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RESUMO 

Esta dissertação analisa o uso de Sintagmas Nominais (SNs) complexos em blogs de 

opinião esportiva, à luz do Funcionalismo linguístico e das concepções de gêneros 

textuais, sobretudo as de Bakhtin (2003) e de Halliday & Hasan (1989). Nesse sentido, 

concebem-se os blogs como um gênero autônomo por apresentarem configurações e 

características próprias. A hipótese geral que este trabalho verifica é a de que existe 

correlação entre a configuração dos SNs e o gênero blog de opinião esportiva. Foram 

considerados SNs complexos aqueles que, contando com o núcleo, possuem três ou 

mais constituintes. Para este trabalho, utilizaram-se blogs de opinião esportiva 

vinculados a dois grupos jornalísticos, a saber: SporTV e Olé, ambos de prestígio e de 

alta penetração nas sociedades brasileira e argentina, respectivamente. Nesses blogs, 

foram coletados SNs complexos, cujos diversos aspectos são investigados e submetidos 

a um tratamento de distribuição e frequência de uso. Os critérios para medir a 

complexidade dos SNs foram: (i) quantidade de itens lexicais e (ii) a quantidade e 

posições dos encaixes desses SNs. Sob o ponto de vista sintático-discursivo, leva-se em 

conta a função sintática dos SNs, os traços [humano] e [coletivo] e o status 

informacional que esses SNs carreiam (cf. PRINCE, 1981). Além disso, controla-se 

também o uso das nominalizações nesses SNs. Nesse sentido, foram considerados os 

tipos de nominalização, as posições que ocupam no SN e a quantidade de argumentos 

que projetam. Analisando esses aspectos, confirmamos as propostas do Ponto de 

Partida Leve de Chafe (1984) e do maior peso à direita da oração (cf. QUIRK ET 

AL., apud NIV, 1992, p. 285; WASOW, 1997). Os resultados mostram ainda que o 

gênero blog de opinião esportiva pode ser caracterizado pelo uso de SNs pouco 

complexos, independente do idioma (no caso, espanhol e português) e do contexto de 

cultura em questão (cf. HALIDAY & HASAN, Op. Cit.). Ademais, foi encontrada 

baixa incidência de nominalizações. Essas duas características afastam esses blogs dos 

resultados já encontrados em outros gêneros do domínio jornalístico (cf. OLIVEIRA, 

2013; PAREDES SILVA, 2011) e os aproximam mais da fala coloquial. 



Palavras-chave: Funcionalismo Linguístico, Sintagmas Nominais Complexos, gênero 

blog de opinião esportiva. 
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ABSTRACT 

This dissertation examines the use of Nominal Phrases (NPs) complexes in sports blog 

opinion. The theoretical approach gathers ideas of Linguistic Functionalism and genre 

analysis, the last one especially represented by Bakhtin (2003) and Halliday & Hasan 

(1989). In our analysis, the blog is taken as an independent genre by presenting specific 

settings and features. The main hypothesis is that there are correlations between the 

configuration of NPs and the genre under investigation. NPs have been considered 

complex if they have three or more constituents. For this research, the corpus is 

constituted by sports blogs linked to two important press groups, namely: SporTV and 

Olé, both with prestige and high penetration in Brazil and Argentina, respectively. In 

these blogs, complex NPs were collected, whose many aspects are investigated and 

submitted to a treatment of distribution and frequency of use. The criteria for measuring 

the degree of complexity of the NPs were: (i) the number of lexical items and (ii) the 

existence and the number of embedding. From the syntactic-discursive point of view, it 

takes into account the syntactic function of NPs, traces [human] and [collective] and 

informational status these NPs can express (see PRINCE, 1981). The presence of 

nominalized NPs is also analyzed. In this sense, we considered the kinds of 

nominalization, the positions they occupy in the NPs and the number of arguments they 

project. The analysis confirmed the Light starting point constraint (CHAFE, 1984) 

and end weight (QUIRK ET AL. apud NIV, 1992, p. 285; WASOW, 1997). The results 

also showed that the genre under analysis can be characterized by less use of complex 

NPs, regardless of the language (in this case, Spanish and Portuguese) and the context 

of culture in question (cf. HALIDAY & HASAN, Op. Cit.). Besides, lower incidence of 

nominalizations was found, when compared to other press genres (cf. OLIVEIRA, 

2013; PAREDES SILVA, 2011). These two features also relate blogs to more colloquial 

speech. 

Keywords: Linguistic Functionalism, Nominal Phrases Complexes, genre sports blog 

opinion. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINOPSE 

Estudo dos usos de SNs complexos em blogs de opinião 

esportiva brasileiros e argentinos. Relações entre formas e 

funções dos SNs complexos e o gênero digital blog. Descrição e 

análise desse gênero levando em conta os usos dos SNs 

complexos e o aparato teórico da Linguística Funcionalista. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Sustento que o sentimento religioso cósmico  

é o mais forte e o mais nobre incitamento  

à pesquisa científica. 

(Albert Einstein) 

 

 

Muito se tem falado ultimamente na Academia sobre o estudo dos gêneros textuais. 

Marcuschi (2008, p. 147) afirma que esse é um tema antigo, mas que ainda está bem na 

moda. De maneira particular, os gêneros digitais são interessantes porque seu uso tem 

sido largamente difundido em nosso meio. Com o aumento do uso de computadores, 

notebooks, tablets e smartphones, crescem também as interações que se estabelecem 

através desses aparelhos, nas quais se utiliza a língua. Não é raro encontrar ou conhecer 

pessoas que tenham pelo menos um perfil em alguma rede social, ou que troquem e-

mails, que se comuniquem através do Skype ou ainda que sejam donas de um blog. 

Diante de um leque tão amplo de formas de comunicação que a internet oferece, é de se 

esperar que essas interações apresentem diferentes possibilidades de usos linguísticos. 

Para a Linguística, entre outros aspectos, interessa investigar as possibilidades de 

variação que existem nos usos linguísticos da internet. 

Entretanto, se por um lado parece um campo atraente de investigação, por outro, nos 

deparamos com poucos estudos de linguística funcionalista sobre os gêneros digitais. 

Muitas vezes, a internet, dado seu alcance, corre o risco de ser tomada como um 

“território de ninguém”, ou ainda, como um lugar de mudanças rápidas de padrões, o 

que pode afastar os olhares dos linguistas do tema. Existem sim, na internet, certas 

características que são negociadas com mais frequência que outras. Mas isso não exclui 

a possibilidade de se pensar certos aspectos linguísticos dos gêneros digitais, sobretudo 

daqueles gêneros que já são usados há mais tempo. 

Pesquisas anteriores (cf. PAREDES SILVA, 2011; 2012) já demonstraram que os 

Sintagmas Nominais (doravante SNs) complexos são característicos da modalidade 
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escrita da língua, sobretudo da escrita acadêmica e jornalística. Resta saber ainda até 

que ponto as características jornalísticas de certos textos são mantidas quando esses 

textos são veiculados na internet. Em outras palavras, a internet, ainda que sendo um 

ambiente de maior imediatismo e de atualização mais rápida que o jornal impresso, 

favoreceria a produção de SNs complexos tal qual os outros gêneros jornalísticos não-

digitais já estudados? 

A partir dessa motivação, esta Dissertação procura preencher tal lacuna nos estudos 

funcionalistas dos gêneros digitais. A intenção é correlacionar a forma dos SNs 

complexos com seus papéis e usos em um gênero digital específico: os blogs de opinião 

esportiva. 

Esse estudo dá continuidade a outros que desenvolvi anteriormente, quando aluno de 

Iniciação Científica junto ao Projeto PEUL
1
. Na ocasião, foram estudados os SNs 

complexos de artigos de opinião e notícias, ambos impressos, dos jornais El Mundo 

(Espanha) e La Nación (Argentina). Os gêneros textuais estudados mostraram-se terreno 

bastante fértil para o uso de SNs complexos (cf. OLIVEIRA, 2013). Nessa perspectiva, 

acreditamos inicialmente que os SNs complexos dos blogs que foram aqui estudados 

apresentassem também características e funções próprias, servindo, assim, como 

parâmetro para a caracterização dos blogs de opinião esportiva. 

O segundo capítulo desta Dissertação estabelece as bases teóricas do estudo, que são o 

Funcionalismo Linguístico, a Linguística Sistêmico-Funcional (doravante LSF) e os 

estudos de Gêneros Textuais. Além disso, serão discutidas especificamente questões 

relacionadas aos gêneros digitais e as características básicas do gênero blog. 

O terceiro capítulo apresenta o corpus utilizado, a metodologia empregada na análise, a 

hipótese geral que norteia essa pesquisa e as outras hipóteses que a ela se acrescentam. 

O quarto capítulo mostra a análise empreendida e os resultados através dos diversos 

aspectos formais e discursivos do SN que foram controlados nos blogs esportivos 

apresentados. 

O quinto capítulo, de considerações finais, retoma as hipóteses apresentadas e 

estabelece as conclusões deste trabalho. 

                                                             
1 Programa de Estudos sobre o Uso da Língua, sediado na Faculdade de Letras da UFRJ. 
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O último capítulo traz as referências utilizadas. Como anexos, são apresentados 

exemplos de blogs utilizados. 
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2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,  

Muda-se o ser, muda-se a confiança:  

Todo o mundo é composto de mudança,  

Tomando sempre novas qualidades. 

(Luís Vaz de Camões)  

 

 

Neste capítulo, apresento os fundamentos teóricos que norteiam esta pesquisa. Por um 

lado, ela se vincula a uma perspectiva funcionalista, pois se interessa em estabelecer 

relações de forma e função no gênero blog esportivo, especificamente. Por outro, 

explora os SNs complexos; por isso, também entram em jogo aspectos formais – 

quantidade de itens lexicais, posição e quantidade de encaixes internos ao SN – e 

sintático-discursivos do SN – status informacional, função sintática, traços [humano] e 

[coletivo] e o estudo das nominalizações. 

 

2.1. O Funcionalismo Linguístico 

De maneira geral, o Funcionalismo é a vertente da Linguística que advoga a não 

autonomia do sistema linguístico em relação aos contextos discursivos. Diferentemente 

dos estudos mais formalistas, como o estruturalismo saussuriano ou o gerativismo de 

Chomsky, a língua é vista primordialmente como instrumento de interação social, que 

atua em contextos específicos de uso e neles desempenha funções sociais. Em 

contrapartida, o sistema linguístico também é dócil a influências sociais, criando uma 

via de mão dupla na qual língua e contexto social estão intrinsecamente relacionados e 

se influenciam mutuamente. 

Parte-se do princípio de que há uma simbiose entre discurso e gramática: o 
discurso e a gramática interagem e se influenciam mutuamente. A gramática 

é compreendida como uma estrutura em constante mutação/adaptação, em 

consequência das vicissitudes do discurso. Logo, a análise de fenômenos 

linguísticos deve estar baseada no uso da língua em situação concreta de 

intercomunicação. (CUNHA, BISPO & SILVA, 2013, p. 14) 
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Portanto, dada a importância das situações concretas de comunicação, o Funcionalismo 

coloca em ênfase a competência comunicativa do falante, entendida aqui como  

a capacidade que os indivíduos tem não apenas de codificar ou decodificar 

expressões, mas também de usar e interpretar essas expressões de maneira 

intencionalmente satisfatória. (NEVES, 2004, p. 15) 

 

O Funcionalismo Europeu tem seu marco inicial em 1923, com Vilém Mathesius. 

Considerado o fundador da Escola Linguística de Praga, em seu estudo inicial o autor 

procurou definir frase de um ponto de vista funcional. Destacam-se, ainda na Escola de 

Praga, os russos Nikolaj Trubetzkoy e Roman Jakobson, que se dedicaram a estudos 

fonológicos. Além da Escola de Praga, temos ainda dois nomes expoentes no 

Funcionalismo Europeu: Michael K. Halliday – cuja teoria Sistêmico-Funcional será 

explanada na seção 2.4 – e Simon Dik, que no final dos anos 70, juntamente com seus 

seguidores, deu início ao grupo holandês de estudos funcionalistas, adotando uma 

concepção teleológica de linguagem. 

Para o Funcionalismo Norte-Americano, 

a sintaxe é uma estrutura em constante mutação em consequência das 

vicissitudes do discurso, ao qual se molda. Ou seja, há uma forte vinculação 

entre discurso e gramática: a sintaxe tem a forma que tem em razão das 

estratégias de organização da informação empregadas pelos falantes no 

momento da interação discursiva (CUNHA, 2008, p. 163) 

 

Considera-se como marco fundador da linha norte-americana de funcionalismo a obra 

The Origins of Syntax in Discourse, de Gillian Sankoff e Penelope Brown, de 1976. A 

elas sucederam-se nomes expressivos, tais como Talmy Givón, Sandra Thompson e 

Paul Hopper. 

Diante de alguns anos de tradição e de vários trabalhos que se auto rotulam 

funcionalistas, é de se esperar que haja formas várias de estudar a língua e sua relação 

com o contexto social. Neves (Op. Cit.), ao citar Bates (1987 apud VAN VALIN, 

1990), compara de maneira descontraída as abordagens funcionalistas ao 

protestantismo: “um grupo de seitas em conflito, que concordam somente na rejeição da 

autoridade do Papa” (Op. Cit., p. 55). Dessa forma, baseando-se no grau de relevância 

que o componente funcional tem para o componente formal, a autora elenca três tipos 

principais de funcionalismo: o extremado, o conservador e o moderado. 
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O funcionalismo extremado nega totalmente a concepção saussuriana de linguagem 

como um sistema estrutural. Nesse sentido, as únicas regras que regem a língua são as 

regras funcionais. Já a linha conservadora do funcionalismo afirma que a análise 

puramente formal da língua é inadequada e que a esse tipo de análise deve ser 

incorporada a sintaxe funcional. Por fim, o funcionalismo moderado admite que não 

existe incompatibilidade entre forma e função. Nessa linha de pensamento, admite-se 

que as línguas do mundo são organizadas em sistemas, mas que esses sistemas são, de 

alguma maneira, influenciados por propósitos funcionais. Assim, forma e função são 

estudadas em conjunto. É nessa última perspectiva funcionalista que esta Dissertação se 

insere. 

 

2.2. Gêneros Textuais: um tema antigo, mas que está na moda (MARCUSCHI, 

2008, p. 147) 

Levando em conta a língua em uso, o estudo dos gêneros é um importante aparato 

teórico, porque visa a estabelecer relações entre as formas linguísticas utilizadas e as 

situações comunicativas específicas nas quais essas formas se inserem. Nesse sentido, a 

análise é o mais global possível, levando em conta fatores como: os participantes 

envolvidos na interação linguística, o tipo de relação que eles tem entre si, o tema em 

questão, a modalidade de língua utilizada (oral, escrita ou visual
2
), o local físico através 

do qual a interação linguística acontece, etc. Podendo trilhar a perspectiva moderada de 

funcionalismo, procura-se por padrões de uso desses fatores que tornem certo grupo de 

textos semelhantes entre si, o que os caracteriza como pertencentes a um mesmo gênero.  

O estudo dos gêneros, entretanto, não é uma novidade. Sua origem remonta à 

Antiguidade Clássica, mais precisamente às figuras de Platão e Aristóteles. Isso 

significa que temos aproximadamente vinte e cinco séculos de estudos de gêneros! (cf. 

MARCUSCHI, Op. Cit., p. 147). É de se esperar, portanto, um leque diversificado de 

abordagens em tais estudos.  

Tomando o que há de mais interessante em cada caminho, posso dizer que me vinculo à 

chamada síntese brasileira, sobre a qual comentam Bawarshi & Reiff (2013, p. 99): 

                                                             
2 É o caso das línguas de sinais, e. g., a LIBRAS e a ASL. 
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A pesquisa de gêneros no Brasil tem sido especialmente instrutiva pela 

maneira como faz uma síntese das tradições linguística, retórica e 

social/sociológica que descrevemos nos três capítulos anteriores, ao mesmo 

tempo em que também lança mão das tradições de gêneros francesa e suíça. 

Ao fazer isso, os estudos brasileiros de gêneros oferecem um modo de ver 

essas tradições como mutuamente compatíveis e capazes de proporcionar 

ferramentas analíticas e teóricas pelas quais se possa compreender o 

funcionamento linguístico, retórico e sociológico dos gêneros. 

 

A dificuldade de lidar com os gêneros é natural, dado que analisar a linguagem de uma 

perspectiva funcional implica pensar o Homem não apenas como um ser biológico, mas 

também como um ser social. Aristóteles já dizia que o Homem é um animal político. 

Isso sumariza que somos, além de um organismo biológico vivo, seres inseridos numa 

pólis (cidade) de lógicas sociais e políticas próprias. 

Seria uma tarefa inglória fazer um levantamento de todas as perspectivas teóricas que 

envolvem os gêneros. Este objetivo fugiria aos fins pretendidos nesta dissertação. 

Tentarei, portanto, traçar uma possível síntese das teorias de gênero que melhor me 

ajudaram a compreender o gênero blog, além das visões clássicas de Platão e 

Aristóteles. Naturalmente é apenas um caminho possível dentre muitos outros. 

 

2.2.1. Os gêneros na Antiguidade Clássica 

Em sua obra Poética, Aristóteles sistematizou três gêneros literários a partir da voz 

predominante em cada um deles. Se há o predomínio da primeira voz, temos o gênero 

lírico. Predominando a segunda voz, temos o drama. E predominando a terceira voz, o 

épico. Já na Retórica, Aristóteles observa que os discursos possuem três elementos 

básicos: quem fala, o que fala e a quem fala. E levando em conta as finalidades 

específicas de cada discurso, podemos classificá-los como discurso deliberativo (olhar 

voltado para o futuro), discurso judiciário (julga o passado) e discurso demonstrativo ou 

epidítico (reflete sobre o presente). 

Platão, por sua vez, lança em A República uma divisão tripartida dos gêneros, 

identificando o gênero mimético (no qual estão incluídas a tragédia e a comédia), o 

gênero expositivo (ao qual pertencem o nomo, o ditirambo, e a poesia lírica) e o gênero 

misto (no qual está inserida a epopeia). 
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Percebemos, portanto, que na Antiguidade Clássica, o estudo dos gêneros estava 

relacionado principalmente aos campos da literatura e da oratória. Ou seja, “quase não 

se levava em conta a questão linguística geral do enunciado e dos seus tipos” 

(BAKHTIN, 2003, p. 263). 

 

2.2.2. Os gêneros em Bakhtin (2003) 

No que tange aos estudos dos gêneros, o grande mérito de Bakhtin (Op. Cit.) certamente 

foi transferir as análises do eixo da literatura e oratória para o eixo do uso cotidiano da 

língua. Ele se opõe ao pensamento puramente formalista, em voga à época com o 

estruturalismo linguístico, e propõe pensar no uso social e histórico dos enunciados. 

Segundo o autor, os gêneros estão presentes no dia a dia. Falamos e escrevemos 

diariamente através dos gêneros. Dessa forma, “os enunciados e seus tipos, isto é, os 

gêneros discursivos, são correias de transmissão entre a história da sociedade e a 

história da linguagem” (Op. Cit., p. 268). 

Para o estudioso russo, os gêneros estão relacionados às múltiplas esferas de atividades 

humanas
3
, estabelecendo relações interpessoais e apresentando configurações próprias, 

a depender dos objetivos enunciativos e do momento sócio histórico em questão. 

A seguir analisaremos algumas definições de gênero encontradas no texto de Bakhtin 

(Op. Cit.).  

 

a) “Diversidade de formas de enunciados” (p. 264) 

Textos de um mesmo gênero são reconhecidos em um meio social por desempenharem 

funções afins e apresentarem semelhança formal. Composições diversas sinalizam que 

estamos diante de gêneros distintos, o que cria um vasto elenco de formas de 

enunciados. Dessa forma, Bakhtin (Op. Cit.) ressalta que o aspecto da heterogeneidade 

dos gêneros, nas múltiplas esferas (ou campos) de atividades humanas, não deve ser 

minimizado. 

 

                                                             
3 Por exemplo, as esferas jurídica, jornalística, acadêmica, religiosa, política, etc. 
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b) “Tipos relativamente estáveis de enunciados” (Op. Cit., p. 262) 

Se levarmos em conta o propósito de cada enunciado e suas formas, perceberemos que 

se formam grupos de enunciados semelhantes entre si. Enunciados de um mesmo grupo 

são pertencentes a um mesmo gênero. Entretanto, por estarem inseridos na sociedade e 

em determinado momento histórico, estão sujeitos a variações. Daí o fato de os gêneros 

não serem realidades fechadas, mas antes pressuporem relativa variação, tanto no que 

diz respeito à forma, quanto no que diz respeito à função. 

 

c) “Ao falante não são dadas apenas as formas da língua nacional (a composição 

vocabular e a estrutura gramatical) obrigatórias para ele, mas também as formas 

de enunciado para ele obrigatórias, isto é, os gêneros do discurso: estes são tão 

indispensáveis para a compreensão mútua quanto as formas da língua.” (p. 285) 

Como já foi aqui assinalado, Bakhtin (Op. Cit.) opõe-se a abordagens puramente 

formalistas para o estudo da língua. Segundo o autor, nenhum falante produz 

enunciados sabendo apenas o sistema de uma língua
4
. É necessário também conhecer o 

funcionamento das fôrmas utilizadas dentro do tempo e do espaço social em que esse 

indivíduo se insere, ou seja, os gêneros do discurso. A cada uma dessas formas típicas 

de enunciado estão associados um uma composição estrutural, um conteúdo temático 

e um estilo que lhes são específicos. 

 

2.2.2.1. Gêneros Primários e Gêneros Secundários 

Bakhtin (Op. Cit.) salienta ainda que os gêneros se diferenciam em primários e 

secundários a depender do grau de imediatismo e de complexidade envolvidos na 

comunicação. 

Assim, gêneros primários são os que se formam em condições mais imediatas de 

comunicação discursiva. Temos como exemplos o diálogo oral cotidiano e a carta. Os 

gêneros secundários, ao contrário, formam-se em situações comunicativas menos 

imediatas, sendo, assim, mais complexos que os primários. Como exemplos, temos os 

                                                             
4 Em termos saussurianos, a langue (cf. SAUSSURE, 1970) 
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romances, os dramas, as pesquisas científicas e os gêneros publicísticos (dirigidos de 

um autor a um grande público interlocutor de várias pessoas). 

O autor afirma que os gêneros primários podem rearranjar-se, originando os gêneros 

secundários. Entretanto, nada fala sobre os gêneros secundários que igualmente podem 

transmutar-se e gerar novos gêneros também secundários. Para o estudo de gêneros 

digitais, essa colocação é importante, pois muitos deles têm relações com gêneros já 

consagrados anteriormente, mas que se transmutam no espaço Web 2.0. Falaremos mais 

adiante sobre isso com mais detalhes. 

Em suma, para Bakhtin (Op. Cit.), os gêneros são práticas enunciativas relativamente 

estáveis, situadas sócio historicamente e que têm estrita relação com os diversos campos 

de atividade humana. Apesar de heterogêneos e múltiplos, os enunciados podem ser 

agrupados levando em conta características comuns de conteúdo temático, estilo e 

construção composicional. Cada agrupamento refere-se a um gênero distinto. Essa 

abordagem coloca em evidência o aspecto funcional da língua e a função comunicativa 

da mesma. 

 

2.2.3. Os gêneros em Halliday & Hasan (1989) 

Considerado o fundador da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF), Halliday também 

enfatiza o uso social da língua. Como também defendia Bakhtin (Op. Cit.), 

a grande preocupação da LSF é compreender e descrever a linguagem em 

funcionamento como um sistema de comunicação humana e não como um 

conjunto de regras gerais, desvinculadas de seu contexto de uso (CUNHA & 

SOUZA, 2011, p. 24). 

 

Halliday & Hasan (Op. Cit.) afirmam que “the way language is organized has been 

determined, over the million and more years of its evolution, by the functions it is called 

on to serve”
5
 (Op. Cit., p. 44). Nesse sentido, a função é a propriedade fundamental da 

língua, que serve aos falantes para atingir determinados propósitos e gerar significados. 

Portanto, temos explícita aqui também a função comunicativa da língua. 

                                                             
5 “o modo como a linguagem está organizada é determinado, através de milhões e milhões de anos de sua 

evolução, pelas funções às quais ela é chamada a servir” [tradução nossa] 
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A LSF advoga que a língua se organiza em dois eixos, a saber: o eixo paradigmático (as 

escolhas que o sistema da língua permite fazer; corresponde ao nível abstrato de língua) 

e o eixo sintagmático (uma realização possível dentre as que o sistema oferece). 

Entretanto, essas escolhas sintagmáticas não são aleatórias. Ao contrário: todos os usos 

estão inseridos em determinado contexto de cultura e em um contexto situacional, e são 

influenciados por eles. 

 

2.2.3.1. Contexto de cultura 

Halliday & Hasan (Op. Cit.) definem contexto de cultura como o pano de fundo cultural 

no qual se insere o texto. Um texto produzido no Japão está inserido num contexto de 

cultura diferente de um texto produzido na Inglaterra, por exemplo
6
. Daí é de se esperar 

diferenças entre eles. Em contrapartida, os falantes, uma vez inseridos num contexto de 

cultura específico, podem criar expectativas de que os textos realizem algo em 

determinada situação, já que “people do these things on these occasions and attach these 

meanings and values to them; this is what a culture is”
7
 (Op. Cit., p. 46).  

Especialmente voltado para o ensino de inglês como língua estrangeira, Halliday 

sinaliza que uma das grandes dificuldades dos alunos é a de que eles não aprenderam 

ainda a criar expectativas quanto aos textos. Isso acontece justamente porque eles estão 

inseridos em contextos de cultura outros que não o britânico. 

 

2.2.3.2. Contexto situacional 

Halliday & Hasan definem o contexto situacional como “the immediate environment in 

which a text actually functioning”
8
 (Op. Cit., p. 46). Os autores analisam o contexto 

situacional baseando-se em três componentes: 

 Campo (field): A ação social que está acontecendo no texto. O o quê do texto.  

                                                             
6 Cf., por exemplo, o estudo de Jenkins & Hinds (1987), que mostra diferenças entre três cartas de 

negócios em inglês, em francês e em japonês. 

7 “Pessoas fazem essas coisas nessas ocasiões e conectam esses significados e valores a elas; isso é o que 

a cultura é” [tradução nossa] 

8 “o ambiente imediato no qual o texto funciona de fato” [tradução nossa] 
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 Relação (tenor): Os participantes que interagem e seus status. O quem do texto.  

 Modo (mode): A parte da língua que está sendo usada e o que os participantes 

esperam que a língua faça por eles naquela situação. O como do texto. 

 

Cada um desses componentes perfaz uma metafunção da linguagem, a saber: o campo 

expressa a metafunção ideacional; a relação, a metafunção interpessoal e o modo, a 

metafunção textual.  

A combinação entre contexto cultural e contexto situacional gera “classes de textos” 

(Op. Cit., p. 42). Em outras palavras não usadas pelo autor, gera gêneros distintos. O 

casamento entre texto e contexto é intenso de tal modo que um pode predizer o outro. 

Ao produzir um texto, “we are never selecting with complete freedom from all the 

resources of our linguistic system. If we were, there would be no communication”
9
 (Op. 

Cit., p. 40). Ou seja, assim como uma moeda que tem duas faces indissociáveis entre si 

e, unidas, formam a unidade moeda, assim também texto e contexto são indissociáveis 

entre si e, juntos, formam uma unidade comunicativa
10

. Esse casamento deve ser 

respeitado, sob risco de não se realizar comunicação eficiente. 

 

2.2.4. Os gêneros digitais 

Falar sobre os gêneros digitais é um desafio, dado que é um tema relativamente recente 

na Academia. Apesar disso, apresentarei algumas considerações baseadas em 

bibliografia selecionada sobre o tema. 

Nos anos 90, o uso da internet ganhou forte impulso. Desde então, a noção de 

comunicação instantânea à distância – que remonta pelo menos a 1838, com a invenção 

do telégrafo por Samuel Morse
11

 – vem sendo constantemente reformulada. Num 

intervalo relativamente curto de tempo, vimos grandes computadores, que antes 

ocupavam uma sala inteira, serem reduzidos a aparelhos que facilmente cabem na palma 

                                                             
9 “nós nunca fazemos escolhas com completa liberdade em relação a todos os recursos do nosso sistema 

linguístico. Se fosse assim, não haveria comunicação” [tradução nossa] 

10 Metáfora utilizada por Gouveia (2009, p. 18). 

11 Fonte: <http://inventors.about.com/od/tstartinventions/a/telegraph.htm> 
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das nossas mãos. E a cada dia que passa, percebemos que cresce o consumo desses 

aparelhos que acessam a internet.  

Como é possível notar, a Internet revolucionou o mundo das comunicações 

em muito pouco tempo como nenhuma outra invenção antes fez. Nenhuma 

tecnologia ou instrumento anteriormente empregado conseguiu uma tão 

grande sinergia. (BISOGNIN, 2009, p. 14) 

 

Nesse contexto, a Web 2.0 tornou-se propulsora de novas formas de interação 

comunicativa e a tela do computador ganhou espaço como novo suporte12. Mas afinal, 

de um ponto de vista da Linguística, qual a importância dessas transformações? 

Bisognin (Op. Cit., p. 16) destaca a íntima relação entre suporte e práticas discursivas. 

O autor afirma que 

suportes especiais pedem escritas especiais. A alteração do suporte (tijolo, 

papiro, papel) foi fator de mudança na escrita e também na leitura. Escrever 

em letras de forma é o modo mais indicado para pedra e tábuas de argila. 

Escrever teclando, especialmente on-line, também induz a inovações. 

 

Essas novas escritas relativamente estáveis que têm lugar na internet são chamadas de 

gêneros digitais. Alguns autores classificaram-nas, inclusive, de gêneros digitais 

emergentes (e. g., ARAÚJO & LIMA NETO, 2009). Isso mostra a dinamicidade desses 

gêneros na História e na sociedade em que se inserem e a perspectiva acelerada de 

transformações e rearranjos na qual eles se inserem, se comparados, e. g., às escritas em 

suportes como o tijolo, o papiro e o papel. 

O Quadro 1 é retirado de Marcuschi (2010) e mostra os gêneros digitais analisados pelo 

autor e seus respectivos correlatos não-digitais. 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Meio físico pelos quais os textos são veiculados. 
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Gêneros textuais emergentes na mídia virtual 

Suas contrapartes em gêneros preexistentes 

 Gêneros emergentes Gêneros já existentes 

1 E-mail Carta pessoal / bilhete / correio 

2 Chat em aberto Conversações (em grupos abertos?) 

3 Chat reservado Conversações duais (casuais) 

4 Chat ICQ (agendado) Encontros pessoais (agendados?) 

5 Chat em salas privadas Conversações (fechadas?) 

6 Entrevista com convidado Entrevista com pessoa convidada 

7 E-mail educacional (aula por e-mail) Aulas por correspondência 

8 Aula-chat (aulas virtuais) Aulas presenciais 

9 Videoconferência interativa Reunião de grupo / conferência / debate 

10 Lista de discussão Circulares / séries de circulares (?) 

11 Endereço eletrônico13 Endereço postal 

12 Blog Diário pessoal, anotações, agendas 

 

Quadro 1. Gêneros digitais e suas contrapartes preexistentes (Marcuschi, 2010, p. 37) 

 

Obviamente essa lista não deve ser tomada de maneira fechada, mas apenas como 

ilustrativa de gêneros digitais. Isso porque, como dito acima, a Web é um meio 

dinâmico e seu uso apresenta mudanças com relativa frequência. Alguns gêneros podem 

cair em desuso, como é o caso do ICQ
14

 – apesar de sua plataforma ainda estar ativa. 

Outros podem apresentar novas características, como e. g. o e-mail – diferentemente da 

carta pessoal e do bilhete prototípicos, podem ser endereçados a mais de um 

destinatário, criando, assim, uma interação coletiva agrupada em forma de conversa de 

e-mails. Será discutido na próxima seção, também, que nem todos os blogs mantêm o 

eixo temático de escritas do eu, como nos diários pessoais. E outros gêneros, ainda, 

surgiram e/ou se popularizaram de 2010 para cá e, por isso, não constam na análise de 

                                                             
13 Pode-se, de fato, considerar o endereço eletrônico como gênero? Ou será que ele faz parte do código? 

Observe que, apesar de a classificação de Marcuschi (Op. Cit.) ser de 2010, já se encontra um tanto 

defasada. 

14 Acrônimo formado pela pronúncia das sílabas iniciais da frase em inglês I seek you (Eu procuro você). 
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Marcuschi (Op. Cit.). E. g., Twitter, e-books, WhatsApp, Podcasts, enquete digital, 

abaixo-assinado digital, etc. 

Com efeito, a Web não é per se uma fonte inesgotável de novos gêneros. Mais 

importante que a existência do ambiente digital, é fundamental a ação do Homem, que 

através do uso gera novas formas de interação social. Nesse sentido, faço minhas as 

palavras de Braga (2010, p. 7): “não é a presença e o potencial da tecnologia que gera 

mudanças sociais, mas sim o uso que as diferentes práticas fazem dos recursos 

oferecidos por cada tecnologia” [grifo meu]. Assim, faz-se importante estudar esses 

usos linguísticos, relacionando-os ao ambiente Web em que se inserem. 

A próxima seção mostrará características gerais do blog, gênero digital cujos Sintagmas 

Nominais complexos serão estudados nesta Dissertação. 

 

2.2.5. O gênero digital blog 

Parece haver um consenso de que o termo weblog tenha sido usado pela primeira vez 

por Jørn Barger em dezembro de 1997. Posteriormente, esse termo foi reduzido a blog 

devido à corruptela de Peter Merholz “wee-blog” (nós blogamos). Esse acontecimento 

evidencia que blogar é um ato social legitimado e consagrado em nosso contexto de 

cultura. Além disso, os donos dos blogs são conhecidos como blogueiros, muitos deles 

amplamente reconhecidos 
15

. 

                                                             
15 Temos como exemplo recente a blogueira cubana Yoani Sánchez, que se tornou famosa por atacar – em 

seu blog Generación Y – a situação social de Cuba sob o governo ditatorial dos irmãos Castro. 



 

16 
 

 

Figura 1. Jørn Barger, cunhador do termo Weblog.
 16

 

 

Até meados de 1999, criar um blog era uma atividade restrita basicamente a designers e 

programadores virtuais, já que era uma atividade em que se exigia maior familiaridade 

com o ambiente Web. Mas, de acordo com Blood (2000), a partir de julho de 1999 

surgiram várias plataformas gratuitas e de fácil operação – como o Pitas e o Blogger – 

que permitiram que usuários menos familiarizados com o universo técnico da 

informática pudessem também construir um blog. “All of these services are free, and all 

of them are designed to enable individuals to publish their own weblogs quickly and 

easy” 
17

 (BLOOD, Op. Cit.). Essas ferramentas obviamente impulsionaram um salto no 

número de blogs produzidos. E desde então vemos aumentar cada vez mais o uso de 

blogs. Cameron Barrett, no início de 1999, publicou no site Camworld uma lista de 

blogs vigentes à época. A lista continha inicialmente apenas 23 sites (cf. BLOOD, Op. 

Cit.). Nos dias atuais, elaborar uma lista similar é uma tarefa que tende ao infinito. De 

acordo com Henning (2003, apud MILLER, 2012, p. 69), só entre 2000 e 2001, o 

                                                             
16

 Fonte: <http://4.bp.blogspot.com/-wlTN0noPNy4/UHa5yY1qLiI/AAAAAAAAABs/pSd7UWEo14w/ 

s1600/ JornBarger.jpg>, consultado em 13 de novembro de 2013. 

17 “Todos esses serviços são gratuitos, e todos eles são desenhados para permitir que os indivíduos 

publiquem seus próprios weblogs rápida e facilmente”. [tradução nossa] 
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número de blogs cresceu 600%, totalizando mais de 4 milhões de blogs. Para 2004, 

Henning (Op. Cit.) estimou cerca de 10 milhões. 

Segundo Miller (Op. Cit., p. 69), os primeiros blogs “eram cronologicamente 

organizados, continham links para sites de interesse na internet e ofereciam comentários 

acerca dos links”. Os links direcionavam para sites de interesse do dono do blog, o que 

criava uma centração temática em cada blog. A figura 2 mostra o blog Robot Wisdom, 

de Jørn Barger. Esse blog compartilhava links para sites de robótica, inteligência 

artificial, tecnologia e internet. Como mostra a imagem, o espaço para emitir opinião 

sobre cada link era extremamente reduzido. 

 

 

Figura 2. Blog Robot Wisdom (Robô da Sabedoria), criado em 1997 por Jørn Barger
18

. 

 

                                                             
18

 Fonte: <http://super.abril.com.br/blogs/superlistas/files/2011/08/robot.jpg>, consultado em 13 de 

novembro de 2013. 
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Com o passar dos anos, essa prática comunicativa foi sofrendo, de certo modo, algumas 

modificações. O fato de o blog ter um (ou mais) dono(s) foi mantido. E a centração 

temática também continua sendo uma característica dos blogs, porém com alteração na 

estrutura composicional, havendo agora mais espaço para comentários e interação com 

o leitor. Por outro lado, também surgiram novas características composicionais, a saber: 

 

a) os blogs possuem título e dono (ou grupo de donos) fixos 

Formalmente, a interface dos blogs permite que se escreva uma postagem sobre 

qualquer assunto. Sobre isso, afirma Blood (Op. Cit., p. 3): 

More than that, Blogger itself places no restrictions on the form of 

content being posted. Its web interface, accessible from any browser, 
consists of an empty form box into which the blogger can type… 

anything: a passing thought, an extended essay, or a childhood 

recollection. With a click, Blogger will post the… whatever… on the 

writer’s website, archive it in the proper place, and present the writer 

with another empty box, just waiting to be filled.
19

 

 

Entretanto, mesmo os blogs pessoais dificilmente trazem postagens de assuntos 

variados. Isso porque cada blog tem um título e um dono (ou grupo de donos). Com 

efeito, o título e as preferências do blogueiro contribuem para a centração temática de 

cada blog, criando, assim, uma rede de escritores e leitores frequentes que interagem 

através da língua em torno de assuntos de seus interesses. 

 

b) “a apresentação dos posts numa ordem cronológica na página do blog” (LÉ, 

2012, p. 134) 

Aos poucos, as postagens passaram a apresentar data e hora em que foram publicadas. 

Isso está estritamente relacionado com o caráter quase instantâneo da internet: ao longo 

do mesmo dia podem ser feitas várias postagens. A data e a hora juntas marcam com 

                                                             
19 “Mais do que isso, o próprio Blogger não impõe restrições sobre o tipo de conteúdo que está sendo 

postado. Sua interface web, acessível a partir de qualquer browser, consiste num formulário em forma 

de uma caixa vazia em que o blogueiro pode escrever... qualquer coisa: um pensamento que lhe passa, 

um longo ensaio, ou uma lembrança de infância. Com um clique, o Blogger vai postar... qualquer 

coisa... no website do escritor, arquivá-lo no lugar apropriado, e apresentar ao escritor uma outra caixa 

vazia, apenas esperando para ser preenchida”. [tradução nossa] 
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mais precisão o momento da postagem. Entretanto, acrescente-se que a organização 

cronológica dos posts é reversa, ou seja, as postagens mais recentes precedem as 

postagens mais antigas (cf. MILLER, Op. Cit.). 

 

c) “estruturação em duas partes principais, o post e a seção de comentários do 

leitor” (LÉ, Op. Cit., p. 134) 

Os posts dos blogs atuais, em sua maioria, não apenas compartilham links para outros 

sites, mas são um espaço onde o dono do blog expõe sua própria versão dos fatos e/ou 

sua opinião, comprovando-as ou não por meio de dados e assinando a postagem. Com 

isso, cria-se uma espécie de “mídia independente ou diário resumido” (BLOOD, Op. 

Cit.), aberta aos comentários dos leitores. 

Embora o dono do blog possa optar por moderar os comentários dos leitores, 

geralmente as opiniões do público são aceitas e imediatamente publicadas abaixo da 

respectiva postagem, também seguindo a organização da cronologia reversa, marcando 

data e horário de cada comentário. Nesse espaço, cria-se um ambiente de debate entre 

dois ou mais leitores do blog ou entre leitores e o autor da postagem. 

 

d) uma barra lateral vertical com informações adicionais 

Geralmente à direita do blog há uma barra vertical que contém informações adicionais, 

tais como perfil e foto do dono do blog; links para as postagens mais recentes do blog; o 

arquivo das postagens mais antigas, organizado em forma de cronologia reversa; uma 

ferramenta de busca no blog e a relação de leitores frequentes ou seguidores do blog. 

 

e) “amplo uso de diferentes semioses, já que abarca não só o texto escrito, mas 

também imagens, links e vídeos” (LÉ, Op. Cit., p. 134) 

Temos a mescla de semioses nos blogs, incluindo além das semioses supracitadas, os 

gifs animados
20

, os emoticons e arquivos de áudio. Essa mescla só é possível graças ao 

                                                             
20 Do inglês Graphics Interchange Format (formato para intercâmbio de gráficos). Trata-se de uma 

imagem que é construída por uma série de quadros que se sucedem rapidamente, dando a impressão que 
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ambiente audiovisual da web, em que os blogs se inserem, e ao suporte virtual através 

do qual é veiculado. 

 

f) possibilidade de marcação por tags
21

 ou marcadores 

As postagens dos blogs podem ser marcadas por tags ou por marcadores, que 

funcionam como palavras-chave. As tags têm função referencial: funcionam como 

hiperlinks para outras postagens marcadas pela mesma tag, dentro do mesmo blog. 

 

A título de ilustração, reproduzo abaixo o blog de Suzane Weck, cujo tema central é 

trilhas sonoras do cinema. 

                                                                                                                                                                                   
a imagem move-se, como se fosse um pequeno filme de alguns segundos. Esse pequeno filme fica se 

repetindo enquanto o gif animado estiver visível na tela para o leitor.  

21 Do inglês, etiquetas. 
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Figura 3. Exemplo de um blog contemporâneo
22

 

 

O blog é centrado tematicamente em trilhas sonoras de filmes. Observamos, também, 

que a autora, Suzane Veck, exibe seu perfil básico à direita. A postagem é marcada com 

                                                             
22

 Fonte: <http://suzeweck.blogspot.com.br/2013/11/na-baixa-do-sapateiro.html#comment-form> 

acessado em 16/11/2013, às 19:30hs. 
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data, hora, autor (no caso, a própria Suzane) e com os marcadores “Na Baixa do 

Sapateiro” e “Você Já Foi à Bahia?”. Além disso, mescla diversas semioses, como texto 

escrito, imagens, vídeos e arquivos de áudio. As postagens antigas ficam organizadas à 

esquerda, em ordem cronológica reversa. Os comentários mostram o quanto os leitores 

sentem-se próximos da dona do blog e incluídos no universo dos filmes e das trilhas 

sonoras. 

Diante de todas as características expostas, temos razões para perceber que o blog é uma 

forma sui generis de uso linguístico, confirmada pelo fato de que blogar é uma ação 

reconhecida em nosso contexto de cultura. Além disso, “quando um tipo de discurso ou 

de ação comunicativa adquire um nome comum dentro de um dado contexto ou 

comunidade, isso é um bom sinal de que está funcionando como gênero” (MILLER, 

Op. Cit., p. 60). Logo, temos evidências para conceber o blog como um gênero. 

Obviamente, nem todos os blogs apresentam todas as características supracitadas. 

Entretanto, o fato de que “tipos relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, Op. 

Cit., p. 262) recebem um mesmo nome e se constroem numa mesma plataforma (e. g. a 

Blogger) contribui para que sejam compreendidos como pertencentes ao mesmo gênero. 

 

2.3. O Sintagma Nominal Complexo 

Diversas definições de sintagma nominal (doravante SN) foram propostas até os dias de 

hoje na literatura científica. Os esquemas que apresentarei não são dirigidos aos SNs 

complexos, mas pretendem dar conta das possíveis estruturas ou constituições dos SNs. 

Analisaremos aqui alguns deles. 

Perini et. alii (1996) sugerem que a estrutura mórfica do SN seja como em (1): 

(1) PDet + Det + TL 

em que PDet corresponde à posição de pré-determinante; Det, à de Determinante e TL, 

de termo livre. Os dois primeiros podem não aparecer obrigatoriamente em todos os 

SNs. Já o TL é obrigatório, podendo inclusive ser recursivo. O exemplo (2), dado pelos 

próprios autores (PERINI ET. ALII, Op. Cit., p. 58), ilustra a estrutura proposta. 

(2) Um ataque cardíaco fulminante 

Det   TL        TL            TL 
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Como os próprios autores admitem, essa representação gera uma dificuldade em 

determinar qual TL é o núcleo do SN e que outros serão modificadores e pré-núcleos. 

Posto isso, os autores afirmam que existem condições semântico-pragmáticas que regem 

a organização interna dos SNs em relação ao seu núcleo. Entretanto, apesar dessa 

proposta, não reformulam a representação formal do SN contida em (1), que seria 

demasiado genérica para a análise aqui pretendida por não diferenciar minimamente o 

núcleo do SN de seus modificadores e complementos. 

Por outro lado, Castilho (2010) define que o SN é “uma construção sintática que tem 

por núcleo um substantivo ou um pronome” (Op. Cit., p. 453) 

(3) SN  (Especificadores) + Núcleo + (Complementadores) 

Diferentemente de Perini et. alii (Op. Cit.), Castilho (Op. Cit.) propõe uma 

representação dos SNs em que se vê com mais clareza a distinção entre o núcleo e os 

demais elementos. Os elementos entre parêntesis podem estar ausentes, logo o núcleo 

pode por si só constituir um SN pleno. 

Para o esquema (3), o autor afirma que os especificadores podem ser artigos, 

demonstrativos, possessivos, quantificadores, expressões qualitativas (e. g. o estúpido 

do, a porcaria do, etc) ou ainda delimitadores (e. g. uma espécie de, um tipo de, etc). Os 

complementadores, por sua vez, são adjetivos com função de adjunto adnominal, 

SPreps
23

 com função de complemento nominal, de adjunto adnominal ou de sentenças 

relativas. 

Lemle (1984), na perspectiva gerativa padrão, propõe uma regra de derivação dos SNs 

cujos elementos Especificadores e Complementadores de (3) estão desdobrados nas 

possíveis categorias do sistema linguístico que podem preenchê-lo formalmente: 

(4) SN  ((Quant) Det) (Adj)* N (Adj)* (SPrep)* (Adj)* (S)* 

Os asteriscos significam que os componentes podem ser recursivos, e os parêntesis, que 

são opcionais. Repare que aqui também o núcleo do SN é o elemento central. 

                                                             
23 Abreviação para Sintagmas Preposicionais. 
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Os exemplos a seguir ilustram como os constituintes do SN comportam-se de acordo 

com as definições acima. Podemos perceber que há crescentes níveis de complexidade 

nos SNs complexos, indo desde um grau menor até um caso de maior complexidade. 

(5) Tirar uma “foto” deste momento e guardar em sua cabeça que o atleta está 

impossibilitado de participar do jogo “até que exista [uma nova origem]”! 

(Participação efetiva na jogada) 

(6) [O melhor jogador do mundo] é argentino. (Os desafios de Tata Martino) 

(7) O clube de Campinas [...] chegou a atrasar [sete meses de pagamentos dos 

jogadores] (Guarani, a melhor história dos estaduais) 

 

Para os SNs do espanhol, Gutiérrez (1985, p. 63) defende uma organização semelhante 

às de (3) e (4): 

(8)         Extensivos      +  Actualizadores  +    Numeradores   +       Nombre 

todos 

muchos de 

mis 

estos 

los 

dos  

cuatro 

Libros 

 

A autora diz que os SNs podem, ainda, estender-se para o lado direito por diferentes 

processos, a saber: por coordenação (e. g. el día y la noche), por determinação (el día de 

San Juan) ou por complementação (el día que tú quieras). Nesse último processo, a 

autora esclarece que a oração subordinada é transformada em um mero constituinte do 

SN com função de modificador, a qual é exercida normalmente pelo adjetivo
24

. 

Os exemplos abaixo ilustram o que está esquematizado em (8): 

(9) Pero [este Boca agresivo] es incipiente y Newell's es el de siempre. (Nos falta la 

cosa orgánica de los equipos afianzados) 

                                                             
24 Sabemos que as orações adjetivas não tem função de complemento, e sim de modificador do nome 

núcleo. A autora, porém, considera esse tipo de oração como processo de alargamento por 

complementação. 
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(10) [El Ramón pícaro e inteligente que conocemos] hablaría con el nuevo 

presidente y se pondría a disposición para renovar el contrato. (Pasarella 

contagió a Ramón) 

(11) A los dos parece haberlos atacado [un viejazo infernal que no les permite 

admitir sus errores.] (La decadencia) 

Nos termos de Gutiérrez (Op. Cit.), no exemplo (9), temos um SN de núcleo Boca, 

precedido do actualizador este e seguido do complemento agresivo. No exemplo (10) é 

interessante notar que o SN em questão possui dois modificadores que coexistem por 

processo de coordenação: pícaro e inteligente. Nesse mesmo exemplo, vemos ainda 

uma complementação através da oração adjetiva que conocemos. Já no exemplo (11), a 

oração adjetiva que complementa o núcleo do SN, fazendo as vezes de modificador, traz 

em seu interior novas relações de subordinação. 

A rigor, um SN complexo é aquele que traz um núcleo e pelo menos mais um elemento. 

Nesse sentido, construções do tipo [Det N], [N Mod], [N SPrep] ou [N Or] já poderiam 

ser, a princípio, consideradas complexas. Entretanto, essa não será a perspectiva adotada 

aqui. Podemos perceber que existem variados graus de complexidade nos SNs. Observe 

os exemplos abaixo: 

(12) Rememoro [o episódio do último domingo e o gol contra o Fluminense: gol de 

pênalti, muito mais emblemático do que decisivo]. (Pato, o bem e o mal) 

Em (12), temos o que Gutiérrez (Op. Cit.) chamou de alargamento do SN por 

coordenação. Nesse caso, temos dois blocos coordenados – o episódio do último 

domingo e o gol contra o Fluminense –, cada um estabelecendo relações próprias de 

seus núcleos com seus determinantes e SPreps subsequentes. O SPrep do primeiro bloco 

é mais complexo que o do segundo por apresentar um item lexical a mais. Entretanto, 

uma vez coordenados, esses dois blocos formam um SN de maior complexidade. Além 

disso, temos também um aposto que, sendo de natureza nominal, contribui para 

aumentar ainda mais a complexidade do SN. 
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Pelo que se expôs, parece haver uma relação entre quantidade de itens lexicais
25

 e 

complexidade dos SNs. Para discutir essa questão retomo (4) em (13): 

(13) SN  ((Quant) Det) (Adj)* N (Adj)* (SPrep)* (Adj)* (S)* 

De fato, um SN com mais itens lexicais aponta para três possibilidades. A primeira 

delas é o uso recursivo de um ou mais elementos que são acompanhados de asterisco na 

representação (13). Observe: 

(14) [La estabilidad emocional] lo hace más inteligente (El escenario previo al gol) 

(15) [La estabilidad emocional y social] lo hace más inteligente (exemplo próprio) 

(16) [La estabilidad emocional, social y biológica] lo hace más inteligente (exemplo 

próprio) 

Em (14), (15) e (16) vemos que o elemento (Adj) à direita do núcleo do SN está sendo 

reaplicado recursivamente por processo de coordenação, de modo que o exemplo (16) é 

o SN mais complexo dos três. 

A segunda delas é que haja um alargamento interno em um ou mais componentes de 

(17). 

(17) [Los monosílabos de nuestra estatua] […] no podía ser [prueba] más 

apropiada. (exemplo próprio) 

(18) [Los monosílabos de nuestra estatua rubia viviente] […] no podía ser [prueba] 

más apropiada. (Con Mostaza volvió la alegría de ver un equipo) 

De (17) a (18) percebemos o gradual aumento de complexidade do SN graças ao 

acréscimo dos adjetivos rubia e viviente no interior do SPrep, que tem por objetivo 

modificar o núcleo desse SPrep (nesse caso, estatua).  

Por fim, é possível também que a complexidade do SN aumente se aumentar também a 

quantidade de elementos usados, dentre as possibilidades expressas na regra (13). 

                                                             
25 Entendo por item lexical os nomes não-gramaticais providos de significado, tais como substantivos, 

adjetivos, advérbios. Embora a fronteira entre itens gramaticais e itens lexicais seja fluida – dados 

principalmente os processos de gramaticalização –, certas preposições e conjunções que apresentam 

mais valor lexical também estão sendo computadas como itens lexicais, e. g. contra, ante, após, 

portanto, contudo, etc. 
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(19) De Felippe pidió terminar cerca de los puestos de ascenso para encarar [la parte 

final] con más posibilidades. (Se perdió una gran chance) 

(20) De Felippe pidió terminar cerca de los puestos de ascenso para encarar [la 

esperada parte final del campeonato que empezará la próxima semana] con 

más posibilidades. (exemplo próprio) 

No exemplo (20), acrescentou-se ao SN complexo de (19) um adjetivo anteposto, um 

SPrep e uma oração adjetiva. Vemos que há mais itens lexicais e mais elementos 

sintáticos no SN. 

O conceito de SN aqui adotado é, pois, aquele que, contando com o núcleo, possui três 

ou mais constituintes, pois como visto acima, é a partir de três elementos que os graus 

de complexidade mostram-se com mais clareza. Reformulando (3), (4) e (8), esses 

constituintes podem ser representados da seguinte maneira: 

(21) [Qtfic [Det]] [Mod]* N [Mod]* [SPrep]* [Mod] [Or. Adj] 

Os asteriscos significam a possibilidade de recursividade do constituinte. Neste 

trabalho, os constituintes necessários para considerar um SN complexo são o núcleo e 

pelo menos mais outros dois elementos. 

Além dos itens lexicais, percebemos que existe também uma gradação quanto ao 

número de encaixes nesses SNs, sobretudo na porção à direita do núcleo. De acordo 

com Wasow (1997), os encaixes que envolvem SPreps e orações adjetivas contribuem 

ainda mais para aumentar a complexidade dos SNs. Observe: 

(22) La inactividad es [una gran enemiga [del jugador [de fútbol]]] […] (La cabeza 

en el Mundial) 

(23) Si traducimos el juego a porotos debimos recibir [una goleada [del flamante 

subcampeón [de la Copa Argentina.]]] (Nunca se intentó superar al rival, sólo 

contenerlo…) 

Comparando casos como esses, vimos que uma análise que levasse em conta apenas os 

itens lexicais não daria conta dessa diferença. Entretanto, vê-se claramente que a 

presença de um ou vários nós preposicionais eleva a complexidade do SN. Sobretudo se 

esses nós estão um dentro do outro, como em (22) e (23). 
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Para a medida de complexidade, além dos nós preposicionais, também estão sendo 

levados em conta os nós oracionais que introduzem orações adjetivas, como exposto em 

(11). Como dito mais acima, de um ponto de vista funcional, as orações adjetivas tem 

papel semelhante aos adjetivos: serem modificadoras do núcleo sintagmático. As 

orações adjetivas estão sendo consideradas como um único componente do SN. 

Entretanto, a quantidade de itens lexicais dá conta de casos como esses. 

Reitero que estamos dirigindo o foco para a porção à direita do núcleo do SN. Isso 

exclui de contar os partitivos como encaixes. Veja: 

(24) Mesmo assim, ainda não vai convencer [boa parte da imprensa e da torcida 

corintiana.] (Pato, o bem e o mal) 

(25) Poco, pero como venimos diciendo es lo que hay al menos hasta que termine 

el año y se cumpla [la mitad del torneo]. (Se perdió una gran chance) 

Os partitivos expressam frações ou produtos de grupos. Apresentam estrutura fixa 

semelhante: uma parte de, metade de, um terço de, etc. Esses casos não foram 

contados como encaixe. 

Nesses casos de partitivos, o núcleo do SN é o elemento mais proeminente, de um 

ponto de vista cognitivo (cf. KEIZER, 2007). Ou seja, nos exemplos (24) e (25) temos 

como núcleos, respectivamente, imprensa e torneo. À direita desses núcleos não há 

encaixeis preposicionais e tampouco oracionais. Logo, foram considerados como sem 

nenhum encaixe. 

Em suma, a complexidade do SN pode, de acordo com vários autores (cf. PERINI ET. 

ALII, Op. Cit.; CASTILHO, Op. Cit.; LEMLE, Op. Cit.; GUTIÉRREZ, Op. Cit.; 

WASOW, Op. Cit.), ser avaliada de acordo com dois critérios básicos: número de 

constituintes e número de encaixes. Neste trabalho, optamos por levar em conta esses 

dois critérios para mensurar a complexidade dos SNs. As posições dos encaixes e a 

quantidade deles em cada SN, aliados à quantidade de itens lexicais e à quantidade de 

elementos do SN, oferecem um panorama que contribui para o estudo aqui pretendido. 
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3. METODOLOGIA E CORPUS 

 

Weblogs are funny things. 

(Robert MacDougall) 

 

 

Conforme visto no capítulo anterior, o formato flexível, de fácil manuseio para usuários 

menos familiarizados com linguagem de programação e o fato de serem gratuitos são 

características que alavancaram o uso dos blogs, sobretudo a partir da década de 90. 

Desde então, eles vêm apresentando diferentes configurações composicionais e 

propósitos comunicativos (cf. BHATIA [1997] 2001, p. 105 apud ARAÚJO, 2004, p. 

1283), que estão relacionados, sobretudo, às diferenças temáticas. Percebe-se 

facilmente, por exemplo, que um blog de opinião política e/ou econômica difere em 

“roupagem” e em propósito de um blog que dá conselhos sobre moda, de um blog com 

finalidade didática ou ainda de um blog que apresente relatos pessoais. Essa variedade 

não é negativa per se, mas é um desafio para o estudo científico, que busca 

generalizações. Como alerta Miller (Op. Cit., p. 85), “o blog é um alvo em movimento 

rápido e nossa análise não pode se presumir completa ou global”. 

Nesse sentido, este capítulo levanta algumas discussões sabre temas pertinentes a este 

trabalho e estabelece as bases da análise que está empreendida nesta dissertação. 

 

3.1. Os j-blogs 

Segundo Oliveira (2013), os j-blogs são blogs jornalísticos institucionais, vinculados a 

algum conglomerado de comunicação social. Entretanto, diferentemente do esperado, 

também nesse sub-conjunto específico do gênero blog existem variações, pois, ainda 

segundo a autora, os j-blogs “podem ser, de maneira reducionista, definidos como um 

formato misto de coluna, notícia e jornal (ROBINSON, 2006)” (Op. Cit., p. 158). Note-

se que nessa definição mesclam-se as noções de gênero – coluna e notícia –, que de fato 
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podem ter formato definido, e de suporte – jornal – , referindo-se a textos veiculados em 

mídia impressa. 

De acordo com Escobar (2009, p. 228, apud OLIVEIRA, Op. Cit., p. 158), os j-blogs 

são “a primeira categoria de webjornalismo nascida genuinamente a partir da Internet”. 

Ainda assim, graças às possibilidades da internet, podem se constituir de duas maneiras: 

(i) através da mera transposição da coluna de opinião assinada do jornal impresso para o 

meio virtual, no caso, o blog de determinado jornalista que trabalhe para o jornal; ou (ii) 

um espaço com características próprias, que promove a interação do jornalista com seus 

leitores através, sobretudo, dos comentários.  

Como se pode ver, os blogs não são realidades estáticas. A epígrafe deste capítulo é 

uma afirmação de surpresa diante desse caráter híbrido dos blogs. Postas essas 

considerações, o corpus deste trabalho foi constituído da maneira apresentada na seção 

seguinte. 

 

3.2. Blogs pesquisados 

Para este estudo, foram tomados 20 postagens de j-blogs de dois conglomerados 

midiáticos do Brasil e da Argentina, a saber: Organizações Globo e Clarín. Trata-se de 

dois grupos de grande penetração nas sociedades brasileira e argentina, e por isso foram 

escolhidos. Cada um desses dois conglomerados possui setores relacionados 

exclusivamente ao esporte, que são respectivamente SporTV e Olé. 

Nesses dois segmentos há blogs de esportes variados, como natação, vôlei, lutas, 

automobilismo, etc. Mas certamente a maioria dos blogs é relacionada ao futebol, 

esporte amplamente difundido e com bastantes torcedores, tanto no Brasil como na 

Argentina. É considerado em ambos os países o esporte nacional. Os blogs utilizados 

para esta pesquisa limitam-se aos de temática futebolística. Mais precisamente, os de 

opinião esportiva sobre futebol. 

Nesse tipo específico de blog, vemos mescladas a narração sobre determinado fato do 

futebol (uma partida que aconteceu, contratações de jogadores, decisões e atitudes de 

técnicos e diretores de times, etc.) e a opinião pessoal do dono do blog sobre esses fatos. 
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Esses blogs trazem textos próprios nas postagens, que não são publicados nas edições 

impressas dos jornais. 

As postagens não tem tamanho limite, nem mínimo, nem máximo. Como vimos no 

capítulo anterior, a postagem do blog é um espaço em branco a ser preenchido. As 

únicas limitações de espaço possíveis devem vir ou do próprio estilo do dono do blog ou 

de recomendações editoriais dos jornais. Entretanto, busquei equilibrar a amostra, para 

que os dois conglomerados midiáticos tivessem uma média total semelhante quanto ao 

número de palavras. Observe o quadro 2: 

 

Editorial Título do blog Título da 

postagem 

Data da 

postagem 

Número de 

palavras 

SporTV Jogos que eu 

vi 

Desafios de Tata 

Martino 

23.07.2013 287 

SporTV Blog do 

Gaciba 

Participação 

“efetiva” na jogada 

24.10.2013 599 

SporTV Por Dentro do 

Jogo 

Motivos da crise 14.08.2013 255 

SporTV Mata-mata Walter e os 

vigilantes do peso 

15.09.2013 502 

SporTV Toca e Sai Final 19.11.2013 397 

SporTV Inquietude 

Crônica 

Pato, o bem e o mal 13.11.2013 435 

SporTV Bola e arte Partida contra 

Zâmbia mostra que 

ainda há uma vaga 

para ser o reserva 

de Oscar 

15.10.2013 370 

SporTV Carta Bomba Barcelona, essa 

fraude 

01.05.2013 414 

SporTV Que 

Beleeeza!!! 

Guarani, a melhor 

história dos 

estaduais 

02.05.2012 729 
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SporTV Carta Bomba Campeões 

mundiais do 

mimimi 

25.07.2013 649 

Olé _De Frente 

Boca 

Nunca se intentó 

superar al rival, 

sólo contenerlo 

04.11.2013 384 

Olé _De Frente 

Boca 

Nos falta la cosa 

orgánica de los 

equipos afianzados 

14.08.2013 391 

Olé _Francotirador Passarella contagió 

a Ramón 

14.11.2013 291 

Olé _De Frente de 

River 

La decadencia 18.11.2013 375 

Olé La mirada de 

Latorre 

El escenario prévio 

al gol 

27.10.2013 577 

Olé La mirada de 

Latorre 

La cabeza en el 

mundial 

02.11.2013 554 

Olé De la cabeza En boca cerrada 02.11.2013 865 

Olé _El Mariscal 

Roberto 

Pelotazo y segunda 

jugada, ¿o toque y 

juego por abajo? 

19.11.2013 426 

Olé _De frente 

Racing 

Com Mostaza 

volvió la alegría de 

ver um equipo 

02.11.2013 332 

Olé _De Frente 

Independiente 

Se perdió una gran 

chance 

09.11.2013 367 

 

Quadro 2. Postagens utilizadas. 
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Embora sejam discrepantes os números de palavras entre as postagens, as médias de 

palavras dos dois conglomerados midiáticos são bem próximas
26

. A do SporTV é de 

464 palavras por postagem. Já a do Olé é de 456 palavras por postagem. 

Veremos a seguir características dos blogs dos dois jornais mencionados. 

 

3.2.1. Blogs do SporTV 

Os blogs do SporTV estão organizados em uma página intitulada BLOGS todos os 

blogs do canal campeão. Isso significa que essas formas de usos linguísticos têm 

características próprias, de modo que os próprios editores e donos dos blogs 

reconhecem-nas como pertencentes ao mesmo gênero blog. As diferenças entre um blog 

e outro não são suficientes para tirar esses textos dessa mesma seção e alocá-los em 

outra no jornal virtual. A figura 4 mostra a seção de blogs do SporTV, que versam sobre 

diversos esportes: a maioria sobre futebol, mas há também blogs sobre automobilismo, 

basquete, golfe e lutas, por exemplo. 

                                                             
26 As médias foram obtidas somando-se a quantidade total de palavras das postagens de cada editorial e 

dividas por 10, número de postagens usadas de cada um. 
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Figura 4. Blogs do SporTV. 

 

Cada um dos blogs do SporTV utilizados nesta pesquisa pertence a apenas um dono, 

que é jornalista efetivo das organizações Globo. São pessoas especializadas em futebol 

(e. g. ex-árbitros, comentaristas de jogos, ex-colunistas de jornal impresso, chefes de 

editorial de esportes, etc.), que em seus blogs opinam sobre o futebol de diferentes 

perspectivas. 

De maneira geral, os blogs do SporTV apresentam um cabeçalho com o nome do blog e 

uma foto do seu dono. Na lateral direta há uma barra com o perfil do dono, o arquivo de 
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postagens com seção de comentários organizado por cronologia reversa, uma 

ferramenta de busca no blog e uma lista de categorias e tags
27

. 

As postagens são marcadas por data, autor (nos casos estudados, o próprio dono do 

blog) e tags. Algumas postagens mesclam texto escrito com outras semioses, como 

fotos e vídeos. Já outras contam apenas com texto escrito. Isso mostra que, apesar de 

estarmos diante de um gênero de mídia digital, ainda permanece forte a influência das 

formas tradicionais de escrita do jornalismo impresso, que permitia no máximo mescla 

com imagens. As figuras 5 e 6 mostram, respectivamente, um caso de mescla de texto 

escrito com vídeos e um segundo caso com apenas texto escrito. 

                                                             
27 Do inglês, etiqueta. Seu uso foi explicado na seção 2.7. 
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Figura 5. Exemplo de mescla de texto escrito com vídeos, em uma postagem de blog. 

 



 

42 
 



 

43 
 

 

Figura 6. Exemplo de uma postagem de blog apenas com texto escrito. 

 

3.2.2. Blogs do Olé 

Os blogs do Olé também são organizados numa mesma seção virtual, intitulada Blogs. 

Aqui também isso é sinal de que os textos veiculados sob esse título são vistos como 

pertencentes ao mesmo gênero. Observe isso na figura 7. 
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Figura 7. Blogs do Olé 

 

Percebemos que dentre os blogs do Olé existe certa variedade de esportes – vemos um 

blog sobre rugby, um sobre boxe e dois sobre basquete –, mas ainda assim o futebol 

predomina. Como esporte nacional, tem espaço de proeminência em relação aos outros 

esportes. Ainda assim, no SporTV há mais blogs falando sobre outros esportes que no 

Olé.  

No Olé, a maioria dos blogs sobre futebol é organizada pelos times argentinos. Seus 

nomes seguem, em sua maioria, o mesmo esquema: _De frente + [nome do time em 

questão]. Basicamente apresentam um cabeçalho com o nome do blog, uma barra 

lateral com o nome do dono do blog sem seu perfil, links para as postagens mais 
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recentes, um arquivo de postagens, organizado em forma de cronologia reversa e uma 

ferramenta de busca. 

Analisando especificamente as postagens sobre opinião futebolística, chama a atenção a 

questão da mescla de semioses. Se nos blogs do SporTV essa mescla já é limitada 

diante das possibilidades que os blogs oferecem, nas do Olé a mescla é menor ainda. 

Não foram encontrados blogs sobre futebol nos quais ocorresse mescla de texto escrito 

com imagens, vídeos, áudios e tampouco gifs animados
28

. Trata-se de postagens como 

as da figura 8. 

                                                             
28 Do inglês Graphics Interchange Format (formato para intercâmbio de gráficos). Seu uso e 

constituição foram explicados na seção 2.7. 
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Figura 8. Exemplo de uma postagem de blog do Olé. 

 

Note-se que são blogs pouco – ou quase nada – atrativos visualmente e que em muito 

lembram as colunas de opinião esportiva dos jornais impressos. Essa diferença do Olé 

para o SporTV pode ser explicada pelo contexto de cultura
29

 (cf. Halliday & Hasan, 

1989). Ou seja, o contexto de cultura do Brasil permite a mescla, enquanto que na 

Argentina, por estar em outro contexto de cultura, há menos espaço para a mescla. 

                                                             
29 Conceito já introduzido no capítulo anterior. 
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3.2.3. Os comentários 

O contexto de cultura influencia também os comentários dos blogs. No começo da 

formação do corpus para esta pesquisa, percebi que apenas os blogs do SporTV 

apresentavam uma seção para comentários dos leitores. Os blogs futebolísticos do Olé 

só passaram a apresentar a opção de comentários para os leitores a partir do dia 5 de 

agosto de 2013. Sinal de que antes disso, naquele contexto de cultura não se via como 

estritamente necessária uma seção de comentários nos blogs em questão. Já no caso do 

SporTV, o contexto de cultura sempre favoreceu os comentários como parte integrante 

do gênero blog. A presença / ausência de comentários e o formato das postagens talvez 

apontem para uma perspectiva mais informal nos blogs do SporTV e mais formal nos 

do Olé. 

Muito embora sejam característica importante da composição estrutural do gênero, os 

comentários foram excluídos de nossa análise por não se apresentarem como terreno 

fértil para o uso de SNs complexos. Ao contrário, apresentaram características mais 

prototípicas da oralidade. Observe a figura 9. 
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Figura 9. Exemplos de comentários dos leitores. 

 

A emotividade do torcedor quase sempre vem à tona em discussões relacionadas ao 

mundo do futebol. Dessa forma é comum o uso da ironia, de palavras de baixo calão, de 

onomatopeias e de letras maiúsculas nos comentários, como exemplificado acima. Esses 

aspectos, juntamente com a ortografia, não são editados e corrigidos para a norma 

padrão da língua, como acontece, e. g., com as cartas de leitores dos jornais impressos. 

Nesse sentido, parece não haver moderação nos comentários. Até porque os 

comentários parecem ser publicados instantaneamente, pois tem registradas a data e a 

hora de publicação. A única exceção encontrada quanto à moderação dos comentários 

foi a seguinte nota, no blog Carta Bomba:  

 

Figura 10. Moderação dos comentários no blog Carta Bomba. 
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Ou seja, se pensamos que os SNs complexos contribuem para a compactação de 

informação, sendo este um traço mais presente na modalidade escrita, é de se esperar de 

fato que não sejam tão usuais nos comentários. Por isso foram excluídos desta análise, 

que utiliza apenas as postagens dos blogs. 

 

3.3. Metodologia 

Para apreender todos os aspectos já mencionados neste e no capítulo anterior – número 

de itens lexicais, encaixes – e pelos que ainda serão mencionados ao longo desta 

dissertação – posição que o termo ocupa na frase e estatuto informacional do SN –, e 

poder mensurá-los e correlacioná-los, recorremos a um tratamento de frequência, 

através de uma parte do pacote estatístico GoldVarb 2001. É evidente que não lidamos 

aqui com um caso de variação linguística, alvo originalmente visado por este pacote. 

Mas aproveitamos a ferramenta estatística naquilo que ela pode nos oferecer no sentido 

de atestar a distribuição de uso e as correlações encontradas entre os traços investigados. 

 

3.4. Hipótese 

Em estudos anteriores envolvendo as relações entre SNs e gêneros (cf. OLIVEIRA, 

2013; BASTOS, 2013; PAREDES SILVA, 2011, para citar alguns), percebemos que os 

SNs complexos mostraram-se importantes instrumentos compactadores de informação 

em gêneros da escrita das esferas jornalística e acadêmica. Mais especificamente, em 

minhas pesquisas com notícias e artigos de opinião dos jornais La Nación (Argentina) e 

El Mundo (Espanha), os dados corroboram essa hipótese. Em Oliveira (2013) foram 

encontrados 1003 SNs complexos, dos quais 63,5% estavam no gênero artigo de 

opinião. Os demais, em notícias desses dois jornais. 

Como visto anteriormente, pelo seu formato flexível, o blog de opinião esportiva é um 

gênero que, em certa medida, permite a transmutação e apropriação de outros gêneros 

secundários, tais como a notícia e o artigo de opinião. Ou seja, por um lado, se 

comparados a gêneros jornalísticos não-digitais, os digitais tendem a um maior 

imediatismo, o que os aproximaria um pouco mais da fala informal e, por conseguinte, 



 

51 
 

do uso de SNs menos complexos. Por outro lado, por trás desses blogs existe fortemente 

marcada a esfera jornalística, particularmente características opinativas, tal qual um 

artigo de opinião de jornal impresso, o que os aproximaria da escrita mais formal. 

Portanto, fica o questionamento: até que ponto o blog de opinião esportiva lança mão 

dos SNs complexos para compactar informação? Diante dessa interrogação, e baseando-

se em estudos anteriores do uso do espanhol na esfera jornalística (cf. OLIVEIRA, Op. 

Cit.), a hipótese central que se pretende verificar neste trabalho é a de que existe uma 

correlação entre a configuração dos SNs e o gênero blog de opinião esportiva. A essa 

hipótese geral, somam-se outras, secundárias: 

1. O uso de encaixes e a quantidade de itens lexicais do SN seriam fatores 

relevantes para sua complexidade. 

2. O uso dos SNs complexos seria influenciado por aspectos informacionais, como 

a Restrição do Ponto de Partida Leve (cf. CHAFE, 1984). 

3. O caráter opinativo dos blogs favoreceria o uso de SNs complexos como 

compactadores de informação, à semelhança dos artigos de opinião impressos. 

4. Nos blogs de opinião esportiva, haveria uma tendência maior ao uso de SNs 

complexos no espanhol que no português. 

5. Nos blogs de opinião esportiva, o grau de complexidade dos SNs do espanhol 

tenderia a ser maior que os do português. 

6. O uso dos SNs complexos seria influenciado pela função sintática, tendendo a 

ocorrer mais SNs complexos à direita do predicador verbal (cf. QUIRK ET AL., 

1985, apud NIV, 1992, p. 285) 

7. Os blogs pesquisados, por serem de natureza opinativa, trariam menos SNs com 

traço [+ humano] e [+ coletivo]. É de se esperar que a menção a pessoas e a 

grupos seja menor que a exposição de ideias, argumentos e opiniões. 

8. Haveria mais nominalizações nos blogs do espanhol que nos do português. 

Para testar essas hipóteses, foram coletados 412 SNs complexos presentes em 20 

postagens de blogs de dois países distintos, como já comentado anteriormente: 10 

postagens da Argentina e 10 do Brasil. Esses dois contextos de cultura distintos (cf. 
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HALLIDAY & HASAN, Op. Cit.) serão comparados para verificar se as características 

encontradas são próprias do gênero blog de opinião esportiva ou se podem estar sendo 

influenciadas por determinado contexto de cultura específico. 

Como visto no capítulo 2, este trabalho utiliza como primeiro critério para medir a 

complexidade dos SNs a quantidade de itens lexicais que cada SN apresenta. Não é o 

único critério possível, mas por tudo que foi discutido e exemplificado até então, é um 

critério válido para a análise pretendida. 

A comprovação de nossa hipótese principal permitirá verificar se os mesmos fatores do 

jornalismo impresso estariam atuando nos blogs de opinião esportiva. Em última 

instância, a discussão da configuração dos SNs e de sua complexidade poderá 

evidenciar se esses blogs estão mais próximos da fala informal que da escrita 

jornalística, sendo influenciados mormente quer pelo caráter mais interativo do gênero, 

quer pela temática do futebol. 
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4. ANÁLISE 

 

Eu quero entrar na rede 

Promover um debate 

Juntar via internet 

Um grupo de tietes de Connecticut 

(Pela Internet, Gilberto Gil) 

 

 

Este capítulo expõe os aspectos analisados dos SNs, bem como o tratamento adotado e 

as hipóteses pertinentes. Os dados foram submetidos a um estudo da distribuição e 

frequência de uso. Para isso foi utilizada parte dos recursos disponíveis no pacote do 

software GoldVarb 2001. Basicamente, utilizaram-se os recursos que viabilizaram o 

tratamento de frequência, conforme dito no capítulo anterior. A seguir, serão expostos 

os resultados encontrados. 

 

4.1. Blogs brasileiros e argentinos 

Os SNs complexos foram divididos primeiramente em dois grupos que identificam o 

jornal ao qual o blog se vincula, o país e o idioma em questão. Os grupos são: Olé 

(blogs argentinos, redigidos em língua espanhola) e SporTV (blogs brasileiros, 

redigidos em língua portuguesa). 

Conforme dito no capítulo anterior, parto de minha pesquisa de Iniciação Científica 

feita em outros gêneros da esfera jornalística
30

 da Espanha e da Argentina
31

, na qual foi 

encontrada uma quantidade significativa de SNs complexos em língua espanhola desses 

dois países, nos textos do jornal impresso. A expectativa inicial era, portanto, a de que 

os blogs em espanhol apresentassem mais SNs complexos que os em português. 

                                                             
30 Artigos de opinião e notícias. 

31 Cf. Oliveira (2013). 
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O gráfico 1 mostra a distribuição dos SNs complexos nesses dois grupos. 

 

 

Gráfico 1. Distribuição geral dos SNs Complexos (%) 

 

Percebemos que os blogs do SporTV apresentaram maior incidência de SNs complexos 

que os do Olé. Apesar de a diferença ser apenas de 13%, a hipótese foi refutada. 

 

4.2. Complexidade do SN 

Como discutido e exemplificado no capítulo anterior, estão sendo considerados dois 

aspectos para controlar a complexidade do SN: (i) quantidade de itens lexicais e (ii) 

quantidade de encaixes preposicionais e oracionais à direita do núcleo. De acordo com 

Wasow (1997), ambos os critérios – número de palavras e número de nós – tem sido 

usados com sucesso na literatura. 

Com relação à complexidade dos SNs, a hipótese testada é a de que os SNs do espanhol 

apresentem maior complexidade que os do português. Essa hipótese foi formulada 

levando em conta estudos anteriores, conforme exposto em 4.1.  

Os gráficos abaixo mostram os resultados, a partir do número de itens e do número de 

encaixes, respectivamente. 

Olé

SporTV

 56  43
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Gráfico 2. Complexidade dos SNs medida pela quantidade de itens lexicais (%) 

 

O gráfico 2 mostra que tanto no Olé quanto no SporTV, o uso de itens lexicais é bem 

semelhante. As formas dos dois gráficos parecem-se muito. Vemos que predomina em 

ambos o uso de 2 itens lexicais nos SNs, em porcentagens bem próximas – entre 40 e 

45%. Os SNs de 3 itens correspondem exatamente à mesma porcentagem do total nos 

dois grupos jornalísticos: 25%. Os de 4 itens, até certo ponto, também se apresentaram 

em quantidade considerável: pouco mais de 10% dos casos, em ambos grupos 

jornalísticos. A partir de 5 itens, há uma diferença mais visível: esses SNs com maior 

quantidade de itens lexicais passam a representar menos de 10% dos casos. Em resumo, 

no que diz respeito à quantidade de itens lexicais, os SNs dos dois grupos jornalísticos 

caracterizam-se por mostrarem baixa complexidade, predominando SNs com 2 itens 

lexicais. Nesse sentido a hipótese formulada anteriormente, de que os SNs do Olé 

fossem mais complexos, foi refutada. 

No que diz respeito aos encaixes e de acordo com o que foi comentado e exemplificado 

no capítulo 3, os SNs complexos foram inicialmente divididos em 5 grupos: 

a) SNs sem encaixe (sem SPreps ou Orações Adjetivas. Apenas casos que 

envolvem modificadores e advérbios) 

b) SN com 1 encaixe (1 SPrep ou 1 Oração Adjetiva) 
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c) SN com 2 ou + encaixes, lado a lado (ou seja, encaixes ligados ao núcleos do 

SN) 

d) 1 encaixe dentro do outro 

e) 2 ou mais encaixes, um dentro do outro 

A expectativa inicial seria encontrar encaixes mais complexos nos blogs do Olé, 

sobretudo os casos como as letras d) e e). Devido ao fato de serem encontrados poucos 

casos como estes, eles foram amalgamados e constituíram juntos um grupo que abarca 

casos de SNs com 1 ou mais encaixes, sendo um encaixe dentro do outro. 

 

Gráfico 3. Complexidade dos SNs medida pela quantidade de encaixes (%) 

 

Os resultados do gráfico 3 contrariam as expectativas, já que há mais casos de 1 encaixe 

– casos menos complexos – no Olé que no SporTV. Além disso, as colunas em verde e 

em roxo – que representam os casos mais complexos de encaixes – são um pouco mais 

altas no SporTV que no Olé. 
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Gráfico 4. Cruzamento entre quantidade de itens lexicais e de encaixes dos SNs complexos (%) 

 

O gráfico 4 mostra que esses dois critérios – quantidade de itens lexicais e de encaixes – 

são complementares para analisar a complexidade dos SNs. Repare como as colunas em 

azul escuro – que representam SNs sem encaixe – vão diminuindo conforme aumenta o 

número de itens lexicais. Os casos de 2 itens lexicais são os que apresentam a maior 

incidência de SNs sem encaixe. São casos como os exemplificados a seguir: 

(26) Parabéns [ao Futsal Brasileiro], por ter mostrado ao mundo que temos [o 

melhor Futsal]. (Final) 

(27) Entonces, [las actuales coincidencias] parecieron más forzadas que naturales. 

(El escenario previo al gol) 

Os núcleos dos SNs em questão estão em negrito. Percebemos que não há encaixes de 

SPreps e orações à direita desses núcleos. Nos casos acima, vemos apenas a presença de 

modificadores ao lado dos núcleos.  

Nos casos de 6 e 9 itens lexicais, por exemplo, não há exemplos de SNs sem encaixes. 

Essa diminuição é explicável pela cognição humana: fatores com atenção e memória 

limitam, e. g., um SN composto de um núcleo e mais 8 itens lexicais dispostos 

linearmente , à sua direita ou esquerda. Observe: 
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(28) [[O clássico], [maravilhoso], [movimentado], [disputado] e [emocionante] jogo 

[futebolístico] [dominical] [argentino]]. (exemplo próprio) 

Ocorrências como as de (28) não foram encontradas. 

O mesmo ocorre com as colunas em vermelho, que representam apenas 1 encaixe: são 

maioria em SNs de 2 itens lexicais e, à medida que aumenta a quantidade de itens 

lexicais do SN, diminuem os casos de 1 encaixe. Observe: 

(29) Na parte administrativa, a diretoria resolveu ignorar [os débitos [de 2011]] [...] 

(Guarani, a melhor história dos estaduais) 

(30) En cuanto a estilos, [el equipo [de Alfaro]] es el más sincero, […] (Pelotazo y 

segunda jugada, ¿o toque y juego por abajo?) 

Os exemplos (29) e (30) ilustram os casos de 2 itens lexicais e 1 encaixe. Os itens 

lexicais de cada um desses dois casos estão em negrito. 

As colunas em verde e em roxo – representando graus intermediários de encaixes – 

assumem desenhos que traduzem esse caráter intermediário: seus usos atingem um 

máximo ao redor de 5 itens (quantidade também intermediária de itens lexicais) e 

depois diminuem à medida que aumenta a quantidade de itens lexicais. Já as colunas em 

azul claro – que representam os encaixes mais pesados – tendem a aumentar em casos 

de SNs com mais itens lexicais. 

Os casos com um encaixe também vão diminuindo à medida que aumenta a quantidade 

de itens lexicais. 

(31) Ramón y el Tolo fueron [los dos técnicos [que más adhesión generaron en los 

últimos años en River]]. (El escenario previo al gol) 

(32) Mas muito mais do que o título não conseguido, valeu ter mostrado ao Brasil e 

ao mundo, [um Futsal [de ousadia, de velocidade, de pressão, de recuperação, de 

alegria e de condicionamento]]. (Final) 

O exemplo (31) mostra um caso em que o núcleo do SN complexo é seguido por um 

encaixe oracional. E dentro dessa oração adjetiva há outras relações de predicação, o 

que faz aumentar o número de itens lexicais do SN. Já em (32), temos também um SN 

com um único encaixe, de natureza preposicional. Porém, trata-se de um SPrep cujos 
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núcleos são compostos por processo de coordenação. Dessa forma, o número de itens 

lexicais do SN é alto. Casos como os apresentados em (31) e (32) são mais raros. 

Em contrapartida, os casos mais complexos de encaixe estão nos grupos de maior 

quantidade de itens lexicais. Os casos de 2 ou mais encaixes, um dentro do outro – 

considerados os mais complexos – aparecem mais nos grupos de 5, 7, 8 e 9 elementos. 

Nos demais grupos, foram inexistentes. Em alguns casos, essa inexistência é 

pressuposta: não teria como haver, e. g., casos de dois encaixes em SNs de apenas dois 

itens lexicais. 

Sumarizando, o gráfico 4 nos mostra que os encaixes mais complexos tendem a estar 

em SNs de mais itens lexicais, enquanto que os encaixes menos complexos tendem a vir 

em grupos com menos itens lexicais. Isso mostra a complementaridade entre esses dois 

critérios, o que comprova a 4ª hipótese apresentada neste trabalho. 

 

4.3. Função Sintática e Posição do SN 

Considerando o predicador verbal como cabeça de cada oração e principal constituinte 

do SV, separei as funções sintáticas em relação a ele. Mesclando posição e função, 

temos, assim, três grupos: 

a) Termos antepostos ao predicador verbal 

Nesse grupo, inclui-se apenas sujeito na posição canônica SVO, uma vez que não foram 

encontrados complementos verbais antepostos. 

b) Termos pospostos ao predicador verbal 

Aqui foram incluídos os sujeitos pospostos – que representam apenas 8% no conjunto 

dos termos pospostos
32

 – os predicativos e os complementos verbais na posição 

canônica SVO. 

c) Aposto 

Segundo Azeredo (2003), o aposto tem importante função em textos de natureza 

argumentativa. Segundo o autor,  

                                                             
32 Mais adiante, falaremos mais sobre os sujeitos pospostos. 
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“a utilidade discursiva dessas expressões, portanto, não está no fato de 

apontar para o mesmo referente do nome próprio – o que as tornaria 

redundantes e dispensáveis – mas no de adicionar uma informação 

relevante na situação comunicativa. A aposição vem assim em socorro de 

um complexo mecanismo referencial-interpretativo que a simples menção do 

nome próprio não é suficiente para desencadear.” (Op. Cit., p. 32) [grifos 

meus] 

 

O autor acrescenta ainda que, ao escrever um gênero do domínio jornalístico, o 

jornalista geralmente precisa passar muitas informações adicionais. Nesse sentido, o uso 

da aposição é importante “seja para promover a definição ou conceituação de 

nomenclatura técnica, seja para destacar algum dado particularmente relevante em cada 

circunstância discursiva, isto é, para contextualizá-lo” (Op. Cit., p. 35). Ademais, 

através de cada informação escolhida para aposto, o autor pode inclusive orientar sua 

argumentação para favorecer determinado ponto de vista. 

Segundo Quirk et al. (1985, apud NIV, 1992, p. 285), as informações mais pesadas – ou 

seja, com mais material lexical – tendem a vir após informações mais leves. Nesse 

sentido, a expectativa inicial era que a porção direita das sentenças fosse o lugar com 

maior incidência de usos de SNs complexos. O gráfico 5 confirma essa hipótese, 

mostrando que os SNs complexos se fazem mais presentes como termos pospostos ao 

predicador verbal das orações, tanto nos blogs do Olé como nos do SporTV. 

 

Gráfico 5. Função Sintática dos SNs complexos (%) 
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Por um lado, em textos mais opinativos – como os blogs de opinião esportiva 

pesquisados – seria de se esperar encontrar muitos casos de aposto, que contribuem para 

a argumentação do texto. Entretanto, o pouco uso de apostos que foi encontrado 

pressupõe que os leitores já estejam familiarizados com o universo dos esportes, o que 

dispensa maiores informações adicionais, sobretudo no que diz respeito a entidades 

humanas cujo reconhecimento já é esperado por parte do leitor desses blogs. Isso é um 

indício de uma rede de leitores fieis que se forma através da leitura frequente, da 

interação através dos comentários e do conhecimento acerca de informações 

consideradas pressupostas no universo do futebol. 

 

Gráfico 6. Usos de sujeitos pospostos (%) 

 

Ainda sobre as funções sintáticas dos SNs pesquisados, chama atenção a diferença 

quanto aos usos de sujeitos pospostos, nos dois grupos jornalísticos. O gráfico 5 mostra 

que nos blogs do Olé, a incidência de posposição de sujeitos é o dobro da do SporTV. 

Atribuo essa diferença às línguas em questão, ou seja, a partir dos dados analisados, o 

espanhol apresentou mais posposição do sujeito que o português. 
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Foi feito um cruzamento entre a função sintática e o peso dos SNs, medido em itens 

lexicais. O objetivo desse cruzamento foi também verificar os postulados de Quirk et al. 

(Op. Cit.) e de Wasow (1997) sobre a relação entre pesos e posições dos constituintes. 

 

Gráfico 7. Cruzamento entre função sintática e quantidade de itens lexicais dos SNs complexos (%) 

 

Vemos que o gráfico 7 corrobora a visão dos autores supracitados. Os SNs com 2 e 3 

itens lexicais – grupos mais leves – tendem a vir mais à esquerda do predicador verbal, 

enquanto que nos grupos com 4 ou mais itens lexicais – grupos mais pesados –, a 

tendência é o oposto, ou seja, os SNs virem após o predicador verbal. Repare que sequer 

foram encontrados SNs complexos de 8 e 9 itens lexicais antepostos ao predicador 

verbal.   

Levando em conta as resultados apresentados nos gráficos 5 e 7, percebemos que a 

porção que mais favorece o uso de SNs complexos é à direita do predicador verbal. A 

tendência é que termos mais à esquerda sejam menos pesados que termos mais à direita. 

Isso confirma a visão de Quirk et al. (Op. Cit.). Ademais, é também uma evidência a 

favor da importância do peso dos constituintes na escolha da ordem dos elementos, 

conforme Wasow (1997). 
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Nesse grupo, foi controlado se o SN complexo carreava uma entidade [+ humana], [- 

humana] ou [+ coletiva]. A hipótese aqui relacionada é a de que, os blogs pesquisados, 

por serem de opinião esportiva, trariam menos SNs com traço [+ humano] e [+ 

coletivo]. Como a expectativa é que um texto opinativo trabalhe no plano das ideias, 

espera-se que a menção a pessoas e a grupos seja menor que a exposição de argumentos 

e opiniões. 

Foram consideradas como SNs [+ humanos] os que se referiam a nomes de técnicos, 

jogadores, presidentes de clubes, etc. Os exemplos abaixo ilustram esse grupo. 

(33) No es raro que nos enteremos de que Diego Armando Maradona piensa que [el 

padre de su ex yerno] es un cagón […] (En boca cerrada) 

(34) [O melhor jogador do mundo] é argentino. (Desafios de Tata Martino) 

(35) E [meu amigo Arnaldo] ainda diz que a “regra é clara”; e até é, mas na 

prática... (Participação “efetiva” na jogada) 

Os exemplos (33) e (34) mostram SNs que se referem a entidades humanas, porém sem 

mencionar seus nomes. Em (33) não se diz o nome de Kun Agüero e em (34) tampouco 

se menciona o nome de Lionel Messi. Mas em (35) temos uma referência direta a 

Arnaldo Cezar Coelho, comentarista esportivo conhecido pelo bordão “A regra é clara” 

e amigo pessoal do dono do blog. Tanto casos como (33) e (34) como casos como os de 

(35) foram incluídos no grupo de entidades [+ humanas]. 

Já como SNs [- humanos] foram considerados aqueles que expressam ideias, 

argumentos, processos, etc. Veja: 

(36) […] [los dos primeros goles] son la prueba verdadera del trabajo, […] (Con 

Mostaza volvió la alegría de ver un equipo) 

(37) [O último ingrediente da crise] foi [a atuação de Adalberto Batista] [...] 

(Motivos da crise) 

Os exemplos (36) e (37) trazem casos que não se referem a entidades humanas: os gols, 

o ingrediente e a atuação do ex-dirigente do São Paulo, Adalberto Baptista. 

Por fim, foram considerados SNs [+ coletivos] aqueles que se referem a um grupo de 

pessoas. Nesse caso, incluem-se times, torcidas, comissões, diretorias e demais grupos 

humanos. 
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(38) Se jugó al fútbol de manera franca contra [el equipo de la Argentina que mejor 

lo hace de ese modo]. (Nos falta la cosa orgánica de los equipos afianzados) 

(39) Mesmo com ingressos sendo divididos igualitariamente, provavelmente [a 

torcida santista será maior nos dois jogos]. (Guarani, a melhor história dos 

estaduais) 

Os exemplos (38) e (39) referem-se, respectivamente, ao conjunto de jogadores do time 

do Newell’s e ao conjunto de torcedores do Santos. 

 

 

Gráfico 8. Traços [humano] e [coletivo] nos SNs complexos (%) 

 

O gráfico 8 mostra que a hipótese inicial foi confirmada. Nos blogs de ambos 

conglomerados jornalísticos, a tendência é que os SNs complexos tragam entidades [- 

humanas], o que favorece o trabalho no plano das ideias e a estruturação de argumentos. 

Obviamente, sabe-se que entidades [+ humanas] podem estar sendo veiculadas nesses 

textos por mecanismos outros que não através dos SNs complexos
33

. Ainda assim, a 

diferença entre as colunas em vermelho do gráfico – que representam entidades [- 

humanas] – e as demais colunas é bastante expressiva, da ordem de 50 pontos 

                                                             
33 Através, e. g., da pronominalização e da anáfora zero. 
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percentuais. Ainda que longe de tratar de verdades absolutas, essa tendência parece 

mostrar muito sobre o caráter opinativo dos blogs pesquisados. 

 

Gráfico 9. Cruzamento entre traços e função sintática dos SNs complexos (%) 

 

O gráfico 9 dá mais evidências de que estamos diante de textos mais opinativos que 

narrativos ou descritivos. Os SNs de traço [+ humano] e [+ coletivo] aparecem 

predominantemente em funções pospostas, o que significa que as entidades [+ humanas] 

e [+ coletivas] são geralmente usadas, na estrutura do SN complexo, não como 

praticantes ativos de uma ação ou desencadeadoras de um processo – característica mais 

típica da narração que da opinião –, mas sim como citadas pelos autores das postagens. 

Nesse mesmo sentido estão as entidades [- humanas]: geralmente como argumentos ou 

opiniões do autor, a tendência é que fiquem mais à direita da sentença
34

. 

 

4.5. Status Informacional 

O status informacional diz respeito ao modo como as entidades organizam-se de 

maneira hierárquica ao longo do texto. Ou seja, como elas vão sendo introduzidas, 

retomadas e excluídas. A análise do status informacional contribui para os estudos do 

                                                             
34 Sobre isso, será discutida mais adiante a questão da informatividade e do Ponto de Partida Leve (cf. 

Chafe, 1984). 
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princípio da informatividade, importante conceito da linguística funcional. “O 

princípio da informatividade focaliza o conhecimento que os interlocutores 

compartilham, ou supõe que compartilham, na interação verbal” (CUNHA, 2008, p. 

166). 

 

4.5.1. O status informacional em Chafe (1984)
35

 

Chafe (1984) analisa o status informacional na fala, de um ponto de vista cognitivo. 

Segundo o autor, a fala é composta por unidades entonacionais, que são “a sequence 

of words combined under a single, coherent intonation contour, usually preceded by a 

pause”
36

 (Op. Cit., p. 22). Geralmente, cada unidade entonacional contém cerca de cinco 

ou seis palavras e são separadas das outras unidades por uma pausa de 

aproximadamente dois segundos. O autor reconhece que, por vezes, as unidades 

entonacionais correspondem a uma oração. Grosso modo, isso nos permite pensar no 

SN como uma unidade entonacional que é passível de ser classificada de acordo com 

um dos estados cognitivos de ativação. 

As unidades entonacionais expressam informações que dizem respeito a objetos (através 

de SNs), a eventos (através de SVs) e a propriedades (através de SAdj). Cada 

informação dessas pode ser ativada na mente do ouvinte de três maneiras possíveis, que 

são chamadas por Chafe de os três estados de ativação. 

Nessa perspectiva, os conceitos ativos são aqueles que o falante acredita que estão no 

foco de consciência do ouvinte. Ou seja, são informações dadas. Os conceitos semi-

ativos são informações acessíveis, que estão na consciência periférica do ouvinte. Um 

conceito torna-se semi-ativo quando uma informação ativa é desativada. De maneira 

análoga, um conceito inativo pode tornar-se semi-ativo. Por fim, os conceitos inativos 

são conceitos novos, que não se tornam ativos por menção prévia e tampouco por 

esquemas cognitivos. Por demandarem maior esforço cognitivo por parte do ouvinte, há 

a restrição de um conceito inativo por unidade entonacional. 

                                                             
35 Embora Chafe (1984) trabalhe com língua oral, sua sistematização também pode ser aplicada à língua 

escrita. 

36 “uma sequência de palavras combinadas sob uma unidade e um contorno entonacional coerente, 

geralmente precedida por uma pausa” [tradução nossa] 
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4.5.2. O status informacional em Prince (1981) 

Já Ellen Prince (1981, p. 4) afirma que “a text is a set of instructions from a speaker to a 

hearer on how to construct a particular discourse-model”
37

. Nesse modelo, as entidades 

“may represent an individual (existent or not in the real world), a class of individuals, an 

exemplar, a substance, a concept, etc.”
38

 (PRINCE, Op. Cit.). 

Diferentemente de Chafe (Op. Cit.), a autora considera essa perspectiva textual e elenca 

três categorias informacionais para as entidades do discurso, a saber: novo, velho e 

inferível. 

Por informações novas, Prince (Op. Cit.) compreende aquelas entidades que não foram 

mencionadas no texto. As informações disponíveis são aquelas que, ainda que 

mencionadas pela primeira vez no texto, são facilmente identificáveis pelo leitor. Nesse 

grupo foram considerados os SNs que designam treinadores, jogadores, estádios e 

clubes através de nomes próprios, e ainda cargos e países. Todos eles têm em comum o 

fato de terem referência única e específica, ou seja, espera-se que essas referências 

sejam compartilhadas pelo interlocutor. A autora coloca os disponíveis como um tipo 

específico de informação nova, porque de um ponto de vista textual, não foram citadas 

anteriormente. As entidades velhas são as que já foram mencionadas no texto em algum 

momento anterior. Por fim, as informações inferíveis ficam entre as novas e as velhas. 

Ou seja, não foram mencionadas previamente – portanto, não são velhas –, mas não 

chegam ao ponto de serem novas de fato, pois são deduzíveis através de procedimentos 

lógicos ou racionais de outras entidades já velhas ou de outras inferíveis, citadas 

anteriormente. 

A divisão tripartida em Prince (1981), em relação à categorização da informação, foi 

uma novidade, sobretudo pelo fato de ser gradiente. Entretanto, é discutível que as 

informações disponíveis estejam entre as novas. Por serem identificáveis pelo leitor, é 

questionável elas estarem num mesmo grau que informações totalmente novas. Por 

                                                             
37 “o texto é um conjunto de instruções do falante para o ouvinte sobre como construir um modelo de 

discurso particular” [tradução nossa] 

38
 “um indivíduo (existente ou não no mundo real), uma classe de indivíduos, um exemplar, uma 

substância, um conceito, etc.” [tradução nossa] 
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conta disso, em Prince (1992), a autora não utiliza a categoria de disponíveis, mas por 

outro lado, há uma discussão entre o que é informação velha para o texto e para o leitor. 

Na perspectiva do texto, essas entidades enquadram-se no grupo das novas. 

 

4.5.3. Perspectiva adotada 

Este trabalho adota uma perspectiva textual, baseado em Prince (1981). Por um lado, 

não trataremos aqui de cognição como em Chafe (Op. Cit.). Entretanto, como os blogs 

são tematicamente centrados, pressupõe-se que os leitores tenham um conhecimento 

mínimo sobre o mundo do futebol e que, com isso, consigam fazer certas inferências ao 

longo do texto. 

E já que estamos trabalhando aqui com texto escrito, a nomenclatura de Prince (1981) 

foi reduzida, já que não foram encontradas, e. g., informações velhas situacionalmente. 

Da mesma forma, como estamos levando em conta o SN como um todo – e não apenas 

o núcleo –, não foi utilizada a classificação de informações novas ancoradas. Sendo 

assim, as classificações adotadas foram: informações novas, velhas, disponíveis e 

inferíveis. Observe: 
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(40)  

 

 

O SN destacado no título da postagem é considerado uma informação nova, por estar 

sendo mencionado pela primeira vez no texto. O SN [el campo rival] é inferível, a partir 

de informações já mencionadas anteriores, como partidazo, resultado, juego, 

Libertadores. Ou seja, há uma ambientação que permite ao leitor deduzir que o campo 

rival é um elemento do jogo de futebol. Já [este Boca agressivo] é uma informação 

velha, pois a referência ao time do Boca já foi feita anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

[                                                                                      

]                                                                                    
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(41)  

 

 

Em (41), o SN [Um amigo bem informado sobre as coisas do São Paulo] é considerado 

uma informação nova, pelo fato de o amigo estar sendo citado pela primeira vez no 

texto. E além disso, o amigo de Cereto não é facilmente reconhecível pelo leitor
39

. De 

maneira diferente, o SN [o volante Fabrício], apesar de estar sendo citado pela primeira 

vez no texto, tem referência única no mundo exterior e é facilmente reconhecível por 

um leitor que tenha familiaridade com o mundo do futebol. Já o SN [o ex-treinador são-

paulino] é considerado informação velha, porque se refere a Ney Franco, 

recategorizando-o pela sua profissão – ex-treinador do time do São Paulo. Por fim, o SN 

[os treinos técnicos e táticos] é considerado inferível, porque apesar de ser citado pela 

primeira vez no texto, é uma informação que é deduzível a partir do que já foi 

comentado anteriormente no texto, como, e. g., os comentários sobre treinador, sobre 

jogadores, o time do São Paulo, a menção a Éder Bastos. Dessa forma, é esperável que 

se fale sobre treinos técnicos e táticos nessa altura do texto. 

                                                             
39 Muito embora o fato de o dono do blog acrescentar que é bem informado sobre as coisas [do São 

Paulo], time que certamente o leitor conhece, de certa forma ancora a informação. Se usássemos aqui a 

nomenclatura de Prince (1981) ipsis litteris, essa seria uma informação nova ancorada. 

 

]                                                                                    [                                                                                      

]                                                                                    [                                                                                      
]                                                                                    

[                                                                                      

[                                                                                      ]                                                                                    
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A hipótese relacionada ao status informacional é a de que existam, nessa ordem, mais 

informações inferíveis, velhas e disponíveis que novas.  

 

4.5.4. Resultados 

 

Gráfico 10. Status Informacional dos SNs complexos (%) 

 

De maneira geral, a distribuição das colunas dos dois grupos jornalísticos no gráfico é 

bem semelhante. Assim como encontrado em Oliveira (Op. Cit.), SNs que carregam 

informações inferíveis são a maioria em ambos
40

. Seguidos pelos que carregam 

informações velhas. As informações totalmente novas são minoria tanto no Olé quanto 

no SporTV, representando em torno de 5% ou menos dos casos. Isso mostra que um 

texto é construído, em sua maioria, por processos de inferências feitos pelo leitor e / ou 

por informações velhas, que são retomadas de tempos em tempos ao longo do texto. Ou 

seja, dificilmente um texto sustenta-se apenas inserindo informações totalmente novas. 

Esse seria uma mecânica pouco usual, porque demandaria alto custo cognitivo por parte 

do leitor. 

                                                             
40 Esse resultado também foi encontrado Lé (2010), na análise do status informacional dos SNs no gênero 

“opinião do leitor” (ou “carta de leitor”). 
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As informações disponíveis nos casos levantados são entidades que facilmente se 

identificam por serem expressas por nomes próprios. Trata-se de nomes de jogadores, 

técnicos, equipes de futebol, etc. Nesses casos, são informações novas textualmente, 

porém já de conhecimento do leitor (velhas). 

 

Gráfico 11. Cruzamento entre Status Informacional e Função Sintática dos SNs complexos (%) 

 

Em Chafe (1984) temos estabelecido o princípio do Ponto de Partida Leve. Esse 

princípio afirma que a tendência é iniciar sentenças com informações mais “leves”, ou 

seja, com informações velhas ou disponíveis. Já as informações mais “pesadas” tendem 

a ficar para o fim da frase, como o caso das novas e inferíveis.  

Percebemos pelo gráfico 11 que as informações disponíveis tem comportamento 

sintático semelhante ao das informações velhas. Vemos que elas tendem a vir antepostas 

ao predicador verbal, o que confirma o princípio de Chafe (Op. Cit.). As inferíveis 

também confirmaram esse princípio, tendendo a vir após os predicadores verbais. O que 

causou surpresa foi o resultado das informações novas. A expectativa inicial era que 

tendessem a vir mais pospostas, assim como no caso das inferíveis. Entretanto, ainda 

que representem por volta de apenas 5% dos casos, observou-se, o contrário. 

Excetuando-se esse caso específico das informações novas
41

, esses resultados condizem 

com outros gêneros já estudados, o que revela que existe uma preocupação com as 

cargas informativas que podem apresentar mais dificuldade para o leitor. 

                                                             
41 Esses casos certamente merecem um aprofundamento em trabalho futuro. 
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4.6. Nominalizações 

As nominalizações também foram controladas neste trabalho. Funcionalmente, trata-se 

de processos que ficam entre referir e predicar. Ou seja, entre fazer alusão a um ser 

concreto ou abstrato e caracterizá-lo.  

As nominalizações geralmente estão associadas a um verbo, com o qual formam um 

par. Admitimos essa concepção de par aqui neste trabalho, porque segundo Basilio 

(1987), não há como comprovar a direcionalidade do processo de nominalização, tal 

qual a visão tradicional afirma. Ou seja, não há como precisar se os nomes são 

derivados dos verbos ou vice-versa. A autora, entretanto, baseia-se na organização da 

língua por paradigmas para propor que se pense esse fenômeno como um par nome-

verbo, como mostra a regra (42): 

(42) [ . . . N . . .] ↔ [ . . . V . . .] 

A seta dupla deixa clara a não-direcionalidade do processo. 

No que tange ao uso das nominalizações nos SNs complexos, elas são relevantes por 

três motivos: 

 

a) Preservam a estrutura argumental do verbo com o qual fazem par. Dessa 

maneira, são responsáveis por gerar SNs complexos com mais encaixes. 

Segundo Camacho (2009, p. 14), “a preservação da valência formal na nominalização 

implica a preservação correlativa do estatuto semântico derivado da grade de relações 

temáticas herdada do verbo”. Dessa forma, a cada slot aberto, as nominalizações podem 

criar nós preposicionais ou oracionais
42

 no SN e aumentar a quantidade de itens lexicais 

nele, aumentando, por conseguinte, a complexidade do SN. O que determina a 

expressão ou não dos argumentos é a semântica e a pragmática envolvidas em cada 

situação particular de uso linguístico. 

                                                             
42 Aqui estamos falando de orações adjetivas que, funcionalmente, equivalem a um modificador. 
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b) São características da modalidade escrita da língua 

De acordo com o estudo de Chafe (1982), o uso das nominalizações pode ser um 

parâmetro para diferenciar fala da escrita. Seus resultados mostraram que na escrita há 

um número muito maior de uso de nominalizações que na fala. Pesquisas recentes sobre 

essa relação (E. g., BASTOS, 2013; OLIVEIRA, 2013; PAREDES SILVA, 2011) 

mostraram que, sobretudo na escrita mais formal, as nominalizações são usadas com 

frequência. Considerando que os blogs aqui analisados pertencem à esfera jornalística, é 

de se esperar encontrar casos de SNs complexos que envolvam nominalização. 

 

c) As nominalizações tendem a compactar informação 

Chafe (Op. Cit., p. 39) afirma ainda que a integração de informação consiste em reunir o 

maior número possível de informação dentro de uma mesma unidade ideacional
43

. Na 

escrita, como a tendência é reunir bastante conteúdo num mesmo bloco, o resultado é 

um texto mais denso lexicalmente, com maior número de palavras de natureza nominal. 

E também mais propenso à expressão de ideias, como se espera num texto de natureza 

mais opinativa. Nesse sentido, as nominalizações são importantes recursos que 

promovem essa integração e, por conseguinte, tornam o texto mais compacto. 

Observemos os exemplos abaixo. 

(43)  Ramón y el Tolo fueron [los dos técnicos [que más adhesión generaron en los 

últimos años en River]. 

(44) […] no permitir que [el accionar [de dirigentes flojos de escrúpulos]] termine 

perjudicando a los clubes (Pasarella contagió a Ramón) 

(45) El ADN de este sistema fue que [el primer tiro [al arco] [de Boca]] sucedió a 

los 30 minutos […] (Nunca se intentó superar al rival, sólo contenerlo) 

Vemos que nos casos de (43) a (45) há uma gradação no que diz respeito a argumentos 

que a nominalização projeta. Em (43) adhesión não projeta argumentos. Já em (44), 

acionar projeta um argumento: o SPrep [de dirigentes flojos de escrúpulos], que diz 

                                                             
43 Idea unit, no original. 
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respeito a quem pratica o fato de accionar. E em (45), tiro projeta dois slots que são 

preenchidos pelos SPreps [al arco] e [de Boca]. Esses SPreps trazem informações sobre 

quem chuta e em que direção chuta. Observemos agora exemplos em português. 

(46) Querem que dê certo, mas [o grau [de cobrança e pressão]] será maior. 

(Desafios de Tata Martino) 

(47) Não faltam opções na Europa de grandes treinadores para comandar [a 

reformulação [do Barça]]. (Barcelona, essa fraude) 

(48) Outro ponto da discórdia foi [o “isolamento” [de Milton Cruz] [da comissão 

técnica]]. (Motivos da crise) 

Em (46), nem cobrança nem pressão projetam argumentos. Em (47), reformulação 

projeta um argumento – o SPrep [do Barça], que mostra o que vai ser o objeto da 

reformulação. E em (48), vemos que isolamento projeta quem se isola – [de Milton 

Cruz] – e de onde ele se isola – [da comissão técnica]. 

Portanto, fica clara a importância de se estudar as nominalizações: elas geram diferentes 

graus de complexidade nos SNs pelos argumentos projetados dos respectivos verbos 

com os quais fazem par. Com isso, o SN alonga-se em quantidade de itens lexicais e de 

encaixes, sobretudo em sua porção direita. 

A hipótese é que haja mais nominalizações nos blogs em espanhol. 

 

4.6.1. Distribuição geral das nominalizações 

Nos blogs pesquisados, os casos de SNs complexos que apresentam nominalizações 

foram extremamente baixos. De um total de 412 SNs, apenas 78 deles traz algum tipo 

de nominalização, o que representa apenas 19% do total dos casos. Em nível de 

comparação, em Oliveira (2013), os artigos de opinião de jornais impressos 

apresentaram na ordem de 60% de casos de SNs complexos com nominalizações. Já nas 

notícias, gênero mais informativo e bem menos opinativo que os referidos artigos, 

foram encontrados na casa de 30% de SNs complexos com nominalizações.  

Aliando essas informações à baixa complexidade dos SNs aqui encontrados (cf. seção 

4.2), percebemos que esses blogs aqui assumidos como sendo de opinião esportiva 
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diferem dos artigos de opinião de jornal impresso, no que tange ao uso dos SNs 

complexos. Apesar de também serem textos jornalísticos e opinativos, os blogs parecem 

estar entre a opinião e o jornalismo informativo e entre a fala e a escrita, porém mais 

próximos da fala que da escrita. Observe o gráfico 12: 

 

Gráfico 12. Distribuição geral das nominalizações nos SNs complexos (%) 

 

A distribuição das nominalizações entre os blogs do Olé e do SporTV está praticamente 

equilibrada. Isso nos leva a pensar que a baixa incidência de nominalizações não é 

devida a uma língua particular – português ou espanhol – ou a contextos de cultura 

diferentes. Na verdade, isso parece ser uma característica própria do gênero blog de 

opinião esportiva. Como se trata de um gênero mais instantâneo que o jornal impresso, 

o esperado é que de fato se afaste mais das características da escrita jornalística e 

opinativa prototípicas e se aproxime mais da fala coloquial – que é caracterizada pela 

incidência mais baixa de nominalizações (cf. CHAFE, 1982). 

 

4.6.2. Tipos de nominalização 

De um ponto de vista morfológico, os SNs complexos foram divididos em quatro 

grupos de nominalizações: 

a) terminadas em – ción / – sión 

Olé

SporTV

 50  49
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b) demais nominalizações 

c) derivações regressivas
44

 

d) SNs complexos sem nominalização 

A expectativa é a de que o tipo de nominalização mais produtiva, tanto no português 

como no espanhol, seja a derivação regressiva. 

 

Gráfico 13. Tipos de nominalizações nos SNs complexos (%) 

 

O gráfico 13 mostra-nos que todos os tipos de nominalização projetam poucos 

argumentos. As colunas azul, vermelha e verde são igualmente pequenas e não chegam 

a responder por sequer 10% dos casos de SNs complexos. Entretanto, vê-se que a 

coluna roxa, que representa SNs sem nominalização, é gritantemente mais alta. Como 

exposto em 4.6.1, os SNs dos blogs de opinião esportiva não tendem a apresentar 

nominalizações. 

 

4.6.3. Posição das nominalizações 

                                                             
44 As derivações regressivas são assim chamadas na literatura tradicional sobre o tema, que acredita 

direcionalidade ao seu processo de formação. Nessa perspectiva, crê-se que o verbo exista a priori e 

dele deriva-se um nome por supressão de um segmento final desse verbo. E. g. cantar → [o] canto. 

Neste trabalho, entretanto, mantenho a posição de Basilio (1987) sobre a não-direcionalidade do 

processo, acreditando que esses casos também se encaixam na fórmula (28). Apesar disso, mantenho a 

nomenclatura tradicional de derivação regressiva por falta de outra mais adequada. 
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Outro aspecto controlado foi a posição das nominalizações dentro dos SNs complexos. 

Dividiu-se em dois grupos: nominalizações no núcleo do SN e fora do núcleo do SN. 

Estando no núcleo, há maiores chances de projeção de argumentos, o que complexifica 

ainda mais o SN. Por isso, a expectativa é a de encontrar nominalizações, em sua 

maioria, nos núcleos dos SNs, tal qual foi encontrado nos dados do espanhol em 

Oliveira (2013). 

 

Gráfico 14. Posição das nominalizações nos SNs complexos (%) 

 

O gráfico 14 mostra que a posição mais produtiva para as nominalizações é o núcleo do 

SN complexo, e não a periferia direita
45

, tanto no português como no espanhol. 

 

4.6.4. Projeção de argumentos 

Por fim, esta pesquisa também se preocupou em investigar quantos argumentos as 

nominalizações projetam. Espera-se que as nominalizações tanto do português como do 

espanhol projetem um argumento, em sua maioria, como em Oliveira (Op. Cit.). 

                                                             
45 Ou seja, SPreps e Orações Adjetivas. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Olé SporTV

Núcleo do SN

Fora do

Núcleo do SN



 

79 
 

 

Gráfico 15. Projeção de argumentos das nominalizações nos SNs complexos (%) 

 

Através do gráfico 15, observa-se que mesmo em casos que envolvem nominalizações, 

a tendência é de que elas projetem apenas 1 argumento tanto no português como no 

espanhol, o que já era esperado inicialmente. Em estudos anteriores sobre a estrutura 

argumental em espanhol, fica comprovada também a preferência por um único 

argumento para o verbo
46

. Casos de nominalizações projetando 2 argumentos são bem 

raros. Isso reflete a tendência também observada em orações, de não apresentarem mais 

de um SN. 

 

4.6.5. Tipo de nominalização x Projeção de argumentos 

                                                             
46 Cf. o estudo de Ashby & Bentivoglio (1993). 
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Gráfico 16. Tipos de nominalizações e projeções de argumentos nos SNs complexos (%) 

 

O gráfico 16 mostra que as nominalizações que mais tendem a projetar argumentos são 

as derivações regressivas. A coluna vermelha é evidentemente mais alta em casos de 

projeção de 1 e 2 argumentos. Por outro lado, as nominalizações que menos tendem a 

projetar argumentos são as terminadas em – ción / – sión. Veja como a altura da coluna 

azul é mais proeminente em relação às outras, nos casos de não projeção de argumentos. 

 

4.6.6. Posição da nominalização x Projeção de argumentos 

No que diz respeito à posição e à projeção de argumentos, o esperado inicialmente era 

que as nominalizações que estivessem no núcleo do SN tendessem a projetar mais 

argumentos que as da periferia dos sintagmas. Essa expectativa foi confirmada tanto no 

português como no espanhol, conforme mostra o gráfico 17. 
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Gráfico 17. Posições das nominalizações e projeções de argumentos nos SNs complexos (%) 

 

Pelo gráfico acima, vemos que as nominalizações que estão no núcleo tendem a projetar 

mais argumentos, enquanto que de maneira complementar, as que estão fora do núcleo 

tendem a não projetar argumentos. Isso está intimamente ligado à complexidade do SN, 

porque as nominalizações que projetam argumentos contribuem para o aumentar o grau 

de complexidade do SN, seja através de mais itens lexicais, seja através de mais 

encaixes ou ainda através de ambos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, 

 porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos 

 e as revelaste aos pequeninos. 

(Mt 11, 25) 

 

 

Retomaremos aqui a hipótese principal deste trabalho e as hipóteses que foram testadas. 

Além disso, correlacionaremos os resultados encontrados ao gênero blog de opinião 

esportiva, procurando compreender e caracterizar esse gênero. 

A hipótese principal que norteou esta dissertação foi a de que poderia haver correlação 

entre as configurações dos SNs complexos e o gênero blog esportivo. De maneira geral, 

ficou evidente que esse gênero pode ser caracterizado pela baixa complexidade de seus 

SNs. A hipótese principal foi confirmada, já que tanto no Olé quanto no SporTV 

encontramos uma tendência geral a que os SNs apresentassem poucos itens lexicais. 

Ademais, também foram encontrados mais casos de um ou nenhum encaixe. 

A distribuição de SNs complexos entre o Olé e o SporTV é bem próxima. O que de 

certa maneira foi uma surpresa, pois o esperado inicialmente era que os blogs do 

espanhol tivessem mais casos de SNs complexos que os do português. Esse resultado 

nos faz descartar qualquer influência do contexto de cultura (cf. HALLIDAY & 

HASAN, 1989) sobre os usos desses SNs. Ao contrário: essa proximidade nos leva a 

crer que os usos de SNs pouco complexos são características próprias do gênero blog de 

opinião esportiva, e não do contexto cultural brasileiro ou argentino, em específico. E 

tampouco do sistema linguístico do português e do espanhol. 

Entretanto, um aspecto que se deve mencionar, e que tem a ver com o sistema das duas 

línguas, é a diferença quanto aos sujeitos pospostos. O espanhol, que se mantém mais 

fiel às propriedades do chamado parâmetro pro-drop que o português brasileiro, permite 

mais inversão livre do sujeito. 
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Os resultados também mostraram que os usos dos SNs complexos são influenciados por 

aspectos informacionais. De maneira geral, notamos uma confirmação do princípio do 

ponto de partida leve (cf. CHAFE, 1984) em ambos grupos midiáticos. Além disso, no 

que diz respeito à posição e função sintática dos SNs, foi confirmada a tendência geral 

de que o maior peso vai mais à direita da oração (cf. QUIRK ET AL.,1985, apud NIV, 

1992, p. 285; WASOW, 1997). Esses dois resultados já eram esperados nas hipóteses 

mencionadas no capítulo 3. 

Quanto às nominalizações, contrariou as expectativas o fato de elas estarem em apenas 

19% dos SNs complexos coletados. Em artigos de opinião do espanhol, a incidência 

delas é na casa de 60% (cf. OLIVEIRA, 2013). Os casos aqui encontrados estão 

distribuídos de maneira bem equivalente entre o Olé e o SporTV, o que também vai 

contra o esperado, de que nos blogs do Olé pudesse haver mais casos de nominalização 

que nos do SporTV. 

Em suma, temos o seguinte quadro: por um lado, os blogs pesquisados são gêneros do 

domínio jornalístico. Eles representam dois conglomerados midiáticos esportivos de 

bastante prestígio no Brasil e na Argentina e são escritos por jornalistas efetivos desses 

dois grupos – SporTV e Olé. Além disso, não se pode negar que nesses textos os autores 

emitam opiniões. Há o predomínio de entidades [- humanas] e as adjetivações são 

frequentes. Nas postagens, os donos dos blogs lançam ou defendem uma tese, com a 

qual os leitores concordam ou discordam, expressando-se através dos comentários. Ou 

seja, não há dúvidas de que estamos diante de uma escrita jornalística de opinião. 

Por outro lado, os resultados encontrados colocam em xeque esse caráter opinativo dos 

blogs de opinião esportiva. Se pensarmos num continuum fala-escrita, cujos dois polos 

sejam a prosa acadêmica e a díade oral, os blogs pesquisados estariam muito mais 

próximos do polo da díade oral que os artigos de opinião do jornal impresso.  

Como, de maneira geral, os blogs do Olé e do SporTV apresentam resultados bem 

equilibrados
47

, descarta-se a influência dos contextos de cultura ou dos sistemas 

linguísticos em si. Essa distância da escrita jornalística talvez se explique, portanto, pelo 

caráter mais imediato do gênero blog. Como as postagens aparecem na página do blog 

                                                             
47 Exceto, como vimos anteriormente, a questão dos usos de SNs complexos na função de sujeitos 

pospostos. 
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assim que são enviadas, e permanecem com marcas de data e hora em que foram 

postadas, estamos mais próximos da instantaneidade da díade oral que do maior 

planejamento da prosa acadêmica. Essa proximidade da fala espontânea é condizente 

com os resultados de SNs pouco complexos que foram encontrados nesta dissertação. 

Além disso, a própria temática esportiva (futebolística) parece desencadear um texto um 

pouco mais leve em sua elaboração. Tanto no Brasil quanto na Argentina, o universo do 

futebol é objeto de conversas informais, nos mais diversos círculos de amizades. Os 

blogs de opinião esportiva parecem tentar reproduzir essas práticas no universo virtual, 

no qual, apesar de autor e leitores poderem estar afastados fisicamente, se estabelecem 

relações entre autor-leitor e leitor-leitor através de textos mais próximos da fala 

informal que da escrita jornalística. Essas práticas estão de acordo com os resultados 

encontrados, no que diz respeito à proximidade com a modalidade oral de língua. 

Oxalá os assuntos aqui discutidos e os resultados encontrados sejam úteis para futuras 

pesquisas acadêmicas. E que também o ramo da educação possa usufruir deste trabalho. 

Sobretudo as práticas de ensino de português como língua materna e de espanhol como 

língua estrangeira, através dos gêneros textuais. 
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1. Exemplo de postagem de um blog do SporTV. 
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Anexo 2. Exemplo de postagem de um blog do Olé. 

 


