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                                                                                         EPÍGRAFE 

“Houve uma coisa que fez tremer as aristocracias, mais do que os 

movimentos populares; foi o jornal. (...) O jornal que tende à unidade humana, ao 

abraço comum, não era um inimigo vulgar, era uma barreira... de papel, não, mas de 

inteligências, de aspirações. (...) 

 

O verbo é a origem de todas as reformas. (...) A história é a crônica da palavra. (...) 

 

A história não é um simples quadro de acontecimentos; é mais, é o verbo feito livro. 

 

Ora, pois, a palavra, esse dom divino que fez do homem simples matéria 

organizada, um ente superior na criação, a palavra foi sempre uma reforma. 

Falada na tribuna é prodigiosa, é criadora, mas é o monólogo; escrita no livro, é ainda 

criadora, é ainda prodigiosa, mas é ainda o monólogo; esculpida no jornal, é prodigiosa 

e criadora, mas não é o monólogo, é a discussão. 

 

E o que é a discussão? 

 

A sentença de morte de todo o status quo, de todos os falsos princípios 

dominantes. Desde que uma coisa é trazida à discussão, não tem legitimidade evidente, 

e nesse caso o choque da argumentação é uma 

probabilidade de queda. 

 

Ora, a discussão, que é a feição mais especial, o cunho mais vivo do 

jornal, é o que não convém exatamente à organização desigual e sinuosa da sociedade. " 

 

Machado de Assis - A Reforma pelo jornal- Publicado originalmente em O Espelho,  

Rio de Janeiro, 23/10/1859 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àqueles que me ensinaram o pouco que aprendi. 



SANTOS, Lorena Cardoso dos. Da forma para a função: a correlação entre 

Sintagmas Nominais Complexos e Editoriais. Rio de Janeiro: UFRJ, Faculdade de 

Letras, 2015. Dissertação de Mestrado em Linguística.  

RESUMO 

 

Esta dissertação analisa o uso de Sintagmas Nominais Complexos (doravante 

SNC) em editoriais. A hipótese geral que este trabalho investiga é a de que existe 

correlação entre a configuração dos SNC e o gênero editorial. Foram considerados 

complexos aqueles sintagmas nominais que, contando com o núcleo, possuem três ou 

mais constituintes. Esta investigação correlaciona aspectos formais e funcionais, tendo 

em vista que não só o uso de modificadores, Spreps e orações encaixadas podem ser 

considerados como fator de peso (complexidade) no SN, mas também aspectos 

discursivo-funcionais, como o estatuto informacional (cf. Prince:1981, 1992). Outro 

fator que podemos analisar é a posição que o SNC ocupa na sentença, pois segundo 

Wasow (1997), estruturas pesadas tendem a vir à direita do verbo, numa posição de 

peso crescente, o que corrobora o “princípio do ponto de partida leve”, de Chafe (1987). 

O corpus foi constituído por 40 editoriais de jornal e 40 editoriais de revista, todos de 

circulação na cidade do Rio de Janeiro. Interessou-nos analisar também as diferenças e 

semelhanças existentes entre os propósitos comunicativos dos editoriais, uma vez que a 

diferença entre os usos acaba se refletindo na escolha da sequência textual predominante 

no texto – argumentativa ou expositiva-, o que, por sua vez, se relaciona com o nível de 

complexidade sintática dos grupos nominais.  Isso se deve a uma relação de mútua 

motivação, em que a estrutura (SN) influencia o discurso (materializado no gênero) da 

mesma maneira que o discurso acaba motivando a escolha e o uso da estrutura nominal. 

Por isso, à luz do funcionalismo norte-americano e das análises de Gêneros (cf. Bakhtin 

2003, Marcuschi, 2008 e Paredes Silva, 2010 e 2012), analisamos o SNC através de um 

continuum de complexidade. Os critérios para medir a complexidade dos SNC foram: 

(i) a estrutura composicional do SN, (ii) a posição desses SNC em relação ao verbo e 

(iii) aspectos discursivo-funcionais dos SNC. Os resultados mostram que o gênero 

editorial de jornal possui uma complexidade estrutural maior, ou seja, com maior 

incidência de SNC e com SNC mais pesados do que o gênero editorial de revista. 

Ademais, foi encontrada baixa incidência de nominalizações. Essas duas características 

afastam esses editoriais de uma classificação única, e nos permitem discutir sobre as 

influências que o suporte possui sobre a composição dos gêneros que veicula. 



Palavras-chave: Gêneros Textuais; Ordens de Constituintes; Peso de 

Constituinte; Uso da língua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SANTOS, Lorena Cardoso dos. Da forma para a função: a correlação entre 

Sintagmas Nominais Complexos e Editoriais. Rio de Janeiro: UFRJ, Faculdade de 

Letras, 2015. Dissertação de Mestrado em Linguística.  

ABSTRACT  

 

The present dissertation aims at analyzing the usage of Complex Noun Phrases 

(from now on abbreviatedCNP) in editorials. The main hypothesis supported is that 

there is a correlation between the configuration of the CNP and the genre “editorial”. In 

this analysis we   considered as complex the nouns that have three or more constituents, 

including the head. This investigation correlates formal and functional aspects, 

considering that not only the use of modifiers, Prepositional Phrases and embedded 

clauses can be considered as heaviness factors (complexity) in the NPbut also 

functional-discoursive aspects, such as the informational status (see Prince 1981, 1992). 

Another feature analyzed is the position of the CNP in the sentence. According to 

Wasow (1997), heavy structures tend to go on the right side of the verb, in an increasing 

position, which contributes to the veracity of the "light starting point principle" pointed 

out by Chafe (1987). The corpus is constituted by 40 newspaper editorials and 40 

magazine editorials; all of themhave been retrieved from publications that circulate in 

the city of Rio de Janeiro. The existing similarities between the communicative 

purposes found in both kinds of editorials were analyzed, once the difference in usage 

reflects upon predominant text sequences of the text-argumentative or expository-, 

which in turn is related to the level of syntactic complexity of noun groups. We sustain 

there is a mutual motivation relationship in which the structure (NP) influences 

discourse (materialized in the text type), the same way that discourse turns out to 

motivate the choice and use of the noun structure.Therefore, according to the American 

functionalism and to the Speech Genre Analysis (see Bakhtin 2003, Marcuschi, 2008 

and Paredes Silva, 2010 and 2012), CNP will be onwards analyzed through a 

complexity continuum. The criteria selected to measure complexity were: (i) the 

compositional structure of the NP, (ii) the position of the CNP in relation to the verb, 

and (iii) functional-discourse aspects of the CNP. The results found show that the 

newspaper editorial is structurally more complex. This means that CNPs are more 

frequent and heavier than the ones found in the magazine editorials.Furthermore, there 

has been found low incidence of nominalizations. These two characteristics deviate 

from the attempt of giving such editorials a single classification. At the same time it 



allows a discussion over the influence that the communicative mean has over the 

composition of the genre. 

 

Key-words: Text type; Constituent orders; Constituent heaviness; Discourse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINOPSE  

Estudo dos usos de Sintagmas Nominais 

Complexos (SNC) em editoriais de jornal e de 

revista. Relações entre formas e funções dos 

sintagmas e o gênero jornalístico em questão. 

Descrição e análise desse gênero levando em conta 

os usos dos SNC e o aparato teórico da Linguística 

Funcionalista. 
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1. INTRODUÇÃO 

A linguagem não é somente o 

instrumento da inserção justa do 

homem entre os outros; é também o 

instrumento da intervenção e da 

dialética entre cada um de nós e o 

mundo. (Carlos Franchi) 

 

    A Análise de Gêneros tem sido alvo de um crescente interesse tanto no Brasil 

quanto no exterior. O número de trabalhos na área e de sessões em congressos dedicadas ao 

assunto vem aumentando vertiginosamente, e os diversos estudos vêm demonstrando 

paulatinamente a sua relevância. O presente trabalho procura estudar o gênero Editorial 

utilizando, para tanto, exemplares de editoriais de jornal e de revista, analisando suas 

semelhanças e, principalmente, suas diferenças formais e funcionais. O estudo parte da forma 

e chega à função, e utiliza o Sintagma Nominal Complexo (doravante SNC) como um de seus 

traços definidores. A presença de SNC na composição textual de editoriais expõe um aspecto 

que desconhecemos ter sido investigado e observado a fundo nas análises linguísticas da área 

de Letras. Desta forma, nossa pesquisa poderá trazer uma contribuição nova à caracterização 

desse gênero e às discussões teóricas sobre as diferenças de uso nos dois suportes
1
 analisados.    

  É importante ressaltar que a proposta deste trabalho é diferente das propostas que 

comumente são adotadas nos estudos de gêneros. Percebe-se que em muitos casos o gênero é 

apenas o fundo onde pesquisadores vão coletar seus dados para análise. A figura
2
 é o 

fenômeno linguístico a ser estudado. Nossa proposta é trazer o gênero para a posição de 

figura, e como partimos da forma para chegarmos à função, o SNC é utilizado como um dos 

traços definidores e caracterizadores do gênero sob análise. 

 Interessou-nos analisar também as diferenças e semelhanças existentes entre os 

propósitos comunicativos dos editoriais de jornais e revistas, uma vez que a diferença entre os 

usos acaba se refletindo na escolha da sequência textual predominante no texto – 

argumentativa ou expositiva, o que, por sua vez, se relaciona com o nível de complexidade 

sintática das estruturas nominais. Isso se deve a uma relação de mútua motivação, em que a 

estrutura (SN) influencia o discurso (materializado no gênero) da mesma maneira que o 

discurso acaba motivando a escolha e o uso da estrutura nominal. 

                                                           
1
 Locais em que os gêneros são postos em circulação. Será explicado detalhadamente no capítulo 2. 

2
 Utilizando uma distinção clássica do funcionalismo americano para fins de exemplificação. (cf. Hopper 

&Thompson, 80). 
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 Este projeto vincula-se à linha de pesquisa Modelos Funcionais Baseados no Uso, que 

preconiza que as estruturas da língua devem ser estudadas levando-se em conta as situações 

comunicativas envolvidas. Com isso, é necessário estudar os fenômenos linguísticos em 

situações reais (cf. Martelotta, 2009). Desse modo, pretende-se estudar os SNC através de 

suas manifestações discursivas, materializadas, no caso, nos editoriais. 

Pretende-se, portanto, a partir de uma análise criteriosa, oferecer (i) um panorama do 

comportamento dos SNC no gênero editorial, (ii) verificar as diferenças de usos de SNC em 

editoriais de jornais e de revistas, (iii) correlacionar aspectos estruturais (formais) e funcionais 

dos SNC e (iv) discutir a contribuição destas estruturas para a caracterização de tal gênero 

 Além de contribuir para futuros trabalhos na área de Letras, esta pesquisa de caráter 

empírico poderá auxiliar também professores de Português (como língua materna ou 

estrangeira) em suas práticas pedagógicas, uma vez que após a publicação dos PCNs e OCN
3
, 

o ensino de leitura e escrita tomando por base os gêneros textuais se impôs. Poderá trazer 

ainda contribuições para profissionais da área de Comunicação.  

Considera-se complexo o SN que possui em sua constituição mais de dois itens 

lexicais, ou seja, são estruturas que possuem três ou mais constituintes. O SN complexo é um 

SN pesado, e o peso dos constituintes é medido através de aspectos formais e funcionais 

(número de itens lexicais, número de encaixes recursivos de Spreps e orações, status 

informacional veiculado, uso de nominalizações, etc). Estes SNC possuem uma alta carga 

informativa, o que pode dificultar, em alguma medida, a compreensão do leitor. Daí a 

importância de sua análise em editoriais, gênero pertencente ao domínio jornalístico. 

            O segundo capítulo desta dissertação estabelece os pressupostos teóricos do estudo, 

que são o Funcionalismo Linguístico e a Análise de Gêneros. Além disso, serão discutidas 

especificamente questões relacionadas aos gêneros do domínio jornalístico e as características 

básicas do gênero editorial e dos SNC. 

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

a hipótese geral que norteia esta pesquisa. 

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

aspectos discursivo-funcionais que foram controlados nos corpora. 

                                                           
3
 OCN sigla que significa Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2006). PCN sigla de 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1998). Documentos oficiais, emitidos pelo MEC, que definem as bases 

teóricas e metodológicas para o ensino no nível básico. 
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 O quinto capítulo, de considerações finais, retoma as hipóteses apresentadas e 

estabelece as conclusões desta dissertação. 

O último capítulo traz as referências utilizadas. Como anexos, são apresentados 

exemplos dos editoriais analisados. 

 

 

 

2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

“A linguagem é como uma pele: com ela 

eu entro em contato com os outros." (Roland 

Barthes) 

 

    Neste capítulo, apresentamos os fundamentos teóricos que norteiam esta pesquisa, 

que é vinculada a uma perspectiva funcionalista, uma vez que nos interessa estabelecer 

relações entre forma e função no gênero editorial, especificamente. O aspecto formal nos 

interessa não só quanto à estrutura formal do gênero (verificada através de características 

como a tipologia textual, por exemplo) mas também com relação à estrutura interna dos  SNC 

que  o compõem, nos quais  são analisados aspectos formais – quantidade de itens lexicais, 

nominalizações, posição e quantidade de encaixes internos ao SN – e sintático-discursivos do 

SN – status informacional e função sintática. 

 

2.1. FUNCIONALISMO 

“A língua é concebida, em primeiro lugar, como 

um instrumento de interação social entre seres humanos, 

usado com o objetivo principal de estabelecer relações 

comunicativas entre os usuários. DIK (1978, p.1 1989, p.3) 

 

O ponto inicial para funcionalistas é a visão de que a língua é, primeiramente e 

principalmente, instrumento para comunicação entre seres humanos, e esse fato é central para 

explicar por que as línguas são como elas são. (cf. BUTLER: 2005, p.2).  Para o autor, o 

conceito funcionalista de comunicação não é restrito ao sentido de informação proposicional, 

mas inclui todo o complexo conjunto dos atos de fala que tem lugar nas sociedades humanas, 

incluindo e mantendo as relações sociais. 
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 Quando nos comunicamos, em geral, não utilizamos sentenças isoladas. A 

comunicação atravessa um discurso multi proposicional, organizado em estruturas que 

reconhecemos caracterizadas como conversas, palestras, sermões, entrevistas etc., ou seja, 

Gêneros. Essas categorias retomam a importância da relação entre texto e contexto (tanto na 

fala quanto na escrita) e suas condições de produção e compreensão. (cf. BUTLER, op. cit.). 

Esta dissertação tem como ponto norteador a relação que existe 

entre estrutura sintática e função do/no discurso. VOTRE E 

NARO (1996: p. 51 e 52) afirmam que 

 

 “A linha de estudo que estamos desenvolvendo consiste de uma análise 

linguística no discurso. Dissemos “no discurso” e não “do discurso”, porque 

não estamos interessados em analisar o discurso em si, e sim utilizar o 

discurso e nele localizar os princípios e entidades que serão o fio condutor de 

nossa análise. (...) A hipótese fundamental desta proposta é que do uso da 

língua_ a comunicação na situação social_ origina-se a forma da língua, com 

as características que lhe são peculiares, inclusive diferentes graus de 

instabilidade associados a diferentes subsistemas. Isso supõe entender a 

língua como um objeto maleável, probabilístico e não determinístico.”  

           

Numa análise funcional, procura-se atentar para uma possível relação não arbitrária 

entre forma e função, além de considerar, sempre que possível, “uma motivação icônica para 

a forma linguística, o que implica admitir (em maior ou menor grau, dependendo do nível de 

radicalização), por exemplo, que a extensão ou a complexidade dos elementos de uma 

representação linguística reflete a extensão ou a complexidade de natureza conceptual”. (cf. 

MOURA NEVES: 1997, p.104). 

 

    2.1.2. Informatividade 

  

Quando falamos em informatividade não estamos nos referindo apenas ao fato de que 

textos transmitem informações. Furtado da Cunha et al. (2003, p. 43) afirmam que ela  

“manifesta-se em todos os níveis da codificação linguística e diz 

respeito ao que os interlocutores compartilham, ou supõem que 

compartilham, na interação. Do ponto de vista cognitivo, uma 

pessoa comunica-se para informar o interlocutor sobre alguma 

coisa, que pode ser algo do mundo externo, do seu próprio mundo 
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interior, ou algum tipo de manipulação que pretende exercer sobre 

esse interlocutor.” 

 

 Segundo a autora, a informatividade é um princípio que se relaciona com o 

conhecimento partilhado ou supostamente partilhado entre os interlocutores  no momento da 

interação verbal. O SN é o principal portador de informações na maioria dos gêneros. Ele é 

responsável pela manutenção e evolução do tópico discursivo do/no texto.  De acordo com 

PRINCE (1981), a informação que ele expressa- seu status informacional- se subdivide em 

informações totalmente novas (Brand New), novas ancoradas (Anchored), Inferíveis 

(Inferrable), disponíveis (Unused ) e velhas ( Evoked ). 

No texto de 1992, PRINCE complexifica e detalha a questão da informatividade, 

afirmando que as entidades (referentes) podem ser velhas/ novas na mente do ouvinte (leitor) 

ou velhas/ novas no modelo de discurso. Inclui a definitude como uma propriedade formal 

que auxilia nessa diferenciação, uma vez que entidades velhas para o ouvinte/leitor são 

tipicamente definidas, enquanto as entidades novas para o ouvinte/leitor são tipicamente 

indefinidas.   

CHAFE (1984) classifica os referentes, no que tange à informatividade, como 

inativos, ativos e semi-ativos a partir de uma concepção cognitiva de análise que leva em 

consideração o custo de ativação e de armazenamento dos referentes na mente do 

falante/ouvinte (escritor/leitor).  Desse modo, o autor propõe três estados de ativação. O 

autor afirma que os referentes (ou conceitos) ativos são aqueles que estão no foco de 

consciência do ouvinte (leitor), portanto, são informações dadas, velhas. Os referentes semi-

ativos são acessíveis, estão num nível periférico de consciência. São, portanto, inferíveis 

(textual ou conceptualmente). Os referentes inativos, por sua vez, são novos, e acabam 

demandando um maior esforço cognitivo para serem acessados. 

Em termos de ocorrência na frase, o autor propõe o princípio do ponto de partida 

leve, em que o ponto de partida, representado sintaticamente pela posição canônica de sujeito 

nas línguas SVO, geralmente é um referente dado (velho), ocasionalmente será um referente 

acessível (inferível) e raramente será um referente novo, e quando isto ocorre, é somente no 

início de uma seção de discurso maior (CHAFE: 1987, p.37). As informações novas, por sua 

vez, tendem a ocorrer à direita do verbo, que é a posição “mais pesada”, com maior carga de 

informações. 

Esse princípio dialoga com a análise que realizamos sobre os SNC, assim como 

corrobora o princípio do peso final (cf. WASOW, 1997). O autor afirma que o peso dos SNs 
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está diretamente relacionado com a posição que eles ocupam na sentença, ou seja, os SNs 

considerados pesados tendem a aparecer à direita do verbo, numa posição de peso crescente. 

WASOW (op. cit.) enumerou critérios para considerar um SN complexo (ou pesado) – 

criteria of heaviness e measures of weight- (p.85) e afirma que o peso se estabelece através da 

dominância do núcleo dentro dos SNs sobre palavras, nós, ou sintagmas, tais como dominar 

uma oração ou um SPrep. 

 

 

2.2. ANÁLISE DE GÊNEROS 

“A língua passa a integrar a vida através de 

gêneros (que a realizam); é igualmente através de 

gêneros que a vida entra na língua.” (Bakhtin). 

 

A mudança de foco nos estudos de Gêneros
4
 tende a ter seu marco definido com a 

análise sócio-discursiva bakhtiniana. Bakhtin procurou correlacionar o discurso e a interação 

entre os indivíduos. A língua em uso e suas diferentes realizações (não apenas as literárias) 

passam a ser vistas numa perspectiva dialógica. 

Bakhtin define os Gêneros Discursivos como “tipos relativamente estáveis de 

enunciados” (BAKHTIN, 2003). Gêneros discursivos apresentam regularidades, o que faz 

com que sejam reconhecidos pelos falantes, no entanto, não deixam de ser maleáveis, 

dinâmicos e plásticos, sofrendo alterações em função dos usos da língua. Para BAKHTIN (op. 

cit.), os gêneros não estão restritos à literatura ou à retórica.  

“Falamos através de determinados gêneros do discurso, isto é 

todos os nossos enunciados possuem formas relativamente estáveis 

e típicas de construção do todo.”(p. 282). 

 

  Os gêneros são situados sócio historicamente e exercem funções específicas nos 

diversos campos de atividades humanas. Falamos e escrevemos através dos gêneros no dia a 

dia. Por estarem relacionados ao tempo e ao espaço em que são produzidos, os gêneros não 

são estanques como se pensava na Antiguidade Clássica. A classificação dos gêneros é, 

portanto, maleável. 

“A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas 

porque são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade 

humana e porque em cada campo dessa atividade é integral o 

                                                           
4
 Os estudos de Gêneros voltavam seu foco inicialmente para a análise de textos literários. 
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repertório de gêneros do discurso, que cresce e se diferencia à 

medida que se desenvolve e se complexifica um determinado 

campo.” (BAKHTIN,2003,p. 262) 

 

Luiz A. Marcuschi retoma a definição bakhtiniana de gênero em suas propostas. 

Afirma que gêneros “são realizações linguísticas concretas definidas por propriedades sócio 

comunicativas” (MARCUSCHI: 2008, p.154). Para o autor, os gêneros constituem textos 

empiricamente realizados, cumprindo funções em situações comunicativas concretas. 

Portanto, sua nomeação abrange “um conjunto aberto e praticamente ilimitado de 

designações concretas determinadas pelo canal, estilo, conteúdo, composição e função”. 

(MARCUSCHI: 2008, p.154). Ainda num diálogo com Bakthin, Bazermam (2006, p.23) 

afirma que 

 

“Gêneros não são apenas formas. Gêneros são formas de vida, 

modos de ser. São frames para ação social. São ambientes para 

aprendizagem. São lugares onde o sentido é construído. Os 

gêneros moldam os pensamentos que formamos e as comunicações 

através das quais interagimos”  

 

Percebemos, portanto, que os gêneros discursivos (ou textuais) são centrais na 

definição da própria linguagem. MOTTA-ROTH et. Al. (2005, p.12) afirmam que os gêneros 

são  

 

“um fenômeno que se localiza entre a língua, o discurso e as 

estruturas sociais, possibilitando diálogos entre teóricos e 

pesquisadores de diferentes campos e, ao mesmo tempo, trazendo 

elementos conceituais viabilizadores de uma ampla revisão de todo o 

aparato teórico da linguística. O gênero, portanto, do ponto de vista 

formal (como unidade de linguagem) unifica o campo e, justamente 

por isso, os diálogos entre as várias abordagens se intensificam.” 

 

O estudo dos gêneros é, portanto, fundamental para o aparato teórico da linguística. O 

estudo de seus traços definidores, sua função e relação com o meio em que circulam, assim 

como de suas condições de produção/ recepção pode contribuir não só para futuros trabalhos 

linguísticos, mas também para auxiliar professores de Português ( como língua materna e/ou 

estrangeira) em suas práticas pedagógicas, poderá trazer ainda contribuições para  
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profissionais de diversas áreas de atuação, pois, como vimos, todos os usuários da língua se 

comunicam cotidianamente através de gêneros. 

 

2.2.1 Tipos de texto/ Sequências textuais 

 

 Além de contribuir para as definições de Gênero, MARCUSCHI (2008) também se 

deteve no estudo das sequências (ou tipos) textuais, que ele define como “construtos teóricos 

definidos por propriedades linguísticas intrínsecas”, ou seja, constituem sequências 

linguísticas (ou de enunciados) no interior dos gêneros. Diferentemente dos gêneros, sua 

nomeação é limitada, portanto, contável, e abrange aspectos sintáticos, lexicais, lógicos, 

temporais etc. PAREDES SILVA (2010, p. 485-486) entende estas sequências como 

 

“(...)estruturas disponíveis na língua, com marcas linguísticas específicas, 

identificadas principalmente com base no sistema de tempo/aspecto/modo do verbo 

e ainda na centração em determinada pessoa do discurso (1°, 2° e 3°), na tendência 

semântica a predicados de natureza mais verbal ou nominal, à ordenação 

predominantemente lógica ou cronológica, entre outros aspectos. A conjugação 

dessas propriedades nos conduz a um conjunto limitado de tipos textuais.”  

 

Para a autora, os gêneros corresponderiam a uma atualização dessas estruturas 

(potencialmente disponíveis na língua) em circunstâncias concretas de comunicação. Afirma 

ainda que a multiplicidade de gêneros de discurso ocorre devido ao caráter sócio interacional 

destes correlacionado à diversidade de situações comunicativas existentes. No entanto, afirma 

que “são até mais facilmente identificáveis pelos usuários da língua do que as 

estruturas/tipos de texto que os constituem”. (PAREDES SILVA, 2010) 

Diversos autores adotam classificações distintas para as sequências textuais. Narrativa, 

descritiva, argumentativa, explicativa e dialogal, para ADAM (2001); narrativa, descritiva, 

argumentativa e explicativa, para BRONCKART (1999) etc. Adotamos nesta dissertação a 

perspectiva de MARCUSCHI (op. cit.) e de PAREDES SILVA (1997) para a classificação 

das sequências, que, como visto também nos demais autores, se apresentam em um pequeno 

número, de cinco ou seis, se comparadas aos gêneros em que se realizam. A classificação 

adotada neste estudo pode ser verificada no quadro 1, a seguir: 
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Figura 1. Sequências textuais. 

 

Os editoriais apresentam em sua composição, predominantemente, sequências 

argumentativas e / ou expositivas. Contudo, é importante ressaltar que em todos os gêneros 

raramente ocorre uma homogeneidade tipológica, e diversos autores já apontaram, inclusive, 

questões que envolvem a superposição e a segmentação destas sequências (cf. PAREDES 

SILVA, op. cit.) nos gêneros. 

MARCUSCHI (op. cit.) menciona a heterogeneidade tipológica como sendo uma 

característica frequente nos gêneros, e afirma que os gêneros podem ser classificados, no que 

tange à sua composicionalidade, como mais ou menos híbridos. Um manual de instruções, por 

exemplo, é nitidamente menos híbrido do que uma carta pessoal. A questão fundamental que 

se estabelece, então, é a seguinte: como podemos determinar a natureza e a extensão de cada 

sequência componente de um gênero?  

Desse modo, é importante levar a cabo o estudo das sequências textuais 

empiricamente, uma vez que elas são um dos fatores utilizados como critério para a análise 

dos gêneros. Portanto, na subseção seguinte, nos detemos em apresentar algumas 

características das sequências consideradas predominantes nos editoriais analisados. 

 

2.2.1.1 A sequência Argumentativa 

 

Para BONINI (2007, p.220), “argumentar, no sentido mais elementar, é direcionar a 

atividade verbal para o convencimento do outro ou, mais especificamente, é a construção por 

um   falante de um discurso que visa modificar a visão de outro sobre determinado objeto, 

alterando assim, o seu discurso”. Conforme estudos de MARCUSCHI (2008), as sequências 

Sequências Textuais 

Narrativa 

Descritiva   

Argumentativa  

Expositiva  

Injuntiva 
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argumentativas envolvem domínios sociais da comunicação e discutem problemas sociais 

controversos. Segundo ADAM (1992 apud SOUZA E BIASI-RODRIGUES, 2007), existe   

“uma diferença fundamental  entre a argumentação e a sequência 

argumentativa. A primeira está no nível do discurso e da interação 

social e pode ser concebida como mais uma função da linguagem, 

enquanto que a segunda está no nível da organização pragmática 

da textualidade.” 

 

Adam (1992) afirma que se faz necessário considerar uma relação “dado- conclusão”, 

uma vez que existe a possibilidade de ancoragem ou refutação de argumentos. Para explicar 

esta relação, Adam (1992, p.105 apud SOUZA E BIASI-RODRIGUES, op. cit.) apresenta o 

seguinte exemplo: 

A marquesa tem as mãos doces, mas eu não a amo. 

 

 Uma relação lógica e inferencial é aplicada neste exemplo a fim de que o argumento p 

(A marquesa tem as mãos doces) leve à conclusão implícita (eu a amo).  A inferência é “Os 

homens amam as mulheres que têm as mãos doces”. Adam (op. cit.) detalha este movimento 

metonimicamente, uma vez que passa da classe (homens/mulheres) para parte desta classe 

(eu/ a marquesa). Teremos, portanto, a constatação do seguinte paradigma: 

  1. Os homens amam as mulheres que têm as mãos doces. 

  2. Ora a marquesa tem as mãos doces. 

  3. LOGO eu amo a marquesa. 

 

Para justificar o fato de a conclusão explícita “mas eu não a amo” ser diferente da que 

estava implícita, Adam (op. cit.) inclui uma “restrição”, e a regra de inferência é refutada, 

uma vez que a conclusão é o contrário do que se esperava. SOUZA E BIASI-RODRIGUES 

(op. cit.) afirmam que este exemplo é um esquema concessivo clássico, em que a proposição p 

leva ao contrário da conclusão esperada (p. 151). 

Para Adam (op. cit.), cada um dos pontos indicados no paradigma é uma macro 

proposição, e no decorrer da interação discursiva, elas podem se organizar tanto numa ordem 

progressiva como regressiva, inclusive há a possibilidade de que algumas estejam 

subentendidas (cf SOUZA E BIASI-RODRIGUES, op. cit.). Sobre a sequência argumentativa 

prototípica, ADAM (op. cit.) apresenta a seguinte estrutura: 
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SEQUÊNCIA ARGUMENTATIVA 

TESE      +      DADOS             Ancoragem             portanto                            CONCLUSÃO 

Anterior        (Premissas)        das inferências      provavelmente                        (Nova) Tese 

P. arg. 0           P. arg 1              P. arg 2              a menos que                             P. arg 3 

                                                                                   RESTRIÇÃO 

 

 

Figura 2- Protótipo da sequência argumentativa (ADAM: 1992, p.118) 

 

As macro proposições da sequência argumentativa de Adam (1992) podem ser assim 

explicadas (cf. SOUZA E BIASI-RODRIGUES: 2007, p. 153): 

a) Tese Anterior (P.arg0): é uma conclusão inicial que se pode fazer a partir das 

primeiras informações (dados) fornecidas pelo texto. De acordo com Adam (op. cit.), pode 

estar subentendida; 

b) dados (P.arg1): correspondem aos argumentos que ancoram a conclusão (P.arg3); 

c) ancoragem de referências (P. arg. 2): diz respeito aos “princípios” que dão 

sustentação aos dados. São implícitos. Segundo as autoras, Adam sugere uma aproximação 

dessa macro proposição com a noção de topos de Ducrot (1987). 

d) restrição (P. arg. 4): corresponde aos argumentos que levam à uma conclusão não-

C, oposta à conclusão que se esperava a partir da utilização das regras de inferência. 

e) conclusão (P. arg. 3): é também denominada nova tese. É a conclusão propriamente dita 

ou tese defendida pelo locutor. De acordo com Adam (op. cit.), pode vir subentendida; 

Adam (1992) afirma que esse é um esquema prototípico e a ordem dos constituintes da 

sequência argumentativa não é imutável, uma vez que há a possibilidade de a nova tese (P. 

arg. 3) aparecer no início ou no final do texto. O autor afirma ainda que, de todas as macro 

proposições apresentadas no esquema, a única que precisa estar necessariamente explícita são 

os dados (P. arg1).     

  Em suma, o que se verifica é que a estrutura da sequência argumentativa se organiza 

numa relação entre dados e conclusão (cf. SOUZA E BIASI-RODRIGUES, op. cit.), no 

entanto, sempre haverá uma possibilidade de contra argumentação, uma vez que há um jogo 

de implícitos e explícitos (inferencial) na construção do discurso.  Este jogo é construído 

tomando-se por base o interlocutor, uma vez que o que definirá se  uma determinada macro 

proposição ficará  implícita ou explícita são as crenças  sobre o conhecimento prévio do outro.  

E, por se tratar de um elemento composicional dos gêneros, as características linguístico-

funcionais da sequência argumentativa podem ser  facilmente identificadas/ reconhecidas (cf. 

PAREDES SILVA, op. cit.).       
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 Pesquisas empíricas (cf. PAREDES SILVA, op. cit.) tem demonstrado que a 

sequência argumentativa possui certas propriedades linguísticas frequentes, como, por 

exemplo, o predomínio do uso da 2º pessoa genérica, uma centração temática, sequências 

contrastivas explícitas, utilização frequente de condicionais e verbos no irrealis, entre outros.  

Estes aspectos gramaticais, sintáticos, relações lógicas, tempo verbal, etc. são prototípicos da 

sequência argumentativa, e corroboram o fato de que as macro proposições sustentadas por 

Adam (op. cit.) acabam tendo um reflexo nas estruturas linguísticas adotadas, do mesmo 

modo em que estas estruturas acabam influenciando as organizações discursivas num nível 

pragmático de análise. 

 

  2.2.1.2. A sequência Expositiva 

 Numa rápida consulta ao dicionário Aurélio on line
5
, verificamos que o verbete expor 

recebe as seguintes acepções:  

Expor: 1. Pôr à vista; 2. Manifestar, patentear; 3. Narrar; 4. Revelar; 5. Explicar; 6. 

Apresentar em exposição; 7. Fazer correr a alguém o risco de; 8. Sujeitar; 9. Abandonar 

(recém-nascidos); 10. Pôr à vista de todos; 11. Mostrar-se; 12. Descobrir-se; 13. Sujeitar-se; 

arriscar-se.  

Figura 3. Verbete Expor no dicionário Aurélio on line. 

 

Percebemos, portanto, que o ato de expor está relacionado ao campo semântico da 

explicação, do desvelamento, do tornar algo compreensível para outrem. A exposição é um 

ato comunicativo frequente em nossas relações, e, conforme afirma COSTA (2011, p.10),  

“São vários os estudos nacionais e internacionais que se têm  

debruçado sobre a estrutura e traços linguísticos do texto 

expositivo. Apesar de ser uma matéria muito discutida, ainda não 

existe consenso na literatura acerca das diferentes estruturas que 

este tipo de texto pode apresentar.”     

 

 Segundo a autora, não é possível, a priori, definir uma estrutura única para o texto 

expositivo (COSTA: 2011, p.11). Podemos identificar traços formais e funcionais recorrentes 

e prototípicos para a sequência expositiva, no entanto, somente quando a sequência se 

                                                           
5
  http://www.dicionariodoaurelio.com/ 

http://www.dicionariodoaurelio.com/
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materializa num gênero específico é que poderemos avaliá-la a fim de estabelecermos 

regularidades. 

 Na perspectiva de Meyer (1985 apud COSTA: 2011, p.12), encontramos no texto 

expositivo “uma estrutura de texto que nos permite distinguir uma relação de subordinação 

entre ideias, o que diferencia o texto de listas de palavras ou de frases”. Paredes Silva (1997, 

p.90) também ressalta que a unidade semântica da sequência expositiva é a proposição, que 

ocorre em construções sintáticas complexas (subordinação). 

Justamente por também possuir estruturas sintáticas complexas é que a sequência 

expositiva, em muitos momentos, é confundida- ou superposta – com a sequência 

argumentativa. Em ambas as sequências ocorre a utilização de “verbos em formas não 

perfectivas, com forte contingente de construções hipotéticas. Há ainda estruturas dialógicas, 

facilmente identificáveis pela alternância de participantes/pessoas do discurso envolvidas.” 

(cf. PAREDES SILVA: op. cit. p. 90). 

Esta distinção é relevante no presente estudo justamente por ser um dos critérios 

utilizados para diferenciar os editoriais de jornal – predominantemente argumentativos-, dos 

de revista - mais expositivos.    

Contudo, é importante ainda ressaltar que esta diferenciação entre as tipologias (ou 

sequências) textuais não se dá de forma abrupta; ela acontece num continuum em que as 

sequências argumentativas e expositivas se encontram lado a lado. De nossa parte, 

acreditamos que as sequências se diferenciam da seguinte maneira: 

 

 

           Argumentativas > Expositivas > Descritivas> Narrativas 

Figura 4. Continnum das tipologias (sequências) textuais. 

 

 

  Na figura 4 percebemos que a seta dupla indica a bidirecionalidade do processo. Os 

editoriais de revista, como já mencionado, são predominantemente expositivos, no entanto, 

estes editoriais apresentam um comportamento muito plástico no que tange à 

composicionalidade de suas sequências. Veremos detalhadamente no capítulo 5 que alguns 

editoriais de revistas femininas, por exemplo, rompem ainda mais com a barreira existente 

entre argumentação e exposição, chegando, em alguns casos, a ser compostos por sequências 

expressivas (cf. PAREDES SILVA, 1997). A autora afirma que esta designação é reservada a 
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“estruturas com verbo preferencialmente no presente, em predicados com verbos de opinião, 

avaliativos ou subjetivos, de um modo geral (verbos de cognição, percepção, volição, 

sentimento, por exemplo) em que predomina a primeira pessoa” (p.90). A sequência 

expressiva, nestes editoriais, acaba nos remetendo a outro continuum, que estabelece as 

fronteiras entre a oralidade e a escrita informal, muito característico também, de alguns 

gêneros web (cf. OLIVEIRA: 2014 e LIMA: 2014). 

 

 

2.2.2. Suporte 

 No ensaio que fez sobre a questão do suporte nos gêneros textuais, MARCUSCHI (op. 

cit.) afirmou que suportes são os lugares em que os gêneros são colocados para circular.  

Todo gênero possui um suporte, mas a distinção entre ambos (suporte e gênero) nem sempre é 

simples, como podemos verificar, por exemplo, no caso dos blogs (cf. Oliveira: 2014), a 

identificação do suporte e diferenciação deste para o gênero exige cuidado. 

  É importante refletir sobre como os suportes contribuem para a apresentação dos 

gêneros e se os suportes podem interferir na formação dos gêneros textuais. Marcuschi (op. 

cit., p. 2). afirma que 

“ Ele é imprescindível para que o gênero circule na sociedade e deve ter alguma 

influência na natureza do gênero suportado. Mas isto não significa que o suporte 

determine o gênero e sim que o gênero exige um suporte especial. Contudo, essa 

posição é questionável, pois há casos complexos em que o suporte determina a 

distinção que o gênero recebe. Tome-se o caso deste breve texto: 'Paulo, te amo, me 

ligue o mais rápido que puder. Te espero no fone 55 44 33 22. Verônica .'Se isto 

estiver escrito num papel colocado sobre a mesa da pessoa indicada (Paulo), pode 

ser um bilhete; se for passado pela secretária eletrônica é um recado; remetido pelos 

correios num formulário próprio, pode ser um telegrama; exposto num outdoor pode 

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

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

aspecto como um caso de coemergência, já que o gênero ocorre (surge e se 

concretiza) numa relação de fatores    combinados no contexto emergente.”  

 

 Verificamos, portanto, que o suporte está diretamente relacionado à identificação do 

gênero, uma vez que uma mesma mensagem/ conteúdo pode ser veiculada em suportes 

distintos e ser transformada, a partir da mudança no uso num gênero distinto. 
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2.2.3. O Domínio Jornalístico 

De acordo com Marcuschi (op. cit.) , o Domínio discursivo constitui muito mais uma 

“esfera da atividade humana”, no sentido bakhtiniano do termo, do que um princípio de 

classificação de textos, e indica instâncias discursivas, uma vez que “não abrange um gênero 

em particular, mas dá origem a vários deles, já que os gêneros são institucionalmente 

marcados” (MARCUSCHI: 2008,p. 154-155). 

 Marcuschi (op. cit.) afirma que, sendo esferas ou instâncias de produção discursiva ou 

de atividade humana, “esses domínios não são textos nem discursos, mas propiciam o 

surgimento de discursos bastante específicos.” (Marcuschi: 2002, p.23), como por exemplo o 

discurso jurídico, religioso e o jornalístico. Um domínio, portanto, dá origem a uma 

constelação de gêneros: 

 Domínio jornalístico: editorial, notícia/reportagem, artigo de opinião, horóscopo, carta 

de leitor, etc.; 

 Domínio acadêmico: palestra, seminário, artigo científico, abstract, dissertação etc.; 

 Domínio jurídico: petição, embargo, contestação, etc. 

 

Nesta dissertação, analisaremos o discurso jornalístico materializado nos editoriais de 

jornal e de revista. É interessante perceber, contudo, que os próprios profissionais da área 

jornalística constroem análises com relação aos gêneros que são produzidos em seu âmbito. 

Vejamos, por exemplo, este trecho do Manual de Redação da Folha (1996), sobre o chamado 

“texto jornalístico”: 

Um bom texto jornalístico depende, antes de mais nada, de clareza de raciocínio e 

domínio do idioma. Não há criatividade que possa substituir esses dois requisitos.  

Deve ser um texto claro e direto. Deve desenvolver-se por meio de encadeamentos 

lógicos. Deve ser exato e conciso. Deve estar redigido em nível intermediário, ou 

seja, utilizar-se das formas mais simples admitidas pela norma culta da língua. 

Convém que os parágrafos e frases sejam curtos e que cada frase contenha uma só 

ideia. Verbos e substantivos fortalecem o texto jornalístico, mas adjetivos e 

advérbios, sobretudo se usados com frequência, tendem a piorá-lo. 

O tom dos textos noticiosos deve ser sóbrio e descritivo. Mesmo em situações 

dramáticas ou cômicas, é essa a melhor maneira de transmitir o fato da emoção. 

Deve evitar fórmulas desgastadas pelo uso e cultivar a riqueza dos vocábulos 

acessíveis à média dos leitores. 

O autor pode e deve interpretar os fatos, estabelecer analogias e apontar 

contradições, desde que sustente sua interpretação no próprio texto. Deve abster-se 

de opinar, exceto em artigo ou crítica. 
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Segundo Adam (1997 apud Cunha 2002) as classificações dos textos que circulam na 

imprensa apresentadas nos manuais de jornalismo e em trabalhos dessa área foram feitas com 

base em critérios variados, sem ter uma teoria dos gêneros como base. Analisando o texto 

acima, percebemos que realmente não há uma distinção entre gêneros e tipos de textos, fala-se 

em evitar “formas desgastadas pelo uso”, ao mesmo tempo em que se prioriza uma 

acessibilidade ao leitor médio, afirma-se que os textos devem ser claros e diretos, com 

parágrafos e ideias que sejam curtos, no entanto, em pesquisas que vem sendo conduzidas por 

PAREDES SILVA (2008, 2012, 2014), observou-se que havia uma diferença na constituição 

dos SNs em diferentes gêneros textuais do domínio jornalístico e acadêmico, e, em alguns 

destes, a complexidade estrutural do SN foi notória, o que não condiz com um texto de “ideias 

curtas”. 

2.3. O gênero Editorial 

 

BELTRÃO (1980, p. 14), ao questionar em que consiste, realmente, a opinião, afirma 

que “se trata da função psicológica pela qual o ser humano, informado de ideias, fatos ou 

situações conflitantes, exprime a respeito seu juízo”.O editorial é o local da opinião do 

jornal, e é importante frisar que, no domínio jornalístico, a opinião é subdividida em três 

categorias específicas: a do leitor, a do jornalista
6
 e a do editor. 

             SALES (2011, p. 79), afirma que  

“(...) os editoriais, além do teor opinativo, também são utilizados 

pelas instituições periodísticas como textos de apresentação dos 

conteúdos e propósitos de um jornal ou de uma revista. Desse modo, são 

utilizados para introduzir um periódico no mercado, quando, no primeiro 

número a ser publicado, os redatores fazem uma auto apresentação do 

jornal. Sem perder a essência opinativa que pode estar implícita, expõem 

a sua linha editorialística.”  

 

O editorial é o local em que a publicação se posiciona institucional, política e 

ideologicamente. É redigido de acordo com os interesses econômicos da empresa, que deve 

procurar “manter um equilíbrio entre sua missão pública
7
 e seu objetivo mercantil” (cf. 

BELTRÃO, op. cit. p. 19). 

                                                           
6
 Ou cronista, articulista, especialista etc. Pessoa contratada ou convidada pelo jornal para escrever sobre 

determinado assunto. 
7 BELTRÃO (op. cit.) afirma que “o reconhecimento da missão pública do jornal obriga o editor a tomar a 

sério sua lealdade para com o público. Tem que dirigir esta missão conforme princípios privados” (p.45). 
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Gêneros são categorias essencialmente sócio-históricas, que estão sempre em 

mudança. A origem de um gênero é social, sempre relacionada a práticas e atividades 

interativas. Cartas são consideradas um gênero-mãe (PESSOA: 2002a apud SALES: op. cit.) 

e as cartas de redatores do século XIX, por sua vez, compõem a base genética do editorial. (cf. 

SALES, op. cit., p.69).  

As cartas são a base social de uma série de gêneros escritos da atualidade. (cf. 

PAREDES SILVA: 1988). Existem cartas com usos e propósitos extremamente variados, 

indo desde correspondências públicas às cartas pessoais, passando pelas cartas comerciais, 

administrativas e científicas. No entanto, percebe-se que algumas características se mantêm 

estáveis, fazendo com que mesmo em meio à diversidade, não haja, nestes gêneros, uma 

“desvinculação do tronco comum que os originou
8
”. 

Cartas são escritas para destinatários específicos, com propósitos específicos. 

Diferentemente da conversa, trata-se de uma interação assimétrica, dada a natureza da 

situação. Essa assimetria (cf. PAREDES SILVA: 1988, p.74), ocorre pelo fato de apenas um 

dos participantes do processo comunicativo “deter o poder”, já que é ele quem inicia a 

comunicação, propõe os temas e determina seu tempo. De acordo com a autora, as cartas 

possuem seções específicas bem definidas para as seções de contato (inicial) e despedida 

(seguida pela assinatura), e em seu núcleo ocorre uma grande flutuação (ou diversidade) 

temática. 

De modo geral, os editoriais apresentam uma estrutura organizacional interna 

recorrente, o que pode ser verificado inclusive em suas versões iniciais (cf. SALES: op. cit., p. 

77). BELTRÃO (op. cit., p. 58) afirma que dentre todos os gêneros jornalísticos, o editorial é 

o de estrutura mais rígida e simples, apresentando: 1) Título; 2) Introdução; 3) Discussão e 4) 

Conclusão. 

Em seu estudo sobre a tradição discursiva do editorial, SALES (op. cit.) afirma que é 

possível identificar dois “espaços variacionais” distintos em que o editorial se organiza sócio 

historicamente. O primeiro é o espaço variacional do século XIX, em que, a partir do gênero-

mãe carta originam-se gêneros como os artigos de fundo, artigos comunicados, artigos 

editoriais, cartas dos redatores, editoriais de apresentação, artigos de apresentação, prospectos, 

etc., que, em função das mudanças em seus usos, vão acabar culminando no editorial. (cf. 

SALES: op. cit.,p. 81). O segundo espaço variacional identificado pela autora é o espaço 

variacional atual, sobre o qual ela diz o seguinte: 

                                                                                                                                                                                     
 
8
 Expressão utilizada por SALES (op. cit. p. 76) para se referir à tradição discursiva que deu origem ao editorial. 
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Parece que hoje presenciamos uma inversão terminológica. 

Passamos de várias nomeações para um só texto a uma designação 

predominante para textos com características variadas. Há hoje uma 

utilização majoritária do termo editorial para designar textos com várias 

estratégias organizacionais a depender do suporte que os veicula. Por 

exemplo, recebem a mesma designação o texto opinativo assumido pela 

empresa jornalística, o texto de abertura da edição de uma revista, 

inclusive com fotos, e uma reportagem sobre moda (editorial de moda). 

(SALES: op. cit., p. 79)  

 

 Seguindo nos termos de SALES (op. cit.), podemos afirmar que o espaço variacional 

do editorial de que temos conhecimento hoje é plural, e essa pluralidade está intimamente 

relacionada ao suporte em que o gênero é veiculado. Nesta dissertação, nos interessou 

observar, dentre outros fatores, as diferenças e semelhanças existentes entre os propósitos 

comunicativos dos editoriais de jornal e de revista, tendo em vista que, como já visto em 

MARCUSCHI (op. cit. ) e mencionado no capítulo anterior, se uma mesma mensagem/ conteúdo 

pode ser veiculada em suportes distintos e ser transformada- a partir da mudança no uso e do propósito 

comunicativo, num gênero distinto, supõe-se que um mesmo gênero (editorial) submetido a pressões 

semelhantes num outro suporte  (revista) possa, também, se transfigurar num outro gênero. 

MARCUSCHI (op. cit.) questiona especificamente este caso relativo à diferença nítida, tanto formal 

quanto funcional, entre editoriais de jornal e de revista. 

“Caso interessante é a questão do editorial que vai variar muito 

em sua forma de conteúdo e natureza interna se for um editorial de revista 

semanal, tal como a revista Veja, por exemplo, ou um editorial de jornal 

diário como no caso da Folha de São Paulo. Sabemos que no jornal o 

editor traz a posição do jornal sobre um tema candente no dia. Mas na 

revista o editorial é uma visão geral dos temas da semana. E se formos 

observar o editorial de uma revista masculina ou de revistas científicas, 

cada vez vai ser outra coisa, ou seja, o suporte vai mudar. Será que temos 

sempre um editorial ou já temos cada vez outro gênero?” (MARCUSCHI: 

op. cit., p. 14). 

MARCUSCHI (op. cit.) relembra também que jornais diários e revistas divergem em 

alguns aspectos: 

“Em primeiro lugar, muitos gêneros são mais específicos de 

jornais diários do que revistas semanais. Deve-se ter em mente que as 

revistas semanais, quinzenais ou mensais também divergem entre si e os 

jornais são em geral diários. Assim certos gêneros que circulam com 

notícias ou fatos apenas do dia (p. ex., anúncios fúnebres e classificados) 
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pouco aparecem em revistas. Mas apenas uma análise detalhada diria se 

há diferenças específicas. O certo é que a titulação (manchetagem) em 

revistas e jornais tem diferenças notáveis. E aí entramos em aspectos que 

podem ser influenciados pela natureza do suporte.” ( MARCUSCHI: 

op.cit., p. 22) 

 A proposta que adotamos nesta dissertação é justamente a de empreender uma análise 

detalhada dos editoriais e dos SNC, e, a partir de resultados empíricos, dizer se há ou não 

diferenças específicas na realização deste gênero em ambos os suportes. MARCUSCHI (op. 

cit., p.8) afirma ainda que “suporte textual tem a ver centralmente com a ideia de um portador 

do texto, mas não no sentido de um meio de transporte ou veículo, nem como um suporte 

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

que suporta
9
”. 

Procuramos demonstrar neste trabalho, dentre outros aspectos, o grau de dinamismo 

do suporte.  E pretendemos, em algum nível, responder a um dos questionamentos que 

MARCUSCHI (op. cit. p.8) lançou: “dada sua natureza, qual a contribuição do suporte para 

o funcionamento do gênero?”. 

 

2.3.1. Percurso sócio histórico  

Conforme SALES (2011), a tradição discursiva que deu origem ao gênero conhecido 

atualmente como editorial foi um processo de mudança linguística que pode ser assim 

representado: 

carta pessoal> carta de leitores> carta do redator> editorial 

         

No curso de uma tradição discursiva, as transformações são motivadas por fatores 

linguísticos e extralinguísticos. A autora nos informa que  

“Na evolução da carta de redator para o editorial, a mudança aconteceu, 

principalmente, em termos do uso da linguagem, ou seja, a opinião crítica tornou-se 

mais equilibrada, apresentando um novo estilo e uma nova linguagem mais 

adequados aos leitores.” (SALES: op. cit., p. 69) 

 

 SALES (op. cit.)  afirma que a opinião do editor (política editorial) fundamenta-se nas 

convicções filosóficas do grupo, nas informações e relações que envolvem o tema proposto, 

nas pesquisas realizadas na área de circulação do veículo, na experiência jornalística dos 

                                                           
9 Grifo nosso. 
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chefes de redação- que compõem os conselhos editoriais e nos interesses econômicos da 

empresa. Essas características são perceptíveis pela seleção das informações, pela ênfase dada 

a algumas matérias, pelos títulos, fotografias etc. 

A autora (op. cit.) afirma que muitos destes fundamentos que embasam a produção do 

editorial são observáveis já no século XIX, como as convicções filosóficas, a princípio 

individuais e depois coletivas, e a seleção das informações. Esses traços naturalmente 

permaneceram.  

  Por outro lado, a profissionalização dos redatores, as pesquisas de circulação e os 

interesses empresariais são fatores extralinguísticos que contribuíram para as modificações.  

O Manual de Redação e Estilo do jornal O Globo (1992), publicação adotada como 

referência na escrita jornalística não somente para os profissionais da empresa, mas também 

para toda a área, possui um tópico, dentro do subcapítulo “tipos de texto” intitulado opinião, 

que segue assim: 

            O jornal diz o que pensa em seus editoriais; (grifo nosso) 

articulistas e colunistas fazem o mesmo em textos assinados, e para eles a liberdade 

de estilo é tão grande quanto a de opinar. Mas há normas para a opinião. 

              Deve-se evitar, com exceção de momentos muito especiais, o 

comentário que apenas registra pasmo, admiração ou indignação. Esses sentimentos 

– principalmente a indignação ante o interesse público ofendido – são importantes, 

mas não bastam: precisam estar apoiados em fatos e acompanhados de argumentos 

lógicos que conduzam a uma conclusão concreta. 

             As notícias do jornal são a matéria-prima natural da opinião, mas 

não a única. O artigo ou editorial realmente útil suplementa a notícia com pesquisa e 

informação adicional. Sem isso, será difícil escapar de observações superficiais e 

conclusões padronizadas. A opinião pode ser manifestada de forma leve, irônica ou 

séria, seca; mas lhe é proibido ser pomposa ou solene. Alguns textos do jornal 

parecem usar roupa esporte; outros vestem terno e gravata. O editorial está quase 

sempre no segundo caso – mas não usa fraque, beca ou toga. (pág. 34) 

 

Podemos perceber claramente que a opinião no jornal sempre está permeada pela 

orientação político-filosófico-ideológica da publicação, “o jornal diz o que pensa em seus 

editoriais”. (op. cit.), ou seja, o editorial é o espaço da opinião institucional, que está para 

além dos pontos de vista individuais dos colaboradores. É interessante observar a metáfora 

que o Manual de Redação constrói sobre a adequação linguística nos gêneros jornalísticos 

(chamados no manual de “textos do jornal”). Diz-se que alguns textos parecem usar roupa 

esporte, enquanto outros vestem terno e gravata. O manual afirma que o editorial está no 
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segundo grupo, mas que “não utiliza fraque, beca ou toga”. Ou seja, há um contínuo de 

formalidade entre os gêneros jornalísticos (sejam eles na modalidade falada ou escrita), e, por 

mais formal que o editorial possa parecer, ele não deve ser formal a ponto de ser hermético e 

dificultar a compreensão do posicionamento da publicação sobre determinado assunto. 

  

2.3.2. Classificação dos editoriais: jornal vs revista 

  

SWALES (1990) afirma que a nomenclatura/ terminologia utilizada para os gêneros 

por uma comunidade discursiva é uma fonte importante de insights, uma vez que um mesmo 

evento comunicativo pode ser identificado com mais de um nome; do mesmo modo, enquanto 

os nomes dos gêneros se mantêm, as atividades associadas com os gêneros mudam. (cf. 

HERMAIS E BIASI-RODRIGUES, 2005). É interessante observar que muitos dos editoriais 

presentes nas revistas recebem rótulos diversos, como “Da redação”, “Carta ao leitor”, “Cá 

entre nós”, etc. ao invés de serem chamados de “editorial”. 

Os editoriais de revista, mesmo guardando muitas semelhanças com os dos jornais, 

possuem características próprias em sua composição e, principalmente, em seu propósito 

dentro do suporte. Os editoriais de jornal geralmente trazem um posicionamento do jornal, (ou 

do editor / redação do jornal) com relação a determinado assunto que já foi tratado 

anteriormente ou está em pauta naquela publicação. Daí possuírem um caráter opinativo. 

Alguns editoriais de revista possuem função/ propósito diferente desta, eles resumem a 

matéria de capa da revista, ou, em alguns casos, resumem as matérias mais importantes 

daquela publicação, tendo, portanto, um caráter informativo. Vejamos os exemplos: 

 

(1) Exemplo de editorial do Jornal O Povo (29/12/2003) 

Dias melhores virão? 

                                                                                                            Sem autor 

      Numa época em que todos estão em clima de festa de fim de ano e 

esperançosos de que 2004 seja um ano melhor, a violência no Rio não dá trégua. A 

população carioca continua refém das balas perdidas. No Natal, a família de um advogado 

aposentado se confraternizava em casa quando foi surpreendida pela tragédia. Um projétil 

atingiu o advogado e por pouco não o matou. Ontem, uma criança foi alvo de balas que 

nunca se sabe de onde vêm. A pequena Dulcinéia teve a vida interrompida de modo 

estúpido, quando catava latas no Morro da Mangueira, provavelmente para ajudar no 
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sustento da família. Infelizmente, os cidadãos inocentes que vivem nas favelas são os 

maiores alvos dos confrontos entre bandidos e a polícia. Sem saber, a menina que sonhava 

em ser passista-mirim da Verde e Rosa estava no lugar errado na hora errada. Os 

responsáveis por casos como estes nunca serão punidos. Os inquéritos policiais ficarão 

esquecidos nas gavetas das delegacias. Nem mesmo estatística sobre o número de pessoas 

que perdem a vida por balas perdidas existe. Diante deste quadro desolador, só nos resta 

pedir a Deus que o novo ano que se anuncia traga dia melhores para a tão sofrida Cidade 

Maravilhosa. 

 

Trata-se de um exemplar de editorial de jornal popular, em que pudemos perceber que 

o tipo de texto utilizado é argumentativo, há uma posição (ou tese) a ser defendida, ocorre 

uma sustentação, onde os argumentos são elencados, há uma conclusão e uma avaliação. O 

texto não é assinado por um redator/ jornalista específico, ele não é assinado por ninguém, 

mas pode ser considerado como produto de todo o corpo editorial. Também não há um 

direcionamento ao leitor (caracterizado pelo uso da segunda pessoa do discurso). No editorial 

analisado o próprio título é uma pergunta que serve como base para o início da argumentação. 

É interessante também verificar que mesmo num jornal de cunho mais popular, como é o caso 

d’O Povo, o editorial é um gênero mais formal do que outros gêneros da mesma publicação, 

confirmando assim as orientações já vistas no Manual de Redação da editora Globo (op. cit.). 

Passemos agora para a análise de um exemplar de editorial de revista popular. 

(2) Exemplo de editorial da Revista Viva Mais! ( 14/09/2012) 

 Cá entre nós 

Sobre a delícia de revistar! 

      Gosto de dizer que fazer revista é “revistar”. E pra mim isso significa bater a vista 

um monte de vezes sobre um assunto. Ou seja, fazer a VIVA!  é rever, revisitar, recontar algo 

de um jeito único e quente só pra você. Toda semana buscamos temas para revistar e desse 

exercício surgem grandes surpresas. Quer um exemplo? Fomos atrás dos tradicionais 

tratamentos para celulite e descobrimos que a boa e velha endermologia, já praticada há uns 

bons seis anos com ótimos resultados, agora está com o preço super acessível em vários 

lugares do Brasil! Oba, é a nossa chance de aproveitar sem comprometer o orçamento. Quer 

outra surpresa? Em busca de máquinas e equipamentos para montar um negócio com pouco 

investimento, descobrimos que o carrinho de cachorro-quente agora foi substituído por 

máquinas de pizza express! Minipizza em eventos é o novo dogão! E tem mais: dá pra ter 
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resultado no tratamento de TPM em três meses de acupuntura, uma antiqüíssima filosofia 

havaiana tem o poder de atrair a felicidade e (ui!) o corpete sexy do momento agora é mais 

conhecido como cinturita. Legal rever tudo, né? Que tal revistar a sua vida, o seu armário e as 

suas prioridades também? Você pode se surpreender... Um beijo. 

                                                                                            Flávia Martinelli 

                                                                                            Redatora-chefe 

 

No editorial de revista analisado (Sobre a delícia de revistar! Revista VIVA! Mais, 

14/09/2012), percebemos marcas da oralidade, assim como o uso de pontuação expressiva 

(exclamações, reticências, etc.). O texto é predominantemente expositivo e tem por função/ 

propósito comunicativo resumir as matérias de destaque da edição. O uso de 2° pessoa é num 

tom de conversa, bate-papo com o leitor, inclusive a seção em que se encontra o editorial é 

nomeada “Cá entre nós”. Outra diferença deste editorial para o editorial de jornal é que o 

texto foi assinado pelo editor da revista. Quanto à complexidade das estruturas nominais- 

SNC e nominalizações, verificamos que o editorial de revista analisado possui estruturas 

menos complexas do que as do editorial de jornal - não apresentou SNs com nominalizações, 

houve poucos encaixes e nenhum SN foi modificado por oração adjetiva. 

 Uma das questões que se colocam quando fazemos uma análise comparativa entre os 

editoriais de jornal e os de revista é o estatuto de gênero do editorial de revista. No caso do 

editorial, teríamos um macro gênero com subdivisões organizadas num contínuo (Editorial de 

Jornal e Editorial de Revista)? Ou poderíamos considerar o Editorial de Revista um gênero 

novo? Se tanto a forma quanto a função do editorial de revista é distinta da do editorial de 

jornal, em que medida é possível ( se for possível) afirmar que se trata de um outro gênero?  

Os gêneros textuais têm uma função social, são criados ou caem em desuso de acordo 

com as necessidades comunicativas dos usuários em determinado momento. Como 

MARCUSCHI (op. cit.) enfatiza, são eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e 

plásticos, com isso, inovações tecnológicas acabam contribuindo para o surgimento de novos 

gêneros (a própria escrita é uma inovação tecnológica que culminou no surgimento dos 

gêneros escritos). O fato de a revista possuir uma função social distinta da do jornal nos leva a 

questionar se a intensidade do uso desse gênero (editorial) numa outra tecnologia/suporte 

(revista) acabou culminando num gênero híbrido, intermediário, novo, ou, como será 

defendido nesta dissertação, trata-se de um retorno ao uso da “carta do redator”.  
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É importante ressaltar que gêneros novos não são inovações absolutas; são criados 

ancorados em outros gêneros já existentes, conforme a transmutação dos gêneros já 

mencionada por BAKTHIN (op. cit.). O próprio editorial (de jornal) é considerado um gênero 

secundário, no sentido bakhtiniano do termo. Gêneros novos criam uma nova relação com o 

uso da linguagem. 

 Embora os gêneros não se caracterizem nem definam apenas por aspectos formais, e 

sim por aspectos sócio comunicativos e funcionais, isso não quer dizer que a forma pode ser 

desprezada. Muito pelo contrário, em muitos casos a análise da forma e da estrutura- como 

empreendemos neste trabalho analisando os SNC- ajuda a caracterizar o gênero.  

Os gêneros são muitos, fluidos e transmutáveis, com isso, o processo de descrição e/ 

ou classificação dos gêneros é uma tarefa árdua, e como MARCUSCHI (2008) afirma, não é 

possível catalogá-los todos. No entanto, quando a caracterização/ definição do gênero se faz 

necessária, como é o caso dos editoriais, é importante analisar além da forma e da estrutura os 

aspectos discursivo-funcionais, como a organização e as ações sociais envolvidas, bem como 

os atos retóricos praticados. Analisando todos estes fatores, percebemos que a classificação do 

editorial de revista como um gênero “independente” precisa de uma análise empírica vasta e 

aprofundada, uma vez que  

 

“Os gêneros não são entidades naturais como as borboletas, as pedras, os 

rios e as estrelas, mas são artefatos culturais construídos historicamente pelo ser 

humano. Não podemos defini-los por certas propriedades que lhe devam ser 

necessárias e suficientes. Assim, um gênero pode não ter uma determinada 

propriedade e ainda assim continuar sendo aquele gênero.” (MARCUSCHI: 2002, p. 

15) 

 

Se pensarmos sob a ótica de Sales (op. cit), podemos dizer que o processo de mudança 

linguística representado pelo cline carta do redator > editorial , no caso dos editoriais de 

revista, não se completou. O editorial de revista, provavelmente, está “no meio do caminho” 

neste processo de mudança. 

Outra questão interessante que se coloca é perceber que o Editorial de revista não é, 

dentre todos os gêneros que ocorrem neste suporte, o mais lido. Então por que ele é mantido? 

Qual é a importância discursivo-funcional (pragmática) deste gênero, que faz com que as 

publicações o mantenham? 
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2.4. O Sintagma Nominal Complexo e seu papel na caracterização do gênero 

Para Bathia (1997 apud Bawarshi & Reiff: 2013, p. 66), as etapas para a investigação 

de gêneros incluem, primeiramente, a identificação e contextualização do gênero; a 

identificação da comunidade que o emprega (aspectos sociais) e a “busca de padrões 

linguísticos mais usados”. Por exemplo, o estudo de como os sintagmas nominais e as 

nominalizações são empregados em diferentes gêneros. 

Os SNs elaboram aspectos centrais da informação na oração. Constroem a referência a 

entidades, fazem evoluir o próprio tema do discurso. Os gramáticos gregos já apontavam que 

“os substantivos (que representam o núcleo desses sintagmas) são o fundamento do texto, , 

pois não se pode construir um texto sem utilizar essa classe”. (CASTILHO: 2010, p.455). 

 Os gêneros jornalísticos opinativos como o editorial, o artigo de opinião e, até certo 

ponto, as crônicas, são terreno particularmente fértil para o estudo dos SNC. (cf. PAREDES 

SILVA, 2008, 2012). É através dos SNs que se constroem os referentes no discurso. (cf. Koch 

1999, Marcuschi 1998, 1999, 2000, Koch & Marcuschi 1998, entre outros). 

CASTILHO (2010, p.453) define que o SN é “uma construção sintática que tem por 

núcleo um substantivo ou um pronome”. Teríamos, portanto, uma estrutura como a que segue: 

 

SN = (Especificadores) + Núcleo + (Complementadores) 

Figura 5. Estrutura do SN 

           

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, Sintagmas Preposicionais com função de 

complemento nominal, de adjunto adnominal ou de sentenças relativas. 

Em nossa perspectiva, um SNC é aquele que traz mais elementos do que o 

determinante e o núcleo, ou seja, são SNs compostos por três ou mais itens.  Desse modo, 

construções do tipo [Det N], [N Mod], [N SPrep] ou [N Or] não foram consideradas 

complexas nesta pesquisa. Podemos perceber que existem variados graus de complexidade 

nos SNs. Observe os exemplos abaixo: 

(3) que sofreu [um transplante de coração] recentemente (Jornal Extra) 
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     (4) O Comitê Olímpico Brasileiro pode relatar [uma experiência bem sucedida [de 

seriedade e competência [na organização e manutenção ordeira [ de grandes eventos 

desportivos]]]](J.B) 

      (5) Quem for sagrado nas urnas terá que descobrir, em algum lugar que não foi 

convincentemente revelado nos discursos eleitoreiros, [a firmeza e a competência 

indispensáveis ao enfrentamento do mais longo e mais dramático processo de 

desmoralização da força e da autoridade policiais.] (J.B) 

(6) A identificação de americanos que chegam ao Brasil vem gerando polêmica (...) 

(O Povo)      

Os exemplos anteriores ilustram que há crescentes níveis de complexidade nos SNC,  

indo desde um grau menor, como em 3, em que vemos um [ Det +Núcleo+ Sprep] até casos 

com maior complexidade, com orações adjetivas restritivas funcionando como último 

elemento modificador do sintagma (6) ou com nominalizações projetando uma grade 

argumental extensa , com muitos Spreps (4) e (5). 

WASOW (1997) afirma que os encaixes que envolvem SPreps e orações adjetivas 

contribuem ainda mais para aumentar a complexidade dos SNs. Após observarmos os 

exemplos, percebemos que a presença de um ou vários nós preposicionais eleva a 

complexidade do SN. Sobretudo se esses nós estão um dentro do outro, como nos exemplos 

(4) e (5), no entanto, não podemos excluir da análise a verificação do número de itens 

lexicais, uma vez que a extensão do SN também aumenta a complexidade estrutural, 

especialmente nos casos em que o SN se encontra à direita do verbo, corroborando o princípio 

do sujeito como ponto de partida leve de CHAFE (1987). 

É importante esclarecer que, para a medida de complexidade do SN, as orações 

adjetivas restritivas estão sendo consideradas como um único componente do SN (como um 

único nó), uma vez que elas também funcionam como modificadoras do núcleo sintagmático. 

Em suma, o SNC é um SN pesado. O peso dos constituintes (cf. WASOW, op. cit.) 

pode ser medido através da densidade lexical (número de itens) e do número de encaixes 

recursivos (Spreps e orações). Estes SNC trazem uma alta carga informativa, que também 

pode ser tomada como medida de peso, o que pode dificultar, em alguma medida, a 

compreensão do leitor. Enumerando os critérios para aferição do peso do SN, concluímos que, 

para ser pesado, um constituinte precisa, obrigatoriamente, atender a pelo menos um dos 

critérios abaixo: 

 Dominar uma sentença (oração). 
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 Dominar um Sprep. 

 Existir coordenação entre elementos ou algum modificador. 

 Possuir um número elevado de constituintes lexicais. 

  Carregar informações que demandem um maior custo de ativação e de 

armazenamento dos referentes na mente do falante/ouvinte (escritor/leitor).  

 

As nominalizações presentes nestes SNC também merecem a nossa atenção quando 

tratamos de complexidade estrutural, uma vez que são nomes valenciais, ou seja, possuem 

uma grade argumental a ser preenchida (Cf. CAMACHO: 2009), com isso, podem projetar 

argumentos, o que favorece a ocorrência de SNs  longos (complexos)  na cadeia discursiva;  

possuem também  uma alta carga informacional, uma vez que são uma estratégia utilizada 

para integrar (condensar) informações, além de serem próprios da escrita mais planejada, 

especialmente em textos mais formais (cf. CHAFE: 1987). 

 

3. METODOLOGIA E CORPUS 

“Uma parte de mim é só vertigem: outra 

parte, linguagem” (Ferreira Gullar). 

 

 Conforme visto no capítulo anterior, este estudo faz uma análise comparativa quanto à 

forma, no sentido da composicionalidade (cf. BAKHTIN, 2003), e a função- no sentido de 

propósito comunicativo- dos editoriais, e toma o Sintagma Nominal Complexo como um dos 

traços definidores e caracterizadores do gênero. De acordo com SALES (2011, p.66),  

“Com a tendência telegráfico-informativa do jornalismo, o editorial 

passou a ocupar um lugar específico na página e, ao invés de várias 

nomeações para um só texto, hoje há a utilização desse rótulo para textos 

com diferentes nuances, a depender do suporte que os veicula”.  

 

Observando as claras diferenças existentes entre os editoriais de jornal e os editoriais 

de revista, podemos pensar, a princípio, num continuum que se organiza com gêneros que se 

diferenciam nos seus usos não só quanto à forma, mas, principalmente, quanto a suas funções. 

No entanto, todos continuam recebendo o rótulo editorial.  SALES (op. cit., p.23) afirma que 

isso significa dizer que, “assim como as línguas, as tradições discursivas dispõem de espaços 

para variação e para a mudança nos eixos sincrônico e diacrônico, sem perder o tronco 

comum que determina o seu pertencimento a uma dada linhagem de textos.”. Tomar o SNC 
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como um dos parâmetros para a análise dos editoriais é, sobretudo, uma abordagem que 

prioriza uma descrição mais processual
10

 do gênero. Por exemplo, o uso de SNC estaria 

atrelado ao fato de os editoriais de jornal geralmente serem mais formais, mais densos, mais 

argumentativos etc. 

Desse modo, este capítulo levanta algumas discussões fundamentais para este trabalho, 

além de estabelecer as bases da análise desta dissertação. 

 

3.1.  Editoriais Estudados              

Para este estudo, foi constituído um corpus composto por 40 editoriais de jornal e 40 

editoriais de revista, todos de circulação na cidade do Rio de Janeiro.  A princípio, dividimos 

os editoriais em dois grandes grupos: 

1. Editorial I – Jornal 

2. Editorial II- Revista  

 

Os editoriais de jornais analisados pertencem à amostra PEUL
11

 e foram extraídos dos 

jornais O Globo, Jornal do Brasil, O Povo e Extra. Procuramos, desse modo, analisar 

editoriais de jornais que possuem públicos- alvo bem distintos, para que não haja um 

resultado enviesado. Quanto aos editoriais de revistas, foi necessário, por questões 

metodológicas, subdividi-los em dois grupos menores, um composto por (1) “revistas 

femininas” e outro por (2) “revistas de análise” (ou de temática mais geral). Foram utilizados 

para esta dissertação os editoriais das revistas Veja e Revista O Globo, como representantes 

do grupo (2), e as revistas Ana Maria, Viva Mais! E Glamour, como representantes do grupo 

(1), totalizando, também, 40 editoriais de revista. Procuramos, assim, equilibrar a amostra. 

Observe os quadros a seguir: 

EDITORIAIS DE JORNAL 

Veículo de 

Comunicação 

Título Data 

Extra Sem título 30/12/2003 

Extra Sem título 01/01/2004 

                                                           
10 Processual partindo-se do pressuposto de que, por também adotarmos critérios formais, estamos analisando, 

sobretudo, o processo de composição da sequência textual predominante no texto, que, por sua vez, ao unir-se 

aos diferentes propósitos comunicativos existentes nas relações humanas, acabará materializada em um gênero 

específico. 

 
11

 PEUL- Programa de Estudos sobre os Usos da Língua, localizado na Faculdade de Letras da UFRJ. 
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Extra Sem título 02/01/2004 

Extra Sem título 04/01/2004 

Extra Sem título 05/01/2004 

Extra Sem título 06/01/2004 

Extra Sem título 07/01/2004 

Extra Sem título 08/01/2004 

Extra Sem título 09/01/2004 

Extra Sem título 10/01/2004 

JB Boa vontade 01/11/2002 

JB Mercado paralelo 01/11/2002 

JB O inimigo  nº 1 01/11/2002 

JB Conselho da paz 02/06/2003 

JB Viés do passado 02/06/2003 

JB Coragem para 

mudar 

03/06/2003 

JB Função política 03/06/2003 

JB Visão realista 03/06/2003 

JB Os cinco desafios 05/10/2002 

JB Contra o pecado 07/06/2003 

O Globo Discurso revisto 01/10/2002 

O Globo Austeridade 01/11/2002 

O Globo Modernização 02/11/2002 

O Globo Sem drama 03/11/2003 

O Globo Sharom sozinho 03/11/2003 

O Globo Contra o medo 04/10/2002 

O Globo Dar exemplo 04/10/2002 

O Globo Clima favorável 16/01/2003 

O Globo Todos iguais 16/01/2003 

O Globo Base legal 17/01/2003 

O Povo Em pauta 

novamente 

01/12/2003 

O Povo Pedidos de Ano 

Novo 

02/01/2004 
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O Povo Férias reduzidas 03/01/2004 

O Povo Problemas antigos 04/01/2004 

O Povo Enxugando gelo 05/01/2004 

O Povo Feriado 

prolongadíssimo 

06/01/2004 

O Povo Ninguém quer ser 

professor 

08/01/2004 

O Povo Faca de dois 

gumes 

09/01/2004 

O Povo Poder paralelo 11/01/2004 

O Povo O mapa da mina 12/01/2004 
 

 

Quadro 1. Distribuição geral dos editoriais de jornal no corpus 

 

 

EDITORIAIS DE REVISTA 

Veículo de 

Comunicação 

Título Data 

Ana Maria Caminhada, pilates, 

dança... 

11/01/2013 

Ana Maria Servir bem é nossa 

missão 

22/02/2013 

Ana Maria A vida é a arte de 

recomeçar 

22/03/2013 

Ana Maria Satisfação acima de 

tudo 

29/06/2012 

Malu Caminho de 

superação 

10/01/2013 

Malu Mais amor, menos 

amargura, combinado. 

12/09/2013 

Malu Abra seu coração 

pra gente 

14/03/2013 

Malu Gente como a gente 14/11/2013 

Malu Aqui você deita, 16/08/2012 
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rola, sonha e ri 

Malu Temporada de 

férias 

17/01/2013 

O Globo Tudo é festa 08/09/2013 

O Globo Antropologia da 

imagem 

04/11/2012 

O Globo O que é que o tatu 

tem 

14/10/2012 

O Globo Forma e conteúdo 05/05/2013 

O Globo Mudança de hábito 07/07/2013 

O Globo Um pedacinho do 

Japão 

16/09/2012 

O Globo O peso de ser 

jurado 

21/04/2013 

O Globo Na estrada 21/07/2013 

O Globo Você tem sede que 21/10/2012 

O Globo Tem que rir 26/08/2013 

Glamour Com emoção ou 

sem 

Emoção 

Janeiro de 2013 

Glamour  

BBB: Big Blogger 

Brasil 

Julho de 2013 

Glamour O que a gente 

aprendeu fazendo esta 

edição... 

Novembro de 2013 

Glamour A dor e a delícia de 

ser o que é 

Setembro de 2012 

Glamour 5 segredinhos da 

dieta- ou melhor- 5 dicas 

preciosas para você não jacar! 

Maio de 2014 

Glamour Happy B’day 

Mônica Salgado! 

Outubro de 2014 

Glamour # Projeto Setembro de 2014 
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casamento: vamos aos 

resultados! Parte 2 

Glamour Pré-estreia com 

Glamour, pipoca, drinks e 

"Lucy"! 

Agosto de 2014 

Glamour Com vocês nossa 

#instasérie na integra, 

completíssima. 

Abril de 2014 

Glamour 2014 começou... e as 

glamourosas colocam em 

ação suas resoluções de ano 

novo 

Março de 2014 

VEJA O PAC funciona. 

Em Cuba 

05/02/2014 

VEJA Choque com a 

barbárie 

12/02/2014 

VEJA Só desmentidos é 

pouco 

19/12/2012 

VEJA A república da 

periferia 

29/01/2014 

VEJA À espera de ajuda 16/04/2014 

VEJA A falta que faz um 

líder 

20/08/2014 

VEJA Tensão na reta final 24/09/2014 

VEJA Eleição em rito 

sumário 

03/09/2014 

VEJA 50 anos depois 26/03/2014 

VEJA O que o senhor tem 

a esconder? 

09/04/2014 

Quadro 2. Distribuição geral dos editoriais de revista no corpus 

       

Embora haja uma distância temporal entre as datas de publicação dos editoriais de 

jornal e de revista, esta distância não compromete a análise aqui empreendida, uma vez que, 

por se tratar de dados oriundos da modalidade escrita da língua  em uso no discurso 
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jornalístico, as diferenças linguísticas que poderiam surgir oriundas de um processo de 

variação ou de mudança demorariam a ser implementadas, tendo em vista o fato de o discurso 

jornalístico ser monitorado e tradicionalmente conservador no que se refere a alguns de seus 

gêneros, dentre eles o editorial
12

. 

 

3.1.1 Editoriais de Jornal  

O jornal é a verdadeira forma de república do 

pensamento. É a locomotiva intelectual em viagens 

para mundos desconhecidos, é a literatura comum, 

universal, democrática, reproduzida todos os dias, 

levando a si a frescura das ideias e jogo das 

convicções.  

(Machado de Assis in O jornal e o livro) 

   

Ao analisarmos os editoriais de jornal disponíveis no corpus do projeto PEUL, 

pudemos perceber que os jornais O Globo e Jornal do Brasil
13

 são aparentemente voltados 

para um público-alvo com poder aquisitivo maior, cujos interesses, teoricamente, estão além 

dos regionais, portanto, os assuntos abordados nos editoriais destas publicações versam, em 

sua grande maioria, sobre política, economia e questões nacionais e internacionais 

consideradas de relevância para a sociedade. Os jornais O Povo e Extra, por serem jornais 

destinados a um público-alvo com poder aquisitivo menor (o que pode ser verificado pela 

diferença de preço entre estes jornais e os anteriores), também tratam de questões sobre 

política e economia, mas, geralmente, se restringem ao âmbito regional ou nacional.  

         É importante ressaltar que em alguns casos as datas de publicação do editorial se 

repetem
14

. Sabendo que geralmente é publicado apenas um editorial por edição, existem duas 

hipóteses para explicar esta duplicidade: a primeira se relaciona ao fato de que, em caso de 

necessidade, as publicações fazem uma segunda tiragem (ou segunda edição) do jornal num 

mesmo dia, o que justificaria dois editoriais distintos com a mesma data. A segunda hipótese 

é a de que se tratou apenas de um erro material no momento em que os corpora foram 

digitalizados. De nossa parte, optamos por manter a mesma identificação do editorial, de 

acordo com o banco de dados.  

                                                           
12

 Veremos nesta dissertação que o editorial veiculado em algumas revistas foge desta generalização, chegando, 

em alguns momentos, a tangenciar as fronteiras entre a fala e a escrita em diversos graus de formalidade. 
13 O Jornal do Brasil, um dos mais antigos do país- que teve a sua primeira edição impressa em 1891- se tornou 

exclusivamente digital em 01/09/2010. 
14 Alguns dados do O Globo e Jornal do Brasil, conforme quadro 1. 
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Com relação à política editorial dos jornais analisados, percebemos que as diferenças 

entre jornais de cunho mais popular e os jornais tradicionais são perceptíveis não só em suas 

notícias (cf. SANTOS, 2012 e 2013), mas também, e principalmente, em seus editoriais. O 

estudo dos SNC, como já mencionado no capítulo 2, vai de encontro a algumas das normas 

sugeridas nos manuais de redação, como objetividade, imparcialidade, uso de formas curtas 

etc., e este fenômeno é observável tanto nos jornais de referência como nos populares. 

Sobre os jornais populares é interessante observar que estes são considerados um 

fenômeno recente do mercado editorial. OLIVEIRA (2009.p. 8) afirma que 

“Jornais populares se tornaram um fenômeno nos últimos 

quinze anos no mercado editorial brasileiro, acompanhando uma 

tendência mundial de lançamento de jornais compactos. Com 

preços baixos, planejamento gráfico atraente, linguagem acessível 

e anúncios de produtos e serviços voltados ao público de baixa 

renda, estes periódicos conquistaram novas audiências, que até 

então não tinham acesso nem o hábito de leitura de publicações 

diárias. Para se ter ideia da expansão sofrida por este mercado, 

alguns dos jornais voltados ao consumidor de menor poder 

aquisitivo que surgiram após o ano de 1997 foram: Extra (RJ), 

Agora São Paulo (SP), Folha de Pernambuco (PE), Primeira Hora 

(MS), Notícia Agora (ES), Expresso Popular (SP) e Diário Gaúcho 

(RS). Outros, mais antigos, conseguiram sobreviver nesse 

mercado, como é o caso de O Dia (RJ), a Tribuna do Paraná (PR), 

o Jornal da Tarde (SP) e o Diário de S. Paulo (SP). Atualmente, o 

mercado de periódicos populares se encontra em plena expansão: 

existem cerca de quinze publicações de grande circulação no país 

(em versão impressa e/ou eletrônica), sendo grande parte delas 

distribuída nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio 

de Janeiro, com foco nas classes C, D e E, segundo a Associação 

Nacional de Jornais.”  

 

A autora afirma que este sucesso é o resultado de uma série de estratégias comerciais 

que aproveitaram a maior distribuição de renda das classes C, D e E no período. Afirma ainda 

que não é mais possível falar numa linha editorial estritamente sensacionalista, que era a 

marca registrada destas publicações em décadas passadas. A autora menciona que houve um 

reposicionamento gradativo nas editorias dos jornais populares, no entanto, não se trata, 

ainda, de uma aproximação qualitativa entre as duas categorias de jornalismo apontadas por 

ela. AMARAL (2006, apud OLIVEIRA op. cit.) afirma que  
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“A imprensa popular ligada a grandes empresas de 

comunicação existe pela necessidade de ampliar o mercado de 

consumidores de jornais para um público que vive numa situação 

social, cultural e econômica diferente da do público das classes A 

e B. Os jornais assumem formas específicas, porque o que move 

essa imprensa é, antes de qualquer coisa, a sedução do público e 

não a credibilidade ou o prestígio.” (AMARAL: 2006, p.20). 

 

  Este fato se confirma quando verificamos que o jornal Extra, por exemplo, pertence 

ao conglomerado midiático das Organizações Globo, que também possui entre suas 

publicações um jornal voltado ao público das classes A e B (jornal O Globo). 

 Alberto Dines, em editorial do programa Observatório da Imprensa na TV nº 444, no 

ar em 27/11/2007, exibido na TV Brasil, quando questionado sobre essa diferença entre as 

duas categorias de jornal, respondeu a perguntas como (i)” Então quem influi mais, o jornal 

popular que vende mais ou o jornal classe A que atende a uma camada da população já 

informada?” e (ii) “Mas o jornal popular não presta um serviço maior à sociedade ao 

atender a um público que está na primeira etapa do processo informativo?” E concluiu 

dizendo que “não adianta discutir jornalismo sem levar em conta o público que vai servir-se 

deste serviço”. O foco, necessariamente, é o destinatário do processo jornalístico: o leitor. O 

entrevistado ainda afirmou que a diferença entre estes jornais na média de vendas é ínfima, 

uma vez que “os três jornalões venderam em média no mês de outubro pouco mais de 800 mil 

exemplares, mas os três maiores jornais populares venderam quase a mesma coisa” 

Ainda tendo o leitor como foco principal, é importante ressaltar que hoje em dia existe 

muita facilidade para se encontrar informação na internet. Com isso, ocorre uma migração 

natural dos leitores da mídia impressa para a digital. O fato de os jornais populares 

apresentarem uma receita para cativar os leitores, com preços mais acessíveis, textos mais 

curtos e matérias que despertam o interesse de maneira rápida, parece ser uma alternativa para 

a manutenção do público-leitor. 
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3.1.2 Editoriais de Revista  

“Moda, padrão, beleza  

Já nasci submetida.  

Meras regras de aceite:  

MULHER BONITA!  

Quem? 

Por quê? 

Na revista, de todas as caras estampadas  

nenhuma se parece comigo” 

(autora desconhecida) 

 

O corpus de editoriais de revista utilizado nesta análise foi constituído por material 

coletado pela pesquisadora
15

. Observando os editoriais de revista, percebemos que além da 

clara diferença existente entre estes e os editoriais de jornal, existe, também, uma diversidade 

de textos, com usos diversos, no suporte analisado. De modo geral, o editorial de revista 

possui um local fixo nas publicações, como os editoriais de jornal e, geralmente, ocorre logo 

na primeira página após a capa. No entanto, como visto no capítulo anterior, muitos destes 

editoriais recebem títulos diversos, como “Da redação”, “Carta ao leitor”, “Cá entre nós” etc. 

A nomenclatura “editorial” foi abandonada por algumas publicações, no entanto, o espaço 

destinado ao gênero e o papel de passar o posicionamento institucional da publicação se 

mantém. O que se explica pela trajetória discursiva do gênero já mencionada por SALES (op. 

cit.). 

Com relação às revistas analisadas, é importante ressaltar que a Revista O Globo é um 

periódico semanal distribuído aos domingos, juntamente com o Jornal O Globo.  Tratamos a 

Revista O Globo como uma publicação independente do jornal porque a revista possui uma 

redação própria, um redator e jornalistas exclusivos, pautas distintas das do jornal e, 

principalmente, um editorial próprio em cada edição. 

A política editorial da Revista O Globo segue os mesmos pressupostos definidos para 

todas as publicações do conglomerado midiático a que ela pertence, portanto, os valores e 

interesses econômico-sociais encontrados no Jornal O Globo se mantém na Revista. 

A revista Veja foi incluída, juntamente com a Revista O Globo, no grupo das revistas 

de análise, ou de temática mais geral, justamente por ambas abordarem assuntos que 

variam desde política e economia até lazer e cultura. É necessário pontuar que ambas, 

também, são claramente direcionadas a um público-alvo com alto poder aquisitivo. 

                                                           
15 Este corpus brevemente será disponibilizado on line  para o uso de outros pesquisadores. 
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A revista Veja é uma publicação da editora Abril, fundada na década de 1960, em 

meio ao regime militar
16

.  A primeira edição foi lançada em 11 de setembro de 1968, e a 

matéria de capa foi intitulada "O Grande Duelo no Mundo Comunista
17

”.  A revista teve seu 

inicio marcado por uma linha editorial com um posicionamento considerado, à época, de 

centro-esquerda, o que certamente era motivado pela censura e tensão que havia sobre a 

imprensa nacional.  Atualmente é interessante perceber que a publicação não assume sua  

inclinação política, mesmo tendo suas ideias, tanto nos editoriais quanto nas reportagens, 

aliadas ao liberalismo econômico e às práticas políticas mais conservadoras, além emitir 

críticas severas aos governos socialistas, tanto no Brasil quanto no exterior. Com uma 

tiragem superior a um milhão de cópias, sendo a maioria de assinaturas, a revista Veja é a de 

maior circulação nacional.
 
 

 Tendo em vista a manutenção de um contraponto não só no que se refere ao público-

alvo dos editoriais, mas também com relação às temáticas abordadas, optamos por incluir no 

corpus algumas revistas direcionadas especificamente ao público feminino.   

As revistas Malu, VIVA mais! e AnaMaria, todas da editora Abril, são direcionadas a 

um público-alvo com menor poder aquisitivo, enquanto a revista Glamour, direciona-se a um 

público- alvo mais abastado.
18

 

A revista Glamour é uma publicação da editora Globo, portanto, segue a mesma linha 

editorial do jornal e da revista O Globo.  Além do preço, o que diferencia a revista Glamour 

das demais revistas femininas analisadas é a maneira como as temáticas relativas ao universo 

feminino são abordadas.  Temas como a identidade feminina no século XXI, autonomia e 

independência financeira e emocional perpassam todas as seções da revista, e se mostram 

muito presentes em seus editoriais. 

A representação da mulher na sociedade, extremamente influenciada pela mídia, 

parece ter ganho novos contornos com a expansão do mercado editorial especializado, no 

entanto, os padrões e ideais sobre o que é e como deveria ser o comportamento feminino, 

difundidos pelas linhas editoriais destas publicações, esbarram no “problema político que o 

feminino encontra na suposição de que o termo mulheres denote uma identidade comum.”  

(BUTLER: 2003, p. 20, grifo nosso). 

                                                           
16

 Informação verificada no site institucional da revista. 
17

 A publicação mantém um acervo digital, e todas as edições, incluindo a primeira, podem ser consultadas. O 

endereço do acervo digital é http://veja.abril.com.br/acervodigital/ 
18

 O que novamente é avaliado pela diferença de preço entre as publicações. As revistas da editora Abril possuem 

uma faixa de preço que varia entre R$0.99 e R$2,50. A revista Glamour era vendida por R$5,00 (preços 

praticados na época da coleta). 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/
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Judith Butler
19

 (2003, p. 21) afirma que ocorre um fenômeno em nossa sociedade, em 

que a “especificidade do feminino é mais uma vez totalmente descontextualizada, analítica e 

politicamente separada da constituição de classe, raça, etnia e outros eixos de relação de 

poder” . 

Em outras palavras, o que a autora discute é a generalização que se faz sobre as 

mulheres, sobres seus interesses e modos de pensar e agir. O que estas revistas tendem a 

propor é a abordagem de temas mais gerais, que interessariam ao gênero feminino 

independente de classe. 

Durante nossa análise dos editoriais de revistas femininas, pudemos perceber que os 

editoriais de todas as publicações mantinham este padrão, esta tentativa de enquadrar as 

mulheres em determinados modelos considerados ideais. 

 É interessante perceber que nas revistas femininas direcionadas aos públicos das 

classes C, D e E, o discurso e as temáticas se mantém, e são difundidos padrões 

extremamente semelhantes aos das revistas voltadas às leitoras das classes A e B. Temas 

como “a manutenção do equilíbrio entre carreira profissional e vida amorosa”, “o momento 

certo para ser mãe”, “como conquistar o homem dos seus sonhos”, “como perdoar uma 

traição”, “conheça os produtos mais sensacionais para a pele seca” etc., são comumente 

abordados em ambas as categorias de revistas. No entanto, são evidentes as diferenças 

existentes entre as leitoras desses segmentos.  E fica claro, novamente, que o problema de 

representação apontado por BUTLER (op. cit.) é criado e tem seu lugar reafirmado através 

dos discursos. 

               A língua (ou o discurso) é fonte de poder.  Os conceitos construídos em nossa 

sociedade, dos mais simples aos mais complexos, só se realizam e concretizam através da 

linguagem. É a linguagem que constrói nossas impressões primeiras sobre o mundo que nos 

cerca.  BUTLER .” (BUTLER, 2003, p. 18) afirma que  

“Por um lado, a representação serve como termo operacional no 

seio de um processo político que busca estender visibilidade e 

legitimidade às mulheres como sujeitos políticos; por outro lado, a 

representação é a função normativa de uma linguagem que 

revelaria ou distorceria o que é tido como verdadeiro sobre a 

categoria das mulheres.”  

                                                           

19 Judith Butler é uma filósofa  estadunidense, uma das principais teóricas da questão contemporânea 

do feminismo, teoria queer, filosofia política e ética. É professora do departamento de retórica e literatura 

comparada da University of California, em Berkeley. Informações disponíveis em: http:// rhetoric.berkeley.edu. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Feminismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_queer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_pol%C3%ADtica
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Se nossos pensamentos, e por consequência, nossas ações são fruto dos discursos que 

nos foram impostos uma vez que a língua é um fato social, e como tal, um signo ideológico 

(cf. BAKHTIN, op. cit.), é importante perceber as marcas linguísticas e sociais que estes 

discursos, no nosso caso, materializados nos editoriais, carregam, assim como suas 

consequências na vida prática das leitoras. 

Esta tentativa de convencimento geralmente se concretiza de forma sutil, até porque 

vivemos numa sociedade que preza as liberdades individuais, liberdade de escolha e de 

opinião.  Estes editoriais se caracterizam por possuírem, dentre outras coisas, um tom de 

conversa com o leitor com uso frequente da segunda pessoa do discurso, uso de pontuação 

expressiva e da primeira pessoa numa espécie de relato pessoal, pelo texto mais expositivo 

que argumentativo, por serem assinados e existir, muitas vezes, a foto do editor responsável 

ao lado da assinatura. Estes fatos aproximam o leitor daquela publicação, que acaba se 

identificando com os valores ali defendidos e, conforme dito nos capítulos anteriores, por ser 

o editorial o local em que ocorre o posicionamento político, ideológico e social das 

instituições, este local privilegiado pode acabar sendo utilizado como mais um dos meios para 

a manutenção (e controle) do que será considerado ideal na vida da mulher.  

É importante ressaltar que não estamos defendendo uma mudança na função dos 

editoriais, eles são o local da opinião institucional; a nossa discussão é apenas sobre os 

valores transmitidos, uma vez que a própria imprensa noticia desigualdades sociais a que 

mulheres são submetidas em pleno século XXI. É importante salientar também que não é o 

objetivo desta dissertação levar estas discussões às últimas consequências; esta breve 

digressão se fez necessária uma vez que, como já dito, os editoriais de revistas femininas 

podem possuir, em algum nível, uma parcela de responsabilidade na reprodução de valores 

normativos na sociedade. 

 O processo de tomada de consciência com relação aos padrões que são difundidos, 

naturalmente, também se dá através do discurso. Quando for (e se algum dia for) do interesse 

dos conglomerados midiáticos mudar este cenário de padronização, um reposicionamento das 

linhas editoriais será um dos primeiros passos a serem adotados.  

 Como MARCUSCHI (op. cit.) destacou e como observamos nesta seção, as revistas 

não divergem apenas dos jornais, elas também divergem entre si (cf. MARCUSCHI: op.cit., 

p.22), e só uma análise empírica detalhada é capaz de comprovar as diferenças no estilo, na 

função discursivo-pragmática e nas estruturas linguísticas presentes nos editoriais veiculados 

nos dois suportes.  
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3.2. Metodologia 

Conforme mencionado no capítulo anterior, se tomarmos como base a divisão entre os 

gêneros estabelecida por BAKHTIN (op. cit.), o editorial, por suas características, é 

considerado um gênero secundário, ou seja, complexo. Quando analisamos a tríade proposta 

pelo autor composicionalidade, estilo e temática, podemos estabelecer alguns critérios (ou 

traços) a serem observados numa análise empírica de editorias.  

Com relação à composicionalidade, podemos observar as marcas formais da organização do 

texto, ou seja, fatores como o texto ser assinado ou não pelo autor, o fato de o texto possuir ou 

não um direcionamento explícito ao leitor caracterizado pelo uso predominante de 2º pessoa, 

a extensão do texto, o título ou rótulo adotado pela publicação, o tipo de texto utilizado – no 

caso do editorial de jornal, os textos tendem a ser argumentativos,  possuindo alguma 

avaliação, reflexão e defesa de opinião, enquanto no editorial de revista há um predomínio de 

textos expositivos, com resumos e apresentações. Quanto à temática, tanto os editoriais de 

jornal quanto os editoriais de revista abordam uma multiplicidade de assuntos, no entanto, 

geralmente há uma centração temática em cada uma das edições (com exceção de algumas 

revistas).  O estudo dos SNC se encontra na fronteira entre a composicionalidade e o estilo, 

uma vez que a sua análise ajuda a distinguir os editoriais. O estudo procura analisar os SNC 

nas funções de sujeito e objetos (diretos ou indiretos) e 

 

(i) correlacionar aspectos estruturais (formais) e funcionais dos sintagmas; 

(ii) analisar aspectos como a densidade informacional (medida através do número de itens 

lexicais), os encaixes de Spreps, e a presença de nominalizações; 

(iii) relacionar estes aspectos com a função sintática e discursivo-pragmática (do ponto de 

vista informacional) desempenhada pelos SNC;  

(iv) tomar o SNC como um parâmetro para a caracterização e descrição dos editoriais.  

 

O plano de trabalho foi desenvolvido envolvendo as seguintes atividades: 

 análise da estrutura dos SNC, visando a identificar os padrões predominantes de 

ocorrência;  

 estabelecimento de características (de ordem sintática e discursiva) para descrever os 

padrões básicos identificados; 

 quantificação dos dados;  

 exame dos resultados; 



41 
 

 caracterização do(s) gênero(s) e tipos de texto a partir das análises dos SNC. 

 

            Dado o número de características que se pretende correlacionar e o número de 

dados envolvidos nesta pesquisa de caráter empírico, foi necessário um tratamento estatístico 

dos dados. No sentido de se obter frequências de uso e correlações entre as características 

analisadas, alguns programas do pacote estatístico GOLDVARB foram utilizados
20

. O aparato 

variacionista foi usado para controle do conjunto de variáveis analisadas, muito embora se 

reconheça que não estamos lidando com um caso de variação, no sentido estrito do termo, e 

não se possa ir além de cálculos de frequência. Ao discutir a aplicação da teoria variacionista 

a fenômenos sintáticos, Bentivoglio (1987 apud PAREDES SILVA: 2008) afirma que  

“cálculos percentuais e cruzamentos de fatores só acrescentem maior rigor e precisão à 

análise”, já que possuímos um vasto material a ser examinado.  A autora lembra ainda que “a 

quantificação de dados não faz dos números seu objetivo, mas os utiliza para confirmar 

hipóteses formuladas”. 

 

3.3. Hipótese 

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

2014; BASTOS, 2013; PAREDES SILVA, 2011, SANTOS, 2014, e 2013, só para citar 

alguns), percebemos que os SNC mostraram-se importantes instrumentos compactadores de 

informação em gêneros da escrita nos domínios jornalístico e acadêmico.  A hipótese central 

que se pretende verificar neste trabalho é a de que existe uma correlação entre a 

configuração dos SNC e o gênero editorial.  MARCUSCHI (op. cit.) afirma que um dos 

temas relacionados aos estudos de gêneros que se tem mostrado mais relevante e que merece 

maior reflexão é o que diz respeito à relação de influências mútuas entre gêneros e suportes. O 

autor (p.34) afirma que “a presença dos gêneros não é indiferente nos diversos suportes nem 

imune a eles. Mas qual é precisamente essa influência não está ainda de todo claro.”. 

Portanto, conforme mencionado na introdução deste trabalho, interessou-nos analisar também 

as diferenças e semelhanças existentes entre os propósitos comunicativos dos editoriais (de 

jornal e de revista), uma vez que a diferença entre os usos acaba por se refletir na escolha da 

sequência textual predominante no texto – argumentativa ou expositiva, o que, por sua vez, se 

relaciona com o nível de complexidade sintática dos grupos nominais. Acreditamos que isso 

se deve a uma relação de mútua motivação, em que a estrutura (SN) influencia o discurso 

                                                           
20

 Até a fase Makecell, que calcula percentuais, já que não se trata de um caso de variação entre formas 

alternantes. 
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(materializado no gênero) da mesma maneira que o discurso acaba motivando a escolha e o 

uso da estrutura nominal. A hipótese se desdobra em vários aspectos:  

 

1. Nos editoriais de jornal haveria uma tendência maior ao uso de SNC do que nos 

editoriais de revista. Por sua vez, nos editoriais de jornais tradicionais o grau de complexidade 

dos SNC tenderia a ser maior que nos editoriais de jornais populares. 

2. O caráter mais ou menos argumentativo dos editoriais favoreceria o uso de SNC 

como compactadores de informação. 

3. O uso dos SNC seria influenciado por aspectos informacionais, como o Princípio do 

Ponto de Partida Leve (cf. CHAFE, 1984) e sintáticos- posição- tendendo a ocorrer mais SNC 

complexos à direita do predicador verbal (cf. WASOW, 1997). 

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

para sua complexidade sintática e semântica.  

5. Haveria mais nominalizações nos editoriais de jornal que nos de revista, uma vez 

que os editoriais de jornal possuem textos predominantemente mais argumentativos.  

6- Haveria a possibilidade, mediante a análise empírica aqui empreendida, de se 

caracterizar o editorial de revista como um gênero distinto do editorial de jornal. 

Para testar estas hipóteses, foram coletados 916 SNC presentes em 40 editoriais de 

jornal e em 40 editoriais de revista. A comprovação de nossa hipótese principal permitirá 

confirmar que o estudo dos gêneros textuais é uma fértil área interdisciplinar com atenção 

especial para a linguagem em uso e para as atividades culturais e sociais. Desde que não 

concebamos os gêneros como modelos estanques nem como estruturas rígidas, mas como 

formas culturais e cognitivas de ação social (cf. Miller: 1984, grifos da autora) 

corporificadas na linguagem, somos levados a ver os gêneros como entidades dinâmicas, por 

isso, suscetíveis às mudanças decorrentes do uso. 
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4. ANÁLISE 

 

“A tarefa não é tanto ver aquilo que 

ninguém viu, mas pensar o que ninguém ainda 

pensou sobre aquilo que todo mundo vê.” (Arthur 

Schopenhauer). 

 

 Neste capítulo, demonstraremos os aspectos que foram analisados nos SNC, assim 

como o tratamento adotado e as hipóteses relativas a cada uma das variáveis. Os dados 

coletados foram submetidos a um estudo de sua distribuição e frequência de uso.  Conforme 

mencionado no capítulo anterior, foi utilizado o programa GoldVarb 2001 para o tratamento 

estatístico. A seguir, serão expostos os resultados encontrados. 

 

     4. 1 Editoriais de jornal e de revista 

Os SNC foram divididos primeiramente em dois grupos que identificam o suporte em 

que o editorial se encontrava. Os grupos são Jornal e Revista. A expectativa inicial era a de 

que os editoriais de jornal apresentassem mais SNC que os editoriais de revista. Esta 

expectativa se relacionava ao fato de os editoriais de jornal possuírem, predominantemente, 

sequências argumentativas no texto, enquanto os editoriais de revista, de maneira geral
21

, 

traziam sequências expositivas.  Esta expectativa foi criada tomando por base os resultados 

vistos em estudos anteriores envolvendo as relações entre SNs e gêneros
22

, em que os gêneros 

mais argumentativos vem demonstrando uma complexidade estrutural maior. O gráfico 1 

mostra a distribuição dos SNs complexos nesses dois grupos. 

 

                                                           
21

 No corpus analisado, os editoriais da revista Veja demonstraram um comportamento parecido com o dos 

editoriais de jornal , principalmente no que se refere à  temática e tipologia textual . 
22

  Cf. OLIVEIRA, 2014; BASTOS, 2013; PAREDES SILVA, 2011, SANTOS, 2014, e 2013. 
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Gráfico 1. Distribuição geral dos SNC (%) 

 

Percebemos que os editoriais de jornal apresentaram maior incidência de SNC do que os 

de revista. Apesar de a diferença ser apenas de 13%, a hipótese foi confirmada. Dos 916 SNC 

identificados nos corpora, 519 pertenciam aos jornais e 397 às revistas.  O gráfico 2 apresenta a 

distribuição dos SNC por publicação. 

 

Gráfico 2. Distribuição dos SNC por publicação (%) 

 

Editoriais de Jornal  56%

Editoriais de Revista  43%

 Extra  8%

JB  19%

O Globo  18%

 Povo  9%

Glamour  4%

Demais revistas femininas  7%

Revista O Globo 7%

Veja  22%
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Os editoriais das revistas femininas da editora Abril
23 

totalizam, reunidos, 7% das 

ocorrências de SNC nos corpora. Resultado idêntico ao encontrado na Revista O Globo. Se 

tomarmos por base a tríade bakhtiniana (op. cit.) para a análise dos gêneros, percebemos que a 

temática, juntamente com a tipologia textual (inserida no critério de composicionalidade), 

parece ser um dos fatores determinantes para a ocorrência ou não de SNC na cadeia 

discursiva. As temáticas destas duas categorias de revistas se aproximam na medida em que 

tratam de assuntos cotidianos, sejam exclusivamente do universo feminino ou não, e preferem 

a utilização de editoriais mais sucintos em suas publicações. Os editoriais da revista Glamour 

também apresentaram um baixo índice de ocorrências (4%), o que nos leva a crer que, no que 

tange às revistas femininas, a diferença de status de público alvo não está interferindo na 

escolha das estruturas nominais preferenciais. 

Os jornais JB e o O Globo, por sua vez, apresentaram 19% e 18% do total de 

ocorrências de SNC em seus editoriais, respectivamente. Novamente nossa hipótese é 

comprovada, uma vez que, até mesmo se analisarmos apenas os dados relativos aos editoriais 

de jornal, o maior número de ocorrências de SNC se dá nos editoriais dos jornais tradicionais, 

destinados a um público das classes A e B. 

É interessante observar, contudo, o resultado da revista Veja. Com um total de 22% de 

ocorrências de SNC em seus editoriais o que, em números brutos, representa 208 ocorrências 

das 397 que competem às revistas
24

, a publicação supera o número de SNC presentes nos 

editoriais dos jornais
25

 O Globo e JB.  Este comportamento, que foge das expectativas 

elaboradas para este estudo, nos permite rever a divisão binária inicialmente proposta para a 

análise dos editoriais apenas a partir do suporte.  Observe o exemplo (7) a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Conforme capítulo anterior, tratam-se das revistas Malu, VIVA mais! e AnaMaria. 
24

 É importante ressaltar que caso os dados da revista Veja fossem retirados da análise, a diferença, em 

percentuais, entre editoriais de jornal e editoriais de revista seria maior. No entanto, não há um 

comprometimento dos resultados. Se observarmos o gráfico 1, fica nítido que mesmo com a inclusão da Veja o 

número de SNC nos editoriais de jornal é maior. 
25

 Numa análise comparativa entre as publicações, independente do suporte 
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Exemplo (7).                                                                                                         Revista Veja, 12/02/14 

(i) Carta ao Leitor  

 

Choque com a barbárie 

 

          (ii) Uma reportagem especial desta edição nasceu do susto causado pela 

fotografia feita no Rio de Janeiro de um adolescente negro, nu, preso a um poste pelo pescoço 

por uma trave de bicicleta. Ele foi perseguido, espancado e preso por um grupo de jovens da 

orla que, cansados de ser agredidos e roubados, decidiram fazer justiça com as próprias mãos. 

Isso no século XXI, no Rio de Janeiro, a cidade brasileira com um dos metros quadrados mais 

caros do planeta, sede dos próximos Jogos Olímpicos e da final da Copa, vitrine e cartão-

postal de um Brasil que vinha encantando o mundo pelas recentes vitórias contra a miséria 

endêmica, a abismal desigualdade econômica e o crime organizado nas favelas. 

        A imagem do adolescente oferecia um enigma. Ou o Brasil não avançara tanto, 

ou a foto era montada. Duas realidades tão contrastantes não poderiam coexistir. O choque foi 

constatar que, sim, tudo era real naquela cena, tão desumana que já causava repulsa em 

meados do século XIX, quando o alemão Rugendas exibiu na Europa suas gravuras de 

escravos acorrentados ou sendo açoitados no Brasil. 

    (iii e iv) A barbárie do século XIX revivida em pleno século XXI nos fez refletir 

sobre a realidade urbana brasileira atual. Aqui as atrocidades se repetem, mas cada 

novo episódio de crueldade extrema, em vez de aumentar a indignação, tem impacto 

decrescente sobre a opinião pública.  (v) A reportagem especial, que começa na página 

48, revela que, a despeito da visão oficial rósea e alienada, em muitos campos o Brasil deixou 

de avançar ou está até mesmo retrocedendo. (iii e iv) A paz urbana que a melhoria 

econômica traria não se materializou. O Rio de Janeiro, que arrancou favelas inteiras 

das mãos dos bandidos sem dar um único tiro está de novo às voltas com criminosos 

violentos e impunes- com a agravante de a população agora ter se sentido autorizada a 

fazer justiça com as próprias mãos.  

      Milhões de brasileiros tiveram acesso ao primeiro automóvel na década que 

passou, mas não podem usá-lo em paz por medo de ser assaltados quando estão aprisionados 

no trânsito infernal das grandes cidades. Também se contam aos milhões os brasileiros pobres 

que voaram pela primeira vez em avião de carreira nos últimos anos, graças ao aumento da 

renda e às ofertas das companhias de baixo custo. Sem investimento em ampliação dos 
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aeroportos, porém, o sistema está à beira de um colapso, o preço das passagens disparou e a 

festa no céu acabou. Recentemente, passageiros que assavam dentro de um jato que se 

atrasara horas para decolar no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, abriram uma das portas 

de emergência e saíram temerariamente caminhando pela asa do aparelho. Na semana 

passada, em São Paulo, em outra demonstração de impaciência, os passageiros de uma 

composição do metrô que não se movia forçaram as portas dos vagões e correram pelos 

trilhos, imprudência só vista antes em filme-catástrofe de Hollywood. 

       (iii) Há uma sensação de insatisfação e de desesperança no ar, que se agrava 

com a atitude quase desinteressada das autoridades, perdidas e sem resposta para o caos 

que elas não previram e agora insistem em não ver.  

  Como pudemos perceber no exemplo (7)
26

, os editoriais da revista Veja se  

aproximam, por um lado, dos editoriais de jornal - por possuírem predominantemente 

sequências argumentativas (iii), um alto número de SNC em sua composição e temáticas  

relacionadas à política, economia, sociedade e relações internacionais (iv), e por outro, se 

aproximam dos editoriais de revista por apresentarem uma exposição da matéria de capa (ii), 

por serem nomeados como carta ao leitor (i) e por possuírem indicações (ou referências) às 

páginas em que a matéria principal está publicada (v). Este comportamento híbrido parece 

estar ancorado em dois fatores, no suporte (revista) e na temática (típica dos editoriais de 

jornal). Parece-nos mais adequado, a princípio, propor uma nova subdivisão dos editoriais, 

que leve em conta não só o suporte mas também o grau de prototipicidade dos editoriais das 

publicações. 

SWALES (op. cit.) afirma que todo gênero é composto por uma classe de eventos 

comunicativos, cujos membros compartilham de alguns conjuntos de propósitos 

comunicativos. Se num texto o propósito, a estrutura, o estilo, conteúdo e audiência visada 

corresponderem a todas as expectativas, este será um exemplar prototípico. Podemos afirmar, 

portanto, que os editoriais da revista Veja se afastam tanto dos editoriais prototípicos de jornal 

quanto dos editoriais prototípicos de revista. 

Percebemos, portanto, que esta diferença entre editoriais de jornal e de revista não é 

abrupta, não se trata de uma ruptura, mas sim de um continuum que se organiza através de 

fatores formais e funcionais. 

Algumas publicações podem ser consideradas prototípicas de seus gêneros em seus 

suportes, no entanto, editoriais de publicações como a revista Veja estão no meio do caminho 

                                                           
26

 Apenas alguns trechos foram destacados no exemplo 7. Há outras sequências argumentativas e outras 

referências à temáticas comumente utilizadas nos editoriais de jornal no texto. 
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entre os dois suportes. A revista Veja não foi a única publicação analisada a apresentar um 

comportamento híbrido; os editoriais de revistas femininas parecem ultrapassar não só os 

limites do gênero editorial, mas também os limites existentes entre a oralidade e a escrita. A 

figura 6, a seguir, é uma proposta de representação desta nova distribuição dos editoriais: 

 

+Formal_______________________________________________________________- Formal 

                               Escrita Formal     Escrita informal           Escrita informal próxima da oralidade 

 

 

 

 

                        Figura 6. Continuum dos editoriais 

 

           Analisando esta proposta de continuum, verificamos, primeiramente, que os editoriais 

de jornal foram agrupados numa única categoria, uma vez que a tipologia textual 

argumentativa se mantém em todas as publicações, independentemente se o jornal é voltado 

para um público mais ou menos popular. A revista Veja, conforme mencionado anteriormente, 

se apresenta logo após os editoriais prototípicos de jornal
27

, apresentando, portanto, uma 

mescla de características de ambas as pontas da representação. 

 Também pudemos perceber em nossa análise que algumas revistas femininas 

guardam relações com as cartas pessoais, e, pensando em gêneros da atualidade, com os 

próprios blogs pessoais, uma vez que há o uso intenso de primeira pessoa, ocorre um 

direcionamento claro ao leitor, o uso de pontuação expressiva é frequente, há uma tentativa de 

argumentação que não se concretiza, ficando apenas no plano da exposição, etc. Estes fatores, 

além das diversas diferenças apontadas entre os usos e as estruturas dos editoriais de jornal e 

revista, nos levam a elaborar a proposta de não classificar os editoriais de revista como 

editoriais stricto sensu, mas sim, numa perspectiva funcional, caracterizá-los com um retorno 

ao uso da carta ao leitor pela editoria das publicações.  

Ao assumirmos este posicionamento, duas questões se colocam: será possível, em 

alguma medida, afirmar que houve um passo à esquerda no cline de mudança linguística 

                                                           
27

 Se pensarmos numa leitura da esquerda para a direita. 

 

Jornais                                Veja                        O Globo (revista)                       Revistas femininas 
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mencionado no capítulo 2?  Ou será mais plausível assumir que os editoriais de revista não 

concluíram efetivamente o processo de mudança? 

 

4.2. Complexidade do SN 

Conforme mencionado no resumo e nos capítulos anteriores, estamos considerando 

aspectos formais e funcionais como fator de peso (complexidade) no SN, tendo em vista que 

não só o uso de modificadores, Spreps e orações encaixadas complexificam a estrutura 

nominal, mas também aspectos discursivo-funcionais, como o estatuto informacional (cf. 

Prince 1981, 1992) desempenhado pelos sintagmas. Pode ser relacionada ao peso a posição 

que o SNC ocupa na sentença, pois, segundo Wasow (1997), estruturas pesadas tendem a vir à 

direita do verbo, numa posição de peso crescente, o que corrobora o “princípio do ponto de 

partida leve”, de Chafe (1987). A quantidade de itens lexicais e a presença de nominalizações 

também são fatores que colaboram para o aumento do peso. Com relação à complexidade dos 

SNs, a hipótese testada é a de que os SNs dos editoriais de jornal apresentem maior 

complexidade que os de revista. Esta hipótese foi formulada levando em conta estudos 

anteriores, conforme exposto em 4.1. As seções a seguir mostram os resultados obtidos após a 

análise dos diversos fatores investigados. 

 

4.2.1. A Ordem: Função Sintática 

  Partindo-se do princípio de que o predicador verbal é o elemento que organiza 

estruturalmente a oração, a ordem em que os constituintes selecionados por ele se apresentam 

passa a ser um fator de extrema relevância na análise aqui empreendida. Estudos que levem 

em consideração aspectos como a ordem Verbo-Sujeito-Complementos contribuem para uma 

análise sincrônica da modalidade escrita da língua.  No caso dos editoriais, trata-se de uma 

análise da modalidade escrita considerada padrão no discurso jornalístico. Desse modo, 

optamos por realizar um pareamento entre posição (anteposta ou posposta ao verbo) e função 

sintática, reunindo, portanto, os SNC em duas categorias distintas: 

 

1. Termos antepostos ao verbo, em que incluímos os casos de sujeito na posição 

canônica SVO. Não foram encontrados argumentos internos antepostos. 

 

2. Termos pospostos ao verbo, em que agrupamos complementos verbais (diretos e 

indiretos) na posição canônica SVO.  



50 
 

 

   É importante ressaltar que tal pareamento posição-função sintática só foi possível graças 

à exclusão dos cinco casos de sujeitos pospostos encontrados no corpus28. 

A expectativa inicial era de que o número de ocorrências de SNC fosse maior na 

extremidade direita das orações. Os gráficos 3 e 4 confirmam essa hipótese, mostrando que os 

SNC pospostos ao predicador verbal são predominantes tanto numa verificação global dos dados, 

como numa análise  que separe os  editoriais de jornal dos de revista. 

 

 

 

Gráfico 3. Posição dos SNC com relação ao verbo (%) 

 

 

                                                           
28

 Foram encontrados 3 casos de sujeitos pospostos nos editoriais de jornal e 2 casos nos editoriais de revista,  e o 

próprio GoldVarb indicou que estes números representam, em percentuais, 0%. 
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Gráfico 4. Função Sintática dos SNC (%) 

 

 Verificamos que o gráfico 3 corrobora nitidamente o princípio do peso final (cf. 

WASOW, op. cit.), uma vez que 67% dos SNC ocorreram pospostos ao verbo, assim, 

concluímos empiricamente que o peso dos SNs e sua posição na sentença estão muito 

fortemente correlacionados. É interessante perceber que tanto os editoriais de jornal quanto os 

editoriais de revista respeitam este princípio. No entanto, quando observamos os dados de 

SNC antepostos ao verbo - com 32% dos SNC na posição de sujeito-, verificamos que eles 

foram mais frequentes nos editoriais de jornal (20,4%) que nos de revista (12%).  A pergunta 

que se coloca é: que fatores motivam esta diferença? 

 Conforme mencionado no capítulo 2, os editoriais de jornal são gêneros que se 

caracterizam por serem opinativos, por consequência, a utilização de sequências textuais  

argumentativas em seu corpo é maior.  O fato de os editoriais de jornal terem apresentado a 

posição de sujeito com uma maior complexidade estrutural (com mais SNC) do que os 

editoriais de revista, nos parece ser mais um indício de que os editoriais de revista tendem a se 

afastar  das características  dos editoriais de jornal, priorizando uma tipologia textual mais 

expositiva, ou seja, geralmente mais descritiva, sem a obrigatoriedade de apresentar 

argumentos etc. do que argumentativa em seus textos. 

  Pressupõe-se que os leitores de revistas (sejam elas semanais ou mensais) já estejam 

familiarizados com o universo abordado na publicação, o que dispensaria, em certos 

contextos, a inclusão de muitas informações adicionais através de modificadores e encaixes. 
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Um dos contextos favorecedores à diminuição do peso estrutural do SN na posição de sujeito 

dos editoriais de revista diz respeito, sobretudo, a menção a entidades humanas e referentes 

disponíveis (frequentes nesta posição), cujo reconhecimento já é esperado por parte do leitor 

destes editoriais. 

 Agora observemos os exemplos (8) e (9): 

 

(8) [A identificação de americanos que chegam ao Brasil] vem gerando polêmica (...) 

Jornal O Povo 

(9) [A doação de órgãos] é  (...)   Jornal Extra  

         

  No exemplo (8), percebemos que o núcleo do sujeito é uma nominalização 

(identificação) que além de possuir um determinante que a antecede ( A ), projetou um SPrep 

(de americanos) que por sua vez foi modificado por uma oração adjetiva restritiva ( que 

chegam ao Brasil), ou seja, neste exemplo, o sujeito possui dois nós sintáticos servindo como 

elementos de peso em sua estrutura composicional.  Já no exemplo (9), percebemos que, se 

comparada ao exemplo (8), a complexidade estrutural deste é menor. Isso se explica pela 

presença da nominalização (doação), que exigiu o preenchimento de sua grade argumental 

com um Sprep (de órgãos), além da pré-modificação relacionada ao uso do determinante (A), 

ou seja, trata-se de apenas um nó sintático. 

Retomando a análise dos gráficos 3 e 4, percebemos que a posição de objeto foi um  

dos contextos favorecedores para a ocorrência de cadeias nominais complexas, sendo este 

resultado aplicável tanto aos editoriais de jornal (36,2%) quanto aos editoriais de revista 

(31,2%).  

É possível se estabelecer, portanto, após uma análise comparativa (não só deste fator, 

mas também dos demais fatores que serão discutidos nas outras seções), uma correlação entre 

a estrutura dos SNC e a constituição dos editoriais de jornal e de revista. 

 

 

4.2.2. Os Encaixes: Sintagmas Preposicionais e Orações 

Com relação ao princípio do peso final (cf. WASOW: 1997,p.85),  verificamos que  o 

autor estabeleceu critérios para considerar um SN complexo (ou pesado) – criteria of 

heaviness e measures of weight- e afirma que o peso se estabelece através da dominância do 

núcleo dentro dos SNs sobre palavras, nós, ou sintagmas, tais como dominar uma oração ou 
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um SPrep. Com relação à complexidade dos SNs, a hipótese testada é a de que os editoriais de 

jornal apresentem maior complexidade que os de revista. Essa hipótese foi formulada levando 

em conta estudos anteriores, conforme exposto em 4.1.  

Os SNC dos corpora analisados foram divididos em 4 (quatro) grupos para análise e 

controle. São eles: 

Grupo 1. Sem encaixe: são representantes deste grupo os SNs cujos núcleos foram 

modificados apenas pela inclusão de adjetivos, advérbios, determinantes, etc. à direita ou à 

esquerda no núcleo nominal. São os SNC de modificação mais simples (ou menos complexa). 

Exemplos deste grupo podem ser observados em ( 10) e em (11): 

(10) A saída: gerar [outro fenômeno midiático] para retratar [um fenômeno midiático]. 

(Glamour). 

(11) Avaliar [uma questão tão importante] às vésperas da festa. (Extra). 

               

 No exemplo (10), os dois SNC destacados possuem a mesma estrutura formal: um 

núcleo ( fenômeno ) modificado à esquerda por um pronome ( outro, um ) e à direita por um 

adjetivo ( midiático).  Já no exemplo (11), além da pré - modificação realizada por um 

determinante (uma), o núcleo ( questão) foi modificado por um advérbio de intensidade ( tão 

), que por sua vez, foi modificado  por um adjetivo ( importante ).  

 

Grupo 2.  Apenas um encaixe: são representantes deste grupo os SNs que possuem 

apenas um nó sintático, caracterizando, assim, uma relação de subordinação entre o núcleo e 

os demais elementos. Este único nó pode ser um Sprep ou uma oração adjetiva restritiva, 

funcionando como elemento modificador do núcleo.  Alguns exemplos deste grupo podem ser 

vistos em ( 12 ) e ( 13 ): 

(12) (...) proíbe [a cobrança [da consumação mínima]] em bares, boates e casas 

noturnas (Povo) 

(13) É possível apagar [as marcas [de uma surra]] no corpo e na alma? (AnaMaria) 

 

Nos exemplos (12) e (13) os núcleos já haviam sido especificados por determinantes e, 

à direita, receberam um encaixe na forma de SPrep.  Comparados ao grupo 1, estes SNC são 

considerados mais complexos que aqueles. 
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Grupo 3.  Um encaixe dentro de outro: são representantes deste grupo os SNs que 

possuem Spreps funcionando como modificadores, e que posteriormente também foram 

modificados (junto com o núcleo) por outro Sprep ou oração. Trata- se de encaixes recursivos, 

como se pode observar nos exemplos (13) e (14) a seguir: 

 

(13) [o espetáculo [da queima [ dos fogos]]] expandiu-se ( ...)(Extra) 

(14) [Uma reportagem [desta edição [de Veja ]]] revela ( Veja ) 

Pensando numa escala de complexidade estrutural, podemos afirmar que os exemplos 

do grupo 3, como (13) e (14), são mais complexos do que os encontrados nos grupos 1 e 2, 

uma vez  que o núcleo  do SN foi  modificado duas vezes  através de uma relação de 

dominância (subordinação) entre os nós sintáticos.  Analisando os exemplos, percebemos que 

o SPrep da queima modifica o núcleo espetáculo, que já havia sido modificado à esquerda por 

um determinante. Uma nova modificação ocorre com o acréscimo do SPrep dos fogos 

(exemplo 13).  No exemplo (14), percebemos que o mesmo processo descrito em (13) se 

mantém. 

 

Grupo 4.  Dois ou mais encaixes:  

O último grupo controlado representa, no que se refere aos encaixes, o mais alto grau 

de complexidade estrutural.  Os encaixes se dão de maneira sucessiva, numa relação de 

subordinação contínua entre os elementos do SN, e o princípio linguístico da recursividade se 

mostra como um elemento extremamente fértil para o aumento do peso dos SNC nas cadeias 

discursivas. Podemos observar exemplos de SNC deste grupo em (15) e (16): 

(15) (...) que se cancelem, então, [as atividades [de elucidação [ de casos [de tortura] 

]]]] por aqui. (Veja). 

(16) (...) atenderá [as solicitações [dos frequentadores [da noite [do Rio de Janeiro]]]].            

(Jornal O Globo). 

 

Nos exemplos (15) e (16), percebemos que a modificação se deu através do uso de 3 

encaixes recursivos de Spreps. O nível de complexidade atingido pelas estruturas que se 

valem deste tipo de nó sintático é considerado, por nós, máximo.  

O gráfico a seguir mostra os resultados estatísticos relacionados ao uso de encaixes. 
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Gráfico 5. Complexidade dos SNs medida pela quantidade de encaixes (%) 

      

             A hipótese testada era a de que os SNC dos editoriais de jornal apresentariam uma 

complexidade estrutural maior do que os dos editoriais de revista. Observando o gráfico 

anterior, percebemos, primeiramente, que a estrutura preferencial dos SNC nos corpora foi a 

estrutura com apenas um encaixe (grupo 2), fato já observado em outros estudos (cf. 

OLIVEIRA, 2014; BASTOS, 2013; PAREDES SILVA, 2012, SANTOS, 2014, e 2013.). Nos 

editoriais de jornal, tivemos 26,5% de ocorrências desse padrão de SNC, enquanto nos 

editoriais de revista, o percentual foi de 20,9%. 

 O segundo tipo mais frequente de SNC nos corpora foi aquele que não possuía 

encaixes, ou seja, pertencentes ao grupo 1 , com a modificação do núcleo nominal se dando 

através do acréscimo de advérbios, adjetivos e locuções adverbiais no SN. Este padrão se 

repetiu tanto nos SNC dos editoriais de jornal quanto nos de revista, que tiveram 13,9% de 

ocorrências deste padrão. Os SNC dos jornais obtiveram 15,7%. 

A maior diferença entre os encaixes dos SNC de editoriais de jornal e de revista se deu 

nas estruturas que possuem os maiores níveis de complexidade estrutural (grupos 3 e 4). 

Analisando os dados do grupo 3 (SNC que possuem um encaixe dentro do outro), percebemos 

que o número de ocorrências deste padrão dobra nos editoriais de jornal (10,5% do total, 

enquanto nos editoriais de revista chega apenas a 5,6%).  Com relação aos dados do grupo 4, 
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percebemos que houve uma baixa incidência nos editoriais de ambos os suportes, não 

chegando cada um nem a 5% do total de ocorrências, no entanto, percentualmente, os 

editoriais de jornal ainda apresentaram mais dados desta natureza (3,8%) que os editoriais de 

revista (2,7%). 

Tomando por base todos estes fatos, concluímos que nossa hipótese foi confirmada, 

uma vez que os SN estruturalmente mais complexos foram mais frequentes nos dados 

oriundos de editoriais de jornal. 

Ainda pensando nos encaixes como um fator fundamental para aferição do peso dos 

SNs, julgamos adequado verificar a relação existente entre a Função Sintática/ posição dos 

SNC e os encaixes recursivos. Os resultados desta análise cruzada podem ser observados no 

gráfico 6: 

 

 

 

 

 
Gráfico 6. Cruzamento entre Função Sintática/ posição e encaixes (%) 

     

A análise dos resultados do gráfico 6 corrobora os resultados já vistos tanto na análise 

dos SNC com relação à posição que ocupam na sentença quanto  na análise dos encaixes mais 

frequentes. A posição à direita do verbo é, notadamente, a posição que comporta maior peso 

sintático; além do número de SNC, de modo geral, ser maior nesta posição, é esta a posição 

que abriga os SNC com encaixes que possuem os mais altos níveis de complexidade 

estrutural.      
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 Percebemos com isso que os diversos fatores   adotados como parâmetro para aferição 

do peso precisam ser analisados de forma conjunta, e não isoladamente, de modo que os 

resultados sirvam para uma caracterização mais ampla e precisa dos dados coletados.           

 

4.2.3.  A Densidade Lexical: Número de itens 

A quantidade de itens lexicais que compõe o SNC também foi considerada um fator 

indicativo do aumento da complexidade estrutural. A princípio, quando se fala sobre a 

extensão dos constituintes como fator complexificador, podem surgir alguns questionamentos 

sobre a sua relevância. De nossa parte, consideramos a extensão um fator de peso 

extremamente importante, pois, como já visto na seção anterior, existem SNs que são 

considerados complexos mesmo sem possuírem encaixes.        

Quanto mais itens lexicais o SN possui, mais “denso” o SN se torna. Em outras 

palavras, um SN com alta densidade lexical é um SN pesado. 

Na aferição do número de itens dos SNC presentes nos corpora excluíram-se da 

contagem os artigos e as preposições. Os SNC foram organizados em 8 grupos, variando de 

acordo com o número de itens encontrados. Observemos os exemplos a seguir: 

Grupo 1. SNC com dois itens lexicais: 

   (17) [A doação de órgãos] é (...) (jornal Extra) 

Grupo 2. SNC com três itens lexicais: 

   (18) (...) estão usando [as calças floridas da moda] (revista Malu) 

Grupo 3. SNC com quatro itens lexicais: 

   (19) (...) registrou [queda de 8% na taxa de ocupação] neste primeiro trimestre do 

ano. (revista O Globo) 

Grupo 4. SNC com cinco itens lexicais: 

   (20) (...) [ a complexidade em assuntos que parecem cristalinamente simples] foi (...) 

(revista Veja). 

Grupo 5. SNC com 6 itens lexicais: 

   (21) Mas [a última assembléia conjunta dos governadores do FMI e Banco Mundial], 

que se encerrou no domingo, não foi (...) ( jornal O Globo) 

Grupo 6. SNC com 7 itens lexicais:  

   (22) embasar [sua tão sonhada candidatura ao Prêmio Nobel da Paz] (revista Veja) 

Grupo 7. SNC com 8 itens lexicais: 

   (23) (...) traz à tona [uma simples e importante reflexão sobre a popularização / 

banalização da imagem fotográfica] (revista O Globo) 
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Grupo 8. SNC com 9 ou mais itens lexicais: 

   (24) (...) aprenderam a respeitar [fundamentos básicos que garantem a todos o direito 

de defender suas opiniões e até lutar por elas] (revista Veja). 

    

A hipótese testada era a de que os editoriais de jornal apresentariam SNC mais longos 

que os editoriais de revista.  Os resultados relativos à quantidade de itens lexicais podem ser 

observados no gráfico 7 a seguir: 

 

 

Gráfico 7. Complexidade dos SNs medida através da quantidade de itens lexicais (%) 

         

Observando o gráfico 7, percebemos que os SNC dos editoriais de jornal e os SNC dos 

editoriais de revista apresentam um comportamento semelhante no que se refere ao número 

preferencial de itens lexicais em seus SNs. A maioria dos SNC analisados possui 2 ou 3 itens 

lexicais.  Nos editoriais de jornal, 19,2% dos SNC possuía dois itens lexicais e 16% dos SNC 

possuía 3 itens. Nos editoriais de revista, mesmo com percentuais menores, o padrão foi o 

mesmo, 14,3% dos dados possuía SNC com dois itens lexicais e 11,2% da amostra possuía 3 

itens. 
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É interessante observar que SNC com 4 e 5 itens ocorrem com mais frequência nos 

editoriais de jornal do que nos de revista, o que novamente corrobora a nossa hipótese de que 

os editoriais de jornal são estruturalmente mais complexos.  

Percentualmente, nos editoriais de jornal, os SNC com 4 itens lexicais atingiram 9,2% 

do total de ocorrências, enquanto nos editoriais de revista os SNC com este mesmo número de 

itens foi de 5,6%. Com relação aos SNC com 5 itens lexicais, percebemos que a incidência foi 

baixa em ambos os suportes, no entanto, os editoriais de jornal apresentaram de 5,7% de 

dados desta natureza, enquanto nos editoriais de revista este número chegou aos 4,1%. 

É importante ressaltar que ocorre um aumento no gráfico 7, especialmente no que se 

refere aos editoriais de revista, quando observamos os SNC que possuem 8 e 9 (ou mais) itens 

lexicais. A grande maioria destes casos notadamente longos, tanto nos jornais quanto nas 

revistas, foram casos em que havia uma oração subordinada adjetiva restritiva funcionando 

com último elemento modificador da estrutura. Trata-se de casos como os dos exemplos a 

seguir:  

(25) (...) assistem [à pregação de três padres que rodam até 400 quilômetros por dia em 

caminhões que carregam capelas em seus baús.] (Revista o Globo) 

(26) A população espera de seus governantes, no ano que se inicia hoje, [o empenho 

necessário à solução dos graves problemas que afetam o estado como um todo], nas mais 

diferentes áreas. (Jornal Extra) 

 

No exemplo (25), o núcleo do SN foi modificado por um Sprep e, posteriormente, 

houve uma nova modificação através do encaixe da oração adjetiva restritiva. Este exemplo 

possui mais de 9 itens lexicais, uma vez que, por mais que a oração adjetiva equivalha a 

apenas um encaixe, quando estamos tratando de extensão, os itens lexicais que a compõem 

precisam ser contabilizados individualmente. No exemplo (26), a modificação do núcleo do 

SN ocorreu através da utilização de dois Spreps encaixados recursivamente, que receberam 

uma nova modificação com a inclusão da oração adjetiva.   

O fato de os editoriais de revista terem apresentado um número pouco maior de 

estruturas com 9 ou mais itens lexicais (em torno de 2,4%) que os editoriais de jornal (em 

torno de 1,5%) é um fator importante para a nossa análise, uma vez que, a princípio, este dado 

poderia ir de encontro aos resultados que vem sendo apresentados, que vem corroborando 

paulatinamente a nossa hipótese de que os editoriais de jornal são estruturalmente mais 

complexos que os editoriais de revista.  
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No entanto, este resultado não inviabiliza nossas conclusões e/ou hipótese principal, 

uma vez que é justamente devido a resultados como este que a discussão entre os múltiplos 

fatores de complexidade estrutural no/do SN é alimentada. Em outras palavras, a discussão 

que se coloca é: o que é mais complexo: um SN muito longo (devido à inclusão de uma 

oração, que conta como um único nó sintático) ou um SN com muitos encaixes (portanto, 

com vários nós sintáticos)?  Se analisarmos dois exemplos como (27) e (28), a seguir, 

poderíamos determinar qual dos dois casos é mais complexo? Vejamos os exemplos: 

(27) (...) mirou [essa revolução digital que transforma o modo como as classes C, D e 

E vêm se retratando] (revista O Globo) 

(28) (...) atenderá [as solicitações dos frequentadores da noite do Rio de Janeiro]. 

(jornal O Globo) 

     

De nossa parte, acreditamos que exemplos que possuem muitos nós sintáticos, e, 

portanto, uma relação de dominância profunda entre os constituintes (cf. WASOW, op. cit.)- 

como o exemplo (28), com 3 encaixes recursivos de Spreps, são mais complexos do que 

aqueles exemplos longos, mas que possuem apenas um nó (27). No entanto, é importante 

reafirmar que não podemos desprezar a extensão do SN como fator de peso, uma vez que o 

SN é o elemento que carrega as informações do texto e quanto mais longo o SN é, mais denso 

ele será, portanto, a alta complexidade também se dá, de certa forma, no nível pragmático-

discursivo (ou conceptual) nos SNC muito longos. 

Ainda mantendo o princípio de que a análise cruzada de fatores é o melhor caminho 

para a análise estatística de dados de uso, realizamos o cruzamento entre os dados relativos ao 

número de itens lexicais dos SNC e a posição que estes ocupam na sentença.  Os resultados 

podem ser observados no gráfico 6, a seguir: 
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Gráfico 8 . Cruzamento entre função sintática e quantidade de itens lexicais dos SNC (%) 

 

Observando o gráfico 8, percebemos que em todos os grupos testados (de 2 a 9 itens) a 

posição preferencial para a ocorrência de SNC mais longos é à direita do predicador verbal, 

corroborando, assim, o princípio do peso final (cf. WASOW op. cit.), além de comprovar 

empiricamente que a posição de sujeito é realmente mais leve. (cf. princípio do sujeito como 

ponto de partida leve, in CHAFE, op. cit.). 

 

    4.2.4.  A Morfossintaxe: Nominalizações 

Basílio (1979) afirma que nas análises sobre nominalizações há uma tendência a se  

pressupor que o processo morfológico se deu a partir do verbo. A autora propõe que a 

nominalização seja entendida como um processo de associação lexical sistemática entre 

nomes e verbos, independentemente de direcionalidade. 

Neste trabalho, a presença ou a ausência de nominalizações em qualquer posição do 

sintagma foi tomada como critério de peso, assim como a natureza das nominalizações, uma 

vez que por serem nomes valenciais, as nominalizações projetam argumentos, o que contribui 

para o aumento tanto do número de encaixes quanto do número de itens lexicais do SNC. 

Observe o gráfico a seguir: 
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Gráfico 9. Distribuição geral das nominalizações nos SNC (%) 

 

Quando observamos o gráfico 9, percebemos que a maioria dos SNC não possui 

nominalizações em sua composição e isto se aplica tanto aos editoriais de jornal como aos 

editoriais de revista (cf. gráfico 10). PAREDES SILVA (op. cit.) quando analisou 

comparativamente os SNC presentes em gêneros dos domínios jornalístico e acadêmico 

constatou que as nominalizações são mais frequentes nos gêneros acadêmicos, haja vista que 

neste domínio ocorre uma necessidade maior de se compactar informações e o público-alvo 

destas publicações é um público alvo especializado, ou seja, não há, a princípio, razões para 

condensar o conteúdo que está sendo transmitido. 

 Um outro fator que também pode ser considerado como relevante para esta baixa 

incidência de nominalizações é a extensão do texto dos editoriais, pois a utilização de 

nominalizações acaba propiciando o uso de cadeias discursivas mais longas e com mais 

encaixes, ou seja, com mais informações. Todos estes fatores somados acarretam estruturas 

mais complexas. 

Os SNC foram reunidos em alguns grupos para a análise das nominalizações. É 

importante ressaltar que incluímos na contagem todos os casos em que a nominalização 

aparecia, fosse no núcleo do SNC ou fora dele.  São eles: 

Grupo 1.  SNC sem nominalização: 

(29) (...) modernizar [a maioria dos estádios] (JB) 

(30) (...) perder [uma pessoa querida] ( revista Malu) 

Com Nominalização 43%

Sem Nominalização 56%
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Grupo 2. SNC com nominalização regressiva
29

: 

(31) (...) sofreu [um transplante de coração] recentemente (jornal Extra) 

(32) [o crime de tortura ] é imprescritível (...) ( revista Veja) 

Grupo 3: SNC com nominalização em –ção  ou –são : 

(33) (...) eles obtiveram [o maior índice de aprovação] em todo o estado ( jornal Extra) 

(34) (...) [o controle da inflação e o equilíbrio das contas públicas] são essenciais (...) 

(revista Veja) 

Grupo 4: SNC com nominalização em – mento: 

(35) (...) retomar [as taxas de crescimento] (JB) 

(36) (...) anunciou [o cancelamento da importação de 2 milhões de toneladas de soja 

do Brasil] 

Grupo 5: SNC que possuem demais nominalizações: 

(37) [o representante comercial da Casa Branca], Robert Zoellick, entendeu (...) ( JB) 

(38) (...)  não diminui em nada [a gravidade das mensagens] (revista Veja). 

 

Realizando uma análise comparativa dos SNC presentes nos editoriais, retomamos o 

fato de que grande parte dos SNC  não possui nominalizações, o que pode ser observado tanto 

numa distribuição geral dos dados (independente de suporte, cf. gráfico 9) como numa análise 

que diferencie os dados oriundos de jornal e de revista. Observe o gráfico 10, a seguir: 

 

 

                                                           
29

 Estamos adotando aqui a análise empreendida por Basílio (op. cit.) em que a nominalização é vista como um 

processo independente de direcionalidade, no entanto, continuamos chamando estas estruturas de regressivas por 

falta de outro nome mais adequado. 
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Gráfico 10. Tipos de nominalizações nos SNs complexos (%) 

 

           É importante salientar que, conforme verificação dos dados, de modo geral, o editorial 

não pode ser considerado um gênero profícuo para a ocorrência de SNC com nominalizações 

(28,6% e 27,7% dos SNC dos editoriais de jornal e de revista, respectivamente, não possuíam 

SNC com nominalizações). No caso de revistas de divulgação científica, por exemplo, a 

incidência de nominalizações foi tão alta – ocorrendo em mais da metade dos dados coletados 

o que permitiu a análise apenas dos dados em que havia SNC nominalizados (cf. BASTOS, 

2013). Quando as nominalizações ocorrem nos SNC dos editoriais, elas ocorrem 

predominantemente nos editoriais de jornal e esta era justamente a hipótese a ser verificada 

nesta seção. 

Os resultados verificados neste gráfico comprovam novamente a nossa hipótese de que 

os SNC dos editoriais de jornal se organizam estruturalmente de forma mais complexa que os 

SNC dos editoriais de revista.  11,3% dos SNC com nominalização em –ção/-são ocorreram 

nos editoriais de jornal; nos editoriais de revista este número foi de apenas 5,8%.  Os casos 

com nominalização regressiva também mantiveram este padrão, com 8,9% dos dados 

ocorrendo nos editoriais de jornal e 5,6% ocorrendo nos editoriais de revista. Os SNC com 

nominalizações em –mento tiveram 3,8% de ocorrência nos editoriais de jornal e 1 % nos 

editoriais de revista. O último grupo controlado reuniu as demais nominalizações e os SNC 

dos editoriais de jornal e de revista obtiveram, respectivamente, 3,9% e 2,9% do total de 

ocorrências. 
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Estes resultados se relacionam com o fato de a nominalização ser uma estratégia 

utilizada para integrar (condensar) informação própria da escrita mais planejada, 

especialmente em textos mais formais (cf. Chafe, 1987).  Os editoriais de revista – com 

exceção da revista Veja possuem, predominantemente, textos mais informais, o que favorece a 

não ocorrência de SNC especialmente com nominalizações na cadeia discursiva.  

Seguindo ainda numa verificação cruzada da complexidade dos SNs, relacionamos a 

natureza das nominalizações à posição que o SNC ocupa na sentença. Os resultados podem 

ser conferidos no gráfico 11. 

 

 
Gráfico 11. Cruzamento entre função sintática e nominalização    

 

Observando os dados acima, podemos constatar que os padrões apresentados pelos 

SNC em todos os grupos fatores se mantiveram constantes também neste cruzamento: a 

predominância dos elementos é à direita do verbo, especialmente no que tange aos 

constituintes de maior peso - SNC com a presença de nominalizações e a utilização de 

nominalizações  com mais massa fônica que a derivação regressiva, por exemplo.   

 

          

    4.2.5.  O Discurso: Informatividade 

 O estatuto informacional também foi tomado como medida de peso na análise da 

complexidade sintagmática, uma vez que a análise aqui empreendida procurou levar em conta 

não só aspectos formais, mas também aspectos discursivo-funcionais dos SNC estudados. É 
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importante ressaltar que estamos levando em conta o SN como um todo – e não apenas o 

núcleo. Teoricamente, adotamos a classificação do estatuto informacional proposta por Prince 

(op. cit.), por este motivo, os SNC dos corpora foram subdivididos nos seguintes grupos: 

Grupo 1. Informações Velhas  

           Estão incluídos neste grupo os SNC que apresentam informações já evocadas, 

ou seja, dadas. Se atentarmos para a terminologia adotada por Chafe  (op. cit.), podemos 

afirmar que os conceitos carreados por estes SNC já estão ativos no foco de consciência do 

ouvinte/leitor, ou seja, geram uma demanda menor para o processamento da informação. 

Podemos verificar um exemplo de SNC com informação velha no exemplo (39) a seguir: 

 

(39) Editorial do Jornal Extra- Sem título 

O drama vivido pelo ator Norton Nascimento, que sofreu um transplante de coração 

recentemente, em São Paulo, sensibilizou outros corações. Uma reportagem publicada ontem 

pelo EXTRA mostrou que nos últimos dez dias houve um aumento expressivo no número de 

doações de órgãos no Rio de Janeiro. A medicina já detém técnicas suficientes para realizar 

transplantes de quase todos os órgãos do corpo humano, e o Rio de Janeiro tem centros de 

excelência dotados de todo o aparato necessário a este tipo de intervenção cirúrgica. [38] [A 

doação de órgãos] é, sobretudo, um ato de amor a vida. Entretanto, por desinformação, a 

população do Rio de Janeiro, que tem na solidariedade uma de suas principais marcas, acaba 

não se envolvendo como deveria. É necessário, portanto, que sejam feitas campanhas de 

esclarecimento em todos os níveis. Cabe às autoridades fazer esse trabalho de 

conscientização. A vida agradece.  

 

Quando analisamos o exemplo (39)
30

, podemos perceber que a informação que este 

SNC carrega já foi anteriormente expressa, inclusive foi expressa mais de uma vez  com a 

citação de exemplos. Não há um custo cognitivo para que o leitor compreenda os referentes 

mencionados no SN.  

 

Grupo 2. Informações Disponíveis 

  No texto de 1981, Prince afirmava que as informações disponíveis eram uma 

subcategoria das informações novas. Quando a autora complexificou a questão da 

                                                           
30

 É importante ressaltar que existem outros SNC com diferentes status informacionais no trecho sob análise, no 

entanto, por questões de clareza, optamos por marcar apenas o SNC utilizado como exemplo em cada um dos 

trechos desta seção. 



67 
 

informatividade no texto de 1992, ela passou a afirmar que as entidades (referentes) podem 

ser velhas/novas para o ouvinte (leitor) ou velhas/novas no modelo de discurso. Esta pequena 

alteração, que, numa primeira vista, pode nos parecer bem simples, deu conta de um problema 

que se verificava com as informações disponíveis, que são tecnicamente novas (pois ainda 

não haviam sido mencionadas no texto), mas funcionam como entidades velhas para o 

ouvinte/leitor. Os referentes disponíveis são aquelas entidades que possuem referência única, 

ou seja, são reconhecidos pelos falantes da língua como unos. Temos como exemplo de 

referentes disponíveis não contáveis como o Sol, a Lua, o universo, nomes próprios atrelados 

a cargos, títulos e nomeações
31

 etc. Vejamos o exemplo (40) a seguir que traz um exemplo de 

SNC com este status informacional: 

(40) Trecho de editorial da revista Veja.  Título:  A república da periferia  

 

 Esta edição de VEJA traz uma reportagem de fundo sobre um Brasil que costuma ser 

lembrado apenas pelos problemas que cria, os “rolezinhos” nos shopping centers, ou nos 

quais muitos de seus habitantes vivem imersos, chacinas, enchentes e endemias. Os repórteres 

da revista foram ver de perto como vivem atualmente os brasileiros que moram na periferia 

das metrópoles. A última grande investida jornalística de VEJA na periferia foi feita em 

janeiro de 2001. Naquele começo de século, a revista mostrou uma realidade desesperança, 

miséria, crime e crescimento desordenado de quase 30% ao ano, taxa seis vezes maior do que 

a do Brasil de renda e qualidade de vida mais altas. Sob a chamada “O cerco da periferia”, a 

capa da revista de 2001 trazia a imagem de um centro urbano ensolarado e colorido sendo 

oprimido pelo abraço sufocante de uma massa disforme de casebres cinza. Desde então, as 

coisas mudaram para melhor. 

Treze anos depois, os repórteres encontraram planetas periféricos ainda com 

problemas graves, claro, mas bem mais arejados, confiantes em si mesmos e orgulhosos de 

sua cultura original, cientes de seu poder de consumo coletivo e do cacife eleitoral decisivo 

que possuem. A transformação positiva se deu pela confluência de uma série de fatores. 

Primeiro veio o aumento do poder de compra trazido pela estabilização da moeda, seguido da 

maior oferta de crédito. Coroando tudo isso, todos se beneficiaram da competitividade 

acelerada entre as empresas de tecnologia- aquela formidável corrida que torna os aparelhos 

digitais cada vez mais poderosos com aumento mínimo de preço e permite a oferta de planos 

bem mais acessíveis de celulares e modens de acesso à internet sem fio. A sensível, ainda que 

                                                           
31

 São os referentes disponíveis desta natureza que comumente aparecem nos editoriais. 
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desigual, melhora na segurança e o avanço, mesmo que modesto, na qualidade da educação 

completam o processo transformador. 

A pedido de VEJA, (40) o Instituto Data Popular, especializado em pesquisas nas 

classes média e baixa, isolou dados e estatísticas das classes C, D e E. Para efeito de clareza, 

montou o que seria um país formado pela população da periferia das grandes cidades 

brasileiras. Se existisse, de fato, essa República Federativa da Periferia do Brasil teria 155 

milhões de habitantes. Seu poder de compra a colocaria no G20 do consumo mundial, 

ocupando a 16º posição no ranking de países que mais gastam com produtos e serviços em 

geral. Como mercado consumidor, portanto, as periferias brasileiras tem mais poder de 

compra do que a Suíça, a Holanda ou a Turquia.(...) 

Analisando o exemplo (40), percebemos que o referente [O Instituto Data Popular] 

ainda não havia sido mencionado no texto, no entanto, por se tratar de um referente único, é 

facilmente recuperado pelo leitor. Outro fator, este mais sintático que discursivo, que 

aproxima os referentes disponíveis das informações velhas é o fato de estes referentes 

comumente aparecem na posição de sujeito, típica das informações velhas, como poderá ser 

observado ainda nesta seção na análise do gráfico 10. 

 

Grupo 3. Informações Inferíveis 

As informações inferíveis também possuem um comportamento híbrido:  aproximam-

se, por um lado, de entidades velhas (tanto para o ouvinte quanto para o discurso), uma vez 

que se baseiam em pressupostos sobre o que o ouvinte já conhece e alguma entidade já 

mencionada funciona como gatilho para a inferência. Por outro lado, também se aproximam 

de entidades novas (para o ouvinte e para o discurso), uma vez que o ouvinte não tem aquela 

entidade em mente quando ela é mencionada e, textualmente, trata-se da primeira menção a 

ela no discurso Podemos observar este fato no exemplo a seguir: 

 

(41) Editorial do jornal Povo- Título: Pedidos de Ano Novo 

Um dos pedidos mais ouvidos na virada de ano foi o de emprego, além do já 

tradicional desejo de realização do sonho da casa própria. Todos esperam que [41] [as 

expectativas de um ano mais produtivo] se confirmem e que o País possa finalmente assistir 

ao tão esperado espetáculo do crescimento, prometido pelo presidente Lula. 

Os empregos vindo, a casa própria almejada por muitos vem como consequência, em 

alguns casos. Espera-se que muito em breve os pedidos de um ano de mais emprego sejam 



69 
 

deixados para trás. Por enquanto, eles conseguiram superar até mesmo os tradicionais votos 

de paz e amor. 

 

              A informação presente no exemplo (41) é tecnicamente nova para o leitor, uma vez 

que ainda não foi mencionada, no entanto, sua existência pode ser deduzida na base de uma 

entidade-gatilho, considerada velha no discurso. O autor do editorial havia mencionado que os 

pedidos mais ouvidos na virada de ano foram de emprego e compra da casa própria; infere-se, 

portanto, que estas são expectativas de um ano mais produtivo. 

Grupo 4. Informações Novas Ancoradas 

  Como já visto nos grupos anteriores, os referentes podem ser novos ou velhos para o 

ouvinte/leitor ou para o modelo de discurso. (cf. PRINCE:1992).  No que tange às 

informações novas, elas se subdividem em duas categorias, as totalmente novas (ou novas em 

folha- que serão discutidas no grupo 5) e as novas ancoradas. As informações novas são 

aquelas que demandam um maior custo de ativação e de armazenamento de seus referentes 

(cf. CHAFE: 1984), ou seja, são consideradas as informações mais pesadas, mais complexas 

conceptualmente. 

As entidades consideradas novas ancoradas são ancoradas em outra entidade já 

mencionada do discurso.  Podemos observar o comportamento de um SNC com esta 

classificação analisando o exemplo (42) a seguir: 

 

(42) Editorial da revista Malu. Título: Mais amor, menos amargura, combinado?   

 

  Uma das minhas tarefas prediletas é trocar informações com nossos colunistas, assim a gente 

consegue fazer uma revista mais atualizada e com as impressões de todos. Foi assim que 

nasceu [42] [o tema da coluna Papo Cabeça desta semana], “De mal com a vida”. A 

querida Eliana Barbosa mostra, desta vez, como estamos vivendo a onda das críticas sem 

fundamentos. Pode reparar: tudo que acontece, que é postado no Facebook, é logo criticado. 

Logo surgem as teorias da conspiração, que passaram a me intrigar de tal forma, que comentei 

com a Eliana. A partir daí, ela, do alto da sua competência, fez uma radiografia do que 

estamos enfrentando: muitas pessoas amargas, prontas para destilar [palavras que ferem os 

olhos e o coração]. Então, peço que vocês, minhas queridas amigas, não caiam nessa, por 

favor. Espalhem mais amor! Boa semana.       

                                                                                                                Gisele Peralta 
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Observando o exemplo (42), percebemos que a âncora ocorre dentro (textualmente) do 

SNC.  A editora da revista Malu começa o texto afirmando que troca informações com 

colunistas para desenvolver a revista, portanto, foi desse modo que nasceu o tema da coluna 

Papo Cabeça, que é uma coluna semanal (desta semana), característica pressuposta de uma 

coluna que figura numa revista de tiragem semanal. 

 

Grupo 5. Informações Novas em Folha 

As informações novas em folha (ou totalmente novas) possuem as mesmas 

características do grupo maior das informações novas exigem uma demanda maior na 

ativação e no armazenamento dos referentes, podem ser novas para o leitor/ouvinte ou para o 

discurso, porém possuem uma especificidade que as diferencia: as informações totalmente 

novas não possuem âncora, seja ela interna ou externa ao SN. Tendem a ocorrer à direita do 

verbo, que é a posição “mais pesada”, com maior carga de informações. Vejamos o exemplo 

(43) a seguir: 

 

(43) Trecho de editorial do jornal O Globo. Título: Austeridade 
 

Se havia no país [43] [uma tradição de aumento de gastos e desorganização das 

finanças públicas] em ano eleitoral, ela foi quebrada em, 2002 - e espera-se que 

definitivamente. Em face das turbulências nos mercados, o governo federal precisou ampliar o 

esforço de ajuste fiscal, chegando até setembro a um superávit primário recorde. (...) 

O SNC do exemplo (43) carrega consigo uma série de informações novas e 

fundamentais para o discurso, não só por ter sido inserido na primeira sentença do editorial, 

mas também por pautar, logo no momento inicial, a linha argumentativa crítica que percorrerá 

o texto em sua integralidade. 

Realizamos uma análise comparativa entre o status informacional dos SNC presentes 

nos editoriais de jornal e nos editoriais de revista.  A hipótese testada aqui era a de que as 

informações inferíveis seriam predominantes em ambos os suportes. Os resultados podem ser 

verificados a seguir no gráfico 12. 
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 Gráfico 12. Status Informacional dos SNs complexos (%) 

  

           

O gráfico 12 confirma a hipótese apresentada: a informação inferível é predominante 

tanto nos SNC dos editoriais de jornal quanto nos SNC dos editoriais de revista. O que 

confirma estudos anteriores
32

, em que este tipo de informação se manteve sempre com altas 

percentagens de ocorrência. Podemos, inclusive, tomando por base estes resultados, afirmar 

que o uso de SNC com informações inferíveis pode ser uma das características dos gêneros 

pertencentes ao discurso jornalístico. Possivelmente, esta característica se relacione ao fato de 

o discurso jornalístico procurar, em alguma medida, se manter acessível à média dos leitores 

de suas publicações. A utilização de referentes muito complexos poderia, em algum nível, 

acabar afastando o público-alvo. 

           É importante ressaltar que os editoriais, assim como as notícias, são gêneros que 

prototipicamente partem de algo já sabido, ou seja, são locais profícuos para a ocorrência de 

informações velhas. E realmente a incidência de informações velhas é alta nestes gêneros, no 

entanto, a informação velha nestes gêneros é representada por pronomes e por anáforas zero, 

não por SNC (cf. PAREDES SILVA, 2012). 

Com relação à diferença existente entre os editoriais de jornal e os de revista, 

percebemos que as informações novas ocorrem com mais frequência nos editoriais de jornal, 

                                                           
32

 Cf. OLIVEIRA, 2014; BASTOS, 2013; PAREDES SILVA, 2012, SANTOS, 2014 e 2013. 
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novamente corroborando a nossa hipótese de que há uma maior complexidade estrutural 

destes.  

Continuando com as nossas análises cruzadas para a aferição do peso (e da 

complexidade) dos SNC, realizamos um cruzamento entre os dados relativos ao estatuto 

informacional e à função sintática dos constituintes.  O gráfico 13 traz os resultados desta 

verificação: 

 

 

Gráfico 13. Cruzamento entre função sintática (posição) e status informacional (%) 

 

O gráfico 13 é um gráfico que comprova empiricamente os princípios do sujeito como 

ponto de partida leve (cf. CHAFE, op. cit. ) e do peso final ( cf. WASOW, op. cit.). Vejamos 

por que: (i) o maior número de SNC (que possuem informações inferíveis e novas) ocorre à 

direita do predicador verbal; (ii) as informações novas (mais complexas) ocorrem 

predominantemente à direita do verbo; (iii) as informações velhas e disponíveis - que, como já 

visto, se comportam elas próprias como entidades velhas, portanto, notadamente menos 

complexas, foram predominantes na posição de sujeito.  É importante retomar o fato de que a 

baixa incidência de SNC com informações velhas ocorreu pelo fato de a expressão destas 

informações comumente ocorrer através de pronomes ou anáforas zero. As informações 

inferíveis, por sua vez, se comportam de forma semelhante às informações novas, e 

justamente por este fator, se concentraram, também, à direita do predicador verbal. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Nova
Ancorada

Inferível Nova em
folha

Velha Disponível

Termos Antepostos

Termos Pospostos



73 
 

   5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Imprensa é oposição. O resto é armazém de 

secos e molhados.” (Millôr Fernandes.) 

 

  Após a análise dos resultados do capítulo anterior, percebemos que a nossa hipótese 

geral foi confirmada: realmente há uma correlação entre a composição dos SNC e a 

constituição do gênero editorial. 

  Também se confirmou a hipótese de que os editoriais de jornal, quantitativamente, 

apresentam mais SNC do que os editoriais de revista; qualitativamente, esta diferença também 

se confirmou: os editoriais de jornal apresentam SNC mais complexos que os editoriais de 

revista. 

   Esta diferença entre os resultados dos dois suportes se justifica, a princípio, por dois 

fatores que se relacionam de maneira complementar. O primeiro é a diferença entre as 

tipologias textuais predominantes nos textos, uma vez que os editoriais de jornal são mais 

argumentativos e os editoriais de revista priorizam a exposição.  O segundo fator que 

contribui nesta diferenciação é o efeito que o suporte possui no gênero. Como jornal e revista 

são veículos de comunicação distintos, com propósitos comunicativos distintos e públicos 

distintos, a maneira como os gêneros irão se dispor em seus meios acaba sendo alterada 

devido às pressões do uso. 

  Percebemos também que esta diferença entre editoriais de jornal e de revista não é 

abrupta, não se trata de uma ruptura, mas sim de um continuum que se organiza através de 

fatores formais e funcionais, perpassando características que vão desde a escrita mais formal 

até a escrita que tangencia a oralidade. 

  Algumas publicações podem ser consideradas, portanto, prototípicas de seus gêneros, 

no entanto, editoriais de publicações como a revista Veja estão no meio do continuum: 

aproximam-se, por um lado, das características do editorial de jornal por possuírem uma 

estrutura mais complexa, temática relacionada a assuntos políticos, econômicos etc. sem, no 

entanto, deixar de possuir características inerentes aos editoriais de revista, como a menção à 

matéria de capa da edição e o fato de poder ser considerada uma carta ao leitor, inclusive 

sendo seu editorial nomeado desta maneira. 

Ainda falando sobre este continuum, verificamos também que os editoriais de algumas 

revistas femininas guardam relações com as cartas pessoais, e, pensando em gêneros da 
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atualidade, podem ser relacionados com os blogs pessoais, uma vez que há o uso de primeira 

pessoa, ocorre um direcionamento ao leitor, assim como o uso de pontuação expressiva , há 

uma tentativa de argumentação que não se concretiza, ficando apenas no plano da exposição, 

enfim, estes fatores, além das diversas diferenças apontadas entre os usos e as estruturas dos 

editoriais de jornal e revista, nos levam a elaborar a proposta de não classificar os editoriais de 

revista como editoriais stricto sensu, mas sim, numa perspectiva funcional, caracterizá-los 

com um “retorno” ao uso da carta ao leitor pela editoria das publicações.  

Ao assumirmos este posicionamento, duas questões se colocam: será possível, em 

alguma medida, afirmar que houve um passo à esquerda no cline de mudança linguística 

mencionado no capítulo 2?  Ou será mais plausível assumir que os editoriais de revista não 

concluíram efetivamente o processo de mudança descrito em SALES (op. cit.)? De nossa 

parte, acreditamos que os processos de mudança estão efetivamente ocorrendo o tempo todo, 

ininterruptamente. Na medida em que nos comunicamos e utilizamos gêneros diversos para 

este fim, estamos, em maior ou menor grau, alterando minimamente o uso daquele(s) 

gênero(s). Este movimento é o responsável pelas mudanças observadas no uso quando 

escolhemos uma determinada sincronia para analisar.  Portanto, falar em “passo à esquerda” é 

não assumir a naturalidade com que as mudanças se dão. Uma mudança pode ser considerada 

um passo à direita no cline mesmo que os falantes passem a utilizar uma forma mais 

“conservadora”.  Mesmo nestes casos não se trata de involução. 

Procuramos demonstrar neste trabalho, dentre outros aspectos, o grau de dinamismo 

do suporte.  O suporte e o gênero se relacionam mutuamente; trata-se de uma relação de 

mútua motivação. Não temos como precisar se o gênero muda por causa do suporte ou se é o 

suporte que muda em função dos usos que são feitos com o gênero. 

 SALES (op. cit.) fala do espaço variacional do editorial no século XX, em que vários 

gêneros distintos recebem o rótulo editorial, mas, se levarmos em conta os diversos estudos 

de gêneros que vem sendo realizados, fica nítido para nós que, se forma e função mudam, o 

gênero muda também. O “gênero descendente” continua possuindo uma ligação com o gênero 

do qual se originou, no entanto, passa a ter “autonomia” em seus usos na esfera de atividade 

humana em que se insere. 

Acreditamos que esta dissertação comprovou, empiricamente, estas posições 

assumidas e esperamos que, com isso, a descrição e a discussão teórica sobre o gênero 

editorial continue sendo alvo de futuras pesquisas acadêmicas, e que também a área 

pedagógica-educacional possa usufruir deste trabalho, pois, por mais que o editorial não seja, 
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na atualidade, um dos gêneros mais lidos, ele continua sendo amplamente estudado em 

contextos escolares por ser um dos locais para a aplicação prática das técnicas de 

argumentação. Acreditamos, ainda, que a necessidade de se manter um espaço oficial para dar 

voz às opiniões do grupo a que a publicação se filia é, antes de tudo, um ato político. O 

editorial em toda a sua multiplicidade ainda é visto como um documento oficial. Este espaço 

tanto se faz necessário que as empresas jornalísticas atualmente mantêm versões web de seus 

editoriais e, muito provavelmente, com a intensificação do uso do gênero neste terceiro 

suporte, em breve teremos um outro movimento de diferenciação e outras análises a 

empreender.  
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7. ANEXOS 

 

 ANEXO 1. Editorial de Jornal     

 JB – 05/10/2002 

Os Cinco Desafios 

Sem autor 

 

Qualquer que seja o resultado das urnas, quem for eleito para governar o Rio assumirá, 

para os próximos quatro anos, um desafio à altura da retórica e das promessas de campanha. E 

pelo menos cinco macroproblemas aguardam que baixe a poeira e o calor da disputa eleitoral 

para mostrar sua cara medonha, sem qualquer maquiagem e sem qualquer fantasia 

encobridora. 

 Os candidatos, todos eles, prometeram muito. E o Governo eleito vai ter que fazer 

muito. 

Logo de saída, vai encontrar pela frente a questão fiscal e da previdência do Estado, 

assunto de alto poder de combustão, sobre o qual os candidatos, em seus monólogos com o 

eleitor através da tevê, preferiram o silêncio absoluto ou uma abordagem meramente 

tangencial. 

Por falta de informação ou de coragem, no transcorrer das batalhas de Itararé em que se 

transformaram os prometidos debates, apenas a honrosa exceção de uma candidata ensaiou 

uma análise e discurso em torno do assunto, que não dá voto, mas que se constitui num dos 

mais sérios problemas a serem enfrentados pelo futuro governo do Rio. 

O segundo grande desafio, que poderia ser o primeiro em razão de sua importância e 

gravidade, é a questão da polícia. 

Quem for sagrado nas urnas terá que descobrir, em algum lugar que não foi 

convincentemente revelado nos discursos eleitoreiros, a firmeza e a competência 

indispensáveis ao enfrentamento do mais longo e mais dramático processo de desmoralização 

da força e da autoridade policiais. 

A população já não agüenta mais ver sua polícia, atingida e manchada em sua honra 

corporativa, colocar-se freqüentemente ao lado da marginalidade por um pacto sinistro de 

omissão ou conivência criminosa. 

A população do Rio de Janeiro quer respeitar sua polícia. Quer entender e aceitar a 

nobreza de sua missão. Quer ver em cada homem de farda ou cada agente da lei uma garantia 

de respeito à ordem jurídica e aos valores inalienáveis da cidadania. Nada além disso. Nada 
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além do cumprimento da lei. 

Obviamente que uma polícia respeitada e desejada pela população terá muito maior 

eficácia no esforço de pacificação de um Estado sitiado pelo medo. 

Mas o novo governo tem que entender e assumir que a questão da violência requer 

muito mais. Requer a racionalidade dos serviços de inteligência e a firmeza do policiamento 

ostensivo. Mostrar ao marginal do crime que se diz organizado, que a única organização 

admitida e suportada pela sociedade é aquela que se constitui e que se ampara à sombra da lei. 

Deixar bem claro ao infrator uma verdade antiga mas sempre atual: o crime não compensa 

quando a sociedade o repele, e quando tem meios de fazer pesar sobre o infrator os rigores e 

as conseqüências da lei. 

Outro grave problema, incontornável para o próximo governo do Estado, é a questão 

dos transportes na Região Metropolitana, onde 10 milhões de pessoas continuam a esperar, 

administração após administração, que alguma coisa mude para melhor. Quem se dependura 

no desconforto dos ônibus ou se atreve a correr os riscos do transporte pirata não agüenta 

mais esperar.  

A população do Rio descobriu há muito tempo que, além dos poucos quilômetros da 

linha do metrô, existem as centenas de quilômetros de vias de superfície, velhas, idealizadas 

50 anos atrás, carentes de melhorias que não se resolvem com um remendo no asfalto.  

A penúria dos transportes é mais onerosa para as populações do entorno do Rio, do 

cinturão de miséria que hoje cerca a cidade e onde são registrados índices de desenvolvimento 

humano semelhantes ou inferiores aos de algumas das regiões mais pobres da África. 

Este é outro problema a ser enfrentado pelo próximo governo, de preferência com 

alguma coisa além da promessa de casa a um real. 

A população mais pobre, ainda quando aparentemente se deixa enganar, sabe que existe 

um mundo, vizinho do seu, onde esgoto não corre a céu aberto, onde água de torneira não é 

privilégio, onde um simples prato de comida não é luxo, e onde o direito à vida, a salvo do 

crime e da doença, é apenas mais um entre tantos predicados que decorrem da cidadania. 

Finalmente, o próximo governo vai se defrontar com a questão do saneamento, que vem 

desafiando os nervos e a saúde da população do Estado. E, aqui, não adianta discurso. O 

descaso e a falta de competência estão à vista da população, que assiste ao progressivo 

envelhecimento da Cedae, que já não tem pernas nem fôlego para acompanhar o descontrole 

do crescimento urbano. 

Quanto ao meio-ambiente, quem for eleito deverá estar preparado para uma viagem de 
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volta ao passado, onde vai encontrar dois problemas que têm as dimensões exatas do 

palavreado oco de muitos governantes: a despoluição da Baía de Guanabara e o favelamento 

das áreas urbanas. 

Muito já foi dito. Muito já foi mostrado pela propaganda de vários governos que se 

sucederam no Rio. Mas pouco foi efetivamente realizado, no sentido de resolver essas duas 

questões, que afetam gravemente o conforto e a saúde da população do Estado. E a solução 

para esses problemas continua aguardando o surgimento do governante que esteja à altura do 

desafio que representa. 

 

ANEXO 2. Editorial de Revista 

Revista Glamour, julho de 2013. Nº16 

 

BBB: Big Blogger Brasil, os bastidores de uma capa histórica 

 

         Tudo começou numa tarde quente de novembro de 2012, em São Paulo. 

Chegamos ao restaurante combinado com meia hora de atraso. Na porta, fila de, calculo eu, 

umas cem meninas. Dentro, tumulto. Cerca de 300 pessoas se acotovelavam. Malse andava. 

Ouço alguém dizer: “ Ela pegou na minha mão. Não vou mais lavar essa mão”. Madonna? 

Rihanna? Beyoncé? Não: Camila Coelho, a blogueira mineira radicada em Boston que Alice 

Ferraz, a querida cabeça do F*Hits, queria me apresentar. Sim, eu já sabia do poder da Cami e 

das blogueiras em geral, tanto que fomos a primeira revista do Brasil a abraçar a causa 

blogger. Mas ali tive minha epifania :  o mundo mudou, e a Glamour não poderia perder esse 

bonde! Se nos anos 80 todas as garotas queriam ser Paquita e nos 90, modelos, na era digital 

ser blogueira é profissão  top of mind. E se a gente se incumbiu da missão de ser porta-voz 

destes novos tempos, pensar fora caixinha, surpreender, ousar... a gente precisa dar nosso 

espaço mais nobre para o mais relevante fenômeno midiático da atualidade: capa para as 

blogueiras superpoderosas! E a gente precisa ser a primeira revista a fazer isso. 

      Mas, puxa, como eleger as duas mais-mais? Que critérios usar? Cada uma tem seu 

público, sua graça a maioria já posou pra gente. A saída: gerar outro fenômeno midiático para 

retratar um fenômeno midiático. Votação no site. Quem decide é você, leitora-eleitora. 

Democracia total! E fez-se a sua vontade. Foram mais de 370 mil votos. E uma campanha 

efervescente nas redes sociais. Ivete Sangalo, Luciano Huck, Giovana Ewbank e até Naomi 

Capmbell foram cabos eleitorais. Camila Coelho e Camila Coutinho foram as grandes 
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vencedoras e estrelam a capa principal. Thássia  Naves, Lala Rudge e Helena Bordon estão na 

capa secundária- capa dupla é um poder, é ou não é? Criamos um case no mercado editorial, e 

isso é algo que muito nos orgulha! Não apenas pelo case em si, mas porque fazemos o que 

acreditamos. E acreditamos que, para ser relevante, tem de ser diferente. 

     Esta capa, portanto, é uma declaração de respeito, de não-preconceito ( pois sim, há 

muitos colegas jornalistas que ainda torcem o nariz ) e sobretudo de admiração. Nada mais 

justo: quantas mulheres tomaram gosto por moda e beleza por intermédio dessas meninas 

cheias de opinião, graça e autoestima fashion? Em quantas pessoas elas despertaram o desejo 

de se emperiquitar, esmerar-se no styling, ousar no batom, tentar um babyliss? Se tem uma 

mensagem-chave que essas self made women nos ensinam é: sim, você pode. Você pode 

começar um blog hoje e virar uma estrela da web amanhã, você pode se divertir no processo, 

você pode admitir que se arruma para ser notada- e , vá lá, fotografada. Você faz as regras. 

Você é ( fiquem à vontade para achar piegas) do tamanho do seu sonho. Esta capa, por fim, é 

nosso muito obrigada a essas cinco e a todas as blogueiras do planeta, que trouxeram frescor e  

animação ao mundo da moda, cujo mal maior é se levar a sério demais e atirar pedras nos 

fenômenos com os quais não consegue competir ou não quer se dar ao trabalho de entender. 

Espero que vocês gostem do resultado. Nossos olhos brilharam quando vimos a edição pronta. 

E vocês sabem: só vale a pena quando os olhos brilham... 

 

    PS: A capa é a cereja do bolo de uma edição inteirinha feita com mulheres de 

verdade, como eu e você. Sem modelos e sem celebridades em nossos editoriais de moda e 

beleza desta vez. Viva a beleza real! 

 

 

 

Mônica Salgado 

Diretora de redação 

 

 

  

 

 

  


