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RESUMO  

Partindo do pressuposto de que o estudo dos gêneros do discurso (cf. Bakhtin, 2003) 

possibilita compreender os contextos de uso das formas da língua, o principal objetivo 

deste trabalho é descrever e analisar como o fenômeno da expressão do sujeito de 

segunda pessoa do singular (“tu” e “você”) e de algumas formas nominais (“o cara”, “a 

pessoa”, “vagabundo”, “nego”, “neguinho”) com valor indeterminado se comporta em 

um gênero digital de caráter argumentativo e mais informal. Como trata-se de um 

estudo da língua em situações reais de comunicação, aliamos a Teoria da Variação e 

Mudança Laboviana (cf. Labov, 2008) ao Funcionalismo Linguístico, já que essas 

correntes linguísticas consideram a língua em uso como objeto de análise. A língua é, 

nesse sentido, um sistema moldável que atende ao que é requerido comunicativamente 

por seus usuários, que recorrem estrategicamente a meios linguísticos a fim de satisfazer 

seus propósitos comunicativos. Foram analisadas as conversas de jovens universitários 

da cidade do Rio de Janeiro em grupos de discussão localizados no site de 

relacionamentos Facebook das Faculdades de Direito e Letras da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro/UFRJ. Em uma primeira instância de análise, foi possível observar 

que o gênero dá as condições de ocorrências diferentes com relação ao comportamento 

dos pronomes de segunda pessoa do singular e dos nomes investigados na rede social. 

Como propiciam a estratégia de exemplificação para sustentar uma argumentação, as 

conversas nos grupos de discussão apresentaram pronomes e nomes de referência 

genérica, que podem ser definidos pelo sentido mais geral e abrangente. Nessa análise, 

considera-se que a tipologia textual (cf. Adam, 1990) influencia no uso dos pronomes e 

dos nomes no que diz respeito a sua referência (genérica). Os resultados apontaram para 

uma preferência pelo uso dos pronomes de segunda pessoa, principalmente do pronome 

“você”, porque sugerem uma aproximação entre os interlocutores e à cena descrita em 

uma situação comunicativa bastante polêmica.  

Palavras-chave: Gêneros Digitais; Indeterminação; Segunda Pessoa; Nomes. 
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ABSTRACT  

Assuming that the study of genres (cf. Bakhtin, 2003) makes possible to understand the 

contexts of the use of the language forms, the primary aim of this paper was to describe 

and analyze how the phenomenon about the expression of the subject second-person 

singular ("você" and "tu") and some nominal forms ("o cara", "a pessoa", "vagabundo", 

"nego", "neguinho") with generic value behaves in a digital genre that is more 

argumentative and more informal. As this is a work that sees the language in real 

communication situations, we combine the Labov’s Theory of Language Variation and 

Change (cf. Labov, 2008) to Functionalism, since these linguistic currents consider the 

language in use as object of analysis. In this sense, the language is a moldable system 

that attends to what is required by its users communicatively. The speakers of a 

language strategically draw on linguistic resources in order to meet their communicative 

purpose. We analyzed some students’ conversations of city of Rio de Janeiro in 

Facebook discussion groups of the Faculties of Law and Letters of the Federal 

University of Rio de Janeiro / UFRJ. In a first instance of analysis, we observed that the 

genre gives the conditions of different occurrences regarding the behavior of second 

person singular pronouns and the generic names investigated in the social network. As 

the generic form provides an exemplification strategy to support an argument, 

conversations in discussion groups had pronouns and generic reference names, which 

can be defined by more general and comprehensive sense. In this text, it is considered 

that the text typology (cf. Adam, 1990) influences the use of pronouns and names 

regard its reference (generic). The results indicated a preference for the second person 

pronouns, especially the pronoun "você", because it suggests a connection between the 

audience and the scene described in a communicative situation quite controversial. 

Keywords: Digital Genre, Generic Form, Second Person, Generic Nominal Forms. 



SINOPSE  

Estudo da indeterminação do sujeito através do uso de pronomes de segunda pessoa do 

singular e nomes com valor indeterminado em grupos de discussão de estudantes de 

Letras e Direito, veiculados no Facebook. Descrição e análise desse gênero levando em 

conta os usos desses pronomes e desses nomes como estratégia de indeterminação do 

sujeito, usando o aparato teórico da Sociolinguística Variacionista e da Linguística 

Funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



À Helena, com todo carinho. 

 

AGRADECIMENTOS 

“Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de 

si, levam um pouco de nós” – Antoine de Saint-Exupéry. 

 

A todos que de alguma forma contribuíram em minha caminhada, o meu muito 

obrigada. Mas algumas pessoas estiveram presentes de forma direta para que essa 

dissertação saísse do forno. Eu não poderia deixar de demonstrar a minha gratidão pela 

disponibilidade e pelo carinho. Mas, em especial, gostaria de agradecer... 

Em primeiro lugar, aos meus pais, por acreditarem no meu potencial, no meu 

empenho e na minha dedicação. Agradeço pela presença constante e por promoverem 

em mim a certeza de que posso contar com vocês em qualquer momento da vida: para 

rir, para chorar, para contar as fofocas, para falar do governo, dos amigos, da vida. Eu 

amo vocês! Sou grata por ter tido a sorte de entrar para essa família.  

Mãe, obrigada pelo seu incentivo, por me ensinar a esperar o momento “ideal” e 

por me mostrar sempre um ponto de vista diferente. Isso me ajuda a crescer e a ser 

alguém melhor. Mas, principalmente, obrigada por ser Exemplo. Pai, obrigada pelo seu 

estoque de paciência e autocontrole, mesmo quando eu passei dos limites da calma. 

Obrigada por me buscar tão tarde no Fundão (e ainda dar carona para a galera!), 

ouvindo um sambinha bom, (super) rádio Tupi ou Iron Maiden no último volume. Esse 

foi um dos maiores incentivos que recebi. 

Agradeço aos meus pais também por entenderem e permitirem que eu tivesse a 

companhia de um animalzinho. Meu cachorro é um grande amigo, que me ajudou muito 

a perceber a hora de parar de escrever, a hora de relaxar durante esse período. Falando 

sério, Pinho é o meu velhinho especial. 

Agradeço à minha amiga e irmã, pelas portas que abriu de mãos dadas comigo e 

pelas portas que você mantem sempre abertas para mim. Elisa, te agradeço muito, muito 

mesmo por entender (e defender) o fato de que escolhemos caminhos bem diferentes, 



cada um com suas especificidades. É essencial ter não somente o seu apoio, mas 

também a sua confiança. É essencial também aprender, todo dia um pouco a mais, a 

dividir o que se tem de mais precioso. Ainda bem que é com você que eu posso dividir. 

Obrigada por ser minha irmã.  

Agradeço muito especialmente aos meus avós, Helena (in memmorian) e 

Everaldo, por contribuírem com a minha formação e educação de todas as formas que 

puderam. Sem eles, eu não estaria nem na metade do caminho que escolhi e talvez nem 

tivesse realizado o sonho de estudar na UFRJ (ou de ser “reitora”, né, vô?!). 

Infelizmente, uma das minhas maiores tristezas é saber que minha vó não vai estar 

fisicamente presente na defesa da dissertação, já que ela foi uma das pessoas que mais 

comemorou comigo a minha aprovação. Essa é a maior saudade que eu carrego hoje 

comigo. 

Agradeço de todo coração também ao Leandro. Ao longo desses sete carnavais, 

você tem sido meu domingo de sol. Obrigada por estar sempre presente, por me fazer 

dar boas risadas, por me apresentar bons filmes, por compreender minhas vastas horas 

de estudo, por ser dedicado e cuidadoso com aquilo que estiver sob sua 

responsabilidade, por ser a melhor companhia para qualquer evento: de festa infantil a 

trilhas perigosas. Enfim, te agradeço pelos nossos longos anos de convivência e desejo 

que eles possam se multiplicar ainda mais. Te amo. Sem você teria sido tudo tão mais 

difícil. 

Agradeço também à família do meu namorado, por me adotarem e me receberem 

sempre de forma gentil. 

Não posso deixar de agradecer aos meus tios e primos pela acolhida, pela alegria 

de estarmos juntos e pelo carinho. É maravilhoso saber que posso contar com a presença 

afetuosa de cada um de vocês. Obrigada por estarem presentes fisicamente e no coração 

e por me ajudarem a construir quem sou. 

Aos amigos do Colégio Salesiano, TogoNews: Andrew, Caio, Elaine, Juliana, 

Liana, Lívia, Luan, Natalia, Pedro, Raquel, Tamiris, Tayana e Wanessa, toda a minha 

gratidão! Aprendi com vocês que a amizade é uma semente que a gente deve cultivar 

com muita dedicação, adubando, dando água e indicando o caminho da luz. Cada 

momento que passamos juntos, cada papo furado é único e de crescimento. Obrigada!  



Agradeço, em especial, à minha amiga Raquel, pela revisão cuidadosa do meu 

trabalho e por todos esses anos de amizade, companheirismo e por não deixar faltar 

aquele ombro amigo.  

Sou muito grata também aos amigos que fiz na faculdade, durante os anos de 

graduação e iniciação científica. Yalis, Lorena e Debora, que a nossa amizade continue 

se fortalecendo, que nunca nos falte a cerva nossa de cada dia, que possamos continuar 

compartilhando as experiências de vida, as viagens (as que fizemos e ainda faremos 

juntas!), os dramas, as fofocas e as batatas fritas regadas com queijo e bacon. O carinho 

que sinto por vocês vai além dos limites do fundão e da F318. Também sou grata aos 

amigos Vitor, Penélope e Daniel, com os quais aprendi muito mais do que os textos da 

faculdade poderiam me ensinar. 

Agradeço imensamente aos professores que passaram pela minha vida desde o 

colégio até o mestrado, influenciando positivamente na minha formação cidadã. Em 

especial, à minha orientadora Vera, principalmente por ter acreditado que eu poderia ter 

chegado até aqui. Vera, a minha vida mudou desde que entrei na iniciação científica. 

Sou muito feliz por ter tido a oportunidade de poder fazer parte desse grupo que você 

cuida com tanto carinho e dedicação. Formamos naturalmente uma grande família 

mesmo, sem clichê. Obrigada! 

Agradeço também às professoras Celia Lopes, Helena Gryner, Christina Gomes 

e Maria Eugênia Duarte, por tão gentilmente aceitarem participar da minha banca.  

Por fim, agradeço à CAPES por financiar esse trabalho.  

 



SUMÁRIO  

1 Introdução .................................................................................................................................... 16 

Capítulo 2 Pressupostos Teóricos .................................................................................................. 19 

2.1 A Sociolinguística Variacionista ................................................................................................ 19 

2.2 Funcionalismo ............................................................................................................................ 22 

2.3 Estudos recentes sobre os gêneros .............................................................................................. 23 

2.3.1 Gêneros na perspectiva de Swales ............................................................................... 25 

2.3.2 Os enunciados relativamente estáveis de Bakhtin ....................................................... 27 

2.3.3 Convergência entre a teoria de Bakhtin e Swales ........................................................ 29 

2.4 Os gêneros digitais ..................................................................................................................... 30 

2.4.1 Uma breve aproximação entre as comunidades discursivas de Swales e as 

comunidades virtuais de Lévy .......................................................................................................... 32 

2.5 As sequências textuais ................................................................................................................ 33 

2.6 Os grupos de discussão ............................................................................................................... 38 

2.6.1 Facebook ...................................................................................................................... 39 

2.6.2 Definição e características ........................................................................................... 40 

Capítulo 3 Metodologia e Corpus ................................................................................................. 43 

3.1 Corpus ......................................................................................................................................... 43 

3.2 Hipótese ...................................................................................................................................... 45 

3.3 Metodologia ................................................................................................................................ 45 

3.4 Discussões .................................................................................................................................. 53 

Capítulo 4 Definindo o Objeto ....................................................................................................... 57 

4.1 As estratégias de indeterminação ............................................................................................... 57 

4.1.1 A abordagem tradicional e o conceito de indeterminação ........................................... 57 

4.1.2 Outros trabalhos sobre o tema ..................................................................................... 59 

4.1.3 A visão adotada sobre o fenômeno .............................................................................. 61 

Capítulo 5 Análise de Dados .......................................................................................................... 65 

5.1 Contabilizando as Estratégias Padrão ......................................................................................... 65 

5.2 Os pronomes de segunda pessoa vs. Os nomes .......................................................................... 67 

5.2.1 Influência dos Atos de Fala ................................................................................ 68 

5.2.2 Influência do curso: Letras vs. Direito .............................................................. 70 

5.3 Os nomes .................................................................................................................................... 72 

5.3.1 Os nomes ambíguos e os temas das discussões .................................................. 73 

5.4 A Faculdade de Letras vs. A Faculdade de Direito .................................................................... 79 

5.4.1 Influência do Ato de Fala e as Estratégias de Indeterminação .................................... 81 

5.5 A Questão das Sequências Textuais ........................................................................................... 83 



5.6 A Questão da Natureza das Orações........................................................................................... 85 

Considerações Finais ...................................................................................................................... 87 

Referências ...................................................................................................................................... 91 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS  

Tabela 3.1 – Características Gerais dos Grupos de Discussão do Facebook ................................... 56 

Tabela 5.1 – Efeitos do Ato de Fala em Nomes vs. Pronomes ........................................................ 69 

Tabela 5.2 – Efeitos de Letras vs. Direito em Nomes vs. Pronomes ............................................... 71 

Tabela 5.3 – Efeitos da Estratégia de Indeterminação em Direito vs. Letras .................................. 81 

Tabela 5.4 – Efeitos da Sequência Textual Predominante em Direito vs. Letras ............................ 82 

Tabela 5.5 – Efeitos do Ato de Fala em Direito vs. Letras .............................................................. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 5.1 – Distribuição Total de Indeterminação: Padrão vs. Não Padrão ................................. 66 

Gráfico 5.2 – Distribuição Total de Nomes vs. Pronomes .............................................................. 67 

Gráfico 5.3 – Distribuição Total de Atos de Fala ............................................................................ 69 

Gráfico 5.4 – Distribuição Total das Estratégias de Indeterminação Analisadas no 

Grupo de Direito. .............................................................................................................................. 80 

Gráfico 5.5 – Distribuição Total das Estratégias de Indeterminação Analisadas no 

Grupo de Letras ................................................................................................................................ 80 

Gráfico 5.6 – Distribuição das Orações com Indeterminação no Corpus Total .............................. 85 

Gráfico 5.7 – Distribuição das Orações em Sequências Argumentativas ....................................... 86 

Gráfico 5.8 – Distribuição das Orações em Sequências Narrativas ................................................ 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – Foto-Exemplo da página do Grupo de Discussão da Faculdade de 

Letras/UFRJ, preservando as fotos e os nomes dos membros .......................................................... 40 

Figura 2 – Domínio Funcional de Indeterminação .......................................................................... 64 

Figura 3 – Continuum do Menos Inclusivo ao Mais Inclusivo ....................................................... 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho objetiva investigar, principalmente, o fenômeno da indeterminação 

do sujeito, examinando algumas estratégias de indeterminação não padrão a partir de 

uma análise de dados do português brasileiro (PB) contemporâneo, são elas: a segunda 

pessoa do singular (“tu” e “você”) e alguns nomes com valor indeterminado (“o cara”, 

“vagabundo”, “nego”/”neguinho” e “a pessoa”). O corpus se constitui de dois grupos de 

discussão de jovens universitários do site de relacionamentos Facebook. A pesquisa 

segue a mesma linha dos trabalhos desenvolvidos durante a Iniciação Científica (cf. 

Ramos 2012, 2013), apresentados na Jornada de Iniciação Científica da UFRJ, e que 

motivaram o desenvolvimento da presente dissertação.  

De uma maneira geral, busca-se analisar alguns dos recursos utilizados pelos 

falantes como estratégias de indeterminação do sujeito que se afastam do uso tradicional 

(terceira pessoa seguida de “se” indeterminador ou terceira pessoa do plural sem 

referência anterior), discutindo quando os nomes e os pronomes, ao lado de seu 

emprego referencial específico, podem ser usados com valor indeterminado. 

Para isso, valemo-nos da Teoria da Variação e Mudança Linguística (cf. Labov, 

[1972], 2008), que se interessa pela língua em uso no contexto real e social de 

comunicação como seu objeto de estudo. Por essa razão, tal teoria reconhece a 

heterogeneidade e a variação linguística como inerentes às línguas, motivadas de acordo 

com as necessidades comunicativas dos falantes de uma comunidade. Nesse sentido, 

tanto a variação quanto a mudança são passíveis de descrição e análise, por meio de 

fatores linguísticos e extralinguísticos que motivam o uso de determinadas formas. 

Por compreender que há um possível casamento entre a Teoria Laboviana e o 

Funcionalismo Linguístico, valemo-nos também dessa corrente teórica por entender, tal 

como os funcionalistas, que a língua é um instrumento de interação e comunicação 

social e que desempenha funções sociais específicas de acordo com o contexto de uso. 

Por essa concepção, se aproximam a Sociolinguística Variacionista e a Linguística 

Funcional, já que as duas abordagens focalizam a língua em uso no seio de uma 

comunidade e valorizam aspectos comunicativos para a análise linguística. 

Além disso, e considerando o interesse crescente das análises de Gênero, o 

presente projeto também estudou o gênero Grupos de Discussão, utilizando exemplares 

retirados do Facebook dos grupos das Faculdades de Letras e Direito da Universidade 
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Federal do Rio de Janeiro. Tais grupos estão disponíveis online para qualquer pessoa 

que possua conta no site e solicite a sua participação. Buscou-se analisar as semelhanças 

e diferenças no que diz respeito aos aspectos formais e funcionais do uso da língua 

nesses grupos, partindo da forma linguística (as estratégias de indeterminação) para 

chegar à função. Com isso, esta pesquisa pretende contribuir para a caracterização de 

um dos gêneros emergentes da Web 2.0, sabendo que o trabalho é ainda muito recente.  

Bakhtin (2003) defende que é nos gêneros discursivos que podemos apreender 

os contextos de uso dos fenômenos, tendo em vista que nos comunicamos através de 

gêneros. Portanto, um dos objetivos é analisar o comportamento das estratégias de 

indeterminação recorrentes na escrita digital. 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos principais. No Capítulo 2 – 

Pressupostos Teóricos, apresentamos os pressupostos teóricos que orientaram esta 

pesquisa na formulação de hipóteses e na descrição e análise dos dados. Por ser um 

trabalho que considera as estratégias não padrão que expressam a indeterminação do 

sujeito e com corpus de língua em situações reais de uso, trabalhamos com a 

Sociolinguística Variacionista, para tratar dos dados em variação. Apresentamos 

também as teorias de gênero, de gênero digital e de sequência textual utilizadas para 

descrever e analisar os grupos de discussão como um gênero discursivo. 

O Capítulo 3 – Metodologia e Corpus apresenta as principais características que 

compõem os grupos de discussão, a metodologia que se utilizou para coletar os dados e, 

por fim, o corpus de trabalho, que permitiram que nos dedicássemos às discussões sobre 

a definição desses grupos como gênero e, consequentemente, o fundamento das 

hipóteses iniciais.  

Já o Capítulo 4 – Definindo o objeto, tratou-se de definir a indeterminação do 

sujeito com base em uma breve descrição das propostas da tradição gramatical e de 

alguns trabalhos feitos por linguistas de diversas correntes no que tange a fala e a 

escrita. Em seguida, apresenta-se a visão que adotamos sobre a indeterminação a partir 

desse breve estudo. 

O Capítulo 5 – Análise de Dados, apresenta uma análise dos aspectos 

considerados relevantes para o tratamento da variação da expressão da indeterminação, 

com base nos resultados encontrados através do tratamento estatístico, utilizando o 
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pacote GoldVarb 2001. Com isso, foi possível verificar a frequência de uso, a sua 

distribuição e a correlação das variantes com aspectos que foram considerados 

relevantes na escolha por uma ou outra variante. 

Por fim, apresentamos as considerações finais, que apresentam uma conclusão a 

respeito do que foi possível observar através da análise dos dados, e as referências 

bibliográficas. 
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Capítulo 2 – PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

“A linguagem, instrumento do pensamento organizado, tem que ser enriquecida, desdobrada, 

aprofundada, alçada ao nível que lhe permita captar e revelar a complexidade de nossa situação 

atual”. - Paulo Pontes & Chico Buarque. Prólogo de Gota D’água. 

 

Neste capítulo, apresentamos os pressupostos teóricos que nortearam esta 

pesquisa. Como se trata de um trabalho que considera as estratégias não padrão que 

expressam a indeterminação do sujeito, com corpus de língua em situações reais de uso, 

trabalhamos com a sociolinguística variacionista, que permitiu o tratamento dos dados 

em variação. Além disso, como buscaremos descrever os grupos de discussão como um 

gênero, apresentamos as teorias de gênero, de gênero digital e de sequência textual que 

permitiram a formulação da hipótese de trabalho. 

2.1 A Sociolinguística Variacionista 

Até meados do século XX, predominaram as correntes linguísticas que 

entendiam a língua como um sistema independente do contexto histórico e social, de 

modo que os fatores externos não influenciariam no sistema. As correntes estruturalista 

e gerativista adotaram a ideia de imanência da língua em seus estudos de cunho 

formalista. Os estruturalistas acreditavam que a língua era um sistema que se estrutura a 

partir de regras formadas pelo próprio sistema, em um movimento circular e autônomo. 

Ao valorizar a língua como um sistema independente, não levavam em conta a interação 

em suas análises, mesmo admitindo que a língua é um fenômeno social. A corrente 

gerativista, por sua vez, continuou estudando a língua livre dos vínculos diretos com os 

fatores externos. Seu principal representante, Noam Chomsky, dedicou a maior parte 

dos seus estudos a propor análises a respeito da natureza mental da linguagem, 

dialogando com a psicologia e a biologia. 

Contudo, é a partir da década de 60 que o linguista norte-americano William 

Labov estabelece as bases da Teoria da Variação e da Mudança Linguística, através de 

uma análise rigorosa de dados linguísticos em situações reais de comunicação que 

priorizavam a incorporação das implicações sociais e culturais. Os sociolinguistas 

reconhecem que a pluralidade que forma e diferencia os membros de uma comunidade 
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linguística se reflete na expressão de cada grupo social e, consequentemente, na língua 

em uso. 

Conforme aponta Cecília Mollica (in MOLLICA & BRAGA (orgs.) 2012): 

A sociolinguística é uma das subáreas da Linguística e estuda a língua em 

uso no seio das comunidades de fala, voltando a atenção para um tipo de 

investigação que correlaciona aspectos linguísticos e sociais. (...), focalizando 

precipuamente os empregos linguísticos concretos, em especial os de caráter 

heterogêneo. (p. 09) 

O objeto de estudo da sociolinguística são os padrões de comportamento 

linguístico que podem ser observados em uma comunidade de fala. Essa 

heterogeneidade linguística não está relacionada à desorganização ou ao caos 

linguístico. Tal visão permite reconhecer quais são as regras categóricas, que garantem a 

organização da língua, e quais são as regras variáveis, que indicam que o sistema varia 

de acordo com influências de ordem linguística e extralinguística, em uma dada língua. 

Os sociolinguistas, através de suas análises, concluíram que a mudança linguística não 

ocorre de maneira abrupta ou aleatória. 

A comunidade de fala pode ser definida como um grupo de pessoas que 

compartilham traços linguísticos que distinguem seu grupo de outros, além de normas e 

atitudes diante do uso da linguagem (cf. LABOV, 1972). Nas comunidades de fala, 

frequentemente, existirão formas linguísticas em variação.  

Entendendo que todas as línguas naturais apresentam variação inerente, o 

principal objetivo da sociolinguística é, ao analisar o contexto social em que a variação 

está inserida, compreender como determinado fenômeno variável pode evoluir para 

mudança (mudança em curso), ou manter-se estável (variação estável), descrevendo-o e 

analisando-o em sua gradualidade de maneira precisa. Para isso, utiliza-se da análise 

multifatorial, isto é, o cálculo da influência de cada fator interno ou externo na 

realização de uma ou de outra variante como importante procedimento metodológico. 

A Teoria da Variação e da Mudança Linguística considera a língua em seu 

contexto sociocultural, pois a heterogeneidade que emerge nos usos linguísticos 

concretos pode ser explicada tanto por fatores internos quanto por fatores externos à 

língua, conforme observa Mollica (op. cit.): 
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A sociolinguística considera em especial como objeto de estudo exatamente a 

variação, entendendo-a como um princípio geral e universal, passível de ser 

descrita e analisada cientificamente. Ela parte do pressuposto de que as 

alternâncias de uso são influenciadas por fatores estruturais e sociais. (p. 9) 

Para considerar-se um fenômeno variável é preciso que haja duas ou mais 

formas que tenham o mesmo significado ocorrendo no mesmo contexto linguístico. 

Essa exigência é mais facilmente cumprida em fenômenos fonológicos. No âmbito 

sintático, contudo, alguns autores, tais como Lavandera (1978), questionam a 

possibilidade de se manter o mesmo significado em formas sintaticamente alternantes, 

já que não existe sinonímia absoluta nas línguas naturais. Paredes Silva (2012) afirma: 

É que saindo deste plano das unidades mínimas significativas, vamos 

encontrar necessariamente um significado associado a cada forma. Segundo 

Lavandera, isso representaria um obstáculo ao cumprimento da exigência de 

formas alternantes de dizer a mesma coisa. (p.68) 

A discussão, que teve início já na década de 70 do século passado, é um debate 

quanto à real equivalência semântica entre as formas variantes no âmbito sintático. 

Atualmente, seguindo a proposta de Lavandera (op. cit.), preferimos considerar que, 

quando aplicada à sintaxe e ao discurso, há uma comparabilidade funcional e não uma 

equivalência semântica. Assim, fatores de natureza discursiva são utilizados a fim de se 

fazer uma análise apropriada entre as variantes estudadas em um contexto que seja o 

mais semelhante possível. 

A expressão de indeterminação através da presença ou ausência do pronome de 

segunda pessoa, ou ainda por meio de um nome indeterminado é um fenômeno 

considerado variável, pois trabalha-se com possibilidades que não alteram o significado 

referencial das ocorrências, de modo que a equivalência de valor semântico das formas 

alternantes está na natureza indeterminada do sujeito. 

 Esta dissertação vincula-se tanto à Sociolinguística Variacionista, no que diz 

respeito ao trabalho estatístico com fenômenos variáveis e ao tratamento das formas 

alternantes, quanto à corrente Funcionalista, com relação às hipóteses de natureza 

discursiva aqui formuladas. Ambas abordagens trabalham com dados coletados de 
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contextos reais de comunicação, o que é um fator determinante para a aproximação/ 

compatibilidade de seus objetos de estudo. 

2.2 Funcionalismo 

Ao contrário dos estudos mais formalistas, como o estruturalismo americano ou 

o gerativismo de Chomsky, os funcionalistas compreendem que a língua não é um 

objeto autônomo, mas um instrumento de interação e comunicação social que, em 

contextos específicos, desempenha funções sociais específicas. Essa definição é 

primordial para explicar o porquê de as línguas serem como são. Compreende-se que a 

definição funcionalista de comunicação, de acordo com Butler (2005), abrange o grupo 

dos atos de fala que possibilitam a manutenção das relações sociais. 

É nesse sentido que a concepção da Linguística Funcional se aproxima da 

Sociolinguística Variacionista. Essas duas abordagens consideram que o fator social é 

imprescindível para a análise linguística, ambas utilizando em seus estudos dados reais 

de uso. Fica bastante claro que o principal ponto de identificação é a relação estreita 

entre língua e seu uso em sociedade. 

O funcionalismo norte-americano também rebate alguns conceitos formalistas. 

Hopper & Traugott (1997) destacam que o discurso comum não consiste em declarações 

isoladas e livres de contexto, mas em unidades informacionais ligadas, compreendendo 

relatórios, comentários, descrições e outros tipos de atividades linguísticas, ou seja, os 

gêneros – conceito a ser trabalhado na próxima seção. Essas categorias retomam a 

importância da relação entre texto e contexto e as condições de produção e 

compreensão, chamando atenção para a relação não arbitrária entre a forma e a função 

linguística.  

Na perspectiva do funcionalismo da costa oeste norte-americana, à qual está 

vinculada esta dissertação, admite-se que as línguas organizam-se em sistemas que, de 

alguma maneira, são influenciados por propósitos funcionais. Focalizando a variação 

linguística na perspectiva da função discursiva exercida pelas variantes, será 

investigada, por exemplo, a influência de fatores discursivos na escolha entre presença 

ou ausência dos pronomes sujeitos de segunda pessoa do singular e do nome, tais como 

os processos (HALLIDAY, 1994) e os atos de fala (SEARLE, 1987).  
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2.3 Estudos recentes sobre os gêneros 

Como já evidenciou Marcuschi (2008), “o estudo de gêneros não é novo, mas 

está na moda” (p.147). O termo gênero tem origem já na Antiguidade Clássica com a 

descrição e análise criteriosa do filósofo grego Platão, que estava vinculada 

principalmente aos estudos literários. Atualmente, a tarefa de trabalhar com os gêneros 

tornou-se delicada e desafiadora pela grande quantidade de fontes teóricas. Por essa 

razão, não se pretende aqui fazer um levantamento de todas essas perspectivas teóricas, 

mas apenas sintetizar as principais teorias de gênero que possam contribuir a entender 

os grupos de discussão. 

Para estudar os gêneros do discurso, os principais autores da área têm levado em 

conta a língua em uso, a fim de estabelecer uma relação entre as formas linguísticas e as 

situações comunicativas nas quais estão inseridas. Esse tipo de análise prioriza, de uma 

maneira geral, algumas das características que compõem o evento em que ocorre a 

interação, tais como o contexto em que a interação acontece, as características 

peculiares dos participantes comprometidos com o momento e com a interação, a 

relação que há entre os participantes, o tema e a modalidade (oral ou escrita). Para a 

análise dos gêneros, também é preciso que se parta de uma perspectiva funcional de que 

os seres humanos não são apenas organismos biológicos, mas também seres sociais com 

lógica e política próprias. 

Um dos mais importantes trabalhos, que faz uma revisão de algumas tendências 

teóricas sobre os gêneros, foi o de Sunny Hyon (1996), que defendeu que uma das 

razões para o crescente interesse no estudo de gêneros é o ensino de línguas, já que se 

parte dessa perspectiva, principalmente do inglês como segunda língua e a relação com 

a escrita acadêmica, para a descrição e análise dos gêneros nas principais correntes 

teóricas de origem anglo-saxônica. Desse modo, o texto da autora teve como objetivo 

estabelecer a relação entre ensino de língua materna e língua estrangeira e os gêneros, 

mapeando as três tendências que estavam em vigor no momento. 

A primeira das três tendências é a ESP (English for SpecificPurposes). Nesta 

proposta, os pesquisadores tinham objetivos educacionais, estando interessados na 

escrita e fala acadêmica de falantes não-nativos de inglês. Os gêneros seriam um dos 

instrumentos para o ensino de uma língua falada e escrita para esses alunos. Tinham 
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uma maior preocupação formal, porque se interessavam em entender como determinada 

estrutura era usada em determinado gênero, baseando-se no modelo de artigo acadêmico 

que as universidades americanas exigiam. 

A segunda tendência citada por Hyon (op. cit.) foi a Nova Retórica (New 

Rethoric). Os pesquisadores dessa escola se preocupavam com o ensino de redações a 

falantes nativos (compositions) para o nível acadêmico, buscando ajudar os estudantes 

universitários a compreender as funções sociais e as ações desempenhadas pelos 

gêneros nos contextos em que são usados. Não se preocuparam muito com a produção 

de esquemas instrucionais, por exemplo, mas apontavam que se deve ter em conta os 

traços do texto, o propósito, a audiência e as circunstancias da escrita. 

Por fim, a Escola Australiana (Australians) propôs estudos sobre a função social 

que os gêneros desempenhavam e a relação com a linguagem. Há, nesse momento e 

para esse grupo, uma “confusão” teórica entre registro e gênero, pois o registro era 

definido a partir de três traços: campo (tema, assunto), relação entre participantes e 

modo (oral, escrito) e os gêneros eram definidos como processos sociais orientados, em 

outras palavras, formas estruturais que as culturas usam em determinados contextos para 

atingir diversos fins. Diferentemente das outras escolas, os estudos da Escola 

Australiana foram desenvolvidos em um contexto de ensino mais básico – os objetivos 

educacionais estavam voltados para os imigrantes, os aborígenes e as crianças -, a partir 

da análise dos gêneros e de uma escrita mais fatual para que pudesse servir a qualquer 

profissional, por exemplo. A Escola Australiana propôs ainda que há três fases básicas 

de ensino da escrita através dos gêneros: modelo, negociação conjunta do texto e 

construção independente do texto. Esse contexto de multiculturalidade (imigrantes, 

aborígenes, etc.) propiciou uma matriz mais ideológica a essa escola. 

Observou-se que as três escolas possuíam objetivos semelhantes: em primeiro 

lugar, tinham objetivos educacionais de melhorar a escrita e a boa interpretação dos 

textos produzidos pelos alunos; além disso, enfatizavam também a função e o 

significado do fenômeno analisado no contexto e a promoção social do indivíduo 

através do domínio dos gêneros, principalmente dos gêneros pertencentes à esfera da 

escrita acadêmica e escolar.  
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É preciso destacar ainda que, nesse texto, o termo “tipo de texto” (no original, 

text type) é quase uma correspondente ao termo gênero, já que naquela época essa 

distinção ainda não estava bem estabelecida.  

 

2.3.1 Gêneros na perspectiva de Swales 

John M. Swales (1990) propõe uma visão menos compartimentada para os 

estudos que tratem dos gêneros. O autor defende uma definição própria de gêneros, 

baseando-se em alguns critérios para definir de que modo um determinado evento 

comunicativo pode ser considerado como um gênero.  

O primeiro aspecto é o entendimento de um gênero como um evento 

comunicativo em que a língua desempenha uma função significativa e indispensável. 

Além disso, leva-se em conta também outros traços que tornem possível identificar um 

grupo de características simples, mas necessárias para caracterizar e identificar os 

membros de uma mesma categoria. Outro critério importante é a necessidade de que 

haja propósitos comunicativos compartilhados, isto é, o propósito comunicativo deve 

ser reconhecido pelos membros da comunidade discursiva. Isso torna possível que se 

atribuam nomes às classes de eventos comunicativos, contribuindo para o 

reconhecimento de um gênero tal como é. 

Nessa perspectiva, os gêneros são definidos como uma classe de eventos 

comunicativos que tem propósitos específicos. Nos termos do próprio autor, 

a genre comprises a class of communicative events, the members of which 

share some set of communicative purposes. These purposes are recognized 

by the expert members of the parent discourse community, and thereby 

constitute the rationale for the genre. This rationale shapes the schematic 

structure of the discourse and influences and constrains choice of content and 

style. (p. 58)1 

                                                           
1“Classe de eventos comunicativos cujos membros compartilham alguns conjuntos de propósitos 

comunicativos. Os propósitos são reconhecidos pelos membros da comunidade e constituem a razão 

primeira dos gêneros. Essa razão dá forma à estrutura esquemática do discurso e influencia e restringe a 

escolha de conteúdo e estilo.” (Tradução nossa) 
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O autor propõe uma análise que visa a construção do texto, as escolhas 

linguísticas e as práticas sociais, considerando que a razão subjacente dos gêneros, isto 

é, o propósito comunicativo compartilhado, é o que modela a estrutura esquemática do 

discurso e o que influencia e restringe as escolhas tanto do conteúdo quanto do estilo 

(SWALES, op. cit., p. 58). Fica evidente a proposta de que o propósito comunicativo 

define determinadas escolhas linguísticas e aspectos formais. Assim, o essencial é 

conhecer a forma do gênero e, principalmente, a sua função.  

Os gêneros são, ainda segundo essa perspectiva de análise, espaços de ação 

social, que modelam os pensamentos que formamos e as expressões comunicativas 

pelas quais interagimos. Portanto, são totalmente influenciados pelas convenções e 

tradições culturais. Como os gêneros respondem estrategicamente às exigências sociais, 

o trabalho dos analistas de gêneros é captar as regularidades e irregularidades, 

explicando em termos de relevância e circunstâncias sociais pertinentes às demandas 

retóricas geradas. 

Outro conceito do autor que consideramos relevante para este estudo é o de 

“comunidades discursivas”. Em sua definição, leva em conta que o comportamento 

linguístico é funcional, pois busca atingir os objetivos que prioriza. Os gêneros 

pertencem às comunidades e não a indivíduos. Por essa razão, Swales (op. cit.) 

determina uma combinação de características definidoras, tendo em vista que a 

comunicação precisa de metas que tendem a predominar no desenvolvimento e 

manutenção dessas características discursivas. Resumidamente, uma comunidade 

discursiva tem seis características definidoras:  

1. Objetivos públicos comuns e perceptíveis, estabelecidos em sua totalidade ou 

em parte pelos membros e passíveis de reformulação pública e explícita; 

2. Mecanismos de intercomunicação entre seus membros;  

3. Mecanismos de informação compartilhada, isto é, ferramentas que promovam 

o incremento da informação, da canalização da inovação, da manutenção do sistema de 

crenças e valores e do aumento do espaço de atuação; 

4. Utiliza e possui gêneros crescentes e específicos dessa comunidade;  

5. Terminologia específica já adquirida e em crescimento constante;  
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6. Alto nível geral de especialização da terminologia e dos gêneros. 

A partir dessas características, pode-se concluir que as comunidades discursivas 

podem variar intrinsecamente e de acordo com as perspectivas dos membros 

participantes, sabendo que esses membros não pertencem a uma única comunidade e 

podem ter novos objetivos ao longo do tempo. Consequentemente, o mesmo sujeito 

possui variadas práticas sociais e variados relacionamentos de acordo com as variadas 

comunidades de que participa. 

Os objetivos de uma comunidade discursiva são definidos através da 

participação de todos os seus membros. Além disso, os mecanismos de participação são 

abertos às possibilidades da inserção do novo na comunidade. Os gêneros nascem 

naturalmente no seio de cada comunidade, já que as práticas sociais podem ser 

renovadas, diversificando-se conforme os usos, sem descaracterizá-la. 

 

2.3.2 Os enunciados relativamente estáveis de Bakhtin 

Mikhail Bakhtin (2003) buscou demonstrar que os gêneros estavam presentes 

não somente na literatura e na oratória, mas também nos usos cotidianos da língua, já 

que ele se propõe a pensar nos enunciados a partir do uso social e histórico.  

O autor afirma que os enunciados de uma língua são o que refletem as condições 

específicas e as finalidades de cada campo da atividade humana através de seu conteúdo 

temático, de seu estilo da linguagem (seleção de recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais) e de sua construção composicional. Bakhtin (op. cit.) define os gêneros do 

discurso como “tipos relativamente estáveis de enunciados” (p. 262), que são 

infinitamente ricos e diversos, tendo em vista que as possibilidades da multiforme 

atividade humana são infinitas e inesgotáveis. Cada esfera da atividade humana 

(acadêmica, religiosa, jurídica, política, jornalística, etc.) estabelece relações 

interpessoais próprias e se configura conforme os objetivos comunicativos e o momento 

sócio histórico. 

Os objetivos comunicativos podem ser identificados por meio do enunciado e da 

sua forma. Conjuntos de enunciados semelhantes entre si pertencem a um mesmo 

gênero, mas são sujeitos a uma relativa variação por estarem inseridos em um momento 
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sócio histórico. Essa variação pode ser tanto na forma quanto na função. Os gêneros são 

indispensáveis para se falar e compreender uma língua. O que constitui um gênero não é 

a forma, mas a situação social à qual está ligado. É por isso que somos capazes de 

reconhecer que textos com funções análogas e semelhança quanto à forma são 

pertencentes a um mesmo gênero e textos com funções distintas e diferenças quanto à 

forma constituem gêneros diferentes.  

A definição de enunciado é, portanto, a base para a compreensão de toda a 

proposta do filósofo russo sobre os gêneros, que são definidos a partir dos enunciados 

de uma língua. Com relação a isso, a alternância dos sujeitos no discurso define, de 

certo modo, os limites de um enunciado como comunicação discursiva. De acordo com 

Rodrigues (2005) a “conclusibilidade”/finalização específica do enunciado pode ser 

determinada por três elementos: 

1. Esgotamento do tema; 

2. Intenção discursiva do falante; 

3. Formas típicas que sinalizam a finalização, como paráfrases do tipo: “foi isso 

o que eu disse”, etc. 

Bakhtin (op. cit.) propõe ainda que os gêneros do discurso podem ser divididos 

em dois tipos básicos: os primários e os secundários, estando sujeitos ao grau de 

imediatismo e de complexidade comprometidos no momento da interação 

comunicativa. Os gêneros primários ou simples se formam em condição de 

comunicação discursiva imediata e estão relacionadas aos eventos cotidianos, como 

alguns tipos de diálogos informais e orais, os bilhetes, etc. Já os gêneros secundários ou 

complexos se formam em um contexto de convívio cultural mais complexo e, em certa 

medida, muito mais desenvolvido e organizado, como os artigos científicos, os 

romances, os discursos, etc. Segundo o autor,  

A diferença entre os gêneros primários e secundários (ideológicos) é 

extremamente grande e essencial, e é por isso mesmo que a natureza do 

enunciado deve ser descoberta e definida por meio da análise de ambas as 

modalidades; apenas sob essa condição a definição pode vir a ser adequada à 

natureza complexa e profunda do enunciado (e abranger as suas facetas mais 

importantes). (...) todo trabalho de investigação de um material linguístico 
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concreto (...) opera inevitavelmente com enunciados concretos (escritos e 

orais). (p. 264)2 

O foco central de Bakhtin é mostrar a onipresença dos gêneros na vida cotidiana 

do homem em sociedade, isso quer dizer que falamos e nos comunicamos através dos 

gêneros e somente por trás de cada texto está o sistema da língua. Contudo, cada texto, 

como cada enunciado, é individual, único e singular e é nessa singularidade que reside 

todo o seu sentido. 

Os enunciados são as unidades concretas do discurso e as orações são as 

unidades da sintaxe. A língua é um sistema sempre idêntico de formas (fonemas, 

significados, signos e suas regras de combinações) que serve como aparato técnico para 

a linguagem. É através da língua que se confere a interação verbal, mediada pela 

concretização da língua. O discurso cria uma realidade, uma vivência, um cotidiano, que 

está operado pelo dialogismo das ações responsivas dos gêneros e dos enunciados. O 

enunciado está diretamente relacionado ao discurso, assim como o texto está para a 

língua. Os gêneros são indispensáveis para a compreensão das formas da língua, é uma 

relação mútua. 

A partir desses conceitos, o autor conclui que os gêneros são eventos sociais ou 

formas de ação ligadas a determinadas esferas da vida social, materializados pelos 

enunciados que formam o discurso. Por isso e como foi apresentado anteriormente, são 

“tipos relativamente estáveis de enunciados”. “Relativamente estáveis” porque podem 

mudar e ganhar outras formas ao longo do tempo e das necessidades comunicativas dos 

falantes. 

 

2.3.3 Convergência entre a teoria de Bakhtin e Swales 

Tanto Swales (op. cit.) quanto Bakhtin (op. cit.) desenvolveram suas teorias de 

gêneros com base em uma proposta que valoriza os aspectos sociais e interacionais da 

                                                           

2 A distinção entre gêneros primários e secundários não está relacionada às modalidades falada e escrita. 

A classificação não depende da modalidade, mas do tipo de elaboração em que o texto é produzido. 
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língua. Swales (op. cit.) considera que o propósito comunicativo, reconhecido pelos 

membros de uma comunidade discursiva, deve mostrar de maneira mais clara a 

combinação formada pela audiência, pelo conteúdo e pelo estilo. Essa perspectiva vai ao 

encontro do que Bakhtin (op. cit.) afirmou ser o reflexo das condições específicas e 

finalidades de cada campo da atividade humana: o conteúdo, o estilo e a construção 

composicional. 

Em resumo, para esta dissertação, preocupamo-nos em descrever os grupos de 

discussão do Facebook como um gênero, sabendo que essa noção nos dois autores não é 

incompatível, especialmente, por se aproximarem no que diz respeito ao interesse pelo 

lado interativo e social dos gêneros. Acrescente-se ainda que buscaremos caracterizar o 

conjunto de internautas membros dos grupos como uma legítima comunidade 

discursiva, que reconhece e usa os gêneros que organizam a sua comunicação. 

2.4 Os gêneros digitais 

A partir da década de 90, o uso da internet cresce em larga escala, propiciada 

principalmente pela redução de tamanho dos computadores, em curto período de tempo, 

que passaram a ocupar menos espaço tanto nos ambientes empresariais e acadêmicos, 

quanto nas residências particulares. Bisognin (2009) defende que esse uso crescente 

revolucionou o mundo das comunicações como nenhum outro meio tecnológico. E foi 

nesse caminho que a Web 2.03 propiciou o avanço de novas formas de interação 

comunicativa, em que a tela do computador expandia-se como um novo suporte, ou 

seja, com um novo meio físico pelo qual os textos são produzidos e transmitidos. Esse 

novo suporte pedia também uma escrita que lhe fosse própria, especialmente porque 

escrever online era uma novidade (BISOGNIN, op. cit., p. 16) que se localizava em um 

                                                           

3Em geral, há uma confusão entre os termos Internet e Web. Em 1969, a Internet foi criada para interligar 

os laboratórios de pesquisas dos Estados Unidos, possibilitando a troca de banco de dados e dispositivos 

gráficos entre os pesquisadores e a cooperação verbal, através dos correios eletrônicos. Atualmente, a 

Internet soma mais de 40 mil redes comunicáveis entre si ao redor do mundo. A rede que mais cresce no 

mundo é a Web (rede World Wide Web), que popularizou a Internet. A Web foi criada em 1991, na Suíça, 

e originalmente tinha o objetivo de hiperlinkar os documentos científicos, isto é, permitir que se fizessem 

conexões entre os computadores das organizações de pesquisa em um mesmo suporte. Com isso, os 

documentos científicos poderiam ser facilmente acessados de qualquer computador em qualquer 

momento e lugar, dinamizando e facilitando o acesso. 
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espaço novo, dinâmico e facilitador de rearranjos e transformações com relativa 

frequência. Essas inovações deram origem a novas formas de escrita na internet; formas 

que são reconhecidas pelos seus usuários e chamadas de gêneros digitais4. Alguns dos 

gêneros digitais são o e-mail, os chats, as videoconferências, os blogs, (MARCUSCHI, 

2010, p.37), além dos mais atuais como o Twitter, o WhatsApp, entre outros. 

É bastante relevante buscar regularidades nos gêneros para se pôr em prática 

uma análise geral, principalmente no que diz respeito aos estudos dos novos gêneros 

digitais. Se um analista decidir por caracterizar vários textos sob uma mesma 

designação, terá que descrever uma série de padrões de uso linguísticos e 

extralinguísticos comuns e relativamente regulares nos textos em análise. Os estudos 

sobre os gêneros oriundos da Web são bastante recentes e, por essa razão, necessitam de 

análises que ganhem uma maior estabilidade e se fortaleçam no cenário dos estudos de 

gêneros. 

É preciso destacar ainda que a Web é uma esfera complexa de comunicação 

humana e, consequentemente, pode originar muitos gêneros para organizar as práticas 

linguísticas que residem no ambiente virtual. Entre estas práticas estão os Grupos de 

Discussão do Facebook, que são o objeto de estudo deste trabalho. Tanto esses grupos 

como os outros gêneros digitais emergentes da Web trazem as marcas dessa esfera 

complexa. Com base em Bakhtin (op. cit.), podemos sugerir também que o grupo de 

discussão é um gênero do discurso eletrônico, resultado da transmutação das conversas 

face a face em chat, do seu posterior rearranjo em listas de discussão5 e do seu novo 

rearranjo no Facebook, sendo reconhecido e usado por uma comunidade discursiva (cf. 

SWALES, op. cit.).  

                                                           
4 AWeb não é limitada no que tange a produção de novos gêneros. Pelo contrário, configura-se como um 

novo meio em que a ação humana, através dos usos linguísticos, permite a criação constante de novos 

contornos de interação social, oferecidos como recurso pela tecnologia. 

5 “Este gênero permite que uma mensagem enviada para o endereço eletrônico central seja, 

automaticamente, reenviada para todos os outros endereços eletrônicos que constem da lista. Para 

pertencer a essas comunidades virtuais, basta que se envie uma mensagem para o endereço central, que, 

na maioria das vezes, é diferente do endereço daquele que serve de moderador do grupo. ” (ARAÚJO, 

2003, p. 41) 
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Os grupos de discussão têm origem provável nos chats. Araújo (2003) defende 

que os chats são oriundos das conversações face a face. Essas marcas, ao serem 

transmutadas para a Web, parecem dar origem a novas formas de conversações face a 

face. Nos grupos de discussão, por sua vez, os períodos curtos e os truncamentos são 

marcas da oralidade que costumam aparecer tanto nos debates presenciais quanto nos 

grupos do Facebook. Além disso, há uma tentativa de representação de certos aspectos 

prosódicos, tais como o uso de reticências, exclamações e interrogações. 

Assim como Araújo (op. cit.) afirma a respeito dos chats, concluímos que os 

grupos de discussão são uma categoria de gênero digital emergente. Uma das 

características do grupo de discussão é a propriedade de comportar interações síncronas 

e assíncronas, isto é, a conversação pode acontecer em tempo real ou com defasagem de 

tempo, trazendo a possibilidade de o usuário estar presente ou ausente. Essa 

característica não causa dano ao entendimento, já que os tópicos permanecem na página 

que é destinada a cada grupo. Neste ponto, essas conversas são semelhantes aos bate-

papos agendados de que trata Marcuschi (2002). 

A partir desta perspectiva, o presente trabalho pretende contribuir também com 

os estudos sobre os gêneros digitais, especificamente, o grupo de discussão do 

Facebook, que se configura como um gênero reconhecido e utilizado como meio verbal 

de uma comunidade virtual que se constitui em uma comunidade discursiva.  

 

2.4.1 Uma breve aproximação entre as comunidades discursivas de Swales e as 

comunidades virtuais de Lévy 

As comunidades discursivas (SWALES, op. cit.) podem ser definidas como um 

grupo sócio-retórico e heterogêneo que compartilha objetivos e interesses em comum. O 

conceito atribuído por Swales pode ser relacionado à definição de comunidade virtual, 

proposta por Pierre Lévy (1999), dadas as similaridades entre os critérios estabelecidos 

e descrição legitima de uma comunidade virtual como uma comunidade discursiva. 

Uma comunidade virtual, segundo o autor, 

é construída sobre as afinidades de interesses, de conhecimentos, sobre 

projetos mútuos, em um processo de cooperação ou de troca, tudo isso 
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independentemente das proximidades geográficas e das filiações 

institucionais. (LÉVY, op. cit., p. 127) 

A partir dessa definição, observa-se que ambos os autores trabalham com a 

cooperação entre os membros da comunidade, o uso de gêneros próprios e a formação 

da comunidade por conta dos objetivos em comum entre os participantes. Lévy (op. 

cit.), no entanto, não oferece um tratamento tão linguístico quanto Swales (op. cit.), mas 

sabemos que como a linguagem é constituinte das comunidades virtuais, é possível 

caracterizá-las também através de suas manifestações linguísticas recorrentes.  

2.5 As sequências textuais 

Jean-Michel Adam (1992) apresenta uma outra forma de planificação das formas 

discursivas que compõem a estrutura dos textos. A necessidade de se estudar as 

tipologias textuais aliadas à estruturação dos gêneros é oriunda do nascimento da 

linguística textual, que propiciou uma mudança de foco nos estudos linguísticos: de 

palavras para textos. 

A tipologia proposta por ele é influenciada pelas discussões de Bakhtin (op. cit.) 

a respeito dos gêneros discursivos, principalmente a distinção entre gêneros primários e 

secundários. Contudo, Adam (op. cit.) defende que os gêneros primários são como as 

sequências textuais, vindo a compor os gêneros secundários. Este é um ponto 

problemático na teoria, porque essa é uma tentativa de aproximar conceitos teóricos que 

são diferentes. Os gêneros primários têm feições discursivas, podem materializar uma 

interação social e são essencialmente homogêneos. As sequências, por outro lado, têm 

feições linguísticas, constituem uma propriedade composicional dos gêneros e são 

organizações linguísticas formais6; são tipos fundamentais da infraestrutura geral dos 

                                                           

6
Paredes Silva (1997) aponta que as propriedades formais nos possibilitam identificar as sequências 

tipológicas em um gênero, por meio de alguns traços linguísticos característicos. Como por exemplo: (a) a 

sequência narrativa pode ser caracterizada por verbos no pretérito perfeito, orações independentes e/ou 

temporais, a presença de um sujeito agente (representado pela primeira e/ou terceira pessoas), 

constituindo eventos que seguem a uma sucessão cronológica; (b) a sequência descritiva pode ser 

caracterizada por verbos no presente e no pretérito imperfeito, predominância de terceira pessoa e 

entidades concretas, tais como objetos e lugares. 
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textos no mundo discursivo em que se articulam as configurações das unidades 

linguísticas.  

Toda essa configuração levanta problemas de delimitação e classificação dessas 

sequências quando amostras reais de textos são analisadas. Uma outra diferença é que 

os tipos/sequências textuais são limitados e podem ser enumerados por sua maior 

estabilidade linguística, identificam-se através das marcas formais (aspectos sintáticos, 

semânticos, lexicais, etc.) e constituem os mais variados gêneros. Além disso, a 

natureza dos tipos/sequências textuais é heterogênea, no que diz respeito ao fato de que 

os textos, em sua composicionalidade, podem ser formadas por mais de uma sequência, 

tornando um texto mais ou menos híbrido (cf. MARCUSCHI, 2008).  

Paredes Silva (2010) afirma que as sequências tipológicas são  

 (...) 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. (p. 485-486) 

Ao analisar as “marcas linguísticas específicas” que foram descritas pela autora, 

compreendemos que os gêneros seriam uma atualização da relação entre essas estruturas 

disponíveis nas línguas em situações reais de comunicação.  

Os tipos discursivos (ou textuais), aos quais Adam (op. cit.) prefere nomear de 

sequências, podem ser definidos como uma organização do conteúdo temático da 

macroestrutura textual em um eixo sucessivo. A definição do autor parte dos pontos de 

que (a) as sequências constituem uma rede relacional hierárquica, ou seja, de partes 

ligadas entre si e ao todo que se constituem e (b) as sequências são entidades 

relativamente autônomas, isto é, são dotadas de organização interna, estabelecendo uma 

relação simultânea de dependência e independência com o todo que constituem. 

Nos termos do autor, as sequências são definidas como: 

(...) unidades estruturais relativamente autônomas, que interagem e 

organizam macroproposições que, por sua vez, combinam diversas 
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proposições podendo a organização linear do texto ser concebida como o 

produto da combinação e da articulação de diferentes tipos de sequências 

(ADAM, apud BRONCKART, 1999, p. 218). 

Assim, as sequências podem ser entendidas como uma rede relacional 

hierárquica que pode ser decomposta em partes estritamente ligadas entre si e ao todo 

do texto que constituem (uma relação de dependência do conjunto geral do texto) e que 

é dotada de uma organização própria.  

Para Adam (op. cit.), as sequências são protótipos, isto é, modelos abstratos que 

estão disponíveis para a produção e recepção por parte dos falantes e isso se deve à 

natureza e às modalidades de articulação dessas macroproposições em uma estrutura 

autônoma. O objetivo do autor é descrever os processos de pensamento ou de raciocínio 

que são comandados por uma lógica natural e materializados através da linguagem. Por 

isso, tanto os esquemas propostos quanto seus protótipos só podem ser observáveis 

através dos textos reais. 

A heterogeneidade tipológica (MARCUSCHI, op. cit.) na composição dos textos 

também é derivada da diversidade das possibilidades de combinação dessas sequências 

e de suas modalidades de articulação. Há muitas propostas de classificação dos 

diferentes tipos textuais. Preferimos seguir a proposta de Adam (op. cit.), que afirma 

que há cinco tipos básicos de sequências textuais, que são: a narrativa, a descritiva, a 

argumentativa, a explicativa e a dialogal. Neste trabalho, o foco maior será nas 

sequências argumentativas e narrativas, tendo em vista a predominância dessas 

sequências nas conversas estabelecidas nos grupos de discussão analisados (cf. Capítulo 

3). 

A sequência narrativa tem como principal característica o desenrolar de uma 

intriga em um eixo temporal. A narrativa é o modo como se conta uma história. Labov e 

Waletzky (in ADAM, op. cit.) propuseram uma ordem sucessiva de eventos na narrativa 

que é hoje considerada pelos pesquisadores como o protótipo, constituído de cinco 

fases: 1. Situação inicial – fase que explicita o que estava acontecendo antes da intriga 

ser apresentada; 2. Complicação (desencadeamento ou transformação) – fase em que a 

intriga é apresentada, criando uma complicação na situação inicial; 3. Resolução 

(retransformação) – fase em que se apresenta a resolução da intriga, diminuindo a 

tensão gerada na situação inicial; 4. Situação final – fase que explicita o que está 
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acontecendo depois da resolução da intriga, gerando um novo estado de equilíbrio. 

Pode-se acrescentar ainda mais duas fases, que estão relacionadas com a posição do 

narrador da história, a saber: avaliação – fase em que o narrador comenta a sua posição 

livremente com relação ao desenrolar da história – e moral – fase que pode aparecer 

tanto no começo ou no final da sequência e em que se atribui uma significação global à 

história. Os gêneros que tipicamente apresentam sequências narrativas são os romances, 

as fábulas e, até mesmo, gêneros mais cotidianos, como as conversas face a face quando 

incluem histórias. 

Assim como a sequência narrativa, a sequência descritiva se apresenta através de 

fases, mas que, neste caso, se organizam em uma ordem hierárquica vertical. As fases 

das sequências descritivas são: 1. Ancoragem – fase em que se evidencia o tema da 

descrição, através de uma forma nominal ou de um tema-título, que é frequentemente 

introduzido no início da sequência; 2. Aspectualização – fase em que se enumeram as 

mais diversas propriedades do tema-título; 3. Relacionamento – fase em que se 

relacionam as propriedades descritas a outras propriedades, através de comparações ou 

metáforas. 

 Muitos autores discutem o status de sequência independente das descrições, 

argumentando que nem sempre as sequências descritivas apresentam um grau de 

autonomia significativo com relação às sequências narrativas, por exemplo. Isso quer 

dizer que as sequências descritivas estariam a serviço das sequências narrativas. 

Contudo, é possível observar empiricamente que há gêneros como as petições, os 

regulamentos, os manuais, as descrições de vida, etc., que não estão diretamente 

vinculados às narrativas e são gêneros em que a organização incide sobre as ações 

seguindo as fases que foram apresentadas acima para os protótipos. 

As sequências explicativas, por sua vez, tratam da constatação de um fenômeno 

que se apresenta como incontestável e, portanto, não há argumentos contra ou 

contradições ao que se está sendo explicado. As sequências explicativas prototípicas 

apresentam quatro fases: 1. Constatação inicial – fase em que se introduz o fenômeno 

não contestável; 2. Problematização – fase em que se explica uma possível questão que 

esteja associada a uma contradição aparente; 3. Resolução – fase em que se apresentam 

as resoluções que respondem as questões colocadas na fase anterior; 4. 

Conclusão/Avaliação – fase em que se reformula e/ou completa o que foi apresentado 
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na constatação inicial. As entradas em alguns tipos de enciclopédias são exemplos de 

gêneros que se organizam através de sequências explicativas. 

Para a sequência dialogal, Adam (op. cit.) conserva a posição de que só se pode 

falar em diálogo se os participantes estiverem efetivamente engajados na conversação e 

seus enunciados são determinados mutuamente. Com isso, todo o segmento textual é 

co-produzido pelos participantes do diálogo. Os protótipos das sequências dialogais são 

divididos em três fases: 1. abertura – fase em que começa o contato entre os 

participantes, de acordo com a língua/cultura e formação social em que eles se inserem; 

2. Transacional – fase em que o tema da interação verbal é co-construído; 3. 

Encerramento – fase em que se põe fim à interação. O autor defende que haja 

sequências de segmentos de discursos interativos dialogados que são estruturados 

através dos turnos de fala, como as conversas face a face, por exemplo. 

Por fim, as sequências argumentativas implicam a existência de uma tese, que 

pode ser definida como uma opinião a respeito de um determinado tema. A partir da 

tese, são propostos dados novos, oriundos de processos de inferência. Esses processos 

de inferência estão apoiados por algumas justificativas e freados por restrições que, na 

soma total desse processo, orientam para uma conclusão. O protótipo da sequência 

argumentativa apresenta-se em quatro fases: 1. Premissas ou dados – fase em que se 

propõe uma constatação, isto é, uma tese, que serve como partida para o 

desenvolvimento da argumentação; 2. Apresentação de argumentos – fase em que se 

apresentam os elementos que corroboram a tese e que orientam a conclusão; 3. 

Apresentação de contra-argumentos – fase em que se apresentam os elementos que 

refutam a tese e que apresentam restrições que orientam a conclusão; 4. Conclusão – 

fase em que se integra os efeitos das fases dois e três, permitindo a possibilidade de uma 

nova tese. 

Segundo Bonini (2002),  

argumentar 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. (p. 220) 
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De acordo com essa perspectiva, a qual adotaremos também, a argumentação 

tem a função de causar um efeito na audiência, através de um escoramento de 

inferências e influências, procurando validar um posicionamento emitido que pode ser 

visto como controverso pelo(s) receptor(es). 

2.6 Os grupos de discussão 

A relativa estabilidade na forma e na função dos gêneros do discurso, conforme 

as ideias Bakhtin (op. cit.) expressas no capítulo anterior, se relaciona com o fato de que 

os gêneros se reconfiguram com o passar do tempo e conforme os anseios dos seus 

usuários, configurando-se maleáveis, adaptáveis e passíveis de variação. O surgimento 

da internet possibilitou que essa renovação ocorresse mais rapidamente, ainda que se 

mantenha uma certa “estabilidade” que permite o reconhecimento de determinado 

gênero pelos seus usuários.  

Com relação ao estudo dos novos gêneros discursivos, também chamados de 

gêneros emergentes, que tem a Web 2.0 como suporte, é evidente que o trabalho ainda é 

bastante recente, dada a sua também recente existência, mas que, por outro lado, traz 

discussões e questionamentos interessantes. Para definir o objeto de estudo desta 

dissertação, o ponto de partida foi a seguinte pergunta norteadora: o que além de textos 

são os elementos constitutivos que podem ser observáveis em um gênero?. Pretende-se 

responder a essa pergunta, fazendo uma descrição simples dos grupos de discussão do 

site de relacionamentos Facebook, tendo como base principalmente as propostas de 

Swales (op. cit.), de Bakhtin (op. cit.) e de Adam (op. cit.). 

Várias análises sobre os gêneros da web (cf. Araújo, 2003; Araújo & 

Vasconcelos, 2011) apontam que a conversação em tempo real que tem a internet como 

mediadora, resulta da transmutação do diálogo cotidiano para a web, como é possível 

observar em algumas marcas da conversação face a face que aparecem nos chats, por 

exemplo, tal como o reduzido monitoramento da linguagem.  

Como já mencionado, os gêneros primários se formam em condições mais 

imediatas de comunicação discursiva e os gêneros secundários se formam em situações 

comunicativas mais complexas e menos imediatas (cf. BAKHTIN, op. cit.). Os grupos 

de discussão do site de relacionamentos Facebook, objeto de estudo desta dissertação, 

podem ser classificados como um gênero secundário, já que a sua natureza não-
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instantânea, não implica em uma produção simultânea. Ainda que essa instantaneidade 

de resposta seja possível, a produção não-simultânea e acrescentamos também o fato de 

que os participantes não necessariamente se conhecem possibilitam um maior cuidado e 

um caráter mais elaborado nos textos escritos pelos seus usuários.  

Os grupos nasceram muito provavelmente dos chats, em que não há, por 

exemplo, a possibilidade de se dividir as conversas por tema, o que torna visualmente os 

chats mais “caóticos” quando comparados aos grupos. Essa divisão por temas para um 

grupo de pessoas com algum interesse explícito em comum pode ser considerada a 

principal característica desses grupos. Os usuários reconhecem essas características e 

em alguns grupos os administradores organizam as propostas em tópicos temáticos fixos 

com a finalidade de manter a organização temática. Considerando que os gêneros são 

categorias sócio históricas e estão em mudança constante, pode-se afirmar que a origem 

de um gênero é interativa, ou seja, os gêneros se formam conforme as práticas e as 

atividades sociais. Todas essas características nos permitem manter um vínculo com o 

gênero que os originou. 

 

2.6.1 Facebook 

A rede social Facebook foi criada em 2004 por Mark Zuckerberg, um estudante 

da Universidade de Harvard. No início, o site ficou disponível apenas para os estudantes 

dessa Universidade, mas, a partir de sua popularização, tornou-se aberto aos diversos 

perfis de usuários (estudantes, professores, empresários, etc.), sendo acessado 

diariamente por milhões de pessoas.  

Segundo o próprio site, essa rede de relacionamentos é definida como uma 

utilidade social que ajuda a compartilhar informações e permite uma comunicação mais 

eficaz entre amigos, familiares e colegas de trabalho (Facebook, 2015), através de um 

perfil personalizado que permite que cada usuário individualmente compartilhe 

informação, envie mensagens públicas ou particulares, crie listas de amigos, comente as 

publicações dos amigos, participe e crie grupos, jogue on-line, publique fotografias, 

entre outras atividades. Em resumo, o Facebook, em sua condição de rede social, é uma 

ferramenta que permite a conectividade colaborativa, além da criação e modificação de 

conteúdo e conhecimento. 
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2.6.2 Definição e características 

Os grupos de discussão se caracterizam por ser uma pequena associação, 

organizada com uma disposição metódica de tópico, seguido de comentário/resposta do 

mesmo participante e/ou de outros pertencentes ao grupo, conforme a figura 1 abaixo. 

 

Figura 1: Foto-exemplo da página do grupo de discussão da Faculdade de Letras / UFRJ, preservando as 

fotos e os nomes dos membros 
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Desse modo, os grupos de discussão constituem um espaço fechado para que 

pequenos grupos de pessoas se comuniquem conforme os seus interesses em comum. 

Ainda de acordo com o próprio Facebook (op. cit.),  

Os grupos do Facebook facilitam a conexão com grupos específicos de 

pessoas, como familiares, colegas de equipe ou de trabalho. Grupos são 

espaços privados onde você pode compartilhar atualizações, fotos ou 

documentos, além de enviar mensagens a outros membros do grupo. Você 

também pode selecionar uma das três opções de privacidade para cada grupo 

criado.(https://www.Facebook.com/help/162866443847527/, acessado em 20 

de maio de 2015) 

Os membros recebem notificações quando outro participante publica algum 

tópico ou comenta algum tópico já criado. Essas notificações podem ser desativadas 

caso seja de interesse do usuário. Os membros também podem participar dos bate-

papos, convidar os outros participantes para eventos, carregar fotos para álbuns 

compartilhados, colaborar em documentos exclusivos dos grupos, conforme 

informações fornecidas no próprio Facebook. 

Ainda sobre as informações oferecidas pelo site, os grupos considerados por eles 

como os mais “úteis” tendem a ser menores e criados por pessoas que se conhecem. 

Contudo, os grupos analisados no corpus deste trabalho demonstram o contrário, já que 

são formados por mais de 3500 (três mil e quinhentos) membros com atividades e 

discussões bastante ativas. A escolha de tratar de grupos com muitos membros se deve 

ao fato de que, para conseguir conversar com tantas pessoas ao mesmo tempo, o 

membro de um grupo de discussão como os analisados no corpus precisa controlar as 

várias publicações que vão aparecendo de acordo com os tópicos que estão sendo 

desenvolvidos, o que complexifica bastante essa modalidade de comunicação. Além 

disso, um grupo com muitas pessoas também abre mais espaço para que haja também 

mais estratégias de indeterminação.  

É preciso acrescentar ainda que qualquer grupo de discussão é criado e 

gerenciado por um ou por alguns participantes previamente determinados. Qualquer 

usuário pode criar um grupo e tornar-se administrador, basta seguir as instruções 

localizadas na seção grupos no menu do lado esquerdo da página inicial, adicionando 

um nome de grupo, os membros e selecionando as configurações de privacidade. Para 

começar o grupo, também é necessário adicionar uma descrição, definir um e-mail de 

https://www.facebook.com/help/149652268437264
https://www.facebook.com/help/220336891328465


42 
 

grupo e adicionar uma foto de capa. Cada grupo desenvolve, assim, um interesse 

específico com pessoas que dominam os assuntos em discussão. 

Há três tipos de configuração de privacidade disponíveis para os grupos, são 

elas: pública, fechada ou secreta. A primeira configuração, a pública, permite que 

qualquer pessoa encontre o grupo, veja quem são os membros participantes e visualize 

as publicações. Nos grupos fechados, é permitido que qualquer pessoa encontre o grupo 

e veja quem são seus membros, mas somente os membros podem visualizar as 

publicações. Por fim, nos grupos secretos, somente os membros podem encontrar o 

grupo, visualizar os membros e visualizar as publicações. Tanto o grupo da Faculdade 

de Letras, quanto o grupo da Faculdade de Direito são públicos. 

Para participar de um grupo é necessário, além de possuir conta no Facebook, 

ser convidado por um amigo ou solicitar participação (no canto superior direito) em 

grupos públicos ou fechados, aguardando, em alguns casos, a aprovação da solicitação 

por parte de algum dos administradores ou, em outros casos, ser adicionado por algum 

amigo que já seja membro. É possível também ser convidado por quem não é seu amigo 

(enviando o convite por e-mail) e participar de qualquer grupo que seja público e que 

apareça na página “Sobre” de um perfil (abaixo da foto de perfil). No Feed de Notícias 

ou na busca, as pessoas podem ver quando alguém começa a participar de um grupo 

público ou fechado ou que é membro de um desses tipos de grupo. Como já dito, alguns 

grupos são secretos e não são exibidos em resultados de pesquisas, aparecendo apenas 

quando um dos membros adiciona o usuário.  

Um único usuário do site pode participar de até 6000 (seis mil) grupos, sendo 

necessário sair de algum deles caso deseje participar de outros. A lista de grupos 

aparece no lado esquerdo da página inicial, no item Grupos, onde também se 

pode gerenciar todas as configurações dos grupos. Na página “Sobre” de um perfil 

também aparecem todos os grupos públicos. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/help/220336891328465
https://www.facebook.com/help/220336891328465
https://www.facebook.com/help/220336891328465
https://www.facebook.com/bookmarks/groups
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Capítulo 3 - METODOLOGIA E CORPUS 

“(...) a internet é muito mais uma revolução social do que uma revolução linguística. Assim, como 

ainda veremos no trabalho sobre gêneros, a linguagem não está em crise nem se modifica de maneira 

tão radical com o advento da escrita internetiana.” – Luiz Antônio Marcuschi, Produção Textual, 

Análise de Gêneros e Compreensão. 

 

No capítulo anterior, apresentamos os pressupostos teóricos que nortearam esta 

pesquisa. Neste capítulo, serão apresentadas as principais características que compõem 

os grupos de discussão, a metodologia utilizada para a coleta dos dados e o corpus de 

trabalho. A partir dessas informações, posteriormente serão apresentados alguns debates 

que são a base para a definição desses grupos como gênero do discurso e, 

consequentemente, o fundamento das hipóteses desta dissertação. 

3.1 Corpus 

Os grupos de discussão podem apresentar diferentes propósitos comunicativos, 

que estão diretamente relacionados à principal temática, isto é, o motivo que une os 

participantes. Possivelmente, um grupo sobre viagens, ou sobre esportes, ou talvez 

sobre moda apresentará características linguísticas distintas dos de uma faculdade. Por 

essa razão, as generalizações feitas não são supostamente universais, mas buscam 

descrever o “corpo” que tem características comuns a todos os exemplares e que 

permite identificar esse conjunto de textos.  

Conforme já definido nos capítulos anteriores, este trabalho analisa 

comparativamente a forma, no que diz respeito a estrutura composicional do gênero, e a 

função, no que diz respeito ao propósito comunicativo, dos grupos de discussão do site 

de relacionamentos Facebook, lançando mão das estratégias de indeterminação não 

padrão – nomes indeterminados e segunda pessoa do singular – como um dos traços que 

definem e caracterizam esse gênero. Ao adotar critérios formais, estaremos analisando o 

processo de composição da sequência textual que predomina nos textos aliado aos 

propósitos comunicativos, que aproximam os grupos de discussão do corpus, e que 

acabam por materializar-se em um gênero. 
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Com a necessidade de estabelecer diálogo com um grupo maior de participantes, 

inviável aos chats, os grupos de discussão passaram a ocupar um lugar específico no 

Facebook. Destacamos também que, ao invés de diversificados rótulos, utiliza-se 

apenas um rótulo para textos com diferentes matizes, que são dependentes em primeiro 

lugar do tema que está sendo conduzido.  

Neste trabalho utilizam-se dados obtidos no uso real, sendo o corpus constituído 

de 64 conversas retiradas de grupos de discussão de jovens universitários de ambos os 

sexos. O primeiro grupo é o da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, com debates de dezembro de 2011 a agosto de 20147. O segundo grupo 

analisado é o da Faculdade Nacional de Direito também da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, com debates de agosto de 2013 a março de 2015. Os debates estão 

disponíveis online para qualquer um que participe dos grupos. Como as postagens não 

apresentam tamanho limite, definiu-se por 32 debates para cada grupo, a fim de 

estabelecer uma amostra mais equilibrada.8 

O aparecimento de sujeitos com valor indeterminado se dá em função da 

característica argumentativa, o que justifica a escolha por essa fonte de dados. Nesses 

grupos, há uma tendência significativa a generalizações e exemplificações como forma 

de estabelecer um argumento. Consideramos também que os nomes indeterminados 

utilizados pelos grupos em análise podem ser elementos que constituem uma das 

características que permitem identificar a fala dessas comunidades. 

 

                                                           
7Diferentemente do grupo de discussão da Faculdade Nacional de Direito, o grupo da Faculdade de Letras 

sofreu mudanças significativas ao longo do período em que ocorreu a constituição do corpus desta 

pesquisa, o que impossibilitou que mais debates fossem incluídos ao corpus; a principal delas foi a 

inclusão dos professores da casa como participantes do grupo e dos debates e criadores de tópicos. A fim 

de não enviesar os dados e por considerar que os novos participantes acabaram criando novas relações, 

instituindo outro diálogo entre os participantes, não foram coletados mais dados no momento posterior a 

inclusão desses novos e diferentes participantes ao grupo da Faculdade de Letras. 

 

8 A princípio, buscamos grupos também das faculdades de Engenharia, Física, Matemática e Ciência da 

Computação. Contudo, os grupos das áreas de exatas não possuíam debates suficientes, tampouco 

publicações diárias, como nos grupos de Letras e Direito. Por essa razão, não foi possível incluí-los na 

análise. 
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3.2 Hipótese 

A hipótese que norteia este trabalho é a de que existe uma correlação entre a 

configuração das estratégias de indeterminação do sujeito, na forma de segunda pessoa 

do singular e de sintagmas nominais, e o gênero grupos de discussão. Por essa razão, é 

preciso destacar também as semelhanças, as diferenças e as especificidades entre os 

propósitos comunicativos dos dois grupos que foram analisados, delimitados 

principalmente pelo tema e por seus participantes. Considerou-se, assim, que a 

estrutura, materializada nas estratégias de indeterminação, e o discurso, materializado 

no gênero, influenciaram-se mutuamente. 

Definimos, assim, que as hipóteses são: 

 É possível associar as estratégias de indeterminação encontradas às diferentes 

temáticas abordadas.  

 A escolha da expressão da indeterminação estaria correlacionada ao ato de fala. 

 Até que ponto o uso do grupo de discussão se confirma como um gênero de 

caráter argumentativo. 

 Haveria predominância no uso de pronomes de segunda pessoa para 

indeterminação, dado que estes permitam uma maior aproximação ao 

interlocutor e à cena descrita na exposição de argumentos. 

 Os nomes “nego” e “neguinho” se diferenciam dos outros sintagmas nominais 

com valor indeterminado, como “o cara”, “a pessoa”, por uma espécie de 

afastamento do que está sendo dito. 

3.3 Metodologia 

Para analisar a variação nas estratégias de indeterminação não padrão, 

consideramos que alguns fatores linguísticos podem estar influindo nas escolhas dos 

falantes, a partir das hipóteses formuladas e apresentadas na seção 3.2. A fim de 

identificar quais são os fatores que privilegiam uma forma ou outra, busca-se examinar 

os seguintes aspectos: o tipo sintático da oração, a natureza mais ou menos genérica 

(prototípico ou ambíguo)(cf. Capítulo 4), a sequência textual predominante (cf. Capítulo 
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2, seção 2.6), o tema do tópico (acadêmico, político ou outros temas), a semântica dos 

processos verbais, de acordo com Halliday (1994), e o ato de fala realizado (cf. Searle 

1987), de modo a correlacionar os usos a aspectos semânticos, sintáticos e pragmáticos. 

Tais fatores já foram aplicados nos trabalhos anteriores de Iniciação Científica (cf. 

Ramos 2012, 2013) e demonstraram ser relevantes. 

Com relação ao tipo sintático da oração, foram categorizadas como orações 

absolutas, principais, subordinadas, coordenadas iniciais e não iniciais. Espera-se que as 

orações absolutas favoreçam a presença do pronome “tu”, dado que esse tipo oracional 

oferece um maior destaque, tal como o tônico “tu” em comparação com o seu principal 

concorrente “você”, que pode ser reduzido a “cê” não somente na fala, mas na escrita 

que se aproxima da fala, como é o caso desse gênero. Além disso, espera-se também 

que as orações coordenadas iniciais e orações subordinadas favoreçam a presença do 

sujeito, já que, em geral, apresentam informações que não estavam no foco principal, 

enquanto que as orações coordenadas não iniciais favoreçam a ausência da expressão do 

sujeito, pois apresentam, em geral, informações que estão no mesmo plano da oração 

anterior. 

De acordo com Halliday (1994), um processo consiste, a princípio, em três 

categorias semânticas: o processo em si, os participantes e as circunstâncias associadas. 

Estas categorias explicam de uma maneira bem geral o modo como um fenômeno do 

mundo real é interpretado como estrutura linguística. Essa interpretação do processo é 

tripartida (existe um fazer, um “fazedor” e um local onde o fazer tem lugar) e é o que 

está por trás da distinção gramatical: de classes de palavras em verbos, como o 

processo; em grupos nominais, como os participantes; e em grupos adverbiais e 

sentenças preposicionadas, como a circunstância. Tal padrão, de alguma forma, é 

provavelmente universal entre as línguas humanas. O linguista britânico propõe, assim, 

explorar na análise os diferentes tipos de processos, que partindo da gramática do 

inglês, adaptamos à gramática do português.  

De acordo com a proposta de Halliday (op. cit.), os processos são divididos em 

seis categorias: processo material, processo mental, processo relacional, processo 

comportamental, processo ilocucional e processo existencial. Embora não esteja 

prevista, foram incluídos na análise os verbos modais, por acreditar que o falante 
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optaria por elemento também mais atenuador, já que algumas construções podem 

expressar a opinião de modo mais sutil e modalizado. 

O primeiro processo é o (1) material, que são os processos do fazer, isto é, 

processos que expressam a ideia de que alguém “faz” alguma coisa concreta, física ou 

abstrata. Consequentemente, seus participantes principais são um ATOR (aquele que 

“faz”) e um OBJETIVO (algo/alguém a quem o processo é propagado; pode ser 

conhecido também como PACIENTE, já que é afetado diretamente pelo fazer). Quanto 

mais abstrato o processo for, mais a distinção entre ATOR e OBJETIVO se tornará mais 

difícil. E também podem existir outros participantes, tais como o BENEFICIÁRIO 

(algo/alguém que se beneficia do fazer) e a EXTENSÃO (algo/alguém que 

complementa o fazer). Como podemos ver no exemplo 3.1 a seguir.  

 

Exemplo 3.1 - Letras 

H - teolit IV com o XXXXX. as pessoas perguntam pq todo mundo indica XXXXX, 

não é por causa de ser fácil, se você não fizer um bom trabalho você nem passa com 

uma nota tão boa assim, a questão é porque é muito bom mesmo e é uma aula única, 

ninguém da letras trabalha com o que ele trabalha e muito menos da forma que ele 

trabalha.  

 

Por sua vez, o processo (2) mental é o processo do sentir, pensar e perceber. Há 

sempre um participante humano ou dotado de consciência chamado de 

EXPERIENCIADOR (aquele que sente, pensa, percebe) e um participante 

FENÔMENO (um “fato” ou “coisa” que é sentido, pensado, percebido). São 

classificados, em termos gerais, como de percepção (ver, ouvir, etc.), de afeição (gostar, 

temer, gostar, amar, agradar, odiar, assustar, etc.) e de cognição (pensar, saber, entender, 

compreender, imaginar, etc.) (cf. HALLIDAY, op. cit., p. 118). Conforme observa-se 

no exemplo 3.2: 

 

Exemplo 3.2 - Direito 



48 
 

H - Olha a verdade é que considerando o pseudônimo certo ou errado o ordenamento o 

preserva e inclusive a lei de direitos autorais o faz. Mix Mimi é Mix Mimi e ponto. 

Simples assim. Assim desejou o legislador... Vc não sabe quem é Mix Mimi ou o 

Coletivo dos Machos, mas identifica a autoria das postagens como sendo deles próprios, 

paciência o ordenamento assim o quis. Contudo se eles violam seu direito de alguma 

forma, entre uma cautelar, procure sua identidade real, há meios para tal. Não se 

justifica desprezar essa proteção. Talvez porque não é conveniente ao grupo da FND, 

devemos violar os direitos da personalidade de quem usa o fb? Reitero a postagem não é 

anônima, a postagem tem autor, seja ele o periquito ou o tubarão.  

 

O processo (3) relacional é do “ser”, mas não em termos de existência como o 

termo pode sugerir. Em relação ao inglês, Halliday afirma que este processo pode ser 

formado por uma construção intensiva (x é a), ou por uma construção circunstancial (x 

está em a) ou por uma construção possessiva (x tem a), o que também parece apropriado 

ao português. Cada uma dessas três construções pode vir no modo atributivo (a é 

atributo de x) ou no identificador (a é uma identidade de x). O exemplo 3.3 ilustra a 

construção intensiva no modo atributivo:  

 

Exemplo 3.3 - Letras 

H - Mas pensa bem, o cara era candidato..... como é que um miliciano entra no partido, 

vira candidato, o partido não sabe quem é o cara que ele tá ajudando a se eleger? .....ahh 

sei lá.  

 

Compartilhando características dos processos materiais e mentais, o processo (4) 

comportamental é parte fazer e parte sentir. Os principais participantes são o 

BEHAVER (aquele é está “se comportando”); é um ser consciente como o 

experienciador, mas o processo em si é mais gramaticalmente parecido com o processo 

material. Esse processo representa três tipos de comportamentos tipicamente humanos: 

as atividades fisiológicas (que manifestam menor estado de consciência, como respirar, 

defecar, dormir, tossir, bocejar, espirrar, desmaiar, etc., ou que manifestam maior estado 
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de consciência, como chorar, sorrir, franzir a testa, suspirar, etc.), as atividades 

psicológicas (encarar, preocupar-se, sonhar, etc.) e verbais (fofocar, conversar, 

resmungar, etc.). O exemplo 3.4 é de uma atividade fisiológica, comer pipoca, mas em 

seu sentido metafórico de “apreciar, assistir”, constitui uma atividade psicológica 

consciente:  

Exemplo 3.4 - Direito 

M - Não, todo mundo pode ser alvo de preconceito. P. ex, aposto que você já ouviu 

generalizações de todas as regiões do nosso país, não só do Norte e Nordeste, não tem 

como classificar o que é "mais preconceituoso", é só "preconceituoso". Pensem menos 

em coletivismo e mais no indivíduo, que é a menor minoria que existe.  Não se combate 

um mal aderindo a ele. O que deve se buscar não é o "oprimido virar opressor", mas que 

não existam jamais essas duas figuras. E o que vocês fomentam é exatamente o oposto 

disso. 

 

O processo (5) ilocucional (ou verbal) é o processo do “dizer” e compartilha 

características com os processos mentais e relacionais. Os principais participantes são O 

FALANTE (aquele que diz alguma coisa), o RECEPTOR (aquele a quem o que está 

sendo dito é direcionado), a MENSAGEM (que corresponde ao que está sendo dito) e o 

ALVO (a entidade que é alvo do processo de dizer). Esse processo é construído por 

meio de relações simbólicas da consciência humana, em que os possíveis verbos 

realizadores podem ser “dizer”, “implicar”, “indicar”, “demonstrar”, “sugerir”, 

“significar”, “apontar”, entre outros. O exemplo 3.5 apresenta um dado de processo 

ilocucional:  

 

Exemplo 3.5 - Letras 

H – (...) Se proibir tudo que faz mal, que tal proibir Coca-Cola? Faz mal, não faz bem 

nenhum e se você argumentar que é bebida, eu posso te dizer que ao invés de Coca, 

você pode beber um suco, uma água... Desde já deixo claro que não acho que o que faz 

mal pra sociedade deva ser proibido, muito menos o líquido divino preto...  
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Por fim, o processo (6) existencial representa alguma coisa ou alguém que existe 

ou acontece. Compartilhando características com os processos relacionais e materiais, o 

principal participante é o EXISTENTE (evento ou entidade que existe) e os possíveis 

verbos que representam o processo são: existir, permanecer, surgir, acontecer, ocorrer, 

suceder, seguir, emergir, estar situado. Esse grupo de verbos pode ter traços mais 

circunstanciais (como tempo: seguir; e como lugar: sentar, levantar, deitar, apertar a 

mão, subir, esticar, surgir, crescer) ou traços mais existenciais (entrar em erupção, 

florescer, prevalecer). Não foram encontrados exemplos de processo existencial no 

corpus. 

Tem-se a expectativa de que os processos que envolvem uma tentativa de maior 

envolvimento entre os interlocutores, tais como os processos mentais (de sentir) e 

ilocucionais propiciariam a presença dos elementos da análise que mais se dirigem, 

ainda que de modo indireto, aos interlocutores, os pronomes de segunda pessoa “tu” e 

“você”. 

É necessário destacar ainda que Halliday (op. cit.) afirma que estes conceitos/ 

essas categorias relacionam-se mais apropriadamente à cláusula como um todo do que 

ao verbo (p.110). A classificação e a divisão em alguns verbos são exemplos 

prototípicos e, portanto, as definições devem levar em conta os casos e os contextos 

específicos.  

Com relação aos fatores pragmáticos, os atos de fala (cf. SEARLE, op. cit.) 

também foram analisados, observando o conjunto de condições necessárias para a 

realização de um determinado ato de fala. O autor listou dez: prometer, ordenar, pedir, 

asseverar (declarar que, afirmar), perguntar, agradecer, aconselhar, avisar, 

cumprimentar e congratular. No entanto, no corpus analisado, apenas quatro dessas 

categorias foram encontradas.  

O ato de “asseverar (declarar que, afirmar) ”, que consiste em: as condições 

preparatórias estabelecem que o Falante tem evidência ou razões para a verdade dita e 

que não é óbvio nem para o Falante nem para o Ouvinte que o Ouvinte saiba disso; a 

condição de sinceridade consiste no fato de que o Falante acredita no que está dizendo; 

e a condição essencial é de que isso equivale a afirmar que o que foi dito representa uma 
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situação real. Embora o autor afirme que este ato não parece estar ligado à tentativa de 

convencer, observamos que o ato de “asseverar (declarar que, afirmar)” é o mais 

comum no corpus, que é essencialmente argumentativo. No exemplo 3.6, destacamos 

em negrito o elemento com valor indeterminado, mas a análise leva em conta a cláusula 

como um todo, que aparece sublinhada. 

 

Exemplo 3.6 - Direito 

M - (...) Desculpem mas poucos aqui ( já que a universidade é ainda bem branca e 

elitizada) podem entender o que é ter medo de morrer única e exclusivamente pela cor 

da sua pele, ou exemplo muito menor, que aconteceu bastante no verão no RJ, ser 

retirado de um ônibus em direção a zona sul porque tu é mlk, preto e mal vestido. Acho 

que a luta é pedagógica sim, mas a secundarização do racismo é um absurdo. (...) 

 

O ato de “perguntar”, por sua vez, tem como condição preparatória o fato de 

que o Falante não sabe “a resposta” e se essa resposta é uma proposição verdadeira; 

como condição de sinceridade, sabe-se que o Falante quer essa informação; e a condição 

essencial estabelece que esse ato vale como uma tentativa de se obter uma determinada 

informação do Ouvinte. Há dois tipos de perguntas: (1) as reais, em que o Falante quer 

saber a resposta, e (2) as de exame, em que o Falante quer saber se o Ouvinte sabe. O 

exemplo 3.7 apresenta um ato de “pergunta” de exame. 

 

Exemplo 3.7 - Direito 

H – (...) Quer dizer que existe, na FND, lugares onde a pessoa pode fumar? Beleza, 

entendo que você não fuma, mas e o cara que fuma realmente precisa sair da 

universidade e ir pra rua acender um cigarro? Não pode existir NENHUM LUGAR da 

faculdade onde o cara pode ir? Já temos 4 andares, uma cantina, biblioteca, várias áreas 

comuns, cadeiras... Não pode mesmo existir UM lugar apto pra essa galera? Nem 

mesmo o único ambiente aberto?  
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No que diz respeito ao ato de “aconselhar”, tem-se como condição preparatória 

o fato de que o Falante tem alguma razão para acreditar que uma Ação beneficiará o 

Ouvinte e de que não é óbvio nem para o Falante nem para o Ouvinte que o Ouvinte 

realizará a Ação; a condição de sinceridade estabelece que o Falante acredita que a 

Ação beneficiará o Ouvinte; e a condição essencial equivale a assumir que a Ação é de 

grande interesse para o Ouvinte, conforme é possível observar no exemplo 3.8. 

 

Exemplo 3.8 - Letras 

M - XXXXX falta, mas quando vai a aula é mt proveitosa. A prova dele não é difícil, 

mas vc tem que escrever absolutamente TUDO relativo a matéria... Mas sei lá, acho que 

no final das contas funciona, aprendi bastante com ele. Com a XXXXX eu só fiz uma 

eletiva, mas aula dela é 10=10, mas pra prova tu tem q ler os textos. 

 

Por fim, no ato de “avisar”, a condição preparatória consiste no fato de que o 

Ouvinte tem razão para acreditar que o Evento (ou estado futuro) ocorrerá e que não é 

do interesse do Ouvinte, não sendo óbvio nem para o Falante nem para o Ouvinte que o 

Evento (ou estado futuro) ocorrerá; a condição de sinceridade prevê que o Falante 

acredita que o Evento (ou estado futuro) não é do interesse do Ouvinte; e a condição 

essencial estabelece que vale como assumir que o Evento (ou estado futuro) não é do 

interesse do Ouvinte. 

 

Exemplo 3.9 - Direito 

M - É...parece que os termos de uso do facebook obrigam mesmo voce a usar seu nome 

verdadeiro...E que de vez em quando eles botam essa regra pra funcionar, ao contrario 

do que alguns andaram falando... Obrigar as pessoas a usar o nome verdadeiro, ou um 

pseudonimo que as identifique é ilegal? Até que ponto o Pacta Sunt Servanda com o 

contrato de adesão do facebook supera o direito de usar a identidade que voce deseja? E 
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até que ponto usar um pseudonimo não é uma forma de anonimato, vedado pela CF? 

Salvem os piriquitos! http:==g1.globo.com=tecnologia=noticia=2013=01=facebook-

impede-que-usuarios-mudem-nome-para-guarani-kaiowa.html Facebook impede que 

usuários mudem nome para ‘Guarani-Kaiowá’ Internautas mudavam os nomes para 

apoiar causa indígena. Regra do Facebook é que usuário deve... G1.GLOBO.COM 

 

Como o próprio autor afirma, “Avisar é como aconselhar, e não como pedir. Não 

é, pensamos, necessariamente uma tentativa de fazer com que alguém proceda de modo 

a evitar o E9.”. Dada a semelhança com o ato de “aconselhar” (p.88), como é possível 

observar nos exemplos 3.8 e 3.9, e a baixa frequência desse tipo de dado no corpus, 

optamos por amalgamar os atos de “avisar” e “aconselhar” nesta análise. 

Com relação ao ato de falar, acreditamos que as perguntas e asserções apareçam 

com maior frequência nos dados do corpus analisado.  

Para o tratamento estatístico dos dados, recorreu-se ao pacote GoldVarb 2001. 

Este programa faz uma análise multifatorial, que permite calcular as frequências de uso 

e os pesos relativos, e as correlações e cruzamentos entre o conjunto de variáveis 

estabelecidas. É preciso destacar que os números, apesar de enriquecer a análise com 

rigor e apoio às afirmações de regularidade, são utilizados para confirmar as hipóteses. 

3.4 Discussões 

Tendo em vista o caráter de pequena associação, pergunta-se se cada grupo de 

discussão seria uma comunidade discursiva ou apenas um tipo de interação. A 

Comunidade discursiva é aqui compreendida de acordo com a concepção de Swales (op. 

cit.), e que pode resumir-se em: uma associação que tem objetivos comuns, mecanismos 

de participação, informação compartilhada, gêneros específicos da comunidade, 

terminologia altamente especializada e um alto nível de especialização. Os grupos de 

discussão têm objetivos comuns, possuem mecanismos de intercomunicação e troca de 

informação, são um gênero utilizado por uma comunidade, possuem terminologia 

específica (se aproximam de termos de sua área acadêmica: no grupo de Letras, termos 

                                                           
9 Definido pelo autor como “Evento (ou estado futuro)”. 
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linguísticos e literários; no grupo de Direito, termos jurídicos), tendendo à 

informalidade e com membros experts. 

Compreendemos que o grupo de discussão não é uma comunidade discursiva em 

si, mas um dos gêneros que é reconhecido e utilizado por uma comunidade. Em 

primeiro lugar, é um espaço que permite que o usuário tenha acesso a todos os textos já 

desenvolvidos, a partir do momento em que o usuário entra no grupo ou no momento 

em que esteve off-line. Além disso, não existe opção de se falar em reservado com 

nenhum outro usuário dentro deste espaço, criando-se um debate mais coletivo e mais 

participativo. Como é possível observar, afinal, a Web 2.0 também tem se manifestado 

como um novo espaço de interação humana. 

Dado que os grupos de discussão possuem características semelhantes às 

comunidades discursivas e pensando em descrever a estrutura do gênero textual 

analisado, toma-se como base a teoria sociodiscursiva bakhtiniana, principalmente com 

relação à tríade composicionalidade, tema e estilo. 

Com relação à construção composicional, consideraram-se aspectos relativos à 

organização do conteúdo dos grupos e às sequências textuais predominantes nos 

debates, já que as sequências tipológicas também são recursos que compõem os 

gêneros.  

Sabe-se que os grupos lançam mão de recursos, como o uso de emoticons, a 

postagem de imagens e vídeos, etc. Esses usos são um conjunto de representações do 

não-verbal, que constituem recursos para a reprodução, por exemplo, de estratégias 

presentes na interação face a face, e contribuem para a complexificação do gênero. 

Além disso, os grupos se diferenciam dos chats não só pela não espera de uma resposta 

imediata (ainda que isso seja possível), conforme descrito anteriormente, e pelo fato da 

quantidade de participantes não ser limitada, mas também pelas relações variadas entre 

eles: os participantes não necessariamente se conhecem, principalmente em grupos com 

uma grande quantidade de participantes. Além disso, são organizados conforme a 

atualização cronológica reversa (o último tópico criado ou o último tópico comentado 

aparecem como primeiro tópico) e com registro de data e horário da publicação. 

Também é possível comentar e compartilhar links para outros sites de interesse, que não 

extrapolem os limites de política de privacidade do Facebook. Tais características ainda 
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se mantêm, mas a construção composicional dos grupos pode ser alterada ao longo do 

tempo e conforme a sofisticação tecnológica e as necessidades dos usuários.  

No que diz respeito ao estilo, sabe-se que a escolha de determinadas formas 

gramaticais e as escolhas lexicais podem denotar um maior ou um menor grau de 

formalidade, o que nos permite afirmar que elementos que aparecem nos textos, tais 

como as gírias e os palavrões, entre outros aspectos de natureza linguística, denotam um 

caráter mais informal aos debates dos grupos. Destacamos ainda que, em pesquisas 

anteriores de Ramos (2013), as conversas nos grupos de discussão se mostraram 

produtivas com relação ao aparecimento de TU e VOCÊ com valor indeterminado, 

tendo em vista o grande número de exemplificações de caráter argumentativo de parte 

dos tópicos criados pelos participantes. As estratégias argumentativas estão restringidas 

pela audiência e tem como principal objetivo persuadir o(s) seu(s) interlocutor(es). Para 

isso, há um direcionamento do foco de atenção para a ocasião na/para qual se produz 

determinado texto. Essa característica se deve ao fato de que o comportamento 

linguístico é funcional e busca atingir os objetivos que prioriza. 

Com relação ao conteúdo temático, podemos afirmar que, com base em uma 

análise anterior (cf. RAMOS, op. cit.) do grupo da Faculdade de Letras, que constitui 

uma parte do corpus deste trabalho, de uma maneira geral, os assuntos mais frequentes 

dos debates tratados podem ser divididos em:  

1. assuntos acadêmicos, que são os mais informais, pois tratam, por exemplo, 

dos professores, dos eventos da universidade, do cotidiano acadêmico;  

2. assuntos políticos, que tratam tanto da política interna à 

faculdade/universidade quanto de questões políticas em geral, e revelam uma maior 

formalidade quando comparados aos assuntos acadêmicos.  

Isso demonstra que, nesse caso, o conteúdo temático está diretamente 

relacionado ao estilo: o assunto determina, por exemplo, um maior ou menor grau de 

formalidade. Os assuntos que não se enquadravam nesses dois grandes blocos foram 

classificados como “outros”, que tratam, por exemplo, de vagas de emprego, concursos 

públicos na área ou áreas afins, campanhas de ajuda animal, caminhos para chegar a 

algum lugar (partindo da faculdade ou não), entre outros. 
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A partir da análise da construção composicional, do estilo e do conteúdo 

temático, destacamos as principais características dos grupos de discussão do Facebook 

que podem ser relacionadas aos elementos em destaque, conforme a definição de gênero 

proposta por Bakhtin (op. cit.). A tabela 1, que segue abaixo, apresenta em forma de 

lista as principais características dos grupos com base nas observações feitas sobre os 

dois grupos que foram analisados nesta pesquisa:  

Tabela 3.1: Características Gerais dos Grupos de Discussão do Facebook 

Construção composicional 
• Mistura de semioses (textos, fotos, vídeos e 

emoticons); 

• Imediatez não necessária de respostas; 

• Quantidade não limitada de participantes no grupo e 

nos tópicos; 

• Relações variadas entre os participantes; 

• Cronologia reversa dos tópicos (da última 

atualização), com registro de horário; 

• Possibilidade de compartilhamento e comentários 

sobre links de outras redes sociais, configurando novos 

e possíveis locais de interação; 

• Uso de hiperlinks ao longo dos textos; 

• Espaço destinado às informações do grupo 

(objetivos, participação, etc.); 

• Sugestão de outros grupos que possam ser de 

interesse do usuário; 

• Predominância de sequências argumentativas e 

narrativas. 

Estilo • Estilo informal (gírias, palavrões, contrações “tá”, 

“tô”, entre outros); 

• Uso da 2ª pessoa do singular de valor indeterminado. 

Conteúdo temático 
• Centração temática intra tópico; 

• Flutuação temática entre tópicos. 
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Capítulo 4 – Definindo o objeto 

“O criador das palavras não era tão modesto para acreditar que não fazia outra coisa senão conferir 

designações às coisas, pelo contrário, ele imaginava que exprimia por meio das palavras a mais 

elevada ciência acerca das coisas; de fato, a língua é a primeira fase do esforço em direção à ciência.” 

– Friedrich Nietzsche, Humano, Demasiado Humano. 

 

Neste capítulo, o tema da indeterminação do sujeito será abordado através de 

uma breve descrição das propostas apresentadas tanto pela tradição gramatical quanto 

pelos diversos estudos linguísticos, com relação à fala e à escrita. Posteriormente, 

apresenta-se a visão adotada sobre o fenômeno da indeterminação nesta dissertação. 

4.1 As estratégias de indeterminação  

 

4.1.1 A abordagem tradicional e o conceito de indeterminação 

Nas gramáticas tradicionais e nos livros didáticos mais recentes, o conceito de 

sujeito indeterminado contempla os aspectos semânticos e formais, definindo e 

apresentando as possíveis estratégias de indeterminação, conforme verifica-se nas 

citações abaixo:  

(...) indeterminado, se não pudermos ou não quisermos especificá-lo. (ROCHA 

LIMA2003, p. 289) 

Algumas vezes o verbo não se refere a uma pessoa determinada, ou por desconhecer 

quem executa a ação, ou por não haver interesse no seu conhecimento. Dizemos, então, 

que o sujeito é indeterminado. (Cunha & Cintra 2007, p. 128)  

A tradição gramatical apresenta apenas duas estratégias de indeterminação. A 

primeira delas é o emprego do verbo em terceira pessoa do plural sem referência 

anterior e sem o pronome expresso e a segunda é a utilização da terceira pessoa do 

singular acompanhada da partícula “se” indeterminadora com verbos intransitivos e 

transitivos indiretos, conforme os exemplos (a), (b), (c) e (d): 

(a). Vive-se bem aqui. (Rocha Lima 2003, p.289) 



58 
 

(b). Falam mal daquela moça. (Rocha Lima 2003, p.289) 

(c).Contaram-me, quando eu era pequenina, a história duns náufragos, como nós. 

(Cunha & Cintra 2007, p. 128)  

(d).  Ainda se vivia num mundo de certezas. (Cunha & Cintra 2007, p. 128)  

 

Cunha e Cintra (op. cit.) ressaltam ainda que as estratégias acima citadas podem 

ocorrer em um mesmo período, certificando-nos deque é permitido, de maneira geral, o 

intercâmbio das duas formas, conforme o exemplo (e). 

(e). Na casa pisavam sem sapatos, e falava-se baixo. (Cunha & Cintra 2007, p. 128) 

 

Sobre o português europeu, a Gramática da Língua Portuguesa, de Mateus et alii 

(2003), além de apresentar as duas estratégias de indeterminação presentes nas 

gramáticas brasileiras, inclui mais duas estratégias. A primeira são as construções de 

clítico nominativo “se” acompanhado de verbos transitivos diretos que não concordam 

com o sujeito. Essas estruturas são bastante frequentes também no uso do português 

brasileiro, conforme aponta Duarte (2002), embora não sejam aceitas pela tradição 

gramatical. 

(f) Aluga-se casas. (Mateus et alii 2003, p. 283) 

 

A segunda estratégia incluída pelas autoras é o emprego da segunda pessoa do 

singular de um verbo em sentenças com interpretação genérica: 

(g) Ajudas sempre os amigos e apesar disso eles criticam-te. (Mateus et alii 2003, p. 

283) 

 

É preciso destacar que, com relação aos sujeitos de interpretação arbitrária, 

seguindo o termo utilizado no texto, as autoras apontam que o português europeu se 
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distingue por admitir sujeitos nulos e, por isso, não exprime por meio de sujeitos 

expressos em sentenças finitas.  

Não existe um pronome tônico para exprimir o sujeito com interpretação arbitrária, 

denominado indeterminado na tradição gramatical luso-brasileira. (Mateus et alii 

2003, p.282) 

Em resumo, observa-se que os gramáticos brasileiros dão prioridade às 

estratégias que incluem o emprego do clítico “se” indeterminador, ignorando o fato de 

que esse é um dos tipos de estratégia de indeterminação e não o único. A descrição da 

maioria dos gramáticos tradicionais não abrange a diversidade das estratégias de 

indeterminação do sujeito utilizadas na língua em uso atualmente pelos falantes. 

Contudo, sabe-se que há outras formas pronominais e nominais de indeterminar o 

sujeito, conforme apontam as pesquisas realizadas sobre o tema por alguns linguistas 

que estudam o português brasileiro.  

 

4.1.2 Outros trabalhos sobre o tema 

O uso de pronomes, por exemplo, como estratégias de indeterminação do sujeito 

não é novo, já que há dados em textos jornalísticos (editoriais, opinativos e crônicas) 

dos séculos XIX e XX (de 1848 a 1998) apresentados na dissertação de mestrado de 

Cavalcante (1999)10. Nesse trabalho, a autora tinha como objetivo verificar se os jornais 

acompanhavam as prescrições gramaticais e se as mudanças já observadas na oralidade 

(cf. DUARTE, 1993 e 1995) apresentavam efeitos na escrita. Foram analisadas a 

terceira pessoa do plural com o pronome não expresso, o emprego do “se” 

indeterminador, a presença da segunda pessoa do singular (“você”) com valor 

indeterminado, da segunda pessoa do plural (“nós”, “a gente”) com valor indeterminado 

e da terceira pessoa do plural (“eles”). A autora manteve os períodos definidos por 

Duarte (1993): período I (1848-1869), período II (1891-1910), período III (1935-1942), 

período IV (1964-1968) e período V (1996-1998).  

                                                           
10 Conforme a terminologia da época. Atualmente, os textos opinativos podem ser os comentários, os 

artigos de opinião, as resenhas, as colunas, as caricaturas e as cartas de leitores (cf. MELO, 2003) 
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Nos três gêneros jornalísticos, constatou-se que havia uma competição entre o 

uso de “se” indeterminador e de “nós”. Cavalcante (op. cit.) observou que os editoriais 

apresentavam um maior uso de “nós” até o período II. Posteriormente, o uso de “se” 

alcança índices de até 90%, tornando-se a forma mais utilizada como estratégia de 

indeterminação nos editoriais dos anos seguintes. Os textos opinativos apresentaram 

percentuais bem próximos quanto ao uso de “nós” e de “se” indeterminador, com 

aumento do uso de “se” indeterminador e a inserção tímida de “a gente” e “você” nos 

períodos seguintes. Com relação às crônicas, a distribuição foi mais equilibrada, 

atingindo percentuais de 36% para o uso de se, 27% para nós, 17% para a gente, 14% 

para eles e 9% para você no período IV. Segundo a autora, os editoriais são mais 

formais e por essa razão apresentam um padrão mais normativo e condizente com as 

prescrições da gramática tradicional. As crônicas, por sua vez, são mais informais e por 

isso facilitam a introdução das novas estratégias – as formas pronominais expressas – 

até então mais presentes na oralidade. Os resultados de Cavalcante (op. cit.) mostraram 

ainda que havia uma preferência pelos sujeitos indeterminados nulos nos três gêneros 

analisados, quanto à forma de expressão nula e plena dos pronomes.  

Como a estratégia de indeterminação predominante foi o “se” indeterminador, 

constatou-se através dos resultados um fortalecimento da norma padrão. No entanto, a 

introdução das novas formas na modalidade escrita, mesmo em textos mais formais, não 

pode ser obscurecida pelas gramáticas ainda hoje, que se restringem a refletir a tradição 

gramatical da primeira metade do século XX. 

Com relação à fala, Almeida (1992) estudou a indeterminação no corpus do 

Projeto Censo da Variação Linguística do Rio de Janeiro11, constituído por 48 

entrevistas com falantes cariocas, de ambos os sexos e com nível fundamental e médio. 

A autora objetivava conceituar a indeterminação do sujeito a partir da indefinição e da 

referencialidade. Foram analisadas as primeiras pessoas (“eu”, “nós”) e a forma “a 

gente”, a segunda pessoa do singular (“tu” e “você”), as terceiras pessoas (“ele” e 

“eles”) em suas formas expressas ou não expressas, o clítico “se” em sua forma 

expressa ou não expressa e os SNs chamados pela autora de “camaleônicos”, isto é, com 

valor indeterminado, tais como “as pessoas”, “os caras”, “o pessoal”, entre outros. 

                                                           
11 Hoje chamado de (PEUL)+80. 
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Nas entrevistas analisadas, Almeida (op. cit.) constatou/verificou que a forma de 

indeterminação do sujeito mais recorrente foi a terceira pessoa do singular 

“ele”(21,4%), seguida da segunda pessoa do singular “você”(11,8%), da forma “a 

gente”(10,6%), da terceira pessoa do plural “eles”(6,9%) e de outras formas menos 

recorrentes. 

Os diversos trabalhos descritos acima (e outros, cf. Naro 1976, Cunha 1993, 

Duarte 2002, entre outros) corroboram o fato de que as gramaticas tradicionais ainda 

não apresentam as estratégias de indeterminação que aparecem nos estudos que levam 

em conta a língua em uso sobre o tema e que vem ganhando força pouco a pouco.  

Por essa razão, um dos objetivos desta dissertação é analisar alguns dos recursos 

utilizados atualmente pelos falantes como estratégias de indeterminação do sujeito com 

traço [+humano] que saem do uso convencional, tais como a alternância no uso de 

nomes (cara, neguinho, vagabundo, etc.), os pronomes de segunda pessoa (“tu” e 

“você”) e o zero, em um gênero peculiar: os grupos de discussão do Facebook, 

descrevendo uma tendência de uso contemporânea num gênero emergente. 

Consideramos como uso convencional as estratégias descritas pelas gramáticas 

tradicionais, que são a terceira pessoa seguida de “se” pronome indeterminador e o 

emprego do verbo em terceira pessoa do plural com o pronome não expresso 

A partir dessa investigação, verificaremos as frequências de uso dessas 

estratégias em uma escrita menos monitorada em um gênero digital. Partimos da 

hipótese de que essas estratégias de indeterminação são recursos linguísticos que dão 

conta de manter a referência indeterminada no nível textual. 

 

4.1.3 A visão adotada sobre o fenômeno 

Neste trabalho, considera-se que um sujeito é indeterminado quando não é 

possível identificar claramente o seu referente. Apesar de em alguns casos terem forma 

de segunda pessoa (“tu” e “você”), por exemplo, são pronomes ou nomes de valor 

indeterminado, isto é, que não fazem referência específica a um interlocutor e carregam 

consequentemente um sentido mais geral e abrangente. 
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A indeterminação tende a ocorrer em situações de natureza mais argumentativa, 

o que justifica a escolha por grupos de discussão. É típica do discurso argumentativo a 

menção a situações hipotéticas que requerem exemplificações. Conforme constatou 

Gryner (2000), os sujeitos indeterminados, além de expressões modais, atos de fala 

específicos, discurso citado e alguns marcadores (porque, suponhamos, por exemplo, só, 

etc.) que se correlacionam ao uso de sequências argumentativas. Além disso, a autora 

inclui também: a exemplificação, a generalização, a presença de enunciados 

condicionais e elementos de natureza pragmático-discursiva que aparecem com bastante 

frequência nos grupos em análise. Na fala, Gryner (op. cit.) aponta que essas marcas co-

ocorrem com entoação de dúvida e expressão facial / gestual questionadora. Nos grupos 

de discussão (e também em outros gêneros da Web), essas marcas podem co-ocorrer 

com emoctions, memes12 e sinais de pontuação, que indiquem, de alguma forma, a 

entoação. 

O exemplo 4.1 apresenta em destaque dados do corpus que ilustram o ponto de 

vista do falante e a impossibilidade de se identificar o referente, já que nenhum dos 

interlocutores é vereador, a partir de uma generalização hipotética. 

 

Exemplo 4.1 - Letras 

H - “Confesso que patrimônio não diz muito. E tão bizarro quanto alguém que triplica o 

patrimônio de uma eleição pra outra é o que mantém o mesmo. Tipo, povo não idiota, 

tu é vereador/deputado..não mete essa que tu tem um patrimônio menor do que um 

cidadão comum.” 

 

Considera-se também, em um grupo separado, os casos em que o referente pode 

gerar uma dúvida, por conta de uma possível ambiguidade do referente. Esses dados 

foram classificados como ambíguos, já que apresentavam características genéricas, mas 

sua interpretação poderia ser direcionada a algum interlocutor, de modo que a 

                                                           
12Um Meme é uma ideia que é se propaga, de pessoa em pessoa, através da Web. Pode ter a forma de uma 

hashtag, de uma imagem, de um vídeo, de um gif, de um hiperlink, ou de apenas uma palavra ou frase. 
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informação à qual o elemento analisado se relaciona, não é exclusiva, mas geral e, neste 

caso, para todos os participantes do grupo que estiver em análise. 

 

Exemplo 4.2 - Letras 

H - “tem que pegar o código dela no site da letras. um arquivo que eles puseram lá 

zipado. depois, no Siga, tu joga em turmas.” 

 

No exemplo 4.2, o falante usa a forma “tu” genérica-ambígua, no sentido de que 

tal forma não faz referência apenas a um único participante, mas a qualquer pessoa que 

participe desta situação de buscar o código de uma disciplina para se inscrever em 

alguma matéria. É preciso destacar que nas orações anteriores o discurso já vago, isto é, 

as formas em terceira pessoa não expressas (“tem que pegar o código da disciplina”) e 

expressa (“um arquivo que eles puseram lá zipado”) que aparecem no contexto, 

corroboram a classificação da forma “tu” em destaque no exemplo como genérica-

ambígua. 

Entendemos que domínio funcional de indeterminação pode ser expresso por 

uma escala. Essa escala de indeterminação vai das terceiras pessoas do singular e do 

plural (“Ele”, “Eles”, respectivamente) e do pronome indeterminador do sujeito (“Aqui 

vive-se assim”) e chega ao uso de elementos do léxico, como “os cara”, “vagabundo”, 

“neguinho” e uso dos pronomes pessoais “tu” e “você” com valor indeterminado, 

conforme é possível verificar na Figura 1.1. 
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Figura 2: Domínio funcional de indeterminação 

 

Sabe-se que a terceira pessoa do plural “eles” sem referência anterior e o 

pronome indeterminados do sujeito são as estratégias padrão de indeterminação, 

segundo as gramáticas normativas apresentadas na seção 2.1 deste capítulo. No entanto, 

tanto sintagmas nominais de semântica imprecisa (“o cara”, “neguinho”) quanto os 

pronomes pessoais de segunda pessoa (“tu” e “você”) mostram ser estratégias de uso 

abrangente e mais produtivo em contextos informais, como já se pôde constatar em 

trabalhos anteriores (cf. Ramos 2013). Esse uso, além de caracterizar uma fala mais 

coloquial, que é observada a partir da seleção vocabular, também sinaliza que os 

sintagmas nominais escolhidos como forma indeterminada podem caracterizar um 

grupo social. 
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Capítulo 5 – Análise de dados 

“Suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por 

função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua 

pesada e temível materialidade” – Michel Foucault, A Ordem do Discurso. 

 

Este capítulo expõe, com base nos resultados encontrados, uma análise dos 

aspectos que foram considerados relevantes no tratamento da indeterminação expressa 

pelos pronomes de segunda pessoa do singular (“tu” e “você”) e pelos nomes 

indeterminados (“o cara”, “a pessoa”, “vagabundo”, “nego”/”neguinho”), retomando as 

hipóteses de trabalho, sob a luz da Teoria da Variação e Mudança Linguística. 

Utilizaram-se as ferramentas disponíveis no programa GoldVarb 2001, conforme foi 

apresentado no Capítulo 3 desta dissertação, para a verificação estatística dos dados 

com relação não somente à frequência de uso, mas também a sua distribuição e às 

correlações das variantes com aspectos considerados relevantes na escolha por uma ou 

outra variante, ou seja, variáveis independentes, dando ensejo aos resultados que são 

discutidos a seguir.  

5.1 – Contabilizando as estratégias padrão 

Como dito anteriormente, nesta dissertação nos propusemos a estudar os 

pronomes de segunda pessoa (“tu” e “você”) e os nomes, com valor indeterminado, 

encontrados em posição de sujeito em grupos de discussão em uma rede social. Essas 

são estratégias de indeterminação consideradas como não-padrão, conforme apontado 

no capítulo 1. Contudo, é preciso destacar que também foram encontradas as estratégias 

padrão de indeterminação do sujeito, isto é, aquelas que são consideradas pelas 

gramáticas tradicionais da língua portuguesa. As estratégias tradicionais são, 

principalmente, o emprego do clítico “se” indeterminador e emprego do verbo em 

terceira pessoa do plural sem referência anterior e sem o pronome expresso. 

Tais ocorrências no corpus somaram 158 no total, sendo 47 de terceira pessoa do 

plural e 4 de “se” indeterminador no grupo de Letras e 91 ocorrências de terceira pessoa 

do plural e 16 de “se” indeterminador no grupo de Direito. Mesmo que tenhamos 

preferido analisar as estratégias não padrão, reconhecemos a incidência de uso dessas 
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duas estratégias tradicionais. Os dados de indeterminação padrão somam 37% com 

relação ao total das formas analisadas neste trabalho, conforme demonstra o Gráfico 5.1 

– Distribuição Total de Indeterminação: Padrão vs. Não Padrão. 

 

 

Gráfico 5.1: Distribuição Total de Indeterminação: Padrão vs. Não Padrão 

 

Apesar de o tratamento não ter sido o mesmo, observou-se que os dados padrão 

aparecem, em geral, em contextos de maior formalidade, com temas que tratam de 

política interna e externa aos acontecimentos das faculdades em questão. Além disso, no 

grupo de Direito, esses usos podem estar associados aos constantes comentários que 

reproduzem leis como forma de apresentar um discurso de autoridade na argumentação. 

Os textos das leis, pelo menos os que são referidos nesses comentários, têm como 

principal estratégia de indeterminação o emprego do clítico “se” indeterminador. 

Contudo, é preciso destacar que os textos das leis não foram contabilizados. 

Mesmo com o número elevado das estratégias padrão no corpus, preferiu-se 

analisar apenas as principais não-padrão, dada a necessidade de sua inclusão como 

recurso que também corresponde à indeterminação do sujeito, pelo menos dentro destas 

comunidades de universitários do Rio de Janeiro. Além disso, um grupo com muitas 

pessoas, que não necessariamente se conhecem, também abre mais espaço para que haja 

Gráfico 5.1 – Distribuição Total de Indeterminação: 
Padrão vs. Não Padrão

não padrão "se" indeterminador Terceira Pessoa
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também mais indeterminação em suas mais variadas estratégias, dado que utilizam uma 

referência indireta/ambígua para argumentar. 

5.2 – Os pronomes de segunda pessoa vs. os nomes 

Numa primeira rodada dos dados, comparamos nomes vs. pronomes, excluindo 

os dados de zero, que não apresentaram relevância nesse momento para a interpretação 

do fenômeno em variação, já que foram usados apenas quando outra estratégia de 

indeterminação havia sido empregada no mesmo tópico ou comentário. Além disso, os 

dados de zero somaram 45 ocorrências, representando apenas 14% dos dados totais.  

Do total de 265 dados, 187 (70% do total) constituem a segunda pessoa do 

singular, incluindo tanto “tu” quanto “você”, sendo a ampla maioria expressa pela forma 

“você” (139 dados / 52%) e poucas expressas pela forma “tu” (48 dados / 18%) (ver 

Gráfico 5.2 - Distribuição Total de Nomes e Pronomes). Pode-se dizer, assim, que há 

uma preferência por indicar a generalização através do uso das formas de segunda 

pessoa no discurso argumentativo, conforme ilustra o Gráfico 5.1 - Distribuição Total 

de Nomes e Pronomes. 

 

Gráfico 5.2: Distribuição Total de Nomes vs. Pronomes 
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Na rodada de nomes vs. pronomes de segunda pessoa, tomando os nomes como 

aplicação da regra, os fatores selecionados foram os atos de fala e o curso (Letras vs. 

Direito). Esses dois fatores são analisados nas próximas seções.  

 

5.2.1 – Influência dos Atos de Fala 

Quando se faz a oposição nomes vs. pronomes, o programa GoldVarb 2001 

seleciona os atos de fala como o principal fator contextual, quando os nomes são 

tomados como aplicação da regra. Foram considerados quatro tipos distintos: asserção, 

aviso, conselho e pergunta (ver item 3.3 – Metodologia, no Capítulo 3, para maior 

detalhamento dos atos de fala analisados nesta dissertação). Há uma preferência geral 

pelo uso de asserções, constituindo 60% do total (161 ocorrências), conforme indica o 

Gráfico 5.2 – Distribuição Total dos Atos de Fala. O exemplo 5.1 ilustra uma asserção, 

em que os alunos do grupo de Direito discutem a possibilidade de se fumar em outros 

lugares do prédio além da tradicional varanda, sendo ironizada pela aluna do exemplo 

em destaque a possibilidade de se fumar em qualquer lugar da faculdade sem qualquer 

distinção.  

 

Exemplo 5.1 - Direito 

M - Tá, então vamos voltar a fumar em tudo quanto é canto pq afinal eu sou fumante e 

isso não me incomoda. Mas se a pessoa não entender o meu direito de acabar com a 

minha saúde e a dos outros, além de incomodar muito quem é obrigado a entender que 

eu sou fumante, poxa, aí já é sacanagem. 

 

Contudo, há uma forte influência de asserções e perguntas para o emprego de 

nomes indeterminados no discurso argumentativo, apresentando peso relativo de .641 e 

.533 (ver Tabela 5.1 – Efeitos de Ato de Fala em Nomes vs. Pronomes). Isso confirma 

nossa hipótese de que a escolha da expressão da indeterminação estaria correlacionada 

ao ato de fala, no sentido de que as asserções e perguntas são atos mais indiretos do que 
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os conselhos e avisos, o que desfavorece o uso dos pronomes e, por outro lado, promove 

a escolha de nomes. 

 

Tabela 5.1: Efeitos do Ato de Fala em Nome vs. Pronomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.3: Distribuição Total de Atos de Fala 

 

As perguntas, em geral, são interrogativas que não pedem uma resposta objetiva, 

mas tem o propósito de estimular a reflexão do interlocutor a respeito do argumento que 
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GRÁFICO 5.3: DISTRIBUIÇÃO TOTAL DE ATOS DE FALA

Asserção Conselho Aviso Pergunta

ATO DE FALA APL/TOTAL PORCENTAGEM PESO RELATIVO 

ASSERÇÃO 61/161 61% .641 

CONSELHO 3/32 3% .248 

AVISO 6/49 6% .224 

PERGUNTA 8/23 8% .533 

TOTAL 78/265 29%  
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está levantando. De algum modo, o usuário reforça uma ideia ou crítica sobre algo, 

alguém ou alguma situação, respondendo, algumas vezes, a própria pergunta, já que o 

autor sabe ou espera por uma resposta ao questionamento feito. No exemplo 5.2, o 

locutor propõe uma reflexão a respeito do que leva alguém a cometer um crime, em um 

debate sobre crimes e o papel do Estado. 

 

Exemplo 5.2 - Letras 

H- E os outros 2634937480970893747730803 crimes cometidos sem o uso de 

drogas?Tu nunca viu alguém assassinar por um bic mac, como é que tu sabe? Como é 

que tu sabe que o ladrão que assasinou uma vitima não pega o dinheiro do seu roubo e 

compra um bic mac?compra um nike, compra uma bermuda...Consumismo acaba com a 

vida de muitos todos os dias, destrói famílias. O Estado vai intervi (sic) contra o 

consumismo? 

 

5.2.2 – Influência do curso: Letras vs. Direito 

Outro fator selecionado pelo programa foi a comparação entre os dois cursos. Há 

uma preferência geral pelo uso de pronomes de segunda pessoa. Na distribuição total, 

como já vimos, somaram-se 187 pronomes de segunda pessoa do singular (“tu” e 

“você”) e 78 nomes (“a pessoa”, “o cara”, “nego”, “neguinho” e “vagabundo”). Dessas 

ocorrências, 136 são de Direito e 174 são de Letras, no total. 

O programa GoldVarb 2001 seleciona o fator cursos como o principal fator 

externo, quando a variável dependente são os nomes vs. pronomes, tomando ainda os 

nomes como aplicação da regra. Há uma preferência por parte dos estudantes de Direito 

pelo emprego de nomes no discurso argumentativo, apresentando peso relativo de .654 

(ver Tabela 5.2 – Efeitos de Letras vs. Direito em Nomes vs. Pronomes). Uma possível 

interpretação para essa preferência seria o fato de que os estudantes de Direito tendem a 

manter uma postura mais formal em suas discussões do que os estudantes de Letras.  
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Tabela 5.2: Efeitos de Letras vs. Direito em Nomes vs. Pronomes 

LETRAS VS. DIREITO APL/TOTAL PORCENTAGEM PESO RELATIVO 

LETRAS 31/148 20% .377 

DIREITO 47/117 40% .654 

TOTAL 78/265 29%  

  

O Exemplo 5.3 a seguir apresenta um aluno de Direito usando um nome 

indeterminado (“vagabundo”) em seu grupo, em uma discussão sobre os vícios 

declarados ou não dos políticos brasileiros. 

 

Exemplo 5.3 - Direito 

H- Hahahahaha caraca vagabundo não consegue enxergar um palmo na frente do nariz 

mesmo. Ninguém é proibicionista ou moralista de ocasião, mas tudo não passa de um 

chiste com o discurso raso e imbecil da oposição ( se é que se pode chamar isso de 

oposição de tão estúpida) em relação aos hábitos do então presidente Lula ( que não tem 

minha simpatia) inclusive, como se muitos não o fizessem muito pior, paulatinamente, 

semana após semana numa noitada ou outra da vida. A burrice impera. Ou o Alzheimer, 

sei la. Vai que é doença.  

 

Marcuschi (2008) defende, quanto aos pronomes, que: 

(...) um eu marca a posição pessoal e o você indica que o eu não está incluído 

e a imagem que produzo é de um outro. O nós inclui a mim e a imagem não 

será a mesma que as duas anteriores: o nós inclui o eu e o outro. (...), refletem 
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mais do que simples agrupamento, pois envolvem também a construção de 

imagens. (p. 62) 

Pode-se acrescentar ainda, conforme aponta Garcia (2007), que mesmo em 

sujeitos indeterminados, alguém é responsabilizado pela situação descrita: (1) alguém, 

que não é o falante ou o(s) seu(s) interlocutor(es), é o responsável pela descrição do 

evento, mas não há indícios de quem seja; (2) se não for o falante ou o(s) seu(s) 

interlocutor(es), o falante passa a responsabilidade a um terceiro elemento não 

participante; (3) se o falante acredita que um (ou alguns) de o(s) seu(s) interlocutor(es) 

é(são) responsável(eis) pela situação descrita, ele faz uma acusação indireta, evitando 

certos incômodos que poderiam aparecer em uma acusação mais direta.  

A partir dos fatores selecionados e da análise dos dados, é possível afirmar que a 

segunda pessoa, em maior grau com “você” e em menor grau com “tu”, sugere uma 

espécie de proteção à face do locutor em uma situação comunicativa que prevê um tema 

que pode ser polêmico. Desse modo, a segunda pessoa com valor de indeterminação 

pode indicar (1) o(s) interlocutor(es) e/ou (2) uma terceira pessoa não participante e/ou 

(3) o próprio falante como opção de interpretação de referência indireta, levando o 

interlocutor para o interior da cena que está sendo descrita. A inserção do próprio 

falante e/ou do(s) seu(s) interlocutor(es) na cena descrita sugere uma tentativa de validar 

um posicionamento emitido que pode ser interpretado como controverso pelo(s) 

receptor(es), poupando-o de dissabores que poderiam acontecer. 

A análise dos pronomes em contraposição com os nomes permitiu confirmar a 

hipótese inicial de que há predominância geral no uso dos pronomes de segunda pessoa 

para a indeterminação, justamente porque estes permitem uma maior aproximação entre 

os interlocutores e a cena descrita na exposição dos argumentos, ainda que em situações 

específicas haja uma tendência ao uso de nomes. 

5.3 – Os nomes  

Foram encontradas 32 ocorrências de “nego” e a sua variante “neguinho” 

(“neguim”). Tal como “vagabundo”, que apresentou apenas 10 ocorrências somente no 

grupo da Faculdade de Direito, “nego” não aparece com artigo, enquanto que outros 

nomes encontrados no corpus (“o cara” e “a pessoa”) aparecem acompanhados do artigo 

definido.  
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No caso dos nomes e também dos pronomes, a situação observada a partir dos 

dados é de maior ou menor grau de inclusão à imagem construída, conforme apontado 

anteriormente. Em comparação com a segunda pessoa (“tu” e “você”), percebemos que 

enquanto a segunda pessoa pode indicar outra pessoa ou o próprio falante, os nomes não 

admitem o próprio falante como uma opção de referência indireta em casos de 

ambíguos. 

 

5.3.1 – Os nomes ambíguos e os temas das discussões 

Na rodada de nomes vs. pronomes, a ambiguidade e o tema das discussões não 

foram fatores selecionados. Contudo, julgamos relevantes alguns comentários.  

Conforme apresentado no Capítulo 4, os ambíguos são dados que apresentam 

características genéricas, mas com referência duvidosa por conta de uma possível 

ambiguidade: a interpretação pode ser direcionada ou não a algum interlocutor, sendo a 

informação veiculada não exclusiva, isto é, é possível dirigi-la para qualquer (ou grande 

parte) participante do grupo. No exemplo 5.4, os alunos discutem a razão de se ter 

apagado outro tópico em que havia uma discussão bastante acalorada. No uso ambíguo 

do pronome de segunda pessoa (“vc”), é possível identificar o próprio falante como 

opção de referência indireta ou ambígua, já que pode ser tanto o falante quanto os outros 

participantes do grupo. 

 

Exemplo 5.4 - Letras 

H- Bom, é claro que se vc defende um ponto de vista você acha que ele está correto e os 

outros estão errados. Se sou gerativista, considero que as outras correntes teóricas tem 

(sic) falhas... e por aí vai. Eu tava achando legal ler a opinião das pessoas sobre esse 

assunto, que é um assunto importante. Pode ser que tenha tido exageros? Pode ser. Mas 

debates acalorados são assim mesmo. Não tem jeito.  Bom, é isso. Acho ruim terem 

apagado. Até porque o debate vai continuar por fora do Face. 
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O fato de apenas os nomes não admitirem o próprio falante como uma opção de 

referência indireta, em casos de ambiguidade, pode estar refletido na preferência pelo 

uso de nomes associados a ambíguos e aos temas políticos, que, em geral, são os mais 

polêmicos em ambos os grupos. 

Com relação ao tema no que diz respeito aos dados totais, como era esperado em 

um grupo de discussão de universitários, os acadêmicos são 48% (127 ocorrências), os 

políticos 24% (63 ocorrências) e outros temas 28% (75 ocorrências). Os dados totais 

chamam mais atenção ainda para o comportamento de Nomes vs. Pronomes, já que a 

preferência pelo uso dos nomes pode ser verificada nos temas de maior polêmica e 

maior distanciamento da vida acadêmica.  

O Exemplo 5.5 ilustra uma ocorrência de ambíguo (“nego” faz uma referência 

indireta, que pode ser depreendida pelo contexto, aos candidatos à Prefeitura da cidade 

do Rio de Janeiro) em um tópico que tratava dos debates que foram televisionados entre 

os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro, um contexto de discussão de política 

externa à faculdade. 

 

Exemplo 5.5 - Letras 

H - E na moral, pelo debate de hoje, NENHUM desses filhos da puta sabem qual é a 

verdadeira função de um prefeito do rio de janeiro. Nego desfilou propostas e promessas 

sobre assuntos que são do Estado e da União, não do município. 

 

É preciso destacar que a estratégia de indeterminação “nego” (“neguinho”, 

“neguim”) apresenta com mais frequência um tom pejorativo13, que não 

necessariamente aparece nas outras variantes e é também por isso que não admite o 

próprio falante como uma possibilidade de referência indireta. Conforme se observa no 

exemplo 5.6, o falante reclama da ausência de uma prestação de contas por parte do 

                                                           
13 Conforme aponta CARVALHO (2011), o conteúdo semântico de “nego” se estendeu em caráter 

emocional principalmente em Salvador, podendo ser empregado no sentido de um vocativo com valor de 

estima ou para indeterminar qualquer pessoa. 
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centro acadêmico e, ao receber críticas por conta de sua postura, afirma que algumas 

pessoas são incompetentes e “marrentas”: 

 

Exemplo 5.6 - Direito 

H –(...) Não sou eu que assino nome em qualquer "Conquista" por ai Vou ficar 

chateando, porquanto voces não apresentam essa parada, tão em mora e deveriam 

abaixar a bola, porque tão errados Nunca vi, nego incompetente e com marra  

 

Contudo, isso não é exclusivo dos nomes, já que tanto “o cara” quanto “a 

pessoa” admitem o próprio falante como opção de referência indireta, conforme é 

possível analisar no Exemplo 5.7 a seguir, em que um estudante de Direito questiona os 

possíveis lugares em que é possível fumar dentro das dependências da faculdade. É 

preciso destacar que, em um outro momento do debate, o falante em questão se assume 

fumante. 

 

Exemplo 5.7 - Direito 

H – (...) Quer dizer que existe, na FND, lugares onde a pessoa pode fumar? Beleza, 

entendo que você não fuma, mas e o cara que fuma realmente precisa sair da 

universidade e ir pra rua acender um cigarro? Não pode existir NENHUM LUGAR da 

faculdade onde o cara pode ir? Já temos 4 andares, uma cantina, biblioteca, várias áreas 

comuns, cadeiras... Não pode mesmo existir UM lugar apto pra essa galera? Nem 

mesmo o único ambiente aberto?  

 

O tom pejorativo é facilmente identificado através das afirmações negativas, que 

somaram o total de ocorrências dos dados de “nego” (“neguinho”, “neguim”). As 

afirmações negativas são asserções não-construtivas que transmitem um certo 

pessimismo e/ou uma certa descrença por parte de quem fala. Esses posicionamentos 

são, muitas vezes, um tipo de recusa ao que está sendo dito, ainda que os falantes 
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possam não perceber mais este tipo de recusa em sua afirmação. No exemplo 5.8, o 

falante demonstra uma certa rejeição aliada a um tom de ironia com relação à opinião de 

alguns membros do grupo de discussão da Faculdade de Direito que desrespeitam as leis 

de uso do Facebook ao usarem pseudônimos, justificando-o pela falta de fiscalização 

mais eficiente. 

 

Exemplo 5.8 - Direito 

H - Nunca pôde né...Mas nego acha que "Não pode + Não fiscalizam em cima = Pode" 

Mas serio agora, esse ato do facebook é legal? Pra mim não só é, como tava 

demorando... 

 

É partindo de uma afirmação negativa que o falante procura modificar uma 

determinada situação que é repudiada por ele, tornando-a mais acessível aos seus 

interlocutores, conforme é possível observar no exemplo. Quanto mais negativa for, 

maior será o peso assinalado e maior será a condução para uma discordância do que está 

sendo dito por meio dessa negativa indireta. 

O que chama bastante atenção no uso de “nego” é que, apesar de sua conotação 

relacionada ao indivíduo de pele escura, o falante, ao usá-lo, não necessariamente 

refere-se apenas a falantes dessa etnia ou que se considerem dessa cor. Somado a isso, 

em geral, são afirmações rejeitadas pelo falante que procura de alguma forma modificá-

las. Esse uso parece estar delimitado por fenômenos de natureza pragmático-cultural, 

isto é, há uma interveniência mais direta de elementos culturais, ainda que estes não 

sejam percebidos de modo consciente pelos usuários da língua.  

Sales Junior (2006) defende que o discurso racista aparece em recursos do não-

dito, isto é, em silêncios, implícitos, denegações, discursos oblíquos, figuras de 

linguagem, trocadilhos, piadas, provérbios, entre outros, que aparecem em registro 

informal e passional (p. 235), tal como os contextos de “nego” e “neguinho” do nosso 

corpus. O autor afirma ainda, citando Fanon (1983), que nessas formas discursivas não 

há uma intencionalidade racista explícita, “mas é justamente esta ausência de intenção, 

esta desenvoltura, esta despreocupação, esta facilidade em fixá-lo, aprisioná-lo, 
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primitivizá-lo, anticivilizá-lo que é humilhante” (FANON, 1983 apud SALES JUNIOR 

2006).  

Para decidir se algum enunciado é intencionalmente racista, ele considera que é 

preciso considerar dentro do contexto discursivo, principalmente, a recepção (se foi 

mal-entendida), a emissão (se foi mal-dita) e a prática extralinguística (o não-dito). Por 

essa razão, o autor considera que o ato discursivo racista resulta de um ato 

ilocucionário, nos termos de Searle (op. cit.), já que estes são dependentes de quem fala, 

com que objetivo o falam e desempenhando qual papel pragmático-discursivo. 

O falante comunica ao ouvinte mais do que realmente diz, contando com 

informação base, linguística e não linguística, que compartilham (sic), e com 

as capacidades de racionalidade e inferência do ouvinte. 

Um mesmo fragmento de linguagem pode ser racista em um contexto e não 

em outro. (...), mas o que há de mais ideológico nele são os interesses (não 

necessariamente individuais) de poder a que ele serve e os efeitos políticos 

que gera. É a partir desses elementos que podemos identificar uma situação 

discursiva como racista ou não. (SALES JUNIOR, op. cit., p. 236)  

Uma forma que aparece com frequência em nossos dados é definida por Sales 

Junior (op. cit.) como racismo “cordial”, em que através de uma forma irônica ou 

sarcástica, o discurso racista torna-se comédia ou humor (“racismo espirituoso”) (p. 

236). Essas situações são ambíguas e muitas vezes controversas, já que colocam-se 

entre a intimidade, a brincadeira e a ofensa, a agressão, fazendo com que a diferença 

entre piada e injúria seja de maior ou menor grau do que do conteúdo propriamente dito 

desses elementos (p. 238). No exemplo 5.9, o falante afirma, através de uma ironia 

formada pelos argumentos anteriores de outros participantes, que é a favor da 

legalização do plantio da maconha para consumo próprio, já que considerou que as 

pessoas não conseguem ficar sem utilizá-la.  

 

Exemplo 5.9 - Letras 

H - Sou mega contra o uso de drogas, incluindo álcool (me apedrejem), mas já que 

neguinho não consegue ficar sem e já que liberar o consumo sem fiscalizar origem me 

soa irracional, sou a favor da legalização do plantio pra consumo próprio. Sem esquecer 
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de respeitar algum tipo de lei seca também, senão vão sair por aí dirigindo fumado e vai 

dar merda.  

 

“(...), mas já que neguinho não consegue ficar sem (...)” é uma afirmação 

carregada de zombaria e desprezo daquilo que o falante se coloca contra, ainda que, por 

conta disso, apresente uma concessão em sua resolução para este problema. 

Por que utilizar os termos “nego” e “neguinho” em sentenças que definem um 

referente indeterminado como alvo de chacota, de gracejo, de insulto? Por que utilizar 

justamente estes termos para repreender a um posicionamento ou uma atitude? Além 

disso, por que estes termos não fazem referência, ainda que indireta, ao próprio falante, 

que marca a distância do modo como pensa, age e crê justamente utilizando elementos 

de natureza racial deslocados de seu uso literal? Sabendo que 

(...). Quando queremos exercer qualquer tipo de poder ou de influência, 

recorremos ao discurso. (...) Na realidade, o meio em que o ser humano vive 

e no qual se acha imerso é muito maior que seu ambiente físico e contorno 

imediato, já que está envolto também por sua história e pela sociedade que 

(o) criou e pelos seus discursos. (...) Nesse contexto, é central a ideia de que a 

língua é uma atividade sociointerativa de caráter cognitivo, sistemática e 

instauradora de ordens diversas na sociedade. O funcionamento da língua no 

dia-a-dia é, mais do que tudo, um processo de integração social. Claro que 

não é a língua que discrimina ou que age, mas nós que com ela agimos e 

produzimos sentido. (MARCUSCHI, 2008, p. 162) 

Em uma das conversas, alguns membros do grupo Faculdade de Direito 

discutem o uso de “nego” como sujeito indeterminado, por conta de alguns memes14 

que circulavam à época em que os dados foram coletados. Um dos participantes, 

destacando a ridicularização do indivíduo, conclui que: 

 

Exemplo 5.10 - Direito 

                                                           
14 Um meme é, em geral, uma imagem ou ideia com tom humorístico que é divulgada e se espalha 

rapidamente na internet.  
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H - O pejorativo não é o chamar de "nego", XXX, na minha concepção pessoal, o 

problema é o uso desenfreado do adjetivo "nego" para as mais diversas situações onde, 

na maioria, se busca uma sutil depreciação do sujeito:  "Nego não presta"; "Nego não 

sabe brincar"; "Nego acha que pode isso"; etc Observe que isso só é feito com o 

adjetivo "nego" e só tem graça se você rebuscar um racismo enraizado. Já no meme 

acima, "Nego não viu graça" justamente pq não há o que achar de graça nisso pois, após 

uma reflexão moral, fica evidente o racismo velado destas piadinhas e brincadeiras. É só 

trocar o "nego" por "branco", "amarelo", "pardo".  

 

A análise dos nomes com valor indeterminado confirmou a hipótese inicial de 

que “nego” e “neguinho” se diferenciam dos outros nomes, “o cara”, “a pessoa” e 

“vagabundo”, por uma espécie de maior afastamento/distanciamento do que está sendo 

dito, somado a um tom mais pejorativo e irônico. 

5.4 – A Faculdade de Letras vs. A Faculdade de Direito 

De acordo com o que o programa GoldVarb 2001 permite, foi feita outra rodada 

com os dois cursos, Letras e Direito, como variável dependente e incluindo novamente a 

variante zero. Sendo assim, nomes, pronomes e o próprio zero entraram, nesse tipo de 

rodada, como uma das variáveis independentes. Com isso, foi possível analisar não 

somente a distribuição dos pronomes, mas também permitiu diferenciar o discurso dos 

estudantes de Direito dos de Letras. Nessa rodada, outros fatores foram selecionados e 

que serão destacados nesta seção.   

Conforme dito no capítulo anterior, foram selecionadas 32 conversas do grupo 

de discussão do Facebook da Faculdade de Letras da UFRJ e outras 32 do grupo da 

Faculdade de Direito também da UFRJ.  

Apesar do número de conversas ser o mesmo, as 32 conversas de Direito 

somaram 267 páginas e 98663 palavras, enquanto que as 32 conversas de Letras 

somaram 176 páginas e 57235 palavras. E, mesmo assim, o número de ocorrências do 

fenômeno analisado em Letras é maior do que em Direito. 

Pela dinâmica do grupo de discussão, quando um tópico é proposto, aparece uma 

infinidade de comentários. Examinando os dados, foi possível verificar que a diferença 
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entre o número de ocorrências entre Letras e Direito se deve ao fato de que os 

participantes do grupo de Letras mantêm o tópico (a conversa como um todo) mais 

extenso, enquanto que os de Direito são prolixos nos seus comentários. Desse modo, se 

pode concluir que os estudantes de Letras, apesar de apresentarem comentários 

individuais mais curtos, atualizam os tópicos (comentando) com maior frequência, 

enquanto que os estudantes de Direito atualizam os tópicos com menor frequência, mas 

com comentários individuais mais extensos. Como há maior variedade de comentários 

dentro de um mesmo tópico entre os estudantes de Letras, acredita-se que por essa razão 

há também maior possibilidade de sujeitos indeterminados.  

No que diz respeito ao uso das estratégias de indeterminação analisadas neste 

trabalho, em Direito, os nomes representam 34,5% dos dados totais desse grupo, sendo 

12 ocorrências de “a pessoa”, 5 de “o cara”, 20 de “nego”/”neguinho” e 10 de 

“vagabundo”, o pronome “tu” representa 9,5% dos dados, o pronome “você” 42% e o 

Zero 14%. Em Letras, os nomes representam 17,8% dos dados, sendo 5 ocorrências de 

“a pessoa”, 14 de “o cara” e 12 de “nego”/”neguinho”, “tu” representa 20,1%, “você” 

47,1% e Zero 15%, conforme ilustram os Gráficos5.3 - Distribuição Total das 

estratégias de indeterminação analisadas no grupo de Direito e 5.4 - Distribuição Total 

das estratégias de indeterminação analisadas no grupo de Letras, que apresentam a 

distribuição das estratégias de indeterminação analisadas em cada um dos dois grupos:

Gráfico 5.5: Distribuição Total das estratégias 

de indeterminação analisadas no grupo de 

Letras 

18%

20%

47%

15%

GRÁFICO 5.5: LETRAS

nomes tu você zero

35%

10%

42%

14%

GRÁFICO 5.4: DIREITO

nomes tu você zero

Gráfico 5.4: Distribuição Total das estratégias de 

indeterminação analisadas no grupo de Direito 
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Sabendo que ambos os cursos formam profissionais para os quais o chamado 

“bom uso da língua”, em relação à sua estrutura e funcionamento tem reflexos em seus 

desempenhos profissionais, podemos afirmar que, apesar do aparente equilíbrio quanto 

ao uso das formas de indeterminação analisadas, as diferenças quanto ao uso dos 

pronomes e nomes não são aleatórias. Os estudantes de Letras são mais abertos quanto 

aos usos não padrão, sendo mais liberais e menos formais quanto ao uso dos fenômenos 

da linguagem e talvez isso explique a diferença percentual no uso do pronome “tu”, 

como pode ser observado na comparação dos Gráficos 5.4 - Distribuição Total das 

estratégias de indeterminação analisadas no grupo de Direito e 5.5 - Distribuição Total 

das estratégias de indeterminação analisadas no grupo de Letras.  

 

5.4.1 – Influência do Ato de Fala e as Estratégias de Indeterminação 

Ao aplicarmos o fator Faculdade como variável dependente e reincluindo o zero, 

observou-se que os estudantes de Direito, quando comparados aos de Letras, tendem 

mais ao uso de nomes, com peso relativo de .715, conforme indicam os resultados 

apresentados na Tabela 5.3 – Efeitos da Estratégia de Indeterminação em Direito vs. 

Letras. 

 

Tabela 5.3: Efeitos da Estratégia de Indeterminação em Direito vs. Letras 

ESTRATÉGIA DE 

INDETERMINAÇÃO 

APL/TOTAL PORCENTAGEM PESO 

RELATIVO 

NOME 47/78 60% .715 

VOCÊ 57/139 41% .398 

TU 13/48 27% .273 
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ZERO 19/45 42% .489 

TOTAL 136/310 43%  

 

Ao observar os resultados apresentados na Tabela 5.4 – Efeitos da Sequência 

Textual Predominante em Direito vs. Letras, foi possível constatar uma tendência ao 

uso de sequências narrativas, com .638. 

 

Tabela 5.4: Efeitos da Sequência Textual Predominante em Direito vs. Letras 

SEQUÊNCIA TEXTUAL 

PREDOMINANTE 

APL/TOTAL PORCENTAGEM PESO 

RELATIVO 

ARGUMENTATIVA 41/77 53% .453 

NARRATIVA 95/233 40% .638 

TOTAL 136/310 43%  

 

No que diz respeito ao ato de fala, os estudantes de Direito tendem mais ao uso 

de aviso, com .714, e de pergunta, com .702, conforme indicação da Tabela 5.5 – 

Efeitos do Ato de Fala em Direito vs. Letras. 
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Tabela 5.5: Efeitos do Ato de Fala em Direito vs. Letras 

ATO DE FALA APL/TOTAL PORCENTAGEM PESO RELATIVO 

ASSERÇÃO 77/186 41% .416 

CONSELHO 10/38 26% .408 

AVISO 34/61 55% .714 

PERGUNTA 15/25 60% .702 

TOTAL 136/310 43%  

 

A partir dessas informações, foi possível concluir que isso se deve 

provavelmente ao fato de que eles são, em certa medida, treinados a escrever petições 

que descrevem fatos baseados em fundamentos legais que sustentam a pretensão ou o 

pedido do que se espera da Justiça. Dessa maneira, pode-se afirmar que os usos 

linguísticos dos estudantes de Direito são mais técnicos e menos reflexivos quando 

comparados aos usos linguísticos dos estudantes de Letras.  

5.5 – A questão das Sequências Textuais 

Com relacão às sequências textuais, 75% dos dados (233 ocorrências) se 

encontram em sequências argumentativas, enquanto que apenas 25% dos dados (77 

ocorrências) são de sequências narrativas.  

Sobre as sequências narrativas, pode-se afirmar que os resultados demonstram 

que estas aparecem, em geral, a serviço da argumentação. Em outras palavras, como 
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uma espécie de procedimento argumentativo. Os participantes dos grupos reproduzem 

algumas ações e/ou eventos, através de exemplificações que criam situações não reais 

(narrativas inventadas). Nessas exemplificações, o(s)locutor(es) assume(m) junto 

ao(s)seu(s) interlocutor(es)o ponto de vista de um ator que interpreta alguns eventos de 

uma perspectiva até então externa à do interlocutor-espectador, principalmente através 

do uso de segunda pessoa, conforme ilustra o exemplo 5.11. 

 

Exemplo 5.11 - Letras 

H – teolit IV com XXXXX. as pessoas perguntam pq todo mundo indica o XXXXX, 

não é por causa de ser fácil, se você não fizer um bom trabalho você nem passa com 

uma nota tão boa assim, a questão é porque é muito bom mesmo e é uma aula única, 

ninguém da letras trabalha com o que ele trabalha e muito menos da forma que ele 

trabalha.  

 

De acordo com Gryner (2000), a exemplificação serve, principalmente, como 

uma forma de sustentar o argumento. 

A sustentação constitui o núcleo da argumentação. Há duas formas básicas de 

se trazer o interlocutor para o ponto de vista defendido: através de evidência 

formal, não-empírica, ou seja, por especificação e através de evidência 

empírica, ou seja, por exemplificação. (p.101) 

Levar o interlocutor a asumir o seu ponto de vista, causando um efeito em sua 

audiência, é um dos principais objetivos do locutor que argumenta. A variação 

pronominal e o contexto discursivo medeiam o grau de proximidade com a cena 

experimentada pelos leitores durante a compreensão da narrativa, isto é, mais ou menos 

interno à cena. Em todos os casos, os participantes simulam ações e eventos, sendo que 

os participantes só são incorporados à perspectiva de quem fala (do ator) quando a 

situação comunicativa os envolve diretamente como sujeito de uma frase.  

Com isso, é possível afirmar que, para validar seu posicionamento, é mais 

provável que o falante use a segunda pessoa (“tu” e “você”) com o intuito de induzir os 

leitores a adotarem um ponto de vista mais inclusivo e para o interior da cena descrita 
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na narração, partindo de um ponto de vista mais externo. Ao usar os nomes com valor 

de indeterminação (“nego”, “neguinho”, “vagabundo”, etc.), o locutor sabe que seu 

posicionamento estará mais suscetível de induzir os leitores a adotarem um ponto de 

vista menos inclusivo e mais externo à cena descrita, conforme já discutido no item 

anterior deste capítulo. 

5.6 – A questão da Natureza das Orações 

Ao observar o Gráfico 5.6 - Distribuição das orações com indeterminação no 

corpus total, o que chama atenção é a porcentagem alta de orações subordinadas (47,5% 

do total) quando comparadas aos outros tipos oracionais analisados. Levando em conta 

que o valor indeterminado tende a ocorrer em situações de natureza mais argumentativa, 

além das sequências narrativas que representam exemplificações a serviço da 

argumentação como um todo, destacam-se também as orações subordinadas como um 

outro tipo de procedimento argumentativo.  

 

Gráfico 5.6: Distribuição das orações com indeterminação no corpus total 

 

Na distribuição entre sequências argumentativas e narrativas respectivamente, 

as absolutas são 13,3% (31 dados) e 19,5% (15 dados), as orações coordenadas são 

20,2% (47 dados) e 31,2% (24 dados), as principais são 14% (33 dados) e 15,5% (12 

dados) e as subordinadas 52,5% (122 dados) e 33,8 % (26 dados). A partir da 

15%

23%

15%

47%

GRÁFICO 5.6: DISTRIBUIÇÃO DAS ORAÇÕES NO 
CORPUS TOTAL

Absolutas Coordenadas Principal Subordinada
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distribuição das orações entre narrativas e argumentativas (cf. Gráfico 5.7 – 

Distribuição de orações em sequências narrativas e Gráfico 5.8 – Distribuição de 

orações em sequências argumentativas), é possível observar principalmente que as 

orações subordinadas, além de serem maioria na distribuição total do corpus, formam a 

maior parte dos dados em sequências argumentativas, com 47% dos dados. 

 

 

A porcentagem alta de subordinação se deve ao uso de situações hipotéticas que 

aparecem principalmente por meio de orações condicionais, que criam situações de 

convencimento em que se pode contradizer a visão do outro, levando-o a adotar a visão 

do falante. Gryner (2000) já havia destacado a relação entre a argumentação e o uso de 

condicionais, assim como Gryner (1990) constatou a correlação também quanto ao uso 

de sujeitos indeterminados, isto é, com valor indeterminado.  
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Assim, a associação entre as orações e as sequências textuais permitiu verificar 

que esses dados confirmaram a hipótese inicial de que os grupos de discussão são um 

gênero de caráter predominantemente argumentativo. 
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Considerações Finais 

“Não: não quero nada. 

Já disse que não quero nada. 

Não me venham com conclusões! 

A única conclusão é morrer(...)” 

 – Álvaro de Campos, Lisbon Revisited. 

 

Esta dissertação se propôs a investigar novas estratégias de indeterminação do 

sujeito, fugindo do padrão indicado pelas gramáticas tradicionais e lançando mão de 

termos mais informais. Para isso, recorreu a um gênero também novo (emergente): os 

grupos de discussão do Facebook, mais especificamente das Faculdades de Direito e 

Letras da UFRJ. 

A análise dos resultados, no capítulo anterior, nos permite afirmar que existe 

uma correlação entre a configuração das estratégias de indeterminação do sujeito, na 

forma de segunda pessoa do singular e de nomes, e o gênero Grupos de Discussão.  

Conforme foi possível observar, a língua se vale de estratégias lexicais e 

morfossintáticas para indicar a indeterminação do sujeito. Às vezes, a indeterminação é 

representada por um ser prototipicamente indeterminado – isto é, sem referente 

identificável -, outras vezes, é caracterizada por uma leitura ambígua – quando a 

referência é imprecisa, podendo, em alguns casos, ser inferido pela situação ou pelo 

contexto. O fato é que a indeterminação geralmente aparece quando o falante não sabe 

ou não quer declarar quem é o sujeito de alguma ação por alguma razão, principalmente, 

de natureza argumentativa. 

Reconhecendo que os grupos de discussão são um gênero discursivo que está 

inserido no suporte web, pode-se afirmar que a dinâmica desses grupos tem uma 

estrutura que só é possível graças ao lócus em que se encontram e que é facilmente 

reconhecida pelos seus usuários.  

Assim, um grupo com muitas pessoas também abre mais espaço para que haja 

também mais indeterminação, isto é, como os participantes não necessariamente se 
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conhecem, preferem utilizar uma referência indireta/ambígua, evitando um possível 

dissabor de uma referência mais direta. 

Na web, a comunicação é multimodal, uma vez que a informação é fornecida 

não apenas em forma de texto escrito, mas também através de imagens e sons, e até 

elementos de animação. Tais elementos podem estar lado a lado, sobrepostos, revelados 

através de um clique, o que, nesse sentido, confere uma estrutura não linear aos textos 

escritos também nos grupos de discussão, principalmente porque o leitor pode ler os 

textos na ordem em que quiser. 

No que diz respeito às estratégias de indeterminação, reconhecemos que há 37% 

de estratégias consideradas padrão no corpus, são elas: o emprego do clítico “se” 

indeterminador e emprego do verbo em terceira pessoa do plural sem referência anterior 

e sem o pronome expresso. O fato de que as outras estratégias encontradas no corpus 

representam 63% dos dados totais evidencia uma necessidade de reavaliação por parte 

da tradição gramatical, no sentido de incluir aspectos linguísticos que se relacionam ao 

uso real da língua. 

Deve-se destacar ainda que há uma preferência por indicar a generalização 

através do uso das formas de segunda pessoa do singular (“tu” e “você”) no discurso 

argumentativo. Do total, 70% constituem a segunda pessoa do singular, sendo a ampla 

maioria expressa pela forma “você” (52%) e poucas expressas pela forma “tu” (18%). 

Os nomes com valor indeterminado (“o cara”, “vagabundo”, “nego/neguinho”, “a 

pessoa”) encontrados no corpus somam apenas 30% dos dados totais encontrados. Essa 

diferença ocorre porque enquanto a segunda pessoa pode indicar outra pessoa ou inserir 

o próprio falante dentro do discurso, os nomes não admitem o próprio falante como uma 

opção de referência indireta. 

Em outras palavras, mesmo em sujeitos indeterminados, alguém pode ser mais 

ou menos responsabilizado pela situação. Esse alguém pode ser o falante e o(s) seu(s) 

interlocutor(es), pode ser um(s) do(s) seu(s) interlocutor(es) ou pode ser um terceiro 

elemento que não participa da interlocução. De algum modo, a indeterminação permite, 

assim, que se faça uma acusação mais indireta em algumas situações, evitando 

incômodos proporcionados por uma acusação mais direta. 
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A segunda pessoa com valor indeterminado pode indicar de modo indireto tanto 

o(s) interlocutor(es) quanto o próprio falante e uma terceira pessoa não participante. Já 

os nomes com valor indeterminado aqui investigados - “o cara”, “a pessoa”, 

“vagabundo” e “Nego/Neguinho” - não admitem, de um modo geral, a inclusão do 

próprio falante como opção de referência indireta. Contudo, tal inclusão sugere uma 

possível proteção à face do locutor, tendo em vista que a situação comunicativa dos 

grupos de discussão é de temas bastante polêmicos.  

Assim, é possível concluir que a inserção do próprio falante e/ou do(s) seu(s) 

interlocutor(es) leva o interlocutor para o interior da cena descrita, o que indica uma 

tentativa de validar um posicionamento argumentativo. A Figura 3 – Continuum do 

Menos Inclusivo Ao Mais Inclusivo indica a possibilidade de maior ou menor inclusão à 

cena descrita com base nos resultados encontrados no corpus analisado, indicando uma 

contraposição entre nomes e pronomes.  

 

Figura 3: Continuum do Menos Inclusivo Ao Mais Inclusivo 

 

A predominância no uso dos pronomes de segunda pessoa do singular para a 

indeterminação se deve principalmente ao fato de que estes permitem uma maior 

aproximação entre os interlocutores e a cena descrita na exposição dos argumentos, em 

maior grau com “você” e em menor grau com “tu”. 

"Nego"/"Neguinho"
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Além disso, o principal fator contextual que influencia no uso de nomes ou 

pronomes é o ato de fala. Apesar de haver uma preferência geral pelo uso de asserções 

(60% do total), quando os nomes são tomados como aplicação da regra, verifica-se que 

há uma tendência ao uso de asserções e perguntas. De uma maneira geral, as perguntas 

não pedem uma reposta objetiva, mas servem como uma proposta de reflexão a respeito 

do argumento do seu locutor, reforçando uma ideia ou crítica sobre algo, alguma 

situação ou, até mesmo, alguém.  

O principal fator externo é a comparação entre os dois cursos, isso porque há 

uma preferência dos estudantes de Direito pelo uso de nomes. Quando o curso de 

Direito é tomado como de regra variável, observa-se uma tendência ao uso desses 

nomes. Isso se verifica provavelmente porque esses estudantes costumam escrever 

petições, que são gêneros textuais caracterizados pela descrição de fatos baseados em 

fundamentos legais que sustentam a argumentação do que se espera da Justiça. Com 

isso, quando comparados com os estudantes de Letras, podemos afirmar que os 

estudantes de Direito são mais formais, presos às tradições estilísticas de sua área 

(citando até em latim!) e, consequentemente, menos reflexivos quanto aos usos 

linguísticos.  

Buscamos comprovar empiricamente as posições que foram assumidas ao longo 

da análise dos dados, esperando que, por meio delas, possamos contribuir com as 

futuras descrições e discussões teóricas sobre o gênero Grupos de Discussão, os gêneros 

oriundos da web, cujas análises são recentes, e a indeterminação do sujeito associada à 

argumentação.  

Esperamos também que, dentro das possibilidades, possamos contribuir com a 

área pedagógica, dado que os grupos de discussão podem ser, por exemplo, uma 

ferramenta pedagógica e a indeterminação do sujeito pode ser objeto de debates sobre a 

variação e o posicionamento da tradição gramatical em sala de aula. Além disso, a 

indeterminação do sujeito também pode ser estudada em contextos escolares como um 

dos elementos que contribui com a argumentação em um gênero predominantemente 

argumentativo, os grupos de discussão, como foi indicado ao longo da análise. 
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