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Resumo 

Este trabalho tem como objeto de estudo a oralidade em textos escritos. Para 

investigar o tema, o objeto de nosso estudo será constituído por editoriais do jornal 

Agora São Paulo.  Com base em pressupostos da Teoria da Enunciação, nos 

fundamentos que estudam as interações face a face, na escala de continuum dos 

gêneros textuais proposta por Luiz Antônio Marcuschi e na concepção de editorial 

como gênero de texto, pretende-se verificar como esse gênero textual se estrutura, 

nesse jornal, para alcançar seu objetivo último: otimizar a comunicação com seu 

leitor. O desenvolvimento da pesquisa revela a relação contraditória entre as normas 

tradicionais que definem o gênero editorial – um texto enuncivo - e as características 

do público leitor para o qual o produto jornalístico é dirigido. Por esse público exigir 

uma abordagem mais próxima, direta e informal dos temas jornalísticos, o jornal 

Agora São Paulo vê-se obrigado a fazer concessões na forma de elaboração do 

editorial, valendo-se de uma linguagem marcada pela enunciatividade. Os traços 

que a constituem evidenciam-se especialmente na comparação entre os editoriais 

do jornal Agora São Paulo com outro veículo de comunicação do mesmo Grupo 

Empresarial, o jornal Folha de S.Paulo. Este tende a apresentar padrões 

considerados “objetivos” e “imparciais”, ou seja, mantém-se fiel às características 

tradicionais que configuram o gênero editorial. Em síntese, pretende-se na pesquisa 

evidenciar como os propósitos linguístico-discursivos do enunciador para atingir seu 

enunciatário exigem, muitas vezes, alterar as características de um gênero textual 

estabelecido. 

 

Palavras-chave: oralidade, enunciação, enunciado, editorial, Agora São Paulo, 

interação, texto. 
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Abstract 

This work aims to study theorality in written text. To investigate the subject, our study 

will be developed by analyzing editorials of the newspaper Agora São Paulo.The 

research was based on the Theory of Enunciation, in fundamentals that study face to 

face interactions in the continuum range of text types proposed by Luiz Antonio 

Marcuschi, and in the editorial conception as a genre of text. We intend to examine 

how this kind of text is structured in this newspaper in order to achieve its goal: 

optimize communication with their readers. Research development reveals the 

contradictory relationship between the traditional rules that guide the traditional wayof 

an enuncive text – and the readers features for which the newspaper is printed. As its 

audience demands a closer approach, direct and informal, the newspaper Agora São 

Paulo needs to do concessions when develops (writes) its editorial using an 

enunciative language. Thetraits that constitute the text areevidentin particular on 

thecomparison between the editorial of the newspaper Agora Sao Paulowith 

anothermeans of communicationof the same company, the newspaper Folha de 

SãoPaulo.This text tends to evidence standards considered"objective" and 

"impartial", i.e., remains faithful to thetraditional featuresthat constitute the traditional 

genre of publishing.In synthesis,,the researchaims toshow howthe linguistic-

discursivepurposesof the writersto achieve theirenunciateeneeds,often, to change 

the features ofanestablishedgenre text. 

 

Key words:orality, enunciation, statement,editorial, Agora São Paulo, text. 
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Introdução 

Este trabalho propõe-se a estudar as marcas de oralidade em textos escritos 

fundamentalmente à luz da Teoria da Enunciação. Os textos escritos que serão 

objetos de análise são editoriais do jornal Agora São Paulo. Com o objetivo de dar 

maior realce aos traços de oralidade, nosso objeto de estudo será, em alguns 

momentos, comparado com editorias do jornal Folha de S.Paulo. 

A escolha desse tema tem basicamente dois motivos. O primeiro é o fato de a 

formação da autora ser em comunicação. Por essa razão,sempre lhe interessaram 

as particularidades específicas dos gêneros textuais que aparecem nos jornais em 

geral, especialmente nos de grande circulação. O segundo motivo deve-se ao 

caráter formal que os editoriais – que constituem um gênero presente em qualquer 

jornal, seja de grande circulação, seja institucional ou de bairro – costumam assumir 

na imprensa escrita. Esse caráter formal tem como característica básica, segundo 

Rabaça e Barbosa (1998), a impessoalidade dada a este tipo de produção. Outra 

característica apontada pelos autores é a apropriação de assuntos de relevância no 

momento de sua produção. Diante desse caráter, tido como norma, nos 

questionamos se o editorial de um jornal popular pode ser igualmente formal como 

os editoriais de jornais considerados mais elitizados, como a Folha de S. Paulo. 

Como o jornal Agora São Paulo é tido como um jornal popular – ao menos em 

relação à Folha de São Paulo, pertencente ao mesmo grupo jornalístico – e, por 

isso, em razão de seus leitores, ser elaborado numa linguagem mais informal que 

produz um efeito de proximidade com esse leitor, pensamos que vale a pena estudar 

esse gênero de texto nesse tipo de veículo de comunicação, a fim de analisar como 

essa informalidade nele se revela.  Portanto, o segundo motivo é o interesse em 

verificar os recursos de linguagem usados pelo editor para tornar também 

interessante, às pessoas menos habituadas à leitura de textos mais formais e 

longos, um gênero comumente só de interesse a leitores familiarizados com a leitura 

de textos. Acrescente-se a esse segundo motivo o fato de que não existem 

trabalhos, ao menos nos materiais pesquisados por nós, que abordem o gênero 

editorial nessa perspectiva.  

Estudar a oralidade em textos escritos é aparentemente um paradoxo.Afinal, 

são propriamente orais as falas, isto é, os textos falados. Nesse sentido, não se 
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poderia falar de oralidade em textos escritos. Quando em relação a eles, no entanto, 

se fala em oralidade, trata-se de certa simulação da oralidade da fala na escrita. O 

autor, por diferentes razões, vale-se de recursos de linguagem próprios ou mais 

comuns nas falas para caracterizar o seu texto escrito. Com o uso desses recursos, 

ele acaba produzindo efeitos de oralidade no texto escrito. Portanto, quando se fala 

em oralidade no texto escrito, fala-se em efeitos de oralidade produzidos com 

recursos de linguagem especialmente recorrentes na fala.  

Diante disso, a primeira questão que levantamos é saber quais sãoos traços 

da oralidade na fala, a fim de podermos identificá-los nos textos escritos. Para 

resolver essa questão, o primeiro capítulo deste trabalho terá como assunto central 

o uso da oralidade nas interações faladas face a face, suas principais 

características, bem como os traços próprios desse tipo de manifestação linguística. 

Entender esses traços, perceber sua finalidade na produção de sentido da 

manifestação oral faz-se necessário para compreendermos a simulação deles no 

texto escrito. Por isso, apresentaremos as principais características típicas de um 

texto falado. 

Após a identificação dos marcadores protípicos da oralidade, outro ponto será 

necessário para o entendimento deste estudo – a simulação desses traços orais em 

textos escritos. Perceberemos, primeiramente, que nem todos os traços da fala 

poderão ser simulados na produção escrita, visto que alguns necessitam de 

recursos que estão além da verbalização, como é o caso dos sinais e os gestos 

corporais. Muitos recursos de verbalização não podem ser simulados na escrita por 

ser sua natureza essencialmente fônica. Ainda assim, é possível encontrarmos 

diversas marcas da oralidade em textos escritos. No segundo capítulo, 

destacaremos alguns exemplos de ocorrência de oralidade em textos escritos, 

valendo-nos, para tanto,do quadro que retrata os graus de oralidade em textos 

escritos, elaborado por Marcuschi (2001: 40). Com base nele, verificaremos que a 

aplicação da oralidade em textos escritos respeita uma hierarquia linguística que 

leva o produtor do texto a escolher ou não determinados recursos na sua produção. 

A partir da escala apresentada pelo autor, poderemos compreender quais textos 

apresentam em maior ou menor grau marcas orais. Destacamos nesse sentido o 

posicionamento dos textos do gênero editorial de jornais. Observamos que sua 

posição está muito mais próxima de um texto prototípico escrito do que do 
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prototípico oral. Essa ideia faz-se necessária para reforçarmos a questão 

apresentada no início deste trabalho, o fato de textos com características próprias da 

escrita manifestarem em sua produção marcas da oralidade.Verificamos, então, que 

a ocorrência de manifestações orais em textos escritos varia, isto é, há uma 

gradação nos simulacros da oralidade conforme o gênero textual. Ou seja, há um 

continuum dessa distribuição de gêneros por meio de uma escala da oralidade à 

escrituralidade. 

Observar as marcas da oralidade em produções escritas nos leva a pensar 

como são os efeitos de sentido que elas causam ao leitor. 

Esses efeitos só podem ser compreendidos se entendermos alguns 

elementos-chave de produção textual, tema abordado em nosso terceiro capítulo. 

Primeiramente,é importante entendermos a relação de pessoa, tempo e espaço na 

enunciação, que constituem, segundo Benveniste (1995), o “aparelho formal da 

enunciação”. Qualquer texto, falado ou escrito, é produzido por um eu que, no ato da 

enunciação, se dirige a um tu, no espaço aqui e no tempo agora.  As marcas da 

enunciação encontram-se no produto dela, isto é, no enunciado (texto). Em alguns 

textos aparecem as marcas do ato da enunciação, na medida em que um eu 

explícito se dirige a um tu também explícito. É este o caso específico dos textos 

falados. Neles, um eu se dirige a um tu, estando ambos no mesmo espaço aqui e no 

mesmo tempo agora. Ressaltamos, então, que um texto prototipicamente oral 

apresentará como característica principal o envolvimento aqui e agora, entre o eu e 

o tu, em razão da proximidade no espaço (aqui) e no tempo (agora). Há nesse caso 

a simultaneidade entre produção e interpretação do texto. Quando, então, num texto 

escrito, vêm projetadas as marcas da enunciação, verifica-se nele uma simulação da 

oralidade, pois a relação eu x tu é forma básica das interações faladas, produzindo 

efeitos de subjetividade e cumplicidade. Nesse terceiro capítulo, trataremos, 

portanto, dos fundamentos da enunciação necessários para a identificação da 

oralidade em textos escritos.   

Conhecer quais as principais características do gênero textual abordado em 

nosso trabalho torna-se essencial para observamos como o editorial é apresentado 

perante o público menos habituado com a leitura, oferecendo-nos subsídios para 

compreendermos, posteriormente, se há ou não alteração do gênero para que o 
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produtor do texto alcance seu leitor. Assim, as estruturas básicas que compõemo 

editorial, como a impessoalidade, serão o tema de nosso quarto capítulo.  

Dessa maneira, ao considerarmos a escala de grau de oralidade proposta por 

Marcuschi e a definição de gênero editorial, verificaremos que esse tipo de produção 

deve, em princípio, ser marcado pela enuncividade. No entanto, conforme afirmamos 

anteriormente, por ter o jornal Agora São Paulo um perfil mais popular e um texto 

mais informal para buscar proximidade com o leitor, levantamos a hipótese de que 

editoriais desse jornal possam fugir dos traços de enuncividade e apresentar traços 

de enunciatividade, isto é, marcas que simulam no texto o processo da enunciação 

aqui e agora.  

Essas considerações poderão ser observadas no quinto capítulo,quando 

apresentaremos a análise e a interpretação dos editoriais escolhidos para 

constituírem o nosso corpus. Este e a metodologia de sua análise constituirão a 

introdução deste capítulo. 

Destacaremos,no sexto capítulo, as principais conclusões que a análise do 

corpus nos revelou. 

Em resumo, como dissemos anteriormente, o objeto de nossa pesquisa 

é,então, constituído de editoriais do jornal Agora São Paulo nos quais faremos um 

estudo das principais marcas de oralidade.O jornal Folha de S.Paulotambém será, 

em alguns momentos, objeto de nossa investigação, na medida em que o 

utilizaremos no intuito de evidenciarmos os efeitos de distanciamento produzidos 

pelos editoriais do jornal Folha de S.Paulo, com o objetivo de dar maior destaque 

aos traços de oralidade no jornal Agora São Paulo. 

Assim, compreendermos os mecanismos e os recursos de produção textual 

será essencial para respondermos a nossa principal questão neste trabalho:Quais 

sãoas principais marcas da oralidade no gênero textual editorial em jornais com 

perfil popular, representados, nesta pesquisa, pelo jornal Agora São Paulo? Além 

disso, poderemos responder outras questões que aqui se constituirão pelos 

objetivos específicos, dentre os quais relacionamos os seguintes: 
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a) Configurar o cenário enunciativo definido pelas categorias da enunciação, 

projetadas nos textos analisados; 

b) Identificar as características léxico-sintáticas dos textos, parte de nosso 

corpus; 

c) Observar recursos linguísticos, como as figuras de palavras e de sintaxe 

utilizados pelo enunciador para produzir efeitos de oralidade nos textos; 

d) E, por fim, um último objetivo será reconfigurar o perfil do gênero editorial 

para jornais com perfil popular. 
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1.  As características de um texto conversacional 

Antes de iniciarmos nossas considerações sobre a presença de simulacros de 

falas nos textos jornalísticos, mais precisamente em editoriais de jornais, faz-se 

necessário apresentarmos características de produções de linguagem da 

modalidade oral. Não temos aqui a intenção de esgotar este assunto, mas sim 

apresentar de maneira breve quais as principais características da conversação, no 

intuito de mostrarmos mais adiante ao leitor como essas características, vinculadas 

a outras estruturas, podem se fazer presentes em um texto escrito. 

Tradicionalmente a definição das modalidades linguísticas é estabelecida de 

forma dicotômica, pois se consideram, para tanto, apenas suas maneiras de 

manifestação: a escrita e a falada. Partindo desse princípio, estabelece-se, então, 

ser a língua escrita manifestada apenas por meio da grafia e a oral por meio da fala, 

isto é, de sons. 

Quanto a essa ideia, Marcuschi (2001: 17) apresenta as seguintes 

considerações: 

Oralidade e escrita são práticas e usos da língua com características 
próprias, mas não suficientemente opostas para caracterizar dois sistemas 
lingüísticos nem uma dicotomia. Ambas permitem a construção de textos 
coesos e coerentes, ambas permitem a elaboração de raciocínios abstratos 
e exposições formais e informais, variações estilísticas, sociais, dialetais e 
assim por diante. 
As limitações e os alcances de cada uma estão dados pelo potencial do 
meio básico de sua realização: som de um lado e grafia de outro, embora 
elas não se limitem a som e grafia. 

 

Dessa maneira, o autor deixa claro que a escrita, assim como a fala, são dois 

modos concomitantes de representar socialmente a mesma língua, não sendo uma 

superior à outra.  

Observamos, portanto, que as duas práticas são processos de manifestações 

linguísticas que visam primeiramente a estabelecer comunicação entre os falantes e, 

apesar de cada uma apresentar características próprias, muitas vezes é possível 

encontrá-las simuladas por outros meios de produção textual. Este será o tema 

abordado no próximo capítulo. 
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As marcas características da construção de um texto falado são decorrentes 

do vínculo estabelecido entre o falante e o ouvinte, isso porque a interação entre 

eles acontece face a face. Essa interação entre os participantes da produção textual 

revela toda a complexidade dessa produção, o que significa dizer que no texto 

prototípico falado todas as alterações, correções e reorganizações das ideias são 

transparentes ao ouvinte, pois quando falamos, vamos construindo nosso texto e de 

acordo com a reação do ouvinte repetimos a informação, reformulamos nossas 

explicações, mudamos o tom da voz, por exemplo. 

Em um texto falado, a interação entre os participantes leva, de maneira geral, 

todos a colaborarem com a sua produção, pois a interação face a face oferece aos 

envolvidos a possibilidade de apresentarem suas considerações sobre o assunto no 

momento da produção. Essa colaboração ocorre por meio de turnos conversacionais 

que são, segundo Marcuschi (2007), uma das principais características da 

conversação e caracteriza-se pelo fato de os interlocutores alternarem-se nos papéis 

de falante e ouvinte, isto é, o falante e o ouvinte são igualmente ativos. Portanto, o 

texto falado é produzido por todos os envolvidos no seu processo. Não existe 

apenas um falante e um ouvinte e sim a alternância de papéis. Sendo o falante 

aquele que, num determinado momento, assume o papel de condutor principal do 

diálogo e torna-se responsável pelo desenvolvimento do tópico discursivo1. 

Para entendermos essa relação, tomemos como exemplo uma conversa 

informal entre dois amigos que se encontrem ao acaso. O tema abordado nessa 

produção provavelmente será um assunto do cotidiano, o planejamento do texto 

será simultâneo a sua produção - revelando todas as marcas dessa simultaneidade - 

haverá a interação entre os dois de maneira que em um determinado momento um 

assume o papel de falante e, portanto, produtor do texto, e, em outro momento, há a 

inversão de papéis e o até então ouvinte passa a conduzir o diálogo. 

Vale ressaltar que a inversão de papéis a que nos referimos acima é 

caracterizada por meio da troca de turnos. Segundo Marcuschi (2007: 20), turno é 

“aquilo que um falante faz ou diz enquanto tem a palavra” e constitui-se como “uma 

                                                 

 
1
 Entendemos por tópico discursivo aquilo acerca do que está falando. 
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das unidades centrais da organização conversacional”. Logo, turno é a maneira pela 

qual os interlocutores alternam-se nos papéis de falante e de ouvinte. 

A oralidade pode ser observada por meio de marcadores conversacionais, 

isto é: 

(...) elementos de variada natureza, estrutura, dimensão, complexidade 
semântico-sintática, aparentemente supérfluos ou até complicadores, mas 
de indiscutível significação e importância para qualquer análise de texto oral 

(URBANO, 2010: 93) 

 Os marcadores conversacionais caracterizam-se, portanto, como elementos que se 

prestam à demarcação do diálogo, à troca de turnos, à correção de falhas, 

àmudança de tópicos. Eles podem ser divididos em verbais e não-verbais. 

Os marcadores não-verbais são os extralinguísticos e caracterizam-se pelo 

olhar, pelo riso, pela gesticulação. Os verbais perfazem um variado e importante 

conjunto de partículas, palavras, sintagmas, expressões estereotipadas e orações 

de diversos tipos. Podem ser divididos em linguísticos, como expressões - certo, 

concordo, sei, isso aí, de fato - e paralinguísticos, como sintagmas - mhm, humm, 

ahã, entre outros. 

Assim, pode-se dizer que o processo de produção da fala apresenta como 

marcas que devem ser observadas e das quais falaremos resumidamente a seguir: 

- a interação face a face; 

- a alternância de turnos 

- o planejamento simultâneo ou quase simultâneo à execução; 

- o léxico 

- a sintaxe 

 

1.1 A interação face a face na conversação 
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 Todo ato de interação face a face por meio da fala pressupõe-se uma 

relação entre duas ou mais pessoas, sendo que essa relação demanda uma 

aproximação física entre os falantes.  

 O simples ato de falar não se caracteriza como a produção de uma 

conversa, pois para que ela exista é necessária uma interação centrada, em que 

todos os indivíduos reunidos participam de maneira efetiva da produção do diálogo. 

Há ainda a relação temporal na produção de um diálogo, na qual se entende que, 

para se criar uma conversação, é necessário que os indivíduos participem de sua 

produção no mesmo momento, ou seja, estejam presentes e interajam de maneira 

simultânea. 

 A interação face a face sempre ocorre a partir de um tema estabelecido por 

um dos falantes, e deve ser de conhecimento de todos os envolvidos ou, pelo 

menos, todos devem estar pré-dispostos a interagir com o assunto proposto.  Além 

disso, segundo Marcuschi (2005: 16), para se estabelecer e manter a conversação é 

necessário que todos os envolvidos participem de outros elementos em comum, 

como o envolvimento cultural e a aptidão linguística e cognitiva. O autor ainda afirma 

que existem dois tipos de diálogos, são eles: 

- os diálogos simétricos, em que todos os participantes podem iniciar, retomar, tratar 

e decidir sobre o tema abordado. Como exemplo, temos as conversações diárias 

entre amigos, em que não haja hierarquia presente. 

- os diálogos assimétricos, nesses casos apenas um dos participantes tem o direito 

de iniciar, orientar, alterar e concluir o tema, sendo os demais responsáveis pela 

interação quando da autorização do responsável pela conversação. É o caso dos 

inquéritos e do professor em sala de aula. 

 

1.2 A Alternância de turnos 

Como pudemos observar acima, toda a conversação face a face depende da 

relação entre uma ou mais pessoas, situada num mesmo tempo e espaço e que 

partilhem de um tema em comum. 
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Entretanto, essa interação necessita de uma estrutura básica para acontecer, 

a chamada alternância de turnos. A alternância de turnos consiste no 

desenvolvimento simultâneo de um mesmo tema pelos interlocutores. 

O ato de dialogar exige dos falantes algumas regras. A regra básica, àluz das 

ideias de Marcuschi (2005: 17), é a conhecida como “fala um de cada vez”, isto é, 

cada um dos interlocutores, ou a maioria deles, apresentam suas considerações a 

respeito do tema abordado, estabelecendo assim a troca de turnos e o ato da 

conversação. 

Ressaltamos, entretanto, que o ato da conversação exige outras regras, além 

da básica “fala um de cada vez”. Essas regras foram apresentadas e estruturadas 

por Marcuschi (2005: 18) da seguinte maneira: 

 

(a) a troca de falantes recorre ou pelo menos ocorre;  
(b) em qualquer turno, fala um de cada vez; 
(c) ocorrências com mais de um falante por vez são comuns, mas breves; 
(d) transições de um turno a outro sem intervalo e sem sobreposição são 

comuns; longas pausas e sobreposições extensas são minoria; 
(e) a ordem dos turnos não é fixa, mas variável; 
(f) o tamanho do turno não é fixo, mas variável; 
(g) a extensão da conversação não é fixa nem previamente especificada; 
(h) o que cada falante dirá não é fixo e nem previamente especificado. 

 

É possível observarmos, então, que todo diálogo tem como base a relação de 

alternância de turnos. Essas alternâncias podem ocorrer de diversas maneiras, visto 

que cada situação exigirá dos falantes uma forma de obter o direito de interagir, ou 

melhor, o direito de expor suas ideias, isto é, cada situação de diálogo oferecerá o 

momento propício para que a mudança de turno ocorra. Vejamos algumas situações 

mais comuns dessa alteração de turnos. 

a) Fala um de cada vez é a regra básica e, portanto, a principal maneira de 

alternância de turnos, que consiste em um interlocutor aguardar o término da 

produção de um falante para iniciar sua colaboração/ participação na produção do 

texto, ou seja, os falantes se alternam de maneira estruturada. Vejamos um 

exemplo: 

O falante (A) pergunta ao falante (B): Como você está? 
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O falante (B) responde a pergunta e também interpela o falante (A): Estou bem. E 

sua mãe como está? 

O falante (A) responde ao falante (B): Está ótima. Todos estão muito bem. 

Verifica-se nesse exemplo que o falante (A) pergunta e aguarda a tomada de 

turno do falante (B) e assim sucessivamente.  

b) Quem tem a palavra e quando, é outra regra importante nas conversas face a 

face, pois, apesar da característica básica “fala um de cada vez” da produção de um 

texto oral, muitas vezes essa regra é violada, Marcuschi (2005: 20) explica que 

“Tudo indica que a tomada de turno não se dá caoticamente, mas obedece a um 

mecanismo, que se explicita em algumas técnicas e regras”. Sacks, Shegloff e 

Jefferson (1974) apud Marcuschi (2005: 20-21) postulam as seguintes técnicas do 

mecanismo “Quem tem a palavra e quando”: 

Técnica I – O falante corrente escolhe o próximo falante, e este toma a 
palavra iniciando o próximo turno; 
Técnica II – O falante corrente pára e o próximo falante obtém o turno pela 
auto-escolha. 
As duas regras básicas para a operação dessas técnicas são: 
Regra 1 – Para cada turno, a primeira troca de falante pode ocorrer se: 
(1a): o falante corrente, C, escolhe o próximo falante, P, pela Técnica I; 
(1b): o falante corrente, C, não usa a Técnica I de escolher o próximo, P, 
então qualquer participante da conversa pode – mas não necessariamente 
– auto-escolher-se como o próximo pela Técnica II; 
(1c): o falante corrente, C, não escolhe o próximo, P, e nenhum outro 
falante se auto-escolhe, então o falante corrente, C, pode (mas não 
obrigatoriamente) prosseguir falando. 
Regra 2 - Se no primeiro lugar relevante para a troca de turno não ocorre 
nem (1a) nem (1b) e se dá (1c), em que o falante corrente, C, prossegue, 
então as Regras (1a), (1b) e (1c) reaplicam-se no próximo primeiro lugar 
relevante para a transição, e, se esta não ocorrer, assim se procederá, 
recursivamente, até que se opere a transição.   

 

É possível observarmos então que a regra 1a, por exemplo, não será usada, 

de maneira geral, numa conversa informal, ela se apresentará, mais provavelmente, 

em um diálogo assimétrico. Ao contrário, a regra 1b estabelecerá uma conversa 

mais informal, na qual haverá a predominância de um diálogo simétrico. Ressalta-se, 

entretanto, que no caso da regra 1c o próprio silêncio poderá ser indicador de um 

diálogo por meio do uso de marcadores extralinguísticos, bem como poderá naquele 

momento findar a conversação. 
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c) Falas simultâneas e sobreposições,neste caso, encontramos o surgimento 

simultâneo de várias falas, isso acontece principalmente quando não há uma regra 

definida de quem terá o direito da tomada de turno, isto é, no momento da auto- 

escolha, ou seja, ocorre quando mais de um falante resolve tomar o turno ao mesmo 

tempo. 

 Marcuschi (2005: 23) explica que nesses casos acontecem alguns 

mecanismos que visam evitar que o sistema entre em colapso, dentre esses 

mecanismos temos: 

- os marcadores linguísticos ou paralinguísticos, como o uso de expressões “deixe 

eu falar”; “aguarde a sua vez”. 

- a parada prematura de um dos falantes, neste caso, ao iniciar simultaneamente um 

turno, um ou mais falantes param sua produção oral para dar a voz a apenas um 

dos interlocutores. 

 Dessa maneira, é possível verificar que, a alternância de turno faz-se 

necessária para que ocorram os diálogos; a ela cabem as regras para se 

estabelecer uma conversação, ou seja, para que haja a primordial interação 

centrada. 

 

1.3 O planejamento simultâneo ou quase simultâneo da conversação 

A produção do texto falado acontece de maneira praticamente simultânea entre 

a produção verbal e a tarefa cognitiva de pensar sobre o tema a ser discutido. Isso 

significa dizer que ao falar, o interlocutor pratica duas ações praticamente ao mesmo 

tempo; a primeira é a de pensar no que será dito e a segunda é o próprio ato de 

dizer. Sobre essa ideia o autor Urbano (1999: 132) afirma:  

(...) o texto falado emerge e se transmite no próprio momento da interação, 
num tempo único. Há, pois, uma tarefa cognitiva e verbal quase conjunta, 
sendo a verbalização praticamente sobreposta à ativação das ideias. 

Sendo o texto produzido no mesmo momento da fala, normalmente ele tem 

como característica primeira a não possibilidade de planejamento, isto é, a não 

capacidade do produtor do texto em prever os riscos da execução de sua produção 
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verbal. Urbano (1999) afirma, ainda, que esse tipo de produção linguística 

caracteriza-se como um mecanismo que cria soluções para um produto em processo 

de construção. 

Ao abordar essa questão, Hilgert (1997: 107) afirma:  

Nas condições de produção do diálogo, essa intenção comunicativa não é 
anteriormente planejada. (...) Em geral ele (o falante) toma a palavra e 
segue falando com “destino incerto”, que só se definirá na evolução do turno 
(...) 

 Tendo esse produto como característica básica, a produção de um 

texto sem planejamento ou com planejamento simultâneo, isto é, tratar-se de um 

produto em processo de produção, muitas vezes o falante acaba por recorrer a 

algumas ferramentas para dar ao ouvinte a possibilidade de entendimento do que se 

diz. Dentre essas ferramentas temos:  

a) As interrupções e recomeços de palavras e estruturas sintáticas. 

O fenômeno da interrupção caracteriza-se pela descontinuidade de um 

pensamento. É elemento constante e sistemático na língua falada e, embora em 

alguns momentos rompa com a organização canônica do texto, constituem o que 

Jubran (2006:34, apud Crescitelli) afirma “como atividades de processamento 

online”.  

Vejamos um exemplo deste fenômeno, retirado de Crescitelli (2008: 139): 

L 2 um belo filme foi Orfeu do Carnaval 
L 1 foi ... mas esse já é antigo e foi uma co-produção não é? 

[ 
L2 já antigo faz 
muito tempo é 
L1 mais foi uma CO-produção ... 
L2 co-produção ( ) com a Argentina? 
L1 agora você vê:: a gente ima/  não não uma co-produção 
francesa... 
L2 francesa? 
L1 com:: 
L2 muito bonito aquele filme 

[ 
L 1 com o Camus que seria até um parente do 
Albert Camus não é? que era o ... oo ... o diretor do ... 
doOrfeu do Carnaval ... [...] 
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 No exemplo acima, verificamos claramente em “L1 agora você vê:: a gente 

ima/” que o produtor da fala havia começado um novo turno quando interrompe sua 

fala para responder a questão apresentada anteriormente por L2, pois ao dar 

continuidade a sua frase L1 completa: “não não uma co-produção francesa...”, 

respondendo então a pergunta de L2 sobre o país de origem da co-produção do 

filme em questão.  

 Observamos também pelo exemplo acima que o enunciador não retoma seu 

pensamento, isto é, há uma descontinuidade do assunto que o enunciador iria 

abordar. Entretanto, é bastante comum que o enunciador retome sua ideia 

anterior.Ao fazer esta retomada encontramos outro traço de oralidade: o recomeço. 

Vejamos um exemplo desta marca em uma conversa telefônica gravada por nós2: 

 A1:  semana que vem eu... 

  eu... sei lá   

  [  

A2  estará na praia  

A1 ISSO: tomando água de coco 

não vejo a hora... que::  que:: assim 

A2 sim entendo   

 você está cansada né?  

 agora cuidado com o sol 

A1 mas eu uso protetor  

 sempre uso pro/ afinal sou muito branca  

A2 ahã 

A1 sempre uso protetor solar 

 é importante né? 

 

 Neste caso, A1 interrompe seu pensamento ao dizer “sempre uso pro/ afinal 

sou muito branca” e em seguida recomeça o pensamento anterior, dando 

continuidade à frase iniciada. 

b) As repetições são recursos de produção do texto falado, com o objetivo de 

enfatizar o que está sendo dito, ou oferecer apoio conversacional, isto é, enquanto o 

                                                 

 
2
Informações trocadas por telefone, gravadas em 25/03/2011 pela autora. Reproduz uma conversa 

entre a autora e uma amiga sobre viagens. 
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produtor do texto repete o que foi dito, ele obtém um tempo maior para a 

estruturação do pensamento; pode ser ainda utilizado para ressaltar um determinado 

pensamento.  

Segundo Ramos (1984: 8-9), repetições são “a ocorrência de um mesmo 

conjunto de palavras, duas ou mais vezes, recebendo a mesma interpretação 

semântica”.  

Ressaltamos que o recurso (duas ou mais vezes) dos segmentos linguísticos 

na cadeia discursiva contribui para a leveza textual, criando condições facilitadoras 

que, por um lado, permitem ao ouvinte ter tempo de assimilar melhor as 

informações; por outro, propiciam ao falante as circunstâncias precisas não só para 

reorganizar o seu discurso, mas também para acompanhar e avaliar a coerência 

textual. 

 

c) A paráfrase é a reprodução explicativa de um texto ou de unidade de um texto, 

isto é, a reprodução com outras palavras da ideia de um enunciado anterior. 

Vejamos um exemplo extraído do artigo de Andrade (2010: 04): 

L1  então a minha pergunta é a seguinte pensando em futuro... por enquanto parece 
que... tem alguma coisa sempre acertando... de cá e de lá... é dois mil mesmo que vai 
(podá pô)... você não enxerga isso não? 

L2  como assim? não entendi.... a sua dúvida 
 
L1  por exemplo::.... lemingue toda vez que tem superpopulação eles vão para o mar e:: 

se matam aos montes 
L2  ah 
L1  o sistema é simples né? 

[ 
L2   ahnahn 
L1  superpopulação falta de comida eles morrem...não tem alguma coisa que mude isso... 
L2  uhnuhn 
L1  para o homem então você estava dizendo... bom tinha os os caras lá que matavam 

dois mil bruxos né? 
L2  uhnuhn 
L1  a população era pequena dois mil... sobre o total dava menos de um por cento 

[ 
L2     uhn o nazismo ...matou::... dez milhões 

 L1  então tem... 

 

Verificamos nas linhas 4, 5 e 6 - “L2 - como assim? não entendi... a sua 

dúvida” e“L1 - por exemplo::.... lemingue toda vez que tem superpopulação eles vão 
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para o mar e:: se matam aos montes” - a reestruturação da frase por meio de outro 

léxico para que o enunciador possa ser compreendido pelo enunciatário. 

d) As correções e reparações, assim como a paráfrase, têm como principal 

característica a reformulação textual, no intuito de garantir a compreensão do 

ouvinte. 

 Segundo Antônio Luiz Marcuschi (2007: 28): 

Ao escrevermos, dispomos de mais tempo que na conversação. Podemos 
voltar atrás corrigindo os equívocos, eliminando passagens supérfluas, 
refazendo o estilo e polindo o texto. O leitor só recebe a versão final. Na 
conversação o tempo é real, e tudo o que se fizer é definitivo. Nesse 
processo, são muito usados os recursos da correção.  

 Portanto, verificamos que a correção tem como objetivo reformular ou 

consertar “erros” para assegurar a intercompreensão e a progressividade 

conversacional. 

 Segundo Barros (2006:49), “a reparação deve ser entendida como a correção 

de uma infração conversacional, de uma violação das regras que organizam a 

conversação”.  

 

1.4 O léxico da língua falada 

 Todo sistema linguístico dispõe de um sistema de signos3 que faculta aos 

membros de uma comunidade a possibilidade de comunicação. 

 A comunicação verbal se dá por meio do léxico, que segundo o dicionário 

Houaiss (2001, s.v.) é “(...) o repertório total de palavras existentes numa 

determinada língua...”. Já Câmara Jr. ([s.d.], s.v.) apresenta essa definição como 

“(...) o sinônimo de vocabulário, o conjunto de vocábulos de que dispõe uma língua 

dada”. Observa-se, assim, que o léxico está diretamente ligado às palavras, e seu 

uso está diretamente vinculado ao contexto no qual a produção textual está inserida. 

                                                 

 
3
Entendemos por signo linguístico a união do significante sonoro e o significado arbitrário de uma 

palavra. 
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Assim, observamos que o léxico sofre variações, que podem ser sincrônicas, 

na qual incluem as variações geográficas (dialetos4 ou falares próprios da influência 

regional), por exemplo, a palavra canjica na região Sudeste refere-se a um doce 

feito com milho e leite, entretanto, no Nordeste esse mesmo doce é conhecido por 

curau de milho; ou ainda o uso no Nordeste da expressão laranja-cravo para 

designar a fruta conhecida na região Sudeste por mexerica. Há também as 

variações socioculturais (padrão cultural, classe social, relações familiares); neste 

caso, podemos exemplificar o uso das gírias ou o uso de vocábulos determinados 

para um grupo específico, como a linguagem dos advogados, dos engenheiros.  

Por fim, temos a variação estilística, nela encontramos a adequação da 

linguagem do falante com finalidades específicas. Tomemos como exemplo, um 

médico que, ao explicar a um paciente sobre uma determinada doença, utilizará um 

léxico mais popular no intuito de fazer o enfermo entender a complexidade do 

problema encontrado.   

Há, ainda, a variação diacrônica, vinculada à questão temporal, isto é, às 

alterações que a língua sofre através do tempo. São as pessoas do mesmo grupo 

social ou da mesma região mudando a maneira de falar com o decorrer dos anos. 

Assim, por exemplo, quando uma pessoa utiliza-se de um léxico considerado em 

desuso, automaticamente os ouvintes vinculam aquele falante a um determinado 

momento da história da língua naquela região, por exemplo, ao usar 

espontaneamente gírias dos anos sessenta, como mora, bicho, imagina-se que o 

falante tenha uma determinada idade. Ou, ainda, ao usar um determinado léxico 

regional o falante é classificado como integrante daquela comunidade, por exemplo, 

ao falar poxa, meu, automaticamente os ouvintes classificarão o falante como 

paulista.  

Ao léxico, cabe ainda uma discussão bastante complexa, à qual não nos 

debruçaremos de maneira a esgotá-la, que se refere ao uso da norma padrão/ culta 

ou norma popular de uma língua.  

                                                 

 
4
Entendemos dialeto como um sistema divergente de uma língua comum, mas que não apresenta 

forte diferenciação em relação a língua de origem e que normalmente diferencia  que normalmente 
concentra-se em uma concreta limitação geográfica. 
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Consideramos importante definirmos, de maneira breve, o que é norma 

padrão/culta e norma popular da língua. 

 Para Pretti (1994), a norma padrão/ culta é considerada a variante de maior 

prestígio social, realizada com certa uniformidade entre os membros do grupo social 

de padrão cultural mais elevado, tem como responsabilidade impedir o uso de 

fragmentações dialetais da língua. É usada na escrita de gêneros discursivos em 

que há maior formalidade, por isso aproxima-se dos padrões prescritos pelas 

gramáticas tradicionais e, por fim, é a ensinada na escola. 

 Já a norma popular, para o mesmo autor, tem como características a 

economia nas marcas de gênero, número e pessoa; aceita o uso de gírias e outras 

expressões em sentidos figurados; não apresenta, muitas vezes, distinção entre 2ª 

e3ª pessoa do singular; há o uso intenso da expressão a gente em detrimento do eu 

e do nós e é repudiada por muitos educadores e, portanto, considerada uma 

variação linguística sem prestígio. 

 Ao constatarmos essa diferenciação, é possível verificar que o léxico terá seu 

uso bastante diferenciado quando aplicado na norma culta, que terá como base, por 

exemplo, o uso de palavras em seu significado original, bem como a aplicação de 

um léxico, em geral, bastante complexo e de não uso no cotidiano da maioria da 

população. Ao contrário, o texto produzido pela norma chamada de popular da 

língua aceitará alguns “desvios”, como é considerado por muitos gramáticos, no 

intuito de haver uma interação mais direta entre o falante e o ouvinte. 

Assim, observamos que o léxico de uma língua irá variar conforme a intenção 

daquele que a utiliza, há então o que podemos definir como um esquema em que a 

forma de uso da língua pelo falante irá nivelar a linguagem, no intuito de facilitar a 

compreensão do ouvinte que, dessa maneira, poderá participar de forma ativa da 

produção textual e assim interagir e estabelecer uma conversação. 
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1.5 As características sintáticas da língua falada 

A sintaxe tem por finalidade estudar as relações que as palavras exercem 

entre si nas orações e frases. Ou seja, é pela sintaxe que podemos observar as 

possibilidades de sentidos que uma frase5 pode ter, como: interrogativa, imperativa, 

declarativa. É também por meio dessa análise gramatical que se verificam as 

relações entre as orações6, bem como determinam suas combinações, sejam elas 

por coordenação ou por subordinação. 

O texto oral, entretanto, pode apresentar um número maior de possibilidades 

sintáticas se compararmos ao texto escrito, visto que seu uso se dá 

simultaneamente à sua produção e, portanto, é possível revelar novas funções à 

sintaxe gramatical. Sobre esse assunto, Moraes (2010: 212), afirma: 

(...) é correto afirmar que tudo que se encontra na língua escrita se acha 
também na falada, o certo é que a recíproca não é verdadeira: nem tudo 
que há na língua falada está também na escrita. 

 Vejamos um exemplo, tomando por base a produção de um texto falado, via 

conversa telefônica gravada por nós7 e que tenha como tópico conversacional uma 

viagem:  

 A1:  semana que vem eu... 

  eu... sei lá   

  [  

A2  estará na praia  

A1 ISSO: tomando água de coco 

não vejo a hora...  

 que:: que:: assim 

A2 sim entendo   

 você está cansada né?  

 agora cuidado com o sol 

A1 mas eu uso protetor  

 sempre uso pro/ afinal sou muito branca  

A2 ahã 

                                                 

 
5
 Frase é a unidade de texto que numa situação de comunicação é capaz de transmitir um 

pensamento completo (Cereja e Magalhães, 1998: 289). 
6
 Oração é o enunciado que se organiza em torno do verbo (Cereja e Magalhães, 1998: 289). 

7
Informações trocadas por telefone, gravadas em 25/03/2011 pela autora. Reproduz uma conversa 

entre a autora e uma amiga sobre viagens. 
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A1 sempre uso protetor solar 

 é importante né? 

 

Ressaltamos, nesse caso, não ter a conjunção que na construção desse 

texto. Sua função sintática por excelência é ligar orações subordinadas, sejam elas 

substantivas, concessivas, condicionais, conformativas, entre outras. No caso da 

produção acima, a conjunção que é empregada como uma conjunção explicativa e 

tem por função manter o turno junto ao enunciador.   

Cabe-nos, neste momento, ressaltar que, segundo Marcuschi (2007), a 

produção oral ou escrita é permeada pelo mesmo sistema linguístico, o que as 

diferencia é o meio de sua efetivação, ou seja, o ato de ter sido produzida por meio 

de um texto falado ou um texto escrito. Vejamos: 

(...) tanto na produção oral como na escrita o sistema linguístico é o mesmo 
para a construção das frases, as regras para sua efetivação bem como os 
meios empregados são diversos e específicos, o que acaba por evidenciar 
produtos linguisticos diferentes.  

     (MARCUSCHI, 2007: 62) 

 Há, ainda, outros termos que recebem uma função diferente na produção oral 

de um texto, é o caso, em nosso exemplo, da conjunção mas, que, apesar de ter 

sintaticamente no texto escrito a função de uma conjunção adversativa, no exemplo 

acima apresenta-se como instrumento de tomada de turno. Há também o caso do 

advérbio de tempo agora, que se apresenta não como um marcador de circunstância 

no qual o processo é produzido e sim como uma conjunção coordenativa 

adversativa para tomada de um turno. 

Assim, sobre a sintaxe da língua falada, é possível afirmar: 

A espontaneidade no uso pode revelar as tendências para as quais se 
inclina a língua: novas funções podem ser atribuídas a instrumentos 
gramaticais como as conjunções. E a sintaxe, construída a dois, leva as 
marcas do processo de interação em que se organizou. 

(MORAES, 2010: 212) 

Para finalizar este capítulo, cabe-nos ressaltar que nos textos escritos 

provavelmente não vão aparecer os marcadores da fala exatamente como aparecem 

em interações face a face. O que neles vai se verificar é uma aproximação a esses 



31 

 

recursos, uma evocação dos traços da fala. Certas perguntas retóricas, comuns na 

escrita, não deixam de ser uma simulação da alternância dos turnos da conversa. 

Também a interpelação do leitor, na escrita, sugere a proximidade do interlocutor da 

fala. Os recursos lexicais das conversas cotidianas e as estruturas sintáticas 

elementares também constituem na escrita estratégias de proximidade de 

informalidade, as quais vão produzir efeitos de oralidade.  
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2. A manifestação da oralidade em textos escritos 

Pensar em oralidade remete-nos em um primeiro momento ao texto falado, no 

entanto, esta é uma das maneiras de manifestação, visto que é possível 

identificarmos simulações de oralidade no texto escrito. 

A oralidade, segundo Marcuschi (2007: 25), é “uma prática social interativa 

para fins comunicativos, que se apresenta sob variadas formas e gêneros textuais 

fundados na realidade sonora nos mais variados contextos de uso”. Verifica-se, 

então, ter a oralidade características que podem ser observadas em diversas 

produções textuais, não somente por meio de enunciados falados. 

Para Hilgert (2007: 69) 

Oralidade e escrituralidade são modos de ser dos textos que independem 
do fato de estes serem falados ou escritos, no sentido medial de fônicos ou 
gráficos. Ambas,a oralidade e a escrituralidade, podem, então, caracterizar 
tanto textos medialmentefalados quanto medialmente escritos. 

 

 Mais adiante o autor afirma: 

Do ponto de vista conceptual, eles se distinguem por serem mais ou menos 
falados ou mais ou menos escritos, isto é, a sua classificação é escalar. 
Isso implica que eles se distribuem num continuumque vai de um pólo 
constituído de um gênero marcado pela máxima oralidade – que seria a 
oralidade prototípica - ao outro pólo em que se situa um gênero 
caracterizado pela mínima oralidade ou pela ausência de qualquer traço 
dela. O gênero deste último pólo seria então marcado pela máxima 
escrituralidade, isto é, pela escrituralidade prototípica.  

 Entendemos por medial o meio no qual a produção linguística é expressa e 

por conceptual a maneira pela qual a produção se apresenta, isto é, as 

características do texto. 

Assim, verifica-se que um texto pode ser produzido por meio da fala e 

caracterizar-se por marcas da escrituralidade e vice-versa. Um texto pode ser 

produzido por meio da escrita e apresentar marcas próprias da oralidade. 

Para tanto, existem marcas que realçam essas características, que, no caso 

da manifestação da oralidade, denominamos de traços da fala.  

Nesse sentido, vale ressaltar que os traços de fala encontrados em textos 

escritos são simulacros do texto falado, isso porque no contexto em que ocorrem, 
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eles imitam a fala. Ou seja, ao contrário do que acontece na manifestação linguística 

nas interações face a face, na produção do texto escrito o produtor e o receptor não 

estão em relação de interação simultânea, o que significa dizer que a produção do 

texto escrito e a sua recepção acontecem em espaços e tempos diferentes.  

Para compreendermos o grau de oralidade – em sentido conceptual - que 

caracteriza cada gênero de texto é importante verificarmos a presença de traços 

orais nas produções textuais. Para tanto, utilizaremos o gráfico de contínuo de 

gêneros textuais8 apresentado por Marcuschi (2001). Por meio dele perceberemos 

que a manifestação da oralidade em textos escritos se distribui num continuum, que 

vai de um polo a outro, ou seja, os diferentes gêneros de textos se distribuem ao 

longo de uma linha que vai do polo dos prototipicamente marcados pela oralidade ao 

polo do gênero em que a oralidade está inteiramente ausente. A partir da escala 

apresentada pelo autor, será possível constatar esse continnum de distribuição de 

gêneros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MARCUSCHI, 2001:40) 

 

                                                 

 
8
 Gêneros textuais são realizações linguísticas concretas, definidas por propriedades sócio-

comunicativas; são considerados fenômenos históricos, vinculados à vida cultural e social, e 
contribuem para a organização das atividades de nosso cotidiano. (MARCUSCHI, 2002) 
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Ao tomarmos como base a escala acima, percebemos que um bilhete 

produzido para deixar um recado terá grande probabilidade de caracterizar-se 

principalmente por marcas da oralidade, mesmo tendo como meio a escrita. Da 

mesma maneira, um discurso oficial, mesmo expresso oralmente, estará mais 

próximo de um texto escrito. 

Trabalharemos nas próximas páginas alguns exemplos de textos que tenham 

como suporte a mídia escrita, mas que apresentem características da oralidade. 

 

2.1 Marcas de oralidade em cartas pessoais 

A carta pessoal é um gênero textual utilizado quando um interlocutor 

(reconhecido como remetente) deseja entrar em contato com um amigo, um familiar, 

um conhecido, enfim, com outro interlocutor (chamado destinatário). Apesar de não 

apresentar um modelo rígido, é possível destacar algumas características desse 

gênero textual, como: comunicação geralmente breve e pessoal; assunto livre; 

estrutura composta de local e data, vocativo (o qual pode conter apenas o nome do 

destinatário, o apelido ou palavras de cortesia), corpo do texto e assinatura. 

Quanto àlinguagem da carta pessoal, pode-se afirmar que há uma variação 

de acordo com ograu de intimidade entre as pessoas que se correspondem, 

podendo ser menos ou mais formal, coloquial ou menos coloquial e, eventualmente, 

incluir gírias.  

Abaixo observaremos dois exemplos: 

 

2.1.1 – Carta do cartunista Henfil para mãe 

Para exemplificarmos esse gênero textual, analisaremos baseado em estudo 

de Manuela Oliveira de Jesus (2010), uma carta de Henrique de Souza Filho, 

conhecido como Henfil, à mãe. O texto data de 28 de junho de 1974 e objetiva, 

principalmente, enviar informações sobre o irmão Bentinho que se encontrava no 

Canadá, após terem sido exilado no Chile e este país sofrer um golpe militar.  A 

carta faz parte do livro “Cartas da mãe” 
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Mãe,  

Betinho e Maria estão mais tranqüilos agora, mais a situação não se resolveu. É o  

círculo do escorpião: no dia em que eles tiverem emprego, dão um visto de permanência; sem o visto, 

não se consegue emprego... Estão tratandodeles, não como exilados a perigo, mascomo imigrantes 

comuns que saíram dos seus países pra fuleirar. Ah, Canadá...  

Mas, depois de um tempo hospedados num convento depadres, depois de morar na casa de uma 

canadense, vão alugar uma casa. A Universidade de York, em Toronto, aceitouele defender uma tese 

de doutorado, e aí eles podem morar num apartamento da universidade.  

É muito difícil a York aceitar teses de doutorado, tem centenas na fila, mas ele entrou de cara.  

Sei que a senhora é desconfiada e ta sempre achando que a gente esconde ruim. Até pensei em 

gravar a voz deles numa mensagem pra família, provando que estão vivos e bem.  

Mas, dona Maria, a senhora fala que ele tem as marcas do sofrimento. Tinha! Nas  

primeiras fotos ele ainda estava muito tenso, mas agora está realmente se movendo sem medo e até 

deixou crescer a barba, visando ficar mais bem-aparentado. Vejas as fotos.  

E não comece também a se preocupar comigo. To lançando minhas redes por aqui e encontrando 

gente que vai ajudar seu filho no futuro. Sossega.  

Também estamos doidos pra ver a senhora. Vamos esperar conseguir ganhar algum, eaí a senhora 

vem rezando pela Varig até aqui e daqui vai lá e vê o mano.  

Guentaí. 

 

Iniciemos nossas considerações observando a questão do espaço entre 

narrador e narratário no momento da produção do texto.Quanto a essa questão, 

observa-se claramente que os interlocutores do texto aqui estudado - Henfil e a mãe 

- não se encontram em presença de um contexto situacional, isto é, estão distantes 

em tempo e espaço e, por se tratar de uma carta, produção tipicamente escrita, não 

há uma característica típica das produções faladas que é a interação face a face. No 

entanto, apesar destas especificidades quanto à questão do tempo de produção 

típicos de textos como o estudado, observa-se que, uma característica essencial da 

escrita, o distanciamento dos interlocutores não se verifica na carta pessoal de 

Henfil à sua mãe. Para tanto, vejamos o trecho a seguir: “Também estamos doidos 

pra ver a senhora”. Nesse fragmento, ao utilizar a expressão “estamos doidos” e 

assim fazer uso do verbo em primeira pessoa no tempo presente, o autor demonstra 

visivelmente a proximidade dele com a interlocutora, mesmo que esta não seja 

física. Ao fazer uso deste recurso, o autor cria um cenário de proximidade como as 

que ocorrem nas interações face a face.  
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 Podemos, ainda, observar outros recursos utilizados pelo autor, 

característicos das produções faladas, tais como: 

a) O envolvimento entre os interlocutores pode ser observado por meio do 

uso de verbo ou expressões imperativos como “E não comece também a 

se preocupar comigo” ou “(...) vai lá e vê o mano”; há também o uso de 

expressões de tratamento típicas das conversações “Mas, Dona Maria”. 

Esses recursos corroboram com a ideia de proximidade entre os 

interlocutores, típicos das interações face a face e da relação tempo e 

espaço das conversas faladas. 

b) A interrupções do pensamento pode também ser observada. Vale ressaltar 

que essa interrupção não compromete o entendimento do texto, é o caso 

“Ah! Canadá...” Para expressar o recurso da interrupção o autor faz uso de 

reticências. 

c) As repetições de palavras, normalmente atribuídas à oralidade, foram 

outro ponto percebido na carta de Henfil, no entanto, essas repetições não 

se fizeram constantes, o que demonstra o aspecto de planejamento da 

escrita. Vejamos o exemplo postado na linha 06: “Mas, depois de um 

tempo hospedados num convento de padres, depois de morar na casa de 

uma canadense, vão alugar uma casa”. 

d) Tipicamente das produções faladas, os chavões e as frases feitas são 

observadas em grande número nessa produção escrita, vejamos: “É o 

círculo do escorpião(...)”;“(...) ele tem as marcas do sofrimento”. 

e) Observa-se também o uso frequente de termos e expressões do cotidiano, 

como: “fuleirar”; “(...) a gente esconde o ruim”; “Também estamos doidos 

pra ver a senhora”;“mas ele entrou de cara”; “Tô lançando minhas redes 

por aqui”; “Vamos esperar conseguir ganhar algum”. 

f) As reduções de palavras, típicas da oralidade, também se fazem bastante 

presentes no texto estudado: “saíram dos seus países pra fuleirar”; “(...) e 

tá se achando”; “(...) numa mensagem pra família”; “Tô lançando (...)”; “(...) 

pra ver a senhora”. 
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2.1.2 – Carta do escritor Graciliano Ramos à amada Heloísa Medeiros  

Neste segundo exemplo, observaremos uma carta do escritor Graciliano 

Ramos, encaminhada à Heloísa Medeiros, com quem, posteriormente a essa 

correspondência, casou-se. A correspondência foi publicada em 1980, no livro 

“Cartas”.  

Heloísa, 

Chegaram-me as duas linhas e meia que me escreveste. Pareceram-me feitas por uma senhora 

muito séria, muito séria! muito antiga, muito devota, dessas que deitam água benta na tinta. 

Tanta gravidade, tanta medida, só vejo em documentos oficiais. Até sinto desejo de começar esta 

carta assim: "Exma.Sra.: tenho a honra de comunicar a V. Exa., etc". 

Onze palavras! Imagino o que um indivíduo experimenta ao receber onze palavras frias da criatura 

que lhe tira o sono? Não imaginas. E sabes o que vem a ser isto de passar horas acordado, 

sonhando coisas absurdas? Não sabe. Pois eu te conto. 

Sento-me à banca, levado por um velho hábito, olho com rancor uma folha de papel, que teima em 

tornar-se branca, penso que o Natal é uma festa deliciosa. Os bazares, a delegacia de polícia, a 

procissão de Nossa Senhora do Amparo... E depois o jogo dos disparates, excelente jogo. "Iaiá caiu 

no poço". Ora o poço! Quem caiu no poço fui eu. 

Principio uma carta que devia ter escrito há três meses, não posso concluí-la. Fumo cigarros sem 

contar, olhando um livro aberto, que não leio. Dançam na minha cabeça uma chusma de idéias 

desencontradas. Entre elas, tenaz, surge a lembrança de uma criaturinha a quem eu disse aqui em 

casa, depois da prisão do vigário, nem sei que tolices. 

Apaga-se a luz, deito-me. O sono anda longe. Que vieste fazer em Palmeira? Por que não te deixaste 

ficar onde estavas? 

Não consigo dormir. O nordeste, lá fora, varre os telhados. Na escuridão vejo distintamente essa 

mancha que tens no olho direito e penso em certa conversa de cinco minutos, à janela do reverendo. 

Por que me falaste daquela forma? Desejei que o teto caísse e nos matasse a todos. 

Andei criando fantasmas. Vi dentro de mim outra muito diferente da que encontrei naquele dia. 

Por que me quisestes? Deram-te conselhos? Por que apareceste mudada em vinte e quatro horas? 

Eu te procurei porque endoideci por tua causa quando te vi pela primeira vez. 

É necessário que isto acabe logo. Tenho raiva de ti, meu amor. 

Fui visitar o Padre Macedo. 

Falou-me de ti, mas o que me disse foi vago, confuso, diante de dez pessoas. É triste que, para ter 

notícias tuas, minha filha, eu as ouça em público. Foram minhas irmãs que me disseram o dia do teu 

aniversário e me deram teu endereço. 

Tinha razão quando afirmaste que entre nós não havia nada. Muito me fazes sofrer. 

É preciso que tenhas confiança em mim, que me escrevas cartas extensas, que me abras largamente 

as portas de tua alma. 

Beijo-te as mãos, meu amor. 

Recomendo-me aos teus, com especialidade a dona Lili, que vai ser minha sogra, diz ela. Acho-a boa 

demais para sogra. 

Amo-te muito. Espero que ainda venhas a gostar de mim um pouco. Teu Graciliano. 

Palmeira, 16 de janeiro de 1928.  

 

Como dissemos no exemplo anterior, espera-se da carta, por se tratar de um 

texto tipicamente escrito, uma relação de distanciamento, visto que o tempo de 

produção entre aquele que produz e aquele que recebe a produção é diferente. 

Entretanto, o autor da carta à Heloísa faz uso de recursos para criar em sua 
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produção o estreitamento entre os dois interlocutores e, para isso, simula, muitas 

vezes, as interações face a face, isto é, insere à sua produção marcas de oralidade.  

É o caso do uso de perguntas retóricas como: “Imagino o que um indivíduo 

experimenta ao receber onze palavras frias da criatura que lhe tira o sono?”; “E 

sabes o que vem a ser isto de passar horas acordado, sonhando coisas absurdas?”; 

“Que vieste fazer em Palmeira? Por que não te deixaste ficar onde estavas?”. 

Observa-se que ao utilizar desse recurso, o autor interpela o tu e cria uma 

aproximação entre os interlocutores. 

 Há, ainda, outras simulações de oralidade expressas no texto que serão 

exemplificadas abaixo: 

a) O envolvimento entre os interlocutores pode ser observado por meio do 

uso de expressões imperativas como “tenhas confiança em mim”; “me 

escrevas cartas extensas”; “abras largamente as portas de tua alma”. 

b) Observamos também a presença de repetições de palavras, normalmente 

atribuídas à oralidade: “Pareceram-me feitas por uma senhora „muito‟ 

séria, muito séria! Muito antiga, muito devota (...)” 

c) Tipicamente das produções faladas, observamos no texto estudado os 

chavões e as frases feitas, vejamos: “(...) abrir a janela da alma”; “O sono 

anda longe”; “Dançam na minha cabeça uma chusma de idéias (...)”. 

d) Há também o uso de palavras em sentido figurado, como na frase “ „Iaiá 

caiu no poço‟. Ora o poço! Quem caiu no poço fui eu.”, neste conjunto de 

orações encontramos o uso da palavra “poço”, primeiro como espaço 

físico e, posteriormente, como comparação ao sentimento do autor 

perante a situação em que ele se encontra. 

e) O uso de palavras no diminutivo, tipicamente utilizado por crianças ou por 

enamorados, também pode ser observado no texto, que traz a palavra 

“criaturinha”, quando o autor se refere à pessoa amada. 

Quanto à sintaxe do texto, verificamos um número bastante expressivos de 

parágrafos, muitos deles representados por orações absolutas, ou por períodos 
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simples ou, ainda, quando subordinadas por subordinação substantivas, estruturas 

típicas das conversas: “Chegaram-me as duas linhas e meia que me 

escreveste.”;“Que vieste fazer em Palmeira?”; “Não consigo dormir. O nordeste, lá 

fora, varre os telhados”. 

 

2.2 Marcas de oralidade em texto publicitário – slogans 

Os slogans caracterizam-se por textos curtos que visam a uma identificação 

rápida da empresa ou produto pelo consumidor e são de fácil memorização. 

Vejamos alguns exemplos:  

 “Viva bem, viva becel” (Margarina Becel) 

"Um caso de amor com o Brasil" / "Um caso de amor com você" (emissora de 

Televisão Globo) 

Nos exemplos, acima é possível verificar o uso de repetições. No primeiro caso, há a 

repetição da palavra “viva”;no segundo, de toda expressão “um caso de amor com”. 

Já nos slogans- “Saia da rotina, ligue 23" (Intelig Telecom); "Diga sim à 

Embratel." (Embratel). Verifica-se o uso dos verbos sair e dizer na forma imperativa 

Saia e Diga, respectivamente, que, como dissemos anteriormente, simula uma 

relação de proximidade de tempo e espaço entre o produtor e o leitor do texto, 

relação essa típica das conversas faladas, isto é, da interação do aqui-agora. 

Dessa maneira, é possível observarmos que muitas marcas da oralidade 

podem ser simuladas em textos escritos, produzindo nele efeitos das interações face 

a face, o que produz no texto, entre outros aspectos, uma aproximação entre 

produtor e leitor, típico das produções faladas. Entretanto, devemos enfatizar que 

algumas marcas da oralidade não são encontradas nesses exemplos, como é o 

caso das correções. Isto porque, por se tratar de um texto escrito, é possível 

apagarmos as marcas de correções antes de sua publicação, ou seja, o produtor 

pode, devido ao fato de os textos serem elaborados em um tempo diferente do 

tempo em que o leitor irá lê-lo, e, por isso, apagá-las antes de sua publicação.  
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3. Fundamentos da teoria da enunciação 

 Para iniciarmos nossas considerações a respeito da marcas de oralidade nos 

editoriais do jornal Agora São Paulo, é preciso primeiramente compreender as 

relações existentes entre aquele que produz um texto e aquele que interage com a 

produção. Para tanto, este trabalho estará baseado na perspectiva da linguística da 

enunciação. 

De acordo com essa teoria, o enunciado é o produto da enunciação, isto 

significa dizer que ele passa a existir a partir do momento em que o sujeito se 

mobiliza para transformar suas ideias em discurso por meio da linguagem. 

Para sua produção, são necessários alguns elementos. O primeiro é o 

enunciador, aqui chamado de eu, e o segundo, o enunciatário – aquele para o qual o 

produto é destinado - constituído pelo tu. 

Ao produzir um texto, seja ele oral ou escrito, o enunciador interage com o 

enunciatário. O ato dessa produção denomina-se enunciação. 

Assim, percebemos que a enunciação é o ato de interação entre os sujeitos 

(enunciador e enunciatário) que se utilizam da linguagem para transformar suas 

ideias em discurso. 

Sobre o enunciador e o enunciatário, é importante observamos algumas 

considerações de Luiz Tatit (2006, p. 205): 

O conceito de enunciador deve ser tomado como uma categoria abstrata, 
cujo preenchimento, numa manifestação específica, faz emergir o que 
conhecemos como autor, falante, artista, poeta, etc.; a noção de 
enunciatário, igualmente define-se como categoria por meio da qual se 
manifestam leitores e fruidores de maneira geral.  

Destaca-se neste momento a relação que se cria entre o produtor do texto – o 

enunciador - e o fruidor do texto – o enunciatário -, pois um só existe em função do 

outro, ou seja, o eu (enunciador) só se constitui em relação ao tu (enunciatário) e 

vice-versa. Observa-se, então, que essa relação de constituição mútua é a condição 

primeira para a produção do diálogo. 

O enunciado é sempre organizado em relação a um tempo e a um espaço e 

este é o tempo e o espaço do eu, isto é, daquele que o produz. Ora, no momento de 
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qualquer produção, o tempo é sempre o presente – o agora – e o espaço é o aqui. 

Portanto, as relações espaciais e temporais do enunciado organizam-se a partir do 

aqui e do agora, ou seja, do ato da enunciação. 

Vale ressaltar que não se pode ter uma visão simplista da relação eu/ tu 

(enunciador/ enunciatário), pois ela vai além da relação produzir/ receber 

informação. A ela agrega-se o fato de todo eu ao produzir um enunciado tem um tu, 

mesmo que esse não esteja presente no momento da produção, a ser destinado seu 

texto. Ou seja, o enunciador ao fazer suas escolhas, sejam os temas, o formato do 

texto, a linguagem aplicada, já tem em mente o enunciatário e faz suas escolhas 

linguístico-discursivas em função dele. Assim, segundo Barros (2003), o enunciatário 

é chamado de “co-enunciador”, pois ele influencia diretamente na produção dos 

sentidos do enunciado.   

É importante destacarmos que em nosso objeto de estudo essa relação de 

co-enunciador é bastante importante, pois ela determina as características do jornal, 

uma vez que o leitor é responsável pela escolha da linguagem a ser utilizada para 

aquela produção. Para tanto, tomemos como exemplo dois editoriais, um do jornal 

Folha de S.Paulo e outro do jornal Agora São Paulo. 

Exemplo 1: Editorial do Jornal Folha de S.Paulo – publicado em 17/ 05/ 2011 

Cidade em crise 
Índices de desaprovação de Kassab evidenciam o esgotamento de medidas cosméticas para 

superar o caos urbano em SP 
A queda nos índices de aprovação da prefeitura paulistana, registrada na última pesquisa do 

Datafolha, só constituirá surpresa para quem não tenha tido notícia da situação de virtual colapso 
experimentada pela cidade durante os últimos meses. 

Se as mortes, acidentes e prejuízos causados pelas chuvas acima da média deste verão 
trouxeram, de forma acentuada, a sensação de que a vida em São Paulo vai-se tornando próxima do 
inviável, não cabe atribuir apenas a fatores meteorológicos o desprestígio de Gilberto Kassab. 

Do ponto de vista político, a questão é saber até que ponto as ações da prefeitura foram 
capazes de refletir a percepção, sem dúvida generalizada, de que a crise das condições de vida na 
cidade mudou de patamar. 

Kassab não apenas demorou para verificar, in loco, o quadro de absurdos que se 
desenrolava no Jardim Pantanal. 

Ficou exposta, no noticiário daqueles dias, a omissão da prefeitura em tarefas básicas como 
a conservação dos piscinões e a coleta de lixo -resultado, em parte, dos cortes orçamentários que se 
houve por bem fazer face às incertezas da crise econômica de 2009. Cortes que, vale lembrar, não 
atingiram a verba publicitária de Kassab: esta teve um aumento de 134% naquele ano, com relação 
ao ano anterior. 

Ficou exposta, ademais, a dificuldade do prefeito de apresentar uma resposta política, no 
melhor sentido do termo, ao acúmulo de problemas de longo prazo que afetam a cidade, além dos 
alagamentos costumeiros. 
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O aquecimento global e o aquecimento da economia impõem, a uma metrópole saturada, a 
necessidade de redefinir suas formas de organização -uma tarefa que não é, por certo, para uma 
única administração, mas que precisa ser iniciada. 

Nada mais sintomático do que o fato de uma das grandes fontes de popularidade do prefeito -
o programa "Cidade Limpa"- ter incidido com sucesso numa área em que, agora, ressaltam as 
deficiências de sua administração. 

Do fechamento de albergues para mendigos às imagens de bairros submersos na sujeira, a 
paisagem paulistana conheceu deterioração marcante, evidenciando o esgotamento da cosmética 
urbana que dera a Kassab parte importante dos 61% de aprovação registrados em outubro de 2008. 
Caíram a 34% na última pesquisa -proporção idêntica à dos que consideram ruim e péssima sua 
gestão. 

Oscilações bruscas na popularidade dos prefeitos paulistanos são comuns. Marta Suplicy 
chegou a ter 45% de "ruim" e "péssimo", em março de 2003, passando a apenas 17% de avaliação 
negativa em outubro de 2004. Aumentos de impostos (e a taxa do lixo, no caso de Marta) e de tarifas 
de ônibus contribuem, tanto quanto os índices pluviométricos, para tais variações. 

A queda de Kassab, todavia, segue um padrão praticamente constante nos últimos dois anos 
-e é a vida na cidade que parece condenada, em muitos aspectos, a permanecer ruim e péssima, na 
ausência de quem se disponha a encarar, com a profundidade necessária, o desafio de liderar seu 
processo de mudança. 

 

Exemplo 2:Editorial do Jornal Agora São Paulo – publicado em 17/ 05/ 2011 

São Paulo esburacada 
Andar de carro, moto ou ônibus pelas ruas de São Paulo é uma verdadeira corrida de 

obstáculos.  
Quando os engarrafamentos dão um respiro, não faltam os buracos para atrapalhar. Os 

motoristas e os passageiros saem do passo de tartaruga para entrar na marcha do cabrito, de tanto 
que os veículos pulam.  

O serviço da prefeitura para tentar diminuir o problema dos buracos tem vários furos, como o 
Agora mostrou ontem.  

O prazo prometido pela prefeitura para tapar buracos é de oito dias depois do pedido. Mas, 
de 26 crateras apontadas pelo jornal, 18 não haviam sido resolvidas nesse intervalo. No espaço de 
um mês, ainda restavam seis buracos abertos.  

Pior ainda é o desperdício de tempo e dinheiro. Mesmo quando a equipe da prefeitura foi ao 
local, outros buracos bem próximos foram deixados como estavam, atrapalhando os motoristas, 
torturando quem anda de ônibus e estragando os carros. Deviam resolver tudo de uma tacada só.  

O problema dos buracos é só um dos aspectos mais visíveis do descaso com a cidade, que 
parece abandonada em muitas áreas.  

Dia sim, outro também, o prefeito Gilberto Kassab aparece para falar de seu novo partido. A 
impressão que fica é que a política toma muito mais do seu tempo do que a tarefa de cuidar da 
cidade, para a qual foi eleito com os votos de milhões de paulistanos.  

Se continuar nessa toada, sua próxima candidatura vai acabar bem parecida com uma volta 
sobre rodas pelas ruas de São Paulo: sujeita a solavancos, com grandes chances de cair num 
buraco.  

 

Os dois textos abordam o mesmo tema: os problemas da Cidade de São 

Paulo e a queda de popularidade do prefeito da maior cidade brasileira. Porém, no 

primeiro exemplo, é visível o uso de uma linguagem mais elaborada com um texto 

que preza a formalidade e a objetividade como: “(...) Kassab não apenas demorou 

para verificar, in loco (...); Nada mais sintomático do que o fato de uma das grandes 

fontes de popularidade do prefeito (...)”; Oscilações bruscas na popularidade dos 
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prefeitos paulistanos são comuns.” Isso acontece porque o leitor desse jornal é mais 

elitizado, no sentido de ser habituado a leituras de textos mais complexos e 

interessado em temas que vão além das preocupações cotidianas. Ao contrário, no 

segundo exemplo, no editorial do Jornal Agora São Paulo, encontramos o uso de 

expressões coloquiais como: “Quando os engarrafamentos dão um respiro (...); Os 

motoristas e os passageiros saem do passo de tartaruga para entrar na marcha do 

cabrito, de tanto que os veículos pulam”. Essa diferença de linguagem pode ser 

atribuída às características dos leitores de cada um desses veículos de 

comunicação. O Jornal Agora São Paulo, por se destinar a um público não 

acostumado a textos complexos e cujo interesse predominante são os problemas do 

cotidiano, elabora um texto mais simples, com um léxico e uma sintaxe comuns nas 

conversas cotidianas. Cria-se, por isso, um texto em que são recorrentes expressões 

usadas nas interações do dia a dia, marcadas pela informalidade e pela 

subjetividade.  

Fizemos essas breves considerações somente para afirmar que os textos são 

produzidos em função de seus leitores. No entanto, para podermos mostrar como a 

enunciação pode iluminar o estudo da oralidade em textos escritos, precisamos 

definir ainda outras categorias. 

Já dissemos que em qualquer manifestação discursiva, ocorra ela por meio 

de uma conversa ou um por um texto escrito, revela-se uma interação entre um eu e 

um tu. Esse eu e esse tu se manifestam na produção discursiva em diferentes 

instâncias. Fiorin (2005: 163-164) distingue três instâncias da enunciação formadas 

pelas relações enunciador-enunciatário; narrador-narratário e interlocutor-

interlocutário. 

A primeira instância é a da própria enunciação, isto é, a instância do 

enunciador (eu) que enuncia aqui e agora para um enunciatário (tu). Em relação ao 

texto que se lê, isto é, em relação ao produto da enunciação, essa instância é 

sempre pressuposta, ou seja, para que se possa ler um texto ou analisá-lo, a 

enunciação já precisa ter ocorrido. 

Em outras palavras, todo enunciado pressupõe uma enunciação, visto que a 

enunciação é o momento da produção de um discurso e o enunciado o produto 



44 

 

realizado. Se considerarmos que o enunciador é o produtor do enunciado e o 

enunciatário é seu destinatário, perceberemos que essas categorias – enunciador e 

enunciatário - existem apenas no momento da enunciação.  

A segunda instância é a relação narrador-narratário. Essa relação se revela 

no próprio enunciado. O narrador (eu) é constituído no texto como o porta-voz do 

enunciador e o narratário (tu) representa no texto o enunciatário. Portanto, o 

narrador e o narratário são projeções do enunciador e do enunciatário no texto.  

O enunciador tem duas formas básicas de se constituir como narrador no 

texto. Ele pode projetar-se em primeira pessoa ou em terceira pessoa. No primeiro 

caso, ele reproduz no texto uma simulação do ato da enunciação, já que este 

sempre é o ato doeu que enuncia aqui e agora. Textos desse tipo são considerados 

enunciação enunciada, e, por isso, produzem no leitor a ilusão de que a enunciação 

está ocorrendo no ato da leitura.  

O narratário nesse tipo de texto pode ser explícito ou implícito. Ele será 

explicito, quando vem identificado no texto por algum nome ou pronome, isto é, 

quando o leitor é concretamente interpelado no texto. Quando não há uma 

interpelação direta do narratário, ele fica implícito. É mais comum que os textos 

tragam o narratário implícito, especialmente os textos jornalísticos. Nos dois textos 

que apresentamos acima, o narratário é o leitor implícito, que, em nenhum momento, 

é diretamente interpelado pelo narrador. Nos textos publicitários a sua 

presença,quase sempre explícita. Quando a Caixa diz “Vem pra Caixa você 

também!”, esse você é o narratário inscrito no texto, fato que, como veremos 

adiante, vai produzir um efeito de diálogo e de realidade. 

A outra forma de o enunciador constituir o narrador no texto é por meio do 

apagamento das marcas da enunciação. Nesse caso, tem-se um discurso em 

terceira pessoa, que dá a impressão de que o texto fala por si mesmo. É esse o 

procedimento de enunciação usado, em princípio, pelos textos jornalísticos, 

especialmente os editoriais, conforme já comentamos na introdução deste trabalho. 

Essa estratégia de o narrador se apresentar uma terceira pessoa produz, 

evidentemente, efeitos de sentido no texto. Se os textos em primeira pessoa 

produziam efeitos de subjetividade, de pessoalidade, de informalidade, de 
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cumplicidade, enfim, de proximidade entre enunciador, enunciatário e o tema da 

enunciação, os textos em terceira pessoa criam um narrador que assume o caráter 

de um observador dos fatos e os relata de forma objetiva ao narratário. 

A terceira instância caracteriza-se pelo fato de o narrador dar voz a um 

personagem dentro do enunciado, que se manifesta então em discursos direto. O 

personagem a quem o narrador dá a voz é o interlocutor (eu), cujo destinatário será 

o interlocutário (t). Esse recurso é bastante usado em textos jornalísticos, pois 

oferece maior credibilidade ao leitor, dando a impressão de que a fala do interlocutor 

corresponde exatamente ao que ele disse. Por meio da fala do outro, tenta-se 

convencer o leitor do que se diz.  

Para compreendermos essas instâncias, vejamos um exemplo publicado no 

Jornal Agora São Paulo, no dia 14/06/11: 

Santo Antônio reúne 100 mil no Pari 
Marcelle Souza 
do Agora  
A festa de Santo Antônio reuniu ontem mais de 100 mil pessoas na paróquia que leva o seu 

nome no Pari (região central). Foram vendidas mais de cinco toneladas do bolo que, segundo 
devotos, pode atrair um casamento.  

"Estou solteira e vim comer o bolo para ver se consigo um namorado", diz a gerente de 
recursos humanos Amanda Marques, 28 anos, que estava com as amigas Carolina Massarente, 32, e 
Patrícia Silva, 35.  

A auxiliar administrativa Érika Metelmann, 33 anos, atribui o noivado ao poder do santo. "No 
ano passado comi o bolo e, logo depois, fiquei noiva. Vou me casar em 2012", diz.  

 

As três instâncias podem ser verificadas a partir desse texto. A primeira, a 

relação enunciador-enunciatário, está pressuposta, pois o texto em análise só existe, 

porque foi anteriormente enunciado.  Na segunda instância, a relação narrador-

narratário, o narrador se apresenta em terceira pessoa, e o narratário é o leitor 

implícito, como é comum nos textos jornalísticos. A terceira instância, a relação 

interlocutor-interlocutário, manifesta-se no momento em que o narrador cede a 

palavra ao interlocutor. Há duas ocorrências no texto em que isso acontece. Dois 

interlocutores apresentam-se em primeira pessoa, por meio do uso do discurso 

direto. O primeiro, Amanda Marques, afirma: "Estou solteira e vim comer o bolo para 

ver se consigo um namorado”. Mais adiante, temos a presença do segundo 

interlocutor, Érika Metelmann, que diz: "No ano passado comi o bolo e, logo depois, 

fiquei noiva. Vou me casar em 2012.” Verifica-se, então, que o narrador ao dar a voz 
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aos interlocutores na terceira instância pretende criar o efeito de maior credibilidade 

do que o jornal diz ao leitor. 

Cabe ainda acrescentar que os textos em que o narrador se manifesta em 

primeira pessoa são chamados textos enunciativos, e os caracterizados pela terceira 

levam o nome de textos enuncivos. Explicando melhor, quando o enunciador projeta 

no enunciado as marcas do aqui e agora da enunciação ele produz um texto 

enunciativo. E, quando apaga essas marcas, o texto produzido é o enuncivo. Essa 

distinção é importante para a nossa pesquisa, pois veremos que os textos marcados 

pela oralidade são predominantemente os enunciativos, ou seja, nos quais o 

enunciador projetou as marcas da enunciação. 

O ato de o enunciador fazer suas escolhas e projetá-las no enunciado como 

estratégias de persuasão leva o nome de debreagem ou desembreagem. Segundo 

Barros (2003: 204), “a desembreagem pode ser enunciativa quando o efeito é de 

proximidade da enunciação, graças ao uso da primeira pessoa eu, do tempo 

presente do agora e do espaço do aqui”. E será enunciva“ quando se produz o efeito 

de distanciamento da enunciação, com o emprego da terceira pessoa ele, do tempo 

do então e do espaço do lá”. 

Muitas vezes o enunciador pode se valer de recursos astuciosos por meio dos 

quais ele esconde a verdadeira debreagem da pessoa, do tempo ou do espaço. 

Quando ele substitui uma pessoa por outra, ou um tempo por outro, ou um espaço 

por outro diz que ocorre uma embreagem. Quando, por exemplo, a professora se 

dirige às crianças pedindo-lhes que lavem as mãos antes do lanche, ela fala: “A prô 

quer que todos vocês comam o lanche com as mãos bem limpinhas”. Quem fala, na 

verdade, é um eu, mas a professora não diz “eu quero” e sim “a prô quer”. Portanto, 

a primeira pessoa é substituída pela terceira pessoa, valorizando, dessa forma, não 

a sua pessoa, mas a sua autoridade institucional. Muitas vezes, como veremos, a 

embreagem é um recurso para imprimir oralidade ao texto escrito. 

Concluindo essas considerações, cabe destacar que qualquer marca de 

oralidade no texto pode ser explicada com base nos fundamentos da enunciação. 

Em princípio, os textos marcados pela oralidade são textos enunciativos, ou seja, os 

seus traços decorrem de procedimentos de debreagens enunciativas. O eu que se 
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instala no texto institui automaticamente o tu. Dessa forma, insta-se nos textos a 

relação básica dos diálogos, isto é, uma interação entre um eu e um tu. Dessa 

relação básica, decorrem todas as demais características do texto como, por 

exemplo, o léxico e a sintaxe. 
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4. O Editorial como gênero textual 

Antes de iniciarmos nossas considerações sobre o gênero editorial, é 

importante fazermos uma breve análise sobre os tipos de imprensa que 

encontramos no Brasil, mais precisamente sobre os veículos de comunicação 

considerados populares em detrimento aos considerados referências ou tradicionais. 

Nos últimos vinte anos, os jornais populares tornaram-se um fenômeno no 

mercado editorial brasileiro, acompanhando uma tendência mundial de jornais 

compactos. Com valores mais baixos, linguagem mais simples e publicidade para 

um público de baixa renda; esses periódicos conquistaram novos adeptos, muitos 

dos quais não tinham o hábito de leitura de publicações diárias.  

É importante ressaltarmos que, os jornais considerados populares, não 

devem ser confundidos com a linha editorial essencialmente sensacionalista, visto 

que sofreram um gradativo reposicionamento e, atualmente, ao invés de tratarem 

principalmente de casos policiais e feitos extraordinários, eles assumem o papel de 

informar o leitor sobre questões muito mais voltadas ao cotidiano, tais como saúde, 

transporte, educação, além de temas relacionados a entretenimento, esportes e 

celebridades.  

Por outro lado, encontramos os jornais de referências ou tradicionais, 

normalmente ligados a conglomerados de comunicação e pioneiros no mercado 

editorial brasileiro. Neste último sentido, destaca-se o primeiro jornal publicado no 

Brasil, em 1808, na capital do país, à época, a chamada Gazeta do Rio do Janeiro. 

Voltado para a corte portuguesa, instalada no Brasil. O jornal tinha como principais 

assuntos questões vinculadas ao governo e à política internacional, com destaque 

aos conflitos napoleônicos na Europa.  

Verifica-se, então, que esse modelo de jornal tem como público, desde sua 

formação, a elite brasileira, isto é, eles continuam até os dias de hoje a servir como 

fonte de informação a uma parcela minoritária da população, predominantemente as 

classes A e B,que valorizam credibilidade, buscam profundidade na notícia, temas 

de maior abrangência, assim como a formação de opinião. 
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Dessa maneira, é possível observar que os jornais a serem estudados em 

nosso corpus poderão ser divididos, conforme veremos mais adiante, entre popular, 

é o caso do veículo Agora São Paulo,e de imprensa tradicional ou de referência, em 

nosso estudo, representado pelo jornal Folha de S.Paulo. 

A partir dessas primeiras considerações sobre os tipos de imprensa, faz-se 

necessário entendermos como o gênero editorial, objeto de nossos estudos, é 

classificado. À luz das ideias de Marques de Melo (2003), o editorial é considerado 

um gênero do jornalismo opinativo, isso significa dizer que os gêneros jornalísticos 

podem ser classificados em: jornalismo informativo, dentre os quais se destacam 

textos como notas, notícias, reportagens e entrevistas ou como jornalismo opinativo; 

nesse segundo gênero textual, destacam-se o próprio editorial, artigos, resenhas,  

crônicas, colunas, ou seja, textos destinados a emitir opiniões explícitas sobre fatos. 

Vale ressaltar que não é apenas nos textos jornalísticos opinativos  que 

encontramos o ponto de vista de um veículo de comunicação, os textos  jornalísticos 

informativos mostram apenas um prisma em relação ao assunto abordado e, ao 

fazer isso, apresentam ao leitor o olhar do veículo sobre o assunto, isto é, todas as 

notícias e reportagens não são neutras; elas refletem o olhar da empresa de 

comunicação perante a realidade. Porém, é com maior propriedade e abertura, que 

os gêneros opinativos manifestam-se ideologicamente diante do leitor. 

Sobre essas ideias, destaca Rebelo (1999: 39): 

 (...) os propósitos do jornalismo são complexos. É certo que os jornalistas 

não somente narram ou descrevem eventos, mas também interpretam e 
explicam, o que pode direcionar a visão dos leitores (...) percebe-se que é 
muito difícil ter-se em uma informação, somente a visão imparcial dos fatos. 

  O gênero editorial, objeto de nossa pesquisa, expressa a opinião oficial da 

empresa de comunicação diante de fatos de maior repercussão no momento da 

publicação e, assim como todo texto jornalístico, pretende informar, relatar e 

convencer o leitor sobre questões muitas vezes polêmicas. 

Essa opinião é o reflexo da posição dessa instituição perante o governo e a 

sociedade, isto é, ratifica o olhar da instituição e não apenas uma opinião individual 

e, por esse motivo, o editorial não recebe assinatura. O Manual de Redação do 

jornal Folha de S.Paulo (2002: 64), usado por todos os veículos de comunicação da 
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empresa Folha da Manhã,  define o editorial como um gênero que “expressa a 

opinião de um jornal” e essa opinião é “expressa em editoriais não assinados, que 

são publicados na segunda página do jornal e, excepcionalmente na primeira”. O 

jornal O Estado de São Paulo, outro renomado veículo de comunicação, 

considerado um jornal de referência, apenas cita, em seu Manual de Redação e 

Estilo (1997), ser o editorial o espaço destinado à explicitação das opiniões. 

Sobre a localização desse gênero, no início da publicação, Rodrigues (2001) 

afirma que ela é um constitutivo do editorial na medida em que delimita o universo 

ao qual o veículo de comunicação se refere, ou seja, delimita a ideologia do produto 

jornalístico. 

É essencial ressaltar que todo gênero textual compõe-se por características 

textuais, dentre elas destacam-se para o editorial quatro atributos específicos: a 

impessoalidade, a topicidade, a condensalidade e a plasticidade. 

A impessoalidade pode ser expressa em um editorial de pelo menos duas 

maneiras: primeiro, pelo fato de a empresa jornalística não assinar o texto; em 

segundo, pelo uso da terceira pessoa do singular. Assim, podemos dizer, como já 

observamos no capítulo três, que o texto do gênero editorial preza-se por ser um 

texto enuncivo, isto é, um texto em que há um apagamento das marcas de 

oralidade. 

Quanto à topicidade, verifica-a pela adequação do editorial a um tema latente, 

visto que pelo editorial é possível apresentar questões ainda não sedimentadas, de 

forma a exprimir opiniões em formação.  

A condensabilidade refere-se ao foco do texto em uma ideia central, isto é, 

aborda apenas um tema/ tópico. 

Já a plasticidade, está vinculada à ideia de não conclusão do assunto; ela se 

origina da própria natureza dos fenômenos jornalísticos que se nutrem do efêmero e 

do circunstancial. 

Além das características acima, segundo Silva (1992: 100), “os editoriais 

apresentam uma estrutura textual que pode ser resumida em três momentos: a) 
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apresentação de um fato; b) construção do sentido de fato; c) conclusão (opinião 

normativa ou ensinamento)”.  

Dessa maneira, podemos observar que como todo gênero textual, o editorial 

apresenta estrutura bastante definida, entretanto, muitas vezes, apresenta 

variações, seja em relação ao seu conteúdo, seja em relação a sua linguagem ou 

sua forma. E essa alteração é um dos pontos que pretendemos verificar nos 

editoriais do jornal Agora São Paulo. 

   

4.1 O perfil dos editoriais 

Neste tópico, apresentaremos as principais características do gênero editorial, 

como localização e topicidade, contidas nos dois jornais que iremos abordar no 

decorrer de nossa pesquisa. Para isso, partiremos da apresentação dos veículos de 

comunicação no intuito de familiarizar o leitor com o corpus desta pesquisa. 

 

4.1.1. O Agora São Paulo 

            Líder de circulação no estado de são Paulo, o jornal Agora São Paulo produz 

uma tiragem diária de 91.225 exemplares; aos domingos, a tiragem aumenta para 

136.808.  

Segundo o site desse veículo de comunicação, cerca de 85% dos leitores do 

jornal moram na grande São Paulo, o que torna o cotidiano da capital paulista 

importante no momento da escolha do tópico a ser abordado nos editoriais desse 

veículo de comunicação. Para se ter uma ideia, em uma breve pesquisa, levantada 

por nós, com 302 editoriais do Jornal Agora São Paulo, com um nível de 

confiabilidade de 99,7% e um nível de erro amostral de 3%, pôde-se perceber que 

60% dos editoriais publicados entre o segundo semestre de 2010 e o primeiro 

semestre de 2011 estão vinculados a temas do cotidiano dos paulistas, dentre os 

temas abordados estão: segurança pública no estado de São Paulo, com 13%; a 

seguir, temos os problemas de limpeza e estrutura urbana da região metropolitana 

da capital, com 12%; há também outros temas como o trânsito, o transporte e a 

saúde pública dos paulistas, com cerca de 11% de abordagem cada um. Outras 
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questões também foram tópicos dos editoriais e merecem destaque, como a política 

do estado de São Paulo (9%) e o lazer dos paulistanos com 6%. 

Além disso, por ser um jornal classificado como popular, ele acaba por adotar 

uma linguagem simples com texto curtos, é o que enfatiza  a jornalista Lilia Diniz, em 

entrevista publicada no site Observatório da Imprensa: “nos jornais populares, as 

notícias são editadas de forma mais curta e atraente para o leitor”.  

 

4.1.2 A Folha de S.Paulo      

Fundado em 19 de fevereiro de 1921, é hoje considerado o maior jornal em 

circulação no país, o jornal Folha de S.Paulo apresenta uma tiragem em dias úteis 

de 294.937 e aos domingos o total de exemplares é de 343.477.  

Dentre os principais temas abordados por esse veículo de comunicação, 

estão mudanças na economia e na política, tanto nacional quanto internacional; a 

atenção a investimentos financeiros e as novas tecnologias. Seus editoriais 

apresentam, de maneira geral, informações bastante articuladas, complexas e que 

visem propiciar ao leitor uma reflexão bastante profunda sobre o tópico abordado, 

que normalmente vincula as ideias contidas no texto a outra informação de maneira 

a promover uma interdiscursividade. O jornal é bastante volumoso e apresenta 14 

cadernos, alguns publicados semanalmente e outros diariamente. São eles: Diários - 

Poder; Mundo; Ciência; Cotidiano; Esporte; Mercado e Ilustrada. Semanais: 

Turismo; Equilíbrio; Folhinha; Folhateen; Ilustríssima; The New York Times. 

Em síntese, observa-se que os jornais que farão parte de nosso corpus 

apresentam características díspares, visto que, as duas publicações possuem perfis 

diferentes tanto em relação ao público para o qual são direcionados, quanto aos 

temas abordados o que os tornam essas peças distintas, apesar de serem 

publicadas pela mesma empresa de comunicação. 
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5. Corpus, metodologia, análise e interpretação 

5.1. Corpus 
Como mencionamos no capítulo anterior, os jornais Agora São Paulo e Folha 

de S.Paulo apresentam características bastante distintas, relacionadas ao público 

para o qual são direcionadas, os temas abordados por eles, bem como a linguagem 

utilizada para a produção dos textos em cada um desses veículos. 

Dessa maneira, no intuito de verificarmos como os editoriais comportam-se 

perante o leitor, isto é, quais as características principais que esse gênero textual 

apresenta nesses veículos de comunicação, extraímos o nosso corpus dessas duas 

publicações.  

No caso de jornal Agora São Paulo, principal veículo a ser estudado por nós, 

foram extraídos editoriais publicados entre o segundo semestre de 2010 e o primeiro 

semestre de 2011. Para esta pesquisa, a escolha dos editoriais ocorreu de forma 

aleatória. Assim, poderemos evidenciar as marcas da oralidade em textos que 

tratam de qualquer assunto abordado por esse veículo de comunicação.  

Entretanto, em casos de comparação entre os editoriais do jornal Agora São 

Paulo e o jornal Folha de S.Paulo, optamos por escolher, mesmo que 

aleatoriamente, o assunto tratado no texto, ou seja, editoriais com assuntos comuns 

publicados na mesma data. A escolha por temas comuns entre esses dois veículos 

de comunicação deve-se ao fato de assim ser possível evidenciar as estratégias que 

cada jornal mantém para construir seus enunciados. Além disso, será analisado o 

tipo de relação que cada jornal mantém com seu leitor, se é mais distante e formal 

ou mais próximo e informal. 

 

5.2. Metodologia 

Analisaremos os textos do corpus à luz dos fundamentos da enunciação. 

Observaremos: 

- as categorias da enunciação - o tempo, o espaço e a pessoa. Nessa análise, 

verificaremos se essas produções textuais apresentam traços de enuncividade ou 

enunciatividade. 



54 

 

 - o léxico - procuraremos analisar o léxico usado neste gênero textual do 

jornal Agora São Paulo. Verificaremos, por exemplo, se há a presença de 

expressões de situação ou gírias, na medida em que essas formas caracterizam 

especialmente as interações conversacionais. 

- a sintaxe - observaremos as escolhas sintáticas; verificaremos como as 

frases e orações são estruturadas; se há a presença de muitas orações 

coordenadas em detrimento de orações simples; se as frases são apresentadas em 

ordem direta ou indireta. 

- formas verbais - o uso do imperativo no decorrer dos textos e até mesmo 

nos títulos desses textos também será abordado na pesquisa. O imperativo é uma 

forma específica da oralidade, pois implica uma interpelação direta do destinatário. 

- perguntas retóricas – elas constituem uma das marcas mais evidentes de 

oralidade, uma vezque criam um simulacro do diálogo no texto. 

 

5.3. Análise 

Tendo sempre em mente o objetivo desta pesquisa, focalizaremos 

nossas observações em editoriais dos jornais Agora São Paulo e, em 

alguns momentos, faremos uma comparação com os textos de mesmo 

gênero do jornal Folha de S.Paulo. 

O jornal Agora São Paulo disponibiliza um espaço pequeno para seu 

editorial, localizado na parte superior da folha A-3. Ao lado desse gênero 

textual, aparecem dois boxes, um com os dados do jornal como endereço, 

nome dos responsáveis gerais pela publicação (presidente, diretor 

editorial e editor responsável) e o outro com telefones úteis para o leitor 

(Sabesp, Eletropaulo e empresas de telefonia). Na mesma página, há uma 

matéria informativa, normalmente referenciada na capa da edição.  

O jornal Folha de S.Paulo, por sua vez, apresenta sempre dois 

editoriais no primeiro caderno, na página A-2. Na mesma página, 

encontram-se alguns artigos de opinião, geralmente assinados pelos 
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colunistas do próprio jornal. Há também na parte superior dessa página 

uma charge que, normalmente, apresenta o mesmo tema do editorial.  

Nas próximas páginas, será possível evidenciar por meio das 

análises apresentadas as principais características do gênero editorial do 

jornal Agora São Paulo. 

Para tanto, foram analisados 06 editoriais do jornal Agora São Paulo 

e mais 04 editoriais do mesmo jornal em comparação com editoriais do 

jornal Folha de S.Paulo. 

As observações de nosso corpus focalizarão particularmente os 

seguintes aspectos: 

a O cenário enunciativo projetado nos textos, especialmente 

considerando a relação narrador/narratário.  

b Simulações de alternância de turnos, por meio de perguntas 

retóricas e outros recursos.  

c Escolhas lexicais, com particular atenção a expressões 

idiomáticas (gírias, ditados populares).  

d Características sintáticas, observando particularidades nas 

estruturas frasais. 

e Recursos figurativos em geral.  

 

5.3.1 Editorial do Jornal Agora S.Paulodo dia 11 de julho de 2010 (domingo) 
 
Futebol civilizado 
A proximidade da Copa de 2014 fez o Brasil abrir os olhos para uma série de problemas do futebol no 
país. 
É preciso fazer muita coisa ainda. Uma das maiores preocupações, do torcedor e das autoridades, 
tem a ver com o conforto e com a segurança dos estádios. 
A pressa em tomar providências, no entanto, pode levar a exageros. 
Há alguns deles, mas também boas ideias, no projeto aprovado há poucos dias pelo Senado, que 
endurece o Estatuto do Torcedor. 
Entre as ideias problemáticas, destaca-se a determinação de proibir as torcidas de "entoar cânticos 
discriminatórios". 
Ou seja, os deputados e senadores de Brasília estão querendo proibir as famosas musiquinhas 
cantadas contra juízes, jogadores e torcida adversária. 
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Seria bom que esses cânticos fossem mais amenos e educados, mas parece impossível botar a 
polícia para fiscalizar a falta de educação das pessoas. Se o sujeito não se comportar como um lorde 
inglês, vai preso? 
Nada disso é problema da polícia ou do Estado. O que se deve reprimir é a violência e coisas como a 
ocupação do lugar alheio. 
A nova lei prevê penalidades mais duras para quem invadir o campo, por exemplo. É por aí. 
Outra providência prevista é o monitoramento por imagem do público, algo que já acontece em 
países europeus. Câmeras voltadas para os torcedores vão poder identificar quem infringir a lei. 
Esse é o caminho a ser seguido. Identificar e punir os vândalos, impedindo-os de comparecer aos 
estádios. Foi isso que os ingleses fizeram para acabar com os hooligans. E com grande sucesso. 
 

a) A relação narrador X narratário 

O editorial do jornal Agora São Paulo acima apresenta-se em terceira pessoa 

do singular, o que produz um texto enuncivo, característica básica desse gênero 

textual. Assim, pode-se dizer que tanto as marcas doeu, quanto o tu foram apagadas 

no decorrer da enunciação, isto é, instala-se no exemplo acima um texto com 

características de uma produção escrita. 

b) Os simulacros de oralidade das conversas face a face: 

Neste exemplo, é possível verificar a simulação das conversas face a face por 

meio do uso de perguntas retóricas: “Se o sujeito não se comportar como um lorde 

inglês, vai preso?”. Aqui, o narratário estabelece com o narrador, por meio de uma 

pergunta,marcas de oralidade, verificadas por meio da relação aqui-agora das 

conversas.  

c) O léxico 

O tratamento lexical, nesse caso, é simples e, às vezes, revela um tom irônico 

ao usar palavras no diminutivo como “musiquinhas”. Entretanto, o narrador faz uso 

de uma linguagem menos popular. 

d) A sintaxe 

Em relação à sintaxe do texto, observa-se primeiramente que o jornal 

apresenta sete parágrafos, com estruturas que variam entre orações simples e 

coordenadas. A estrutura é simples, isto é, mantém-se a estrutura sujeito, verbo, 

predicado, o que facilita o entendimento do leitor e não exige dele uma leitura mais 

atenta. 
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Por meio dos editoriais observados é possível verificarmos que a maioria 

deles apresenta um texto enunciativo, bem como o uso de um léxico simples e 

orações simples, ou coordenadas e, quanto às orações subordinadas, há um 

destaque para as substantivas ou adjetivas, bastante usadas nas interações das 

conversas faladas. 

e) Recursos figurativos 

Observa-se nesse editorial o uso da figura de linguagem Metáfora ao usar a 

frase “A proximidade da Copa de 2014 fez o Brasil abrir os olhos para uma série de 

problemas do futebol no país.”, observa-se o uso conotativo da expressão “abrir os 

olhos”, visto que, o Brasil não é um ser provido desseórgão biológico, portanto, o 

abrir os olhos nessa frase refere-se a importância dos dirigentes em verificar as 

necessidades do país para a Copa do Mundo. Há também o uso de a expressão 

“comportar-se como um lorde inglês” que nos leva a outra figura de linguagem, o 

clichê. 

 
 

5.3.2 Editorial do Jornal Agora S.Paulodo dia 18 de julho de 2010 (domingo) 
 
Cuidado com o petróleo 
O mundo acompanhou, por quase três meses, as várias tentativas da empresa britânica BP de 
tampar o buraco por onde jorrava petróleo no golfo do México.  
Há quem estime em quase 700 milhões de litros o total de óleo espalhado no mar desde o acidente 
que provocou o vazamento, em abril. Seria o pior desastre ecológico da história.  
Na semana passada, finalmente a empresa britânica conseguiu tampar o buraco por onde jorrava 
petróleo.  
Ninguém sabe se o mecanismo instalado a milhares de metros no fundo do mar vai resolver o 
problema de vez. Mas um passo foi dado.  
Ao mesmo tempo, também na semana passada, a Petrobras começou a retirar petróleo da camada 
pré-sal.  
A descoberta desses campos foi uma vitória da empresa brasileira. Pode trazer riqueza para o país e 
gerar recursos para o governo.  
Mas, como ficou claro com o desastre nos EUA, explorar petróleo em alto-mar é uma atividade 
arriscada, e podem acontecer falhas.  
Já tem gente dizendo que falta ao governo federal um plano de emergência caso uma coisa dessas 
aconteça no Brasil. Qual seria a estratégia para conter vazamentos?  
O governo e a Petrobras não dão respostas satisfatórias. O presidente Lula não quer nem falar no 
assunto.  
Muita gente, nos Estados Unidos e na Europa, pede mais fiscalização nesse tipo de exploração. Lula 
disse que fazem isso porque o petróleo deles está acabando, o que não é verdade.  
Há autoridades nesses países de fato preocupadas. As nossas também deveriam estar.  
Problemas e falhas acontecem. Mas seus efeitos são muito piores quando não se está preparado 
para lidar com eles.  
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a) A relação narrador X narratário 

O jornal Agora São Paulo, com o título “Cuidado com o petróleo”, simula uma 

advertência, como se o enunciador estivesse chamando a atenção do enunciatário 

para prestar atenção ao que vai ser enunciado. O apelo “Cuidado com o petróleo” 

instaura nesse discurso um eu que interpela um tu, definindo um texto enunciativo, 

em que as marcas da enunciação nele se revelam. Essa característica pode ainda 

ser observada por meio do uso do pronome “nossas”, que implica em um nós 

inclusivo, isto é, produz o efeito de identificação entre o enunciador e o enunciatário, 

anulando a distância, produzindo o efeito de aproximação da enunciação. O caráter 

enunciativo do editorial é também revelado pela observação do narrador “o que nãoé 

verdade”, expressando a sua opinião em relação ao assunto tratado. 

b) Os simulacros de oralidade por meio de perguntas retóricas 

O texto faz também uso de marcas explícitas da oralidade, é o caso da 

pergunta retórica “Qual seria a estratégia para conter o vazamento?”, que produz 

efeito de diálogo com o leitor, instaurando a relação do aqui-agora, colocando assim 

o narratário na cena enunciativa. 

c) O léxico 

As escolhas lexicais do editorial são simples, usadas nas interações 

coloquais, revelando um texto marcado pela oralidade. É o caso do uso de 

expressões como “tampar o buraco” ou “não quer nem falar no assunto”. 

d) A sintaxe 

Em relação à sintaxe, o texto é organizado em doze parágrafos, dos quais a 

maioria é construída com períodos simples: “Seria o maior desastre ecológico da 

história”; “Mas um passo foi dado”; “ As nossas também deveriam estar”, o que 

facilita o entendimento para um leitor pouco familiarizado com leitura. 

 

5.3.3 Editorial do Jornal Agora S.Paulodo dia 24 de novembro de 2010 (quarta-
feira) 
 
E o metrô? 
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A proposta de Orçamento apresentada pela Prefeitura de São Paulo não prevê investir um centavo 
em obras de metrô no ano que vem.  
A situação não é muito melhor nos gastos em transporte rodoviário. O prefeito Gilberto Kassab 
propõe destinar R$ 2 milhões para novos corredores e terminais de ônibus --um valor que só pode 
ser considerado como simbólico.  
É bom lembrar que o prefeito assumiu compromissos de investimento.  
Em seu plano de metas, prometeu entregar 66 km de novos de corredores à população, mas nada 
saiu ainda do papel.  
Kassab também se comprometeu com o governo do Estado. Disse que ia repassar R$ 2 bilhões para 
obras no metrô até 2012. Até agora, afirma já ter gastado R$ 1 bilhão. E garante que irá manter a 
palavra.  
É difícil imaginar como. O prefeito vai entregar R$ 1 bilhão de uma vez só, em 2012? Veremos. 
A Secretaria Municipal de Planejamento diz que o valor contido no Orçamento não é definitivo, pois o 
metrô poderá receber dinheiro extra não previsto na proposta, já em 2011.  
É estranho que não se queira assumir compromisso explícito com o transporte público, ainda muito 
precário na capital. Não bastam palavras. Sem comprometimento no Orçamento, parece mais difícil 
que o dinheiro apareça.  
Há quem atribua o sumiço da grana à rivalidade política entre Kassab e o próximo governador, 
Geraldo Alckmin. Ambos disputaram a prefeitura em 2008.  
Será uma pena se o interesse eleitoral falar mais alto do que as necessidades dos cidadãos.  
Cabe a Kassab mostrar, até o fim do mandato, que não será esse o caso. 

 

a) A relação narrador X narratário 

Nesse editorial, encontramos a presença da primeira pessoa do plural por 

meio do verbo “Veremos”. Observa-se, aqui a instauração de um discurso no qual 

um eu e um tu evidenciam-se por meio da presença explícita do nós inclusivo,o que 

torna o texto enunciativo. 

b) Os simulacros de oralidade por meio de perguntas retóricas 

Verificamos a presença da pergunta retórica no título desse editorial, “E o 

metrô?” simulando logo no início da produção textual a interação face a face por 

meio do diálogo. Sobre essa questão, mais adiante, no enunciado o eu interpela o tu 

de maneira a reutilizar essa ferramenta com a pergunta: “O prefeito vai entregar R$ 

1 bilhão de uma vez só, em 2012?”. Em seguida, o autor responde á pergunta por 

meio de um verbo em primeira pessoa do plural “veremos”, o que simula a interação 

face a face e a troca de turnos entre os falantes. Esse recurso instaura no texto a 

relação de tempo do presente/ agora, visto que aproxima o narratário da cena 

enunciativa, produzindo o efeito de presentificação, o que evidencia novamente o 

texto como enunciativo. 

c) O léxico 
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Quanto ao léxico do editorial estudado, ressalta-se principalmente pelo uso de 

vocábulos simples e, em alguns momentos, por informalidade, como no trecho em 

que o autor reproduz a palavra “grana” para referir-se ao dinheiro que a Prefeitura de 

São Paulo se propôs a investir em conjunto com o Governo do Estado e que até o 

momento não foi investido. Há também o uso da expressão “investir um centavo” em 

vez de investimento de verbas. 

d) A sintaxe 

Quanto à sintaxe, o editorial estudado apresenta, de maneira geral, 

parágrafos, na maioria, compostos por um ou dois períodos. Observa-se no texto o 

uso frequente de períodos simples, como nos exemplos: “Kassab também se 

comprometeu com o governo do Estado”/ “A situação não é muito melhor nos gastos 

em transporte rodoviário”. Entretanto, o uso de períodos compostos por 

subordinação é predominante, principalmente por meio de orações subordinadas 

objetivas: “É bom lembrar que o prefeito assumiu compromissos de investimento”. 

e) Recursos figurativos 

Na oração, “Será uma pena se o interesse eleitoral falar mais alto do que as 

necessidades dos cidadãos”, verificamos o uso da figura de linguagem conhecido 

por Metáfora9 “, ela se concretiza no uso conotativo da palavra “falar”, pois, os 

interesses não falam o que ocorre neste caso, é dos interesses pessoais serem 

considerados mais importantes do que as necessidades dos cidadãos paulistanos, 

ou seja, o falar neste exemplo é usado para enfatizar a importância que o prefeito da 

cidade de São Paulo dá para seus interesses eleitorais em detrimento aos 

interesses do bem comum. 

 

5.3.4 Editorial do Jornal Agora S.Paulodo dia 10 de fevereiro de 2011 (quinta-
feira) 
 

Chame o ladrão 

                                                 

 
9
Metáfora consiste em retirar uma palavra de seu contexto convencional (denotativo) e transportá-la 

para um novo campo de significação (conotativa). 
 

 



61 

 

É irônico, apesar da gravidade do assunto e da dor para a família, que a casa do ex-secretário da 
Segurança Pública de São Paulo tenha sido roubada. Ao lado da mulher, da filha e de uma amiga, 
Saulo de Castro Abreu Filho ficou refém dos bandidos por três horas.  
Se o homem que mandava na segurança no Estado não está a salvo da violência, quem estará?  
O caso, já preocupante, ficou pior com a reação do delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, 
Marcos Carneiro Lima.  
Ele disse que "somente a polícia não consegue resolver um problema dessa envergadura". E cobrou 
uma atuação melhor dos vigilantes de rua, comuns nos bairros mais ricos da cidade.  
Nos últimos anos, houve uma redução da criminalidade em São Paulo. Desde 1999, a queda dos 
assassinatos no Estado ultrapassou 70%.  
Em 2010, foram registrados 10,48 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. O número representa 
menos da metade da média nacional (24,5) e está muito perto do limite considerado aceitável 
internacionalmente --de 10 homicídios por 100 mil pessoas.  
Mas isso está longe de acabar com a sensação de insegurança dos cidadãos. O noticiário mostra um 
dia sim e outro também casos de assaltos a shoppings, arrastões em condomínios, violência à luz do 
dia.  
A polícia, incapaz de garantir a segurança, agora apela aos seguranças particulares - que nem 
deveriam existir, se ela trabalhasse de forma eficiente.  
Menos mal que a polícia tente impor alguma regra a esses grupos. De vez em quando, eles dão mais 
medo que segurança, seja pelo despreparo, seja pela cobrança forçada pelos seus "serviços" em 
alguns casos.  

 

a) A relação narrador X narratário 

O editorial do jornal Agora São Paulo, em seu título “Chame o ladrão”, simula 

uma ordem, marcada pelo uso do verbo no imperativo, como se o enunciador 

estivesse ordenando o enunciatário a praticar aquela ação. Por meio dessa ordem, 

instaura-se, nesse discurso, um eu que interpela um tu, definindo logo no título o 

texto como enunciativo, o que leva o gênero textual a descaracterizar-se como um 

texto impessoal. 

b) Os simulacros de oralidade das conversas face a face 

Além do uso no imperativo, há ainda o uso de uma pergunta retórica: “Se o 

homem que mandava na segurança no Estado não está a salvo da violência, quem 

estará?”, que simula um diálogo face a face, como se o leitor pudesse responder 

simultaneamente àquela questão ao narrador, produzindo assim a relação tempo/ 

espaço do aqui-agora do momento da enunciação. 

c) O léxico 

O tratamento lexical, nesse caso, é simples, há, por exemplo, o uso de 

expressões como “bandido” ao invés de assaltantes; “o homem que mandava”, ao 

invés de “o responsável pela”. Encontramos ainda o uso da expressão “se ele não 
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está salvo, quem estará?”, que nos remete ao dito popular “ Se nem Deus agradou a 

todos, quem agradará”  

d) A sintaxe 

Em relação à sintaxe do texto, observa-se primeiramente que o jornal 

apresenta nove parágrafos curtos, a maioria com períodos simples e compostos por 

coordenação (Nos últimos anos, houve uma redução da criminalidade em São 

Paulo./ Mas isso está longe de acabar com a sensação de insegurança dos 

cidadãos./ Menos mal que a polícia tente impor alguma regra a esses grupos./ 

Desde 1999, a queda dos assassinatos no Estado ultrapassou 70%.). Este tipo de 

estrutura facilita o entendimento do que se diz recurso bastante usado para leitores 

que não estejam familiarizados com leituras. Além disso, os parágrafos apresentam 

no máximo dois períodos curtos, característica própria das interações faladas. 

 

5.3.5 Editorial do Jornal Agora S.Paulo do dia 05 de abril de 2011 (terça-feira) 
 
Sem reação diante de assaltos 
Não se pode culpar ninguém por reagir a um assalto. O ladrão chega se achando poderoso, trabuco 
na mão, mandando e humilhando. O sangue ferve, a vítima reage, tenta tirar a arma do bandido, 
corre atrás, grita. Dá até para entender.  
Entender, porém, não é recomendar. Como verificou um levantamento do Agora, a reação aumenta 
muito o risco de ser baleado e morrer. De 97 roubos noticiados nos três primeiros meses do ano, em 
23 deles o assaltado reagiu – e 17 acabaram mal, muito mal: 12 mortes, mais sete baleados que 
conseguiram sobreviver.  
A culpa por essas mortes e ferimentos é do assaltante que apertou o gatilho, ninguém questiona. Mas 
também é verdade que, se tivessem conseguido manter a cabeça fria, talvez essas pessoas ainda 
estivessem vivas. E isso é o mais importante nessa história.  
Por isso é fundamental se preparar para a eventualidade de um roubo a mão armada. Os casos estão 
diminuindo, é verdade, segundo a polícia. Quem vive em São Paulo, porém, pode um dia se ver na 
situação traumatizante de vítima de uma violência dessas.  
Pensar antes em como se comportar pode ajudar a salvar a própria pele. Grana, relógio e celular 
podem ser obtidos de novo. A vida, sem chance.  
Nessas horas, o melhor é não reagir. Se estiver no carro, não tente arrancar nem descer para sair 
correndo. Evite movimentos bruscos, pois o facínora pode concluir que você vai sacar uma arma. 
Tente manter a calma, fazer o que o ladrão manda e avisar antes quais movimentos vai realizar.  
A vida é o bem mais precioso. Não vamos colaborar para que o bandido leve isso também de nós.  
 

a) A relação narrador X narratário 

O texto apresentado acima se fundamenta por uma estrutura enunciativa. Há, 

neste caso, muitos indícios da presença do narrador e do narratário no decorrer da 

produção. 
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O primeiro ponto a ser observado é o uso do recurso da embreagem que, 

como apresentamos no terceiro capítulo, refere-se ao fato de produzir uma 

neutralidade nas categorias de pessoa e/ou espaço e/ou tempo. Nesse exemplo, 

tempos o que se chama de embreagem actancial (de pessoa), que consiste na troca 

do eu, aqui representado pelo jornal por um ele neste exemplo representado pelo 

uso do nome do jornal Agora, vejamos: “Como verificou um levantamento do Agora, 

a reação aumenta muito o risco de ser baleado e morrer”, observa-se que ao falar de 

uma ação produzida pelo próprio autor10 do texto – o levantamento das reações do 

assaltado –, o narratário instaura um ele no discurso, quando na verdade é o próprio 

eu. 

No mesmo editorial, em outro momento, encontramos a presença explícita do 

eu e do tu por meio de uso de verbos no imperativo “não tente; tente”, no qual o eu 

interpela o tu. Há também o uso do verbo na primeira pessoa do plural por meio do 

verbo “vamos” e do uso do pronome pessoal do caso reto “nós”. 

b) Os simulacros de oralidade das conversas face a face: 

No exemplo apresentado, não há o uso do recurso das perguntas retóricas. 

Entretanto, é possível observarmos a simulação de outro recurso usado nas 

conversações face a face, que a repetição. O editorial utiliza-se desse recurso com o 

intuito de enfatizar a situação ocorrida aos cidadãos que reagiram a assaltos: “17 

acabaram mal, muito mal”. 

c) O léxico 

A escolha lexical nesse editorial é bastante simples, com destaque aouso, em 

sentido figurado, de muitas palavras. O narrador, assim, opta por expressões muitas 

vezes utilizadas nas interações coloquiais, o que torna o texto marcado por 

oralidade. 

Dentre essas marcas, destacamos: “se achando poderoso”. Nesse caso,a 

palavra achar, usada na expressão, não se apresenta no sentido original; “trabuco 

                                                 

 
10

Conforme dissemos no quarto capítulodeste presente trabalho, o editorial revela a opinião do jornal e não de 

uma pessoa do veículo de comunicação. Dessa maneira, ao produzir um editorial, o autor no caso estudado é o 
próprio jornal Agora São Paulo. 
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na mão”. A gíria trabuco alude a revólver, assim como “grana”, que se refere a 

dinheiro.  Verifica-se, assim, o uso de expressões que ditam ao texto uma relação de 

bastante informalidade entre o narrador e o narratário. 

Vale, entretanto, ressaltar que, em especial esse enunciado, apresenta uma 

palavra bastante rebuscada para referir-se ao criminoso/ bandido que é “facínora”. 

Esse tipo de vocábulo não havia sido detectado em outros textos de nossas 

análises. 

d) A sintaxe 

 Em relação à sintaxe do texto, ao contrário de outros exemplos, nesse caso, o 

narratário utiliza-se de parágrafos mais longos. Há, entretanto, a presença 

predominante de períodos simples ou compostos por coordenação, esta 

característica destaca-se na medida em que os termos sintaticamente relacionados 

em frases independentes sugerem a ideia de raciocínio em elaboração, recurso 

próprio das produções faladas, pois a produção do enunciado ocorre no mesmo 

espaço e tempo do enunciatário e do enunciador. No exemplo a seguir, retirado do 

editorial, é possível observar esse recurso: “O sangue ferve,/ a vítima reage,/ tenta 

tirar a arma do bandido,/ corre atrás,/ grita. Dá até para entender”,  

e) Recursos figurativos 

Na oração, “Mas também é verdade que, se tivessem conseguido manter a 

cabeça fria, talvez essas pessoas ainda estivessem vivas”, observamos o uso da 

figura de sintaxe hipérbato11, pois temos aqui a inversão da ordem natural da frase 

ao colocar a ação antes do sujeito, isto é, na ordem natural as orações seriam 

escritas da seguinte maneira: Talvez essas pessoas ainda estivessem vivas, se 

tivessem conseguido manter a cabeça fria.   

Há também o uso da figura de palavra conhecida por clichê12 como“salvar a 

própria pele” „ “a vida é o bem mais precioso” e da figura de linguagem Metáfora “o 

                                                 

 
11

Hipérbato é a inversão da ordem natural das palavras numa oração ou das orações num período. 

 
12

Clichê consiste no uso de uma expressão popular de uso geral dentro da obra de um autor. 
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sangue ferve”. O sangue não ferve, o que fica subentendido, neste caso, é que as 

vítimas do assalto ficam nervosas.  

 

5.3.6Editorial do Jornal Agora S.Paulo do dia 05 de maio de 2011 (quinta-feira) 
 
Vereadores na cadeia 
A cena foi grotesca: três dos 13 vereadores de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, presos em 
plena sessão da Câmara da cidade. Parlamentares eleitos pelo povo, algemados e levados direto 
para o camburão, acusados de um crime grave. Lamentável.  
A Polícia Civil os acusa de participar de uma fraude com o IPTU (Imposto Predial e Territorial 
Urbano). O esquema funcionaria assim: funcionários da prefeitura da cidade davam um jeito de sumir 
com dívidas do IPTU e recebiam em troca propina de 30% do valor da dívida "desaparecida" nos 
computadores. 
Calcula-se que o golpe tenha causado um prejuízo mínimo de R$ 10 milhões ao município onde 
vivem 250 mil pessoas, vizinho da capital. Um senhor rombo nas contas.  
A falcatrua estaria funcionando pelo menos desde junho do ano passado --sempre segundo a polícia. 
Parte do dinheiro teria ajudado a financiar a campanha política de um dos vereadores presos, que se 
candidatou a deputado estadual e também pedia votos em troca de "perdão" das dívidas.  
As prisões são temporárias, por cinco dias. Como nem os presos nem seus advogados apresentaram 
sua versão dos fatos, é prudente dar-lhes o benefício da dúvida. Todo cidadão é inocente até prova 
em contrário. Só depois de todos os julgamentos e recursos podem ser considerados culpados.  
Por outro lado, as acusações parecem estar calcadas em provas e indícios fortes, tanto é que a 
Justiça autorizou a prisão. Infelizmente, não será a primeira nem a última vez em que se encontram 
representantes do povo metidos em corrupção.  
O mais vergonhoso é que, em 2011, o IPTU de Taboão da Serra sofreu aumentos de até 500%. A 
população agora tem dupla razão em se revoltar com o reajuste.  

 

a) A relação narrador X narratário 

O editorial do jornal Agora São Paulo, sob o título “Vereadores na cadeia”, 

apresenta-se em terceira pessoa do singular, o que gera um texto enuncivo, 

característica básica desse gênero textual, assim, pode-se dizer que tanto o eu, 

quanto o tu,estão implícito. Entretanto, ao dizer “A cena foi grotesca”, o enunciador 

coloca-se explicitamente no texto, o que torna o enunciado enunciativo. 

b) Os simulacros de oralidade das conversas face a face: 

Nesse exemplo, é possível verificar em dois momentos simulações em que 

ocorrem simulações de oralidade. A primeira, trata-se do momento no qual o 

enunciador apresenta como funcionaria o esquema de desvio de verbas públicas 

referentes ao pagamento de IPTU; nesse trecho, o enunciador para explicar a 

maneira pela qual a irregularidade era cometida produz a seguinte oração: “O 

esquema funcionaria assim:”. Ao utilizar desse recurso linguístico o narrador cria 
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uma proximidade de espaço, como se o narratário e o narrador estivessem no 

mesmo espaço aquie no mesmo tempo agora como numa interação face a face. 

A segunda simulação pode ser observada por meio do recurso da paráfrase, 

em que o autor explica com outras palavras o significado da expressão “Todo 

cidadão é inocente até provar em contrário”. Para justificar de maneira mais simples 

essa questão legal, o autor, após produzir a frase, explica em seguida a oração 

exposta: “Só depois de todos os julgamentos e recursos podem ser considerados 

culpados”. 

c) O léxico 

O tratamento lexical, nesse caso, é simples, há, por exemplo, o uso de 

expressões como “metidos em corrupção”em vez de “envolvidos em corrupção” e o 

uso de “falcatrua” em detrimento de “fraude”.  

d) A sintaxe 

Em relação à sintaxe do texto, observa-se primeiramente que o jornal 

apresenta sete parágrafos, com orações que variam entre simples e coordenadas. A 

estrutura é simples, não há alterações de sintaxe básica do texto, isto é, mantém-se 

a estrutura sujeito, verbo, predicado, o que facilita o entendimento do leitor e não 

exige dele uma leitura mais atenta. 

 

5.4 Comparações entre os editoriais dos jornais Agora São Paulo e Folha de 

S.Paulo 

Para evidenciarmos melhor as marcas da oralidade nos editoriais do jornal 

Agora São Paulo faremos uma comparação com editoriais do jornal Folha de 

S.Paulo, conforme informado em outros momentos de nosso trabalho. 

 

5.4.1  Comparação entre os editoriais do jornal Agora S.Paulo e do jornal Folha 
de S.Paulo do dia 09 de setembro de 2010 (quinta-feira) 
 
Agora São Paulo 
Presidente e cabo eleitoral  
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O presidente Lula tem todo o direito de apoiar a candidata Dilma Rousseff, por ele escolhida para ser 
sua sucessora.  
Seria estranho se o líder petista não tivesse preferências eleitorais ou se preferisse escondê-las. 
Vivemos numa democracia, e é uma informação importante para o eleitor saber que nome é o 
preferido pelo presidente.  
O problema é que Lula tem usado e abusado do apoio a Dilma Rousseff. Já recebeu multas por isso, 
mas faz pouco da Justiça eleitoral em seus discursos.  
O apoio de Lula precisa seguir as leis. Por exemplo: o presidente não pode usar a máquina pública 
para fazer campanha. Nem pode se manifestar a favor da sua candidata em atos do governo.  
Além disso, Lula deveria, por conta própria, entender que ele é o presidente de todos os brasileiros e 
não apenas de quem vota no PT.  
Em meio ao escândalo da violação de sigilos de aliados e familiares de José Serra, Lula foi ao 
programa de TV de Dilma, anteontem, acusar os adversários --a quem chamou de "turma do contra"-- 
de apelar para a baixaria e de cometer calúnias contra sua candidata.  
Não deu, porém, nenhuma explicação de como o seu governo deixou a Receita Federal se 
transformar num ambiente onde dados dos cidadãos que deveriam ser secretos são violados sem a 
menor cerimônia.  
Em vez de se fazer de vítima, denunciando "preconceito" contra Dilma, Lula deveria se preocupar em 
dar satisfações à sociedade. Afinal, o que tem ele a dizer sobre funcionários da Receita que ficam 
bisbilhotando a vida dos outros em busca de vantagens eleitorais?  

 

Folha de S.Paulo 
A culpa é a oposição 
Em vez de tomar medidas contra o descalabro da Receita, presidente vai ao programa de sua 
candidata para atacar as vítimas. 

Ganhou fama na internet o vídeo em que o presidente Lula responde com maus modos a um rapaz 

pobre do Rio de Janeiro, que dizia gostar de jogar tênis. Tratava-se de "esporte da burguesia", 

declarou o presidente, entre alguns impropérios. 

Talvez a seus olhos também pareçam simplesmente coisa "da burguesia" as reações ao episódio 

gravíssimo da quebra do sigilo fiscal de contribuintes, entre os quais pessoas ligadas ao candidato 

José Serra. 

Não pertencia "à burguesia", entretanto, o caseiro Francenildo dos Santos Costa, que depois de dar 

declarações contrárias aos interesses do então ministro da Fazenda, Antonio Palocci, teve sua conta 

bancária devassada pelos chefões do poder petista. 

Do garoto da favela a personagens do PSDB não há nada em comum exceto o fato de representarem 

algum potencial de atrito aos poderosos do momento. E estes põem em prática seu longo 

aprendizado de arrogância e de abuso, tão logo se julgam ao abrigo dos olhos do público. 

Fazendo-se entretanto de vítima, como é seu costume, aliás, o presidente da República ocupou parte 

do horário eleitoral de sua candidata para atribuir ao "preconceito" as críticas que o escândalo da 

Receita merecidamente recebeu da oposição. 

Embalada por uma música sentimental, a aparição de Lula no programa de terça-feira foi uma 

demonstração deprimente do modo com que o mandatário encara a democracia, o debate político e 

seu próprio papel institucional. 

Conclamou os adversários a manifestarem "mais amor pelo Brasil", como se fosse dos petistas e de 

seus aliados o monopólio desse sentimento. Criticou "os que só querem destruir", como se tivesse 

esquecido os tempos em que exerceu oposição sistemática. Condenou a "baixaria", como se fosse 

elevado o propósito de investigar a declaração de renda da filha de um candidato à Presidência. 

Lula nem sequer citou o caso, escapando de explicações acerca do descalabro das violações, sejam 

as de evidente caráter político, sejam aquelas cujas motivações ainda são menos claras. Fosse para 

agir como presidente da República, Lula deveria desde já afastar os responsáveis pela 



68 

 

desmoralização da Receita Federal. Preferiu agir segundo os padrões da "república de 

companheiros" que se estabelece no país, pedindo novamente votos para sua candidata. 

Não havendo provas do envolvimento direto de Dilma Rousseff na armação engendrada na Receita 

Federal, foi por certo temerária e excessiva a atitude tucana de pedir a impugnação da candidatura 

petista na Justiça Eleitoral. Eleições não se ganham por meio desse expediente. 

Mas uma democracia se vê ainda mais atingida quando o Estado se torna aparelho nas mãos de uma 

camarilha arrogante e impenitente, que o põe a serviço de seus interesses eleitorais, de seu 

desrespeito com os direitos dos cidadãos, de sua permanente vocação para a chantagem moral e 

para a intimidação política. 

 

O editorial do jornal Agora São Paulo é marcado pela enunciatividade, na 

medida em que utiliza do recurso do nós inclusivo, em que o narrador eu traz para 

dentro do discurso o narratário; para tanto, faz uso do verbo na primeira pessoa do 

plural: “Vivemos”. Ao usar esse recurso, evidencia-se o texto como enunciativo, no 

qual o eu instaurado no discurso fala para um tu, evocando o diálogo face a face, 

produzindo um texto com efeitos de oralidade. Há, ainda, a ancoragem de tempo, 

por meio do uso do advérbio “anteontem”, produzindo o efeito de presentificação da 

enunciação. Mais adiante no texto, observa-se o uso de outro recurso para simular 

marcas de oralidade na produção textual, que é o uso de perguntas retóricas - 

“Afinal, o que tem ele a dizer sobre funcionários da Receita que ficam bisbilhotando 

a vida dos outros em busca de vantagens eleitorais?” Essa é mais uma maneira de 

trazer o leitor para dentro do texto e simular a interação face a face. Já no jornal 

Folha de S.Paulo, reitera-se o uso dos verbos na terceira pessoa do singular: 

“Ganhou fama”; “Não pertencia”; “Conclamou”, configurando um texto enuncivo, em 

que é produzido para o leitor o efeito de distanciamento, formalidade e objetividade, 

recursos próprios da escrituralidade. 

Apesar de os jornais abordarem os mesmo assunto, o jornal Agora São Paulo 

é marcado pelo não desdobramento das informações, isto é, ele se detém a 

discursar sem profundidade o tema apresentado. Ao contrário, o jornal Folha de 

S.Paulo aprofunda o tema, pois além de comentar o fato ocorrido, ele explora mais o 

assunto e amplia as críticas e reflexões sobre o contexto abordado. 

Dividido em 9 parágrafos, o léxico do jornal popular destaca-se por certa 

informalidade com o uso de vocábulos ou expressões bastante coloquiais, como: 

“faz pouco da justiça”; “apelar para a baixaria”. Constata-se, aqui, a presença da 
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expressão “usado e abusado” que vincula o leitor ao provérbio popular “usar e 

abusar”. Já o jornal de referência evidenciado em nossos estudos, faz uso de um 

vocábulo mais elaborado, como pode ser verificado pelas escolhas lexicais: 

“descalabro”; “impropérios”; “devassa”; “camarilha”. Ressalta-se que o uso da 

palavra “baixaria” por esse veículo está grafado com aspas que, nesse caso, visam 

mostrar um distanciamento do termo empregado em relação ao padrão estilístico e 

lexical do veículo. 

Sobre a sintaxe do texto, o editorial da Folha de S.Paulo é marcado por 

algumas orações indiretas: “Ganhou fama na internet o vídeo em que Lula responde 

(...)”; “Talvez a seus olhos também pareçam simplesmente coisa „da burguesia‟ as 

reações ao episódio gravíssimo da quebra de sigilo fiscal de contribuite”; “Não 

pertencia „a burguesia‟, entretanto, o caseiro Francenildo dos Santos (...)”. Esse tipo 

de estrutura sintática não é comum nas interações face a face, e sim em textos 

marcados pela escrituralidade, em que o narrador tem maior tempo para elaborar 

seu enunciado. Já o jornal Agora São Paulo apresenta parágrafos curtos, 

constituídos em sua maioria por um ou dois períodos. Predominam no texto períodos 

simples e compostos por coordenação. E quando aparecem períodos compostos por 

subordinação esses são marcados pelas orações subordinadas substantivas 

objetivas ou por adjetivas.  

 

5.4.2 Comparação entre os editoriais do jornal Agora S.Pauloe do jornal Folha 
de S.Paulo do dia 27 de fevereiro de 2011 (quinta-feira) 
 

Agora São Paulo 
Adeus ao saco plástico 
Quando vamos ao supermercado, pegamos sem pensar as sacolinhas plásticas para guardar as 
compras. Mas é prudente começar a pensar: nada menos que 2,5 bilhões delas são utilizadas por 
ano só no Estado de São Paulo.  
Isso dá 63 unidades por habitante, em média. É a contribuição de cada um de nós para agravar esse 
problema.  
Essas embalagens são complicadas porque mais dia, menos dia, vão parar nos lixões --quando não 
ficam voando por aí, a sujar as ruas. Elas demoram até cem anos para se desfazer. Não é como o 
papel ou a madeira, que se desmancham mais rápido.  
Agora, uma boa parte desse material problemático deixará de circular. Foi feito um acordo entre o 
governo estadual e os supermercados que prevê o fim do uso dos saquinhos comuns até o fim do 
ano.  
Só serão permitidos certos tipos novos de plástico, que se decompõem em seis meses ou em até 
dois anos. E, mesmo assim, para quem topar pagar cada saco, caso não traga de casa a própria 
bolsa de compras.  
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Em Jundiaí, uma experiência dessas tirou 132 milhões de sacolas de circulação em seis meses. Não 
pense o leitor que isso resolve o problema do lixo. As sacolas plásticas são só 1,3% dos resíduos 
produzidos pela população.  
Lixões adequados, que não permitem contaminação da água e do solo, são muitos caros de construir 
e manter. Além disso, nas grandes cidades não há mais terrenos disponíveis --e quem quer um lixão 
perto de casa?  
Reduzir, reutilizar e reciclar, os três erres da educação ambiental, são a verdadeira solução de longo 
prazo para o problema do lixo. Pense nisso.  

 
Folha de S.Paulo 
Além do saco plástico 
O Estado de São Paulo consome por ano cerca de 2,5 bilhões de sacolas plásticas. São 63 unidades 
por habitante e 20% do total nacional, proporção condizente com o peso de sua população. 
Espera-se que boa parte desse material deixe de circular até o fim do ano. Acordo entre o governo 
estadual e os supermercados prevê o fim do uso dos saquinhos convencionais e sua substituição por 
material biodegradável, para os que não levarem a própria bolsa de compras e aceitem pagar por 
eles. 
Em Jundiaí, que já iniciou a experiência, calcula-se que 132 milhões de sacolas saíram de circulação 
em seis meses. Em Belo Horizonte, a primeira cidade brasileira a aboli-las, são 350 mil por dia. 
As sacolas tardam décadas a se decompor, entopem galerias pluviais e poluem mananciais. A 
iniciativa, portanto, é uma boa notícia, mas está longe de resolver o problema da má destinação do 
lixo no Estado e no país. 
Os sacos plásticos são parte muito pequena (1,3%) do que os brasileiros jogam fora, segundo a 
Abrelpe (Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais). Pesquisa 
da mesma entidade acaba de mostrar que, enquanto produz cada vez mais lixo, o país está longe de 
manuseá-lo corretamente, em termos ambientais e de saúde pública. 
Impulsionada pelo crescimento do consumo, a geração de lixo aumentou 6,8% no Brasil em 2010, 
projeta o estudo. Em São Paulo, a produção por habitante cresceu 9%, mais do que a população do 
Estado (1%) ou o PIB nacional (7,5%). Cada paulista gerou 1,4 kg de "resíduos sólidos" por dia. 
Dessa quantidade, um quarto não teve destino adequado: foi para lixões sem mecanismos para 
impedir a contaminação do solo e da água. A proporção é melhor que a média nacional, de 42%, mas 
ainda assim inadequada, como indicam toneladas de lixo e terra que desabaram há dois dias de 
aterro em Itaquaquecetuba. 
A reciclagem, que abarca só 12% do lixo brasileiro, também tarda a avançar. Hoje, 57,6% das 
cidades têm alguma coleta seletiva, só 1,4% a mais que em 2009. Na maioria dos casos, limita-se a 
pontos de entrega ou a convênios com cooperativas de catadores -responsáveis pelas altas taxas de 
reciclagem de latas de alumínio (90%) e garrafas PET (54,8%). 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010, contribuirá para o melhor tratamento do 
lixo. Mas o país ainda vai demorar para recuperar o atraso na área, sobretudo com a aceleração do 
consumo -e do descarte. 
 

O editorial do jornal Agora São Paulo apresenta no início do primeiro 

parágrafo o uso dos verbos em primeira pessoa do plural “vamos”, “pegamos”, o que 

marca o “nós inclusivo”, em que o eu (narrador) do discurso traz para dentro do 

enunciado o tu (leitor), evocando, assim, um diálogo face a face, pois o eu 

instaurado no discurso fala para um tu. Este recurso dá um caráter enunciativo à 

produção, originando, então, um texto com efeito de oralidade. Há também o uso de 

uma pergunta retórica: “Além disso, nas grandes cidades não há mais terrenos 

disponíveis - e quem quer um lixão perto de casa?”, isso produz um efeito de diálogo 

entre o narrador e o leitor e revela a relação de uma comunicação aqui/agora no 
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intuito de simular um diálogo face a face entre os sujeitos produtores do discurso, o 

que revela, novamente, a enunciatividade da produção textual.  

Em outro momento do texto, encontramos a presença do verbo no imperativo 

“Pense nisso” e, assim, simula uma ordem. É como se o enunciador estivesse 

ordenando o enunciatário a praticar a ação de pensar. Por meio dessa ordem, 

instaura-se nesse discurso um eu que interpela um tu, o que também revela a 

enunciatividade no texto.  

Já no jornal Folha de S.Paulo, o narrador manifesta-se em 3ª pessoa do 

singular “Espera-se”. Por meio desse recurso, o enunciador apresenta um texto 

enuncivo, pois ele, ao projetar o texto, apagou as marcas do eu, caracterizando seu 

enunciado pela imparcialidade em relação ao que se escreve. O tu da mesma 

maneira não é explicitamente marcado no enunciado. 

Em relação à sintaxe, é importante destacar que no editorial do jornal Agora 

São Paulo os parágrafos são, de maneira geral, curtos e a temática é apesentada 

suscintamente, sem levar ao leitor desdobramentos em relação ao assunto 

abordado. Ao contrário, o jornal Folha de S.Paulo, apresenta um editorial quetraz 

desdobramentos por meio de dados de pesquisas e leva o leitor a relacionar o total 

de resíduos sólidos produzidos com a sociedade de consumo.  

Quanto à escolha do léxico, o jornal Agora São Paulo destaca-se por certa 

informalidade, apesar de tratar-se de um gênero textual que preza pela formalidade. 

Esse traço pode ser observado pelo uso de algumas expressões como: 

“embalagens são complicadas”, que nos remete à ideia de “isso é complicado” ou 

pelo uso do termo, bastante coloquial, “topar pagar”. Em contrapartida, o jornal Folha 

de S.Paulo faz uso de um vocábulo mais elaborado como “tardam décadas a se 

decompor”; “A reciclagem, que abarca só 12% do lixo brasileiro”.  

 

5.4.3 Comparação entre os editoriais do jornal Agora S.Pauloe do jornal Folha 
de S.Paulodo dia 07 de abril de 2011 (quinta-feira) 
 
Agora São Paulo 
Sete milhões parados 



72 

 

A cada ano, parece que o trânsito em São Paulo fica pior. Um dos principais motivos é que as ruas da 
cidade estão entupidas de carros. Neste mês, foi atingida a inacreditável marca de 7 milhões de 
veículos registrados, diz o Detran. 
Na prática, nem todos chegam a lotar as ruas, porque muitos saíram de circulação sem que houvesse 
baixa nos arquivos oficiais. Mesmo assim, todos os dias mais de 600 carros, motos e caminhões se 
juntam ao trânsito caótico da cidade, sempre engarrafado. 
O resultado é que o paulistano, na prática, tem seu direito de ir e vir bloqueado. Pensou em ir ao 
parque? Uma hora e meia parado. Vai visitar a família em outro bairro distante? Horas no carro. Muita 
gente acaba desistindo de fazer as coisas. 
O cidadão nem sempre percebe, mas o fato é que o trânsito se tornou um impedimento para levar 
uma vida normal em São Paulo. 
A solução, de tão batida, já caiu na boca do povo: mais investimento no transporte público, com uma 
rede bem maior de metrô e reforma ou construção de corredores exclusivos de ônibus. 
O metrô, com as inaugurações recentes, chegou aos 70 km de malha (se incluída a rede da CPTM, 
são ao todo uns 230 km). Bem menos que em cidades dos EUA e da Europa. Em Londres, por 
exemplo, são 400 km. Não é à toa que 90% da população, lá, recorre ao transporte público. 
O investimento em corredores de ônibus, solução mais rápida e barata que o metrô, também patina. 
O prefeito Gilberto Kassab prometeu inaugurar 66 quilômetros em sua segunda gestão, mas quase 
nada foi feito. 
Antigamente se dizia que São Paulo não pode parar, mas já está parando. 

 

Folha de S.Paulo 
Congestão paulistana 
A cidade de São Paulo acaba de ultrapassar a marca de 7 milhões de veículos habilitados a circular 
por suas ruas e avenidas, segundo dados do Detran (Departamento Estadual de Trânsito). 
O número tem valor mais simbólico, uma vez que automóveis fora de circulação, embora sem baixa 
registrada nos dados oficiais, inflacionam a cifra. Já os problemas causados pelo crescimento 
constante da frota, captado no recorde estatístico, são reais. 
A cada dia, mais de 600 carros, motos e caminhões são incorporados ao trânsito da cidade, cada vez 
mais lento e congestionado. Com mobilidade limitada, os moradores da capital paulista são 
cerceados em seu acesso ao trabalho, aos serviços públicos e ao lazer. 
Seria ocioso insistir em que a única solução para evitar as perdas econômicas e sociais daí 
decorrentes se encontra na ampliação dos investimentos em transporte público. Não obstante, as 
autoridades responsáveis têm oferecido reiteradas demonstrações de incapacidade ou desinteresse 
em fazê-lo. 
As recentes gestões do PSDB no governo do Estado superaram o ritmo histórico pífio de ampliação 
do metrô, mas em velocidade ainda longe de satisfatória. Com a inauguração da estação Butantã, a 
cidade alcança enfim os 70 km de malha de metrô. Mesmo somando a rede de trens da CPTM, que 
têm qualidade próxima, a malha mal ultrapassa os 230 km. 
Solução mais rápida e barata do que o metrô para o impasse do trânsito, os novos projetos de 
corredores de ônibus foram abandonados por Gilberto Kassab. O prefeito chegou a prometer 66 km 
de novas vias expressas para os coletivos em seu segundo mandato, mas nada ainda foi construído. 
O governador Geraldo Alckmin acena, neste início de mandato, com a possibilidade de estabelecer 
novas parcerias privadas para investimentos em corredores de ônibus e no metrô. É louvável a busca 
por recursos de empresas para o setor, mas é fato que, sem participação complementar do Estado, 
grandes projetos de transporte coletivo, em geral pouco rentáveis, não sairão do papel. 
Enquanto as autoridades tardam a agir, o trânsito de veículos, quase sempre parado, passa a marcar 
de forma indelével a imagem de São Paulo, dentro e fora do país. Centro de negócios, sim, mas 
condenado à congestão. 
O mínimo que se espera dos gestores públicos, e de tantos quantos ganham e levam a vida aqui, é 
que se mobilizem para desfazer o mais depressa possível esse persistente retrato de desordem e 
atraso. Antes que seja tarde. 

 

Encontramos no jornal Agora São Paulo a marca da conversação face a face 

por meio de perguntas retóricas, no qual o autor simula um diálogo direto com o 
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narratário do texto, visto que ao interpelar o tu,o narrador revela as marcas explícitas 

dessa interpelação o que gera um texto enunciativo. 

O léxico destaca-se por certa informalidade com o uso de expressões 

populares como “A solução, de tão batida, já caiu na boca do povo” ou “o 

investimento patina”. Observa-se, ainda, que os parágrafos são curtos, bem como os 

períodos que, quando compostos, são estruturados por coordenação, portanto, 

estruturas sintáticas das interações cotidianas.  

No caso do jornal Folha de S.Paulo, pode-se considerar um texto enuncivo, 

visto que o narrador manifesta-se em 3ª pessoa do singular como “tardam”. Ao 

utilizar-se desse recurso, o narrador exclui as marcas tanto do eu, quanto do tu. 

Quanto à sintaxe do editorial do jornal Folha de S.Paulo, observa-se que este 

veículo de comunicação apresenta desdobramentos por meio de informações e 

comparações com outros eventos parecidos. 

 

5.4.4Comparação entre os editoriais do jornal Agora S.Pauloe do jornal Folha 
de S.Paulodo dia 08 de abril de 2011 (sexta-feira) 
 
Agora São Paulo 
Tiroteio na escola 
Em muitas escolas do Brasil, em especial nas grandes cidades, os alunos e professores convivem 
com a violência. Brigas, quebra-quebras, invasões e até algumas mortes já foram noticiadas. Nada 
que se compare, porém, com a tragédia de ontem em Realengo, no Rio.  
Pouco depois das 8h da manhã, um ex-aluno chegou dizendo que ia dar uma palestra na escola 
municipal Tasso da Silveira. Já dentro do colégio, num bairro carioca de classe média, o rapaz abriu 
fogo nas salas de aula com dois revólveres.  
O saldo do episódio é pavoroso: 11 estudantes mortos (10 meninas e um menino), todos na faixa de 
12 a 15 anos. O criminoso também morreu.  
Até agora os brasileiros conheciam esse tipo de massacre em escolas só pelas notícias. Em geral 
elas chegam dos Estados Unidos, onde é fácil comprar armas legalmente e há, pelo visto, muita 
gente desequilibrada. Mas não é só lá.  
Vários outros países já registraram tiroteios desse calibre em escolas: Alemanha, Canadá, China, 
Escócia, Finlândia... Agora também o Brasil, infelizmente.  
O triste é saber que não há muito a fazer para evitar essas coisas apavorantes. Quem suspeitaria de 
um ex-aluno que conhece o lugar e os funcionários do colégio?  
Vamos pôr um detector de metais e pencas de policiais na porta de cada escola? Não vai haver 
dinheiro que chegue. E este é um país em que até na prisão se encontram armas e celulares.  
Nada garante que seja possível evitar massacres como o de Realengo. Mas não custa nada dar 
atenção e cuidados para os alunos mais problemáticos, com dificuldade de relacionamento.  
E a polícia precisa se empenhar mais para impedir que tantas armas circulem livremente por aí.  

 

Folha de S.Paulo 
Tiros em Realengo  



74 

 

O país prostrou-se diante da notícia vinda do Rio de Janeiro: o jovem Wellington Menezes de 
Oliveira, ex-aluno da escola municipal Tasso da Silveira, no pacato bairro de classe média de 
Realengo (zona oeste do Rio), invadiu o estabelecimento e disparou seguidas vezes contra alunos. 
Foram dez meninas mortas e dois meninos. O criminoso também morreu. 
Essa classe peculiar de massacre é inédita no Brasil, ao menos na quantidade de mortes dentro de 
uma escola e sem relação aparente com tráfico de drogas ou crimes passionais. Segue um padrão 
sinistro, originário dos Estados Unidos, onde se conta uma dezena de episódios similares nas duas 
últimas décadas -entre os mais célebres figuram o de Columbine, Colorado (1999), e o de Virginia 
Tech (2007). 
O fenômeno não é exclusivamente americano, contudo. Alemanha, Canadá, China, Escócia e 
Finlândia, entre outros, já presenciaram tragédias como essas -para falar apenas de massacres 
ocorridos em locais de ensino. 
As notícias correm o mundo. Em todos os países se acham jovens perturbados, que num dado 
momento -sempre imprevisível, por mais que se esmiúcem os eventos- abrem a bala o caminho para 
uma triste fama. 
A busca por algum sentido no massacre de Realengo se repetirá, de novo sem muita chance de 
sucesso. Por solidariedade, sensação de impotência ou mero oportunismo, políticos e especialistas 
estarão entregues ao exercício de propor soluções atabalhoadas, como o endurecimento das leis ou 
a instalação de um regime policial nas escolas públicas. 
Mesmo que se posicionassem policiais em cada colégio, não haveria garantia de que tais episódios 
seriam evitados. Escolas são locais públicos; no Brasil, onde os estabelecimentos da rede oficial são 
notoriamente problemáticos, seria até desejável que mais pais de alunos e ex-alunos -a comunidade, 
enfim- os frequentassem. 
Transformar escolas em fortalezas não impede nem a violência urbana, cotidiana e convencional. A 
hora é de luto e compaixão, mais que rompantes. 
Ao poder público compete empreender investigação minuciosa da matança, para iluminar o que for 
possível sobre Realengo.  
Não será surpresa constatar que, apesar de tantas campanhas de desarmamento, a facilidade de 
acesso às ferramentas da morte continua uma das falhas mais gritantes do trabalho policial no país. 

 

 

Pode-se observar no editorial do jornal Agora São Paulo a marca do “nós 

inclusivo” por meio do uso do verbo ir em primeira pessoa do plural “vamos”, de 

maneira que o eu (narrador) do discurso traz para dentro do enunciado o tu (leitor), 

assumindo, assim, o texto como enunciativo. 

Em outro momento do enunciado, o narratário utiliza-se das perguntas 

retóricas “Quem suspeitaria de um ex-aluno que conhece o lugar e os funcionários 

do colégio?”; “Vamos pôr um detector de metais e pencas de policiais na porta de 

cada escola?” para simular as conversas face a face.  

O léxico destaca-se por certa informalidade com uso figurado de palavras 

como “calibre” para referir-se ao tamanho do tiroteio na escola em Realengo. O 

editorial ainda apresenta outras palavras que também estão aplicadas em sentido 

figurado como “pencas” e o uso da expressão coloquial “não vai haver dinheiro que 

chegue”.  
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Observa-se, ainda, que os parágrafos são curtos e, de maneira geral, 

apresentam a temática central de maneira sucinta sem levar ao leitor 

desdobramentos. Há o uso predominante de períodos simples, ou compostos por 

subordinação substantiva, o que revela ao texto marcas de simplicidade.  

No jornal Folha de S.Paulo, o narrador manifesta-se em 3ª pessoa do singular 

“Postrou-se”. Por meio desse recurso, o enunciador apresenta um texto enuncivo, 

característica do gênero editorial, conforme pudemos observar no capítulo IV deste 

trabalho. Ao utilizar-se desse recurso o narrador exclui as marcas tanto do eu, 

quanto do tu. 

Quanto à sintaxe do editorial do jornal Folha de S.Paulo, observa-se que este 

veículo de comunicação apresenta desdobramentos por meio de informações e 

comparações com outros eventos parecidos. 

Jána escolha do léxico, o jornal Folha de S.Paulo utiliza palavras mais 

elaboradas como “prostou-se”. Há, de maneira geral, uma preocupação maior na 

produção dos parágrafos de maneira a torná-los muito mais bem elaborados. 

 
Dessa maneira, baseado nas informações que pudemos observar por meio 

dos editoriais do jornal Agora S.Paulo analisados, é possível resumir: 

Aspectos do 

cenário 

enunciativo 

Apesar de o gênero textual aqui estudado ter como 

característica a enuncividade, podemos detectar por 

meio dos editoriais do jornal Agora São Paulo, aqui 

apresentados, a presença constante de marcas 

explícitas da enunciatividade. Isso ocorre 

principalmente pelo fato de tratar-se de um público 

não habituado a leitura de textos extensos e 

complexos. 

Para caracterizar-se como enunciativo, o jornal faz 

uso de diversos recursos, entre os mais frequentes 

destacamos: 
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- O nós inclusivo, no qual o eu (narrador) do discurso 

traz para dentro do enunciado o tu (leitor), evocando, 

assim, um diálogo face a face, o que torna o texto 

enunciativo. 

Há, ainda, o uso de outro recurso, que, apesar de 

apresentar-se apenas uma vez em nossos exemplos, 

pode ser observado em outros editoriais do mesmo 

jornal, a chamada embreagem, no qual o autor faz-se 

passar por um outro com o objetivo de apagar as 

marcas do eu do texto. Nesse caso, expresso pela 

palavra Agora. 

Dessa maneira, ao caracterizar-se, principalmente, 

por marcas enunciativas, observa-se uma alteração 

em uma das principais características do gênero 

textual editorial que é a impessoalidade, o 

distanciamento entre narrador e narratário e a 

objetividade. 

Simulações das 

interações face a 

face 

As marcas de oralidade estão bastante explícitas nos 

textos analisados. Destacam-se nesse sentido os 

seguintes simulacros de oralidade: 

- O principal deles é o uso das perguntas retóricas, 

encontrado em 9 dos 10 textos estudados. Ao fazer 

uso desse recurso, o narrador instaura a relação de 

tempo-espaço das interações face a face, isto é, 

instaura a relação do aqui-agora. Isto porque o 

narrador interpela o narratário, no sentido de 

minimizar o distanciamento entre os dois. 

- Há também o uso de advérbios de tempo que situa 

o narratário no tempo, isto é, retira do texto a 

característica de atemporalidade, muito usual nos 
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textos com predominância de marcas da 

escrituralidade. 

- Observa-se o uso de verbos no imperativo, com o 

qual o narrador simula uma ordem direta ao 

narratário e, assim, interpela o tu no texto. Esse 

recurso simula, assim, como as perguntas retóricas, a 

relação do aqui-agora, marcante nas produções 

textuais faladas. 

- É possível, ainda, encontrar a paráfrase, 

exemplificada por meio do editorial em que o narrador 

explica de maneira mais direta ao narratário 

informações sobre legislações.  

Características 

Lexicais 

Quanto ao léxico, o texto recebe predominantemente 

uma linguagem simples e, em todos, verifica-se o uso 

de expressões coloquais; além disso, o excessivo 

uso de palavras em sentido figurado e muitas vezes 

gírias. 

Há, ainda, destaque para o uso de expressões que 

levam o leitor a lembrar de ditados/ provérbios 

populares. 

Ressalta-se, porém, que nem todo texto falado é 

marcado pela linguagem simples, entretanto o uso 

desse tipo de linguagem é prototípica da oralidade. 

Características 

Sintáticas 

Na sintaxe dos textos analisados, observamos uma 

presença marcante de orações diretas, visto que, 

como dissemos anteriormente, o leitor não está 

habituado a leituras longas ou complexas. Essa 

forma de produção textual facilita a compreensão de 

quem lê.  
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De maneira geral, os parágrafos são curtos e os 

períodos são simples ou, quando compostos, 

caracterizados por meio de coordenação ou 

subordinação substantiva ou adjetiva. Ressalta-se 

que essas estruturas sintáticas são as mais usuais 

nas interações cotidianas. 

Recursos 

Figurativos 

Entre os recursos observados pelos textos verificou-

se que o uso das figuras de palavras Metáfora e 

Clichês aparecem com maior ênfase, isso se deve ao 

fato de que, ao fazer uso desses recursos o autor 

consegue evidenciar em seu texto o uso de uma 

linguagem mais coloquial e mais próxima as 

interações face a face. 

 

 

É ainda importante ressaltar que, conforme dissemos no quarto capítulo de 

nosso trabalho e pudemos observar nesse capítulo, os temas abordados pelo jornal 

Agora São Paulo estão vinculados ao cotidiano dos cidadãos paulista e, ao 

apropriar-se deste tipo de tópicos o jornal já adota em seu projeto editorial temas 

usados nas conversas diárias do leitor, isto é, os temas abordados pelo Agora São 

Paulo, são temas da oralidade. 

Em síntese, é possível verificar que o jornal Agora São Paulo apresenta um 

texto editorial com traços bastante visíveis de oralidade, não conseguindo manter o 

padrão de distanciamento e formalidade com seu leitor, visto as escolhas lexicais e 

sintáticas, e a presença explícita do enunciador e do enunciatário no texto. 
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6. Considerações Finais 

Nesta pesquisa nos propusemos a analisar as marcas de oralidade em textos 

escritos. Escolhemos como corpus os editoriais do jornal Agora São Paulo; em 

alguns momentos os comparamos aos editoriais, com mesma temática e data de 

publicação, com o jornal Folha de S.Paulo. Para tanto, partimos do princípio de que 

o Agora São Paulo,por se tratar de um jornal popular, recorre ao recurso da 

oralidade como estratégia de convencimento e interação com seu leitor. 

À luz da Teoria da Enunciação, consideramos que todo enunciado, seja oral 

ou escrito, depende da relação existente entre aquele que produz (enunciador) e 

aquele que interage com essa produção (enunciatário), sendo essa relação a 

responsável pela definição das estratégias usadas pelo enunciador para cativar o 

enunciatário, a fim de persuadi-lo. Em nosso trabalho, o enunciado pode ser definido 

como os editoriais, o seu enunciador é o próprio veículo de comunicação, no âmbito 

dainstância informativa,e o seu enunciatário, o leitor do jornal. 

As marcas de oralidade que estudamos nos editoriais do jornal Agora São 

Paulo são estratégias que se revelam nos enunciados por meio de características 

que lembram as interações face a face. Essas interações são produzidas sem que 

haja planejamento prévio, isto é, são produzidas aqui e agora, no momento em que 

os falantes se encontram. 

Do ponto de vista da enunciação, a oralidade é revelada no texto escrito por 

meio dos efeitos de sentido produzidos pelo fato de o enunciador não apagar as 

marcas do tempo e espaço (aqui e agora) no enunciado. E, ao fazer uso desse 

recurso, o leitor tem a impressão de que a enunciação está ocorrendo no momento 

de sua leitura, simulando as interações faladas. 

Muitos são os efeitos de oralidade observados nos editoriais do jornal Agora 

São Paulo, entretanto, partindo de nossos objetivos secundários, evidenciaram-se 

os seguintes pontos: 

 Em relação ao cenário enunciativo, observou-se a presença explícita 

do eu (narrador) que se dirige a um tu (narratário) criando o efeito de 

proximidade entre eles. Para tanto, o jornal fez uso de alguns recursos, 



80 

 

entre eles os verbos no imperativo ou na primeira pessoa do plural. 

Ressalta-se que, ao fazer uso dessas formas verbais, instala-se no 

texto um eu que interpela um tu simulando as interações face a face, 

por meio do diálogo entre o autor do texto (neste caso, o próprio 

veículo de comunicação, visto que nos editoriais o eu é sempre a voz 

do jornal como um todo e não de um autor específico) e o leitor, 

característica própria da oralidade. 

 Há também o uso recorrente dos recursos retóricos por meio das 

perguntas que simulam as interações faladas dos diálogos. 

 Quanto às estruturas sintáticas, destacam-se o uso, de maneira geral, 

de períodos simples ou até mesmo compostos, prevalecendo as 

orações coordenadas e a ordem direta do discurso. Essas estruturas 

são comuns nas conversas informais e nas interações face a face. 

 O léxico pode ser destacado pelo uso constante de vocábulos comuns 

em conversas coloquiais, com a presença marcante de gírias e uso 

figurado das palavras. Esses recursos causam o efeito de 

informalidade ao texto. 

Podemos, então, destacar que, pelo fato de o objeto de nosso estudo ser 

direcionado a um público popular, e, pelo fato de o tu ser co-enunciador do texto, 

isto é, influenciar diretamente na produção dos sentidos do enunciado, é possível 

que o eu faça alterações em características do gênero textual para adaptá-lo à 

necessidade de seu leitor. Isso se deve principalmente ao fato de os gêneros 

textuais serem o espaço no qual as ideias são produzidas e, como todo movimento 

de ação humana, acaba por adaptar-se a novas realidades e condições sociais. 

Dessa forma, percebe-se que o gênero textual, no qual incluímos o gênero tipo 

editorial, constituem-se historicamente a partir da vida social e, por isso, em alguns 

momentos, para adaptar-se à realidade na qual está introduzido e é possível alterá-

lo. 

Em nossos estudos, pudemos observar que o autor, por meio do uso de 

recursos da oralidade, altera a característica da impessoalidade típica do gênero 

textual analisado em nosso corpus, isto é, altera característica que se refere à 
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ausência dasimpressões de quem comunica e de quem recebe a informação. Isso 

ocorre porque, ao empregar verbos em primeira pessoa do plural, ou no imperativo, 

ou ainda ao utilizar perguntas retóricas, o autor instaura no texto um eu que interpela 

um tu de maneira a expor suas marcas no enunciado.  

Ressaltamos que essa afirmação pode ser efetivada pelo fato de 

observarmos claramente a manutenção dessa característica nos editoriais do outro 

jornal, também utilizado em nosso corpus:a Folha de S.Paulo. Esse segundo jornal, 

por se colocar distante de seu leitor e assim não fazer uso de tantos recursos da 

oralidade, mantém a ordem da impessoalidade em seu texto, o que evidencia que é 

o enunciatário que define o padrão e o estilo a serem adotados na produção de um 

texto. 

Em síntese, por meio da análise, podemos dizer que o jornal Agora São Paulo 

utiliza-se de maneira acentuada os recursos da oralidade nos seus editoriais a ponto 

de alterar uma das características do gênero, a impessoalidade. São esses recursos 

que criam nesse gênero textual uma aproximação com o leitor, por meio da 

instauração explícita do eu e do tu no enunciado.  
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