Amigos, além de exibir uma foto que demonstra 

como são feitas as entrevistas neste veículo de comunicação. 

6.1. Entrevistas do jornal O Globo 

(1) O Globo, Eduardo Paes – político. Entrevista realizada em 7 de setembro de 2006. 
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(2) O Globo, Milton Hatoum – escritor. Entrevista realizada em 29 de fevereiro de 2008. 
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(3) O Globo, Viviane Mosé – psicanalista e filósofa. Entrevista realizada em 23 de 
fevereiro de 2008. 
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(4) O Globo, Robinho – jogador de futebol. Entrevista realizada em 9 de julho de 2007. 
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6.2. Entrevistas da revista Caros Amigos 
 
(5) Caros Amigos, Marilene Felinto, escritora e jornalista. Entrevista realizada em 
fevereiro de 2001. 
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(6) Caros Amigos, Ney Matogrosso, artista. Entrevista realizada em junho de 2008. 
 

 



 111 

 



 112 

 



 113 

 

 



 114 

 

 

 



 115 

 



 116 

 



 117 

(7) Figura 1: Roda de amigos – entrevista realizada em abril de 2008 pela revista Caros 

Amigos com Maria Aparecida de Aquino, professora. É importante ressaltar que esta 

entrevista não faz parte das amostras aqui analisadas. A figura tem apenas a intenção de 

mostrar como são realizadas as entrevistas feitas pela revista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


