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RESUMO 

 

O presente estudo constitui problematizar a distribuição dos parênteses em 

textos de Clarice Lispector, escritos para tabloides femininos na década de 50 e 

recompilados em forma de livro pela pesquisadora Aparecida Maria Nunes, sob 

os títulos de Correio feminino (2006) e Só para mulheres: conselhos, receitas e 

segredos (2008). Da recolha dos segmentos parentéticos nesses textos, obteve-

se 262 ocorrências parentéticas distribuídas nos gêneros discursivos conselhos, 

receitas, segredos e aulas. Conduzido, pois, por uma visão pragmático-

discursiva, o estudo procurou  descrever acuradamente o tipo e o papel da 

inserção parentética na realidade múltipla e complexa dos textos, contemplando 

fenômenos discursivos de naturezas diversas e de grande relevância, 

especialmente focalização e topicidade discursiva, com vista a investigar, de um 

lado, a natureza e a funcionalidade dos parênteses nos gêneros e nos tipos 

discursivos que compõem o corpus, e, de outro lado, a relação das porções 

parentéticas com o texto na sua totalidade. Dentro da orientação do 

Funcionalismo Linguístico, com aportes das lições da Linguística do texto, 

ambas as orientações extremamente ligadas a considerações discursivas de 

suporte semântico e pragmático, este trabalho põe sob exame um tipo de 

“inserção” discursivo-textual que é o “parêntese”. A hipótese que dirige o 

trabalho é a de que diferentes gêneros propiciam diferentes matrizes de 

construção textual, favorecendo a criação de relevos discursivos a seu serviço. 

Dentro desse quadro de orientação teórico-metodológica geral, o que se 

apresenta como resultado responde ao objetivo de descrever as categorias 

funcionais do parêntese (seu papel semântico-discursivo na organização textual) 

dentro dos diferentes gêneros representados no corpus de exame. Governa essa 

pressuposição o fato de que o parêntese não é uma porção textual desvinculada 

do segmento que o hospeda e o contextualiza, devendo a sua observação 

operar-se por relação com o contexto tópico que o abriga. 

Palavras-chave: Funcionalismo Linguístico. Parênteses. Gênero Discursivo. 

Clarice Lispector 



RESUMEN  

 

El presente estudio constituye problematizar la distribución de los paréntesis en 

textos de Clarice Lispector, escritos para periódicos femeninos en la década de 

50 y recompilados en forma de libro por la investigadora Aparecida Maria Nunes, 

bajo los títulos de Correio feminino (2006) e Só para mulheres: conselhos, 

receitas e segredos (2008). De la recogida de los segmentos parentéticos en 

esos textos, se obtuvieron 262 ocurrencias parentéticas distribuidas en los 

géneros discursivos consejos, recetas, secretos y clases. Conducido, pues, por 

una visión pragmática-discursiva, el estudio trató de describir acertadamente el 

tipo y el papel de la inserción parentética en la realidad múltiple y compleja de 

los textos, que contempla fenómenos discursivos de diversas naturalezas y de 

gran relevancia, especialmente focalización y topicidad discursiva, con el fin de 

investigar, por un lado, la naturaleza y la funcionalidad de los paréntesis en los 

géneros y en los tipos discursivos que componen el corpus, y, por otro lado, la 

relación de las porciones parentéticas con el texto en su totalidad. En la 

orientación del Funcionalismo Lingüístico, con aportes de las lecciones de la 

Lingüística del texto, ambas orientaciones extremadamente relacionadas a 

consideraciones discursivas de soporte semántico y pragmático, este trabajo 

pone bajo examen un tipo de "inserción" discursivo-textual que es el 

"paréntesis". La hipótesis que dirige el trabajo es la de que diferentes géneros 

propician diferentes matrices de construcción textual, favoreciendo la creación 

de relieves discursivos a su servicio.  En este marco de orientación teórico-

metodológica general, lo que se presenta como resultado responde al objetivo 

de describir las categorías funcionales del paréntesis (su papel semántico-

discursivo en la organización textual) dentro de los diferentes géneros 

representados en el corpus de examen. Gobierna esa presuposición el hecho de 

que el paréntesis no es una porción textual desvinculada del segmento que lo 

aloja y lo contextualiza, debiendo su observación operarse por relación con el 

contexto tópico que lo alberga. 



Palabras-clave: Funcionalismo Linguístico. Paréntesis. Género Discursivo. 

Clarice Lispector. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os parênteses, ou inserções parentéticas, são estratégias discursivas 

que funcionam como facilitadores na construção de sentido – e na proposição de 

efeitos – de textos orais e escritos. Como indica Koch (2002), estratégica e 

intuitivamente o falante utiliza-se desses recursos a fim de inserir no discurso 

informações paralelas, adicionais e esclarecedoras que são significativas para a 

compreensão da mensagem. Ainda segundo Koch (2002), a inserção, assim 

como a reformulação e a hesitação, está entre as principais estratégias de 

processamento do texto falado.   

Dentre tantas estratégias discursivas existentes na língua, os parênteses 

chamam a atenção por sua dimensão pragmática, já que eles materializam no 

texto escrito caracterizações que no comum marcam a atividade interacional do 

texto falado. A parentetização é, naturalmente, um fenômeno de fácil percepção 

na oralidade e tem sido bastante estudada como marca relevante na interação, 

sobretudo na modalidade falada da língua. Entretanto, sua relevância não se 

limita aos estudos relacionados à linguagem oral, e muitas pesquisas têm 

discutido o tema a partir de produções escritas da linguagem, como mostram os 

trabalhos de Heberle (1999), de Barbosa-Paiva (2010), de Neves (2012) e de 

Neves e Coneglian (em preparação), por exemplo. De outra parte, como se vê 

em Colaço e Matos (2010), os parênteses podem ser observados na língua a 

partir de diferentes vieses linguísticos como, por exemplo, o sintático (por 

apresentarem uma ruptura no segmento inserido), o prosódico (pela notória 

pausa e variação da frequência fundamental) e o semântico (dada a autonomia 

quanto ao conteúdo). 

A parentetização tem sido objeto significativo de análise – especialmente 

pelo Grupo de Organização Textual-Interativa, que faz parte do projeto 

Gramática do Português Falado (PGPF) –, como estratégia de construção 

textual e como atividade de formulação, conforme está desenvolvido em Jubran 

(1996a, 2006a). Jubran (1996a) define a formulação parentética como uma 
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breve suspensão de determinado tópico discursivo em desenvolvimento, 

destinada à inserção de dados paralelos a ele. Por outro lado, a ruptura na 

linearidade do texto também é convenientemente tratada, sob a ótica discursiva, 

em alguns trabalhos que têm como referência central a pontuação, como Silva 

(1999) e Furlanetto (2009).  

Os trabalhos sobre inserções parentéticas do PGPF, que já subdividem 

em classes as inserções encontradas dentro dos inquéritos do Nurc (Norma 

Urbana Culta), oferecem significativos resultados, os quais têm sido norteadores 

na discussão sobre parentetização.  

O presente estudo constitui uma tentativa de estabelecer interface entre 

os estudos realizados pelo grupo PGPF – que tratou o tema somente sob a 

perspectiva da oralidade – e uma investigação que vá ao funcionamento das 

inserções em um determinado conjunto de distintos gêneros discursivos, 

especialmente gêneros com marcada presença na força interativa.  A hipótese 

que dirige o trabalho, nessa direção, é a de que diferentes gêneros propiciam 

diferentes matrizes de construção textual, favoráveis à criação de relevos 

discursivos particulares, uma operação que pode ser diretamente relacionada à 

parentetização, a qual tem, obviamente, marcada presença de força interativa. 

Também compõe esta proposta a extensão premeditada do exame dos 

parênteses discursivos a textos escritos, ou seja, textos que não nascem 

marcados pela cadência natural de realizações fônicas concretas.  

Nessa linha de proposição, foram escolhidas para constituir o corpus 

desta investigação, colunas de Clarice Lispector, escritas para tabloides 

femininos na década de 50 e recompiladas em forma de livro pela pesquisadora 

Aparecida Maria Nunes, sob os títulos de Correio feminino (2006) e Só para 

mulheres: conselhos, receitas e segredos (2008). O interesse nesse corpus 

fundamenta-se, primordialmente, no fato de tratar-se de colunas de jornal que 

foram escritas especificamente para mulheres, ou seja, que já se produzem com 

a preocupação, o cuidado e a atenção, por parte da escritora, em criar e manter 

uma atividade de interação marcada com as leitoras, relação necessariamente 
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cercada de proximidade, informalidade e cumplicidade, portanto, 

necessariamente cuidada no sentido de ser portadora de uma intenção de forte 

pacto conversacional.  

Significativamente, durante a seleção do corpus, chamou a atenção o fato 

de esses textos terem sido classificados, por parte da organizadora das obras, 

em quatro distintos gêneros discursivos exatamente julgados como de interesse 

das leitoras das colunas, “conselhos”, “receitas”, “segredos” (Nunes, 2008), além 

de, muito relevantemente, poder ser pinçada, em uma das obras, uma seção em 

que se oferece são “aulas (de sedução)” (Nunes, 2006). 

Embora diferentes entre si – ou até por isso –, os textos em análise 

favorecem estabelecer a “competência comunicativa”, e, mais especificamente, 

o “pacto interacional comunicativo”, como principal objeto de investigação, um 

especial foco de buscas de uma análise funcionalista, que é a que guia este 

trabalho (lembre-se, no caso, Dik, 1997). Nessa linha teórica, os parênteses 

podem ser vistos como recursos linguísticos que particularmente orientam a 

construção de sentidos e de efeitos nos textos, e que, por aí, são 

particularmente importantes para um exame de natureza funcional (ao mesmo 

tempo sintática, semântica e pragmática). Como diz Neves (2006, p. 24), no 

funcionalismo “as expressões linguísticas não são pensadas como objetos 

isolados, mas como instrumentos usados pelo falante para evocar no ouvinte a 

interpretação desejada”. Já fica indicado que, embora se marquem por 

independência morfossintática, os parênteses mostram-se de especial 

importância do ponto de vista interacional, visto que representam uma 

contribuição autônoma marcante para a interação contínua.  

É assim que, como afirma Jubran (2006b, p. 305), as inserções 

parentéticas “não podem ser consideradas como desvios descartáveis do texto”, 

já que representam papel particularmente relevante no estabelecimento da 

significação. O seu processo pode ser compreendido como uma manifestação 

da competência comunicativa, no que diz respeito à capacidade dos usuários da 

língua em estabelecer uma comunicação social mediante a produção e a 
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compreensão de textos que se efetivam por meio da interação. É evidente, 

nessa consideração, o fato de que, como afirmam Hengeveld e Mackenzie 

(2008), o que o falante verbaliza responde à sua intenção comunicativa. 

Dentro desse quadro de orientação teórica geral, o propósito desta 

dissertação é descrever as categorias funcionais do parêntese, ou seja, seu 

papel semântico-discursivo na organização textual, dentro dos diferentes 

gêneros que são encontrados no corpus eleito para exame. Para tanto, o 

trabalho toma como ponto de partida os estudos realizados pelo grupo PGPF e 

adota a perspectiva textual-interativa, sob direção funcionalista de análise, como 

opção teórico-analítica, na descrição de estratégias de construção textual.  

Não obstante, nesta proposta não se pretende tão somente classificar as 

inserções catalogadas sob a nomenclatura disponibilizada pelos estudos da 

parentetização. Busca-se investigar, dentro de um aparato funcionalista de 

análise, as determinações dos gêneros (no caso, explicitamente catalogados 

pela compiladora das colunas de Clarice) e dos tipos discursivos abrangidos 

nesses diferentes gêneros. Ainda é relevante a relação dos parênteses com o 

texto em sua totalidade, haja vista a adoção do pressuposto funcionalista de que 

as motivações do uso condicionam a forma e a finalidade das inserções.  

Este trabalho estrutura-se em cinco capítulos. Nos capítulos de 01 a 04 

explicitam-se, respectivamente: a fundamentação teórica deste trabalho, que 

comporta as bases do funcionalismo linguístico para o estudo da língua em uso 

e as múltiplas noções e caracterizações de gêneros discursivos (Capítulo 01); a 

metodologia, natureza da pesquisa, caracterização e procedimentos de análise 

dos segmentos parentéticos (Capítulo 02); a unidade “parêntese” como inserção 

na organização tópica, segundo suas subclasses (Capítulo 03); os diferentes 

gêneros discursivos que compõem o universo de investigação desta pesquisa, 

bem como a contextualização do suporte de produção (Capítulo 04). 

No capítulo 05, apresentam-se as análises dos dados, a partir das 

relações entre as marcas linguísticas e as funções discursivas exercidas, com 

base no material de análise na investigação. Por fim, são apresentadas as 
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conclusões obtidas e a bibliografia consultada, além de anexar-se um apêndice 

em que são relacionados todos os parênteses encontrados nos textos, com sua 

análise, segundo a função textual em que se enquadram. 
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Capítulo 01 

Fundamentação teórica 

 

1.1 A direção teórica das investigações: Funcionalismo, Interacionismo e 
Linguística Textual  

 

A base teórica deste trabalho está projetada dentro da teoria funcionalista 

da linguagem, sobretudo nas propostas mais convergentes apresentadas por 

Coseriu (1992), Givón (1995), Dik, (1997), Halliday (2004) e Hengeveld e 

Mackenzie (2008). Segundo Neves (2006, p.16), um trabalho embasado no 

Funcionalismo implica a observação dos usos linguísticos em relação ao 

sistema, do seu significado em relação à forma e da interação social em relação 

ao individual. Nesse sentido, tornam-se imprescindíveis para a análise da língua 

(e da gramática) as seguintes questões: a observação da língua como um 

sistema não autônomo (GIVÓN, 1995); a compreensão das formas da língua 

não como um fim em si mesmas, mas como meios para um fim (HALLIDAY, 

2004); o exame, por meio da gramática, da interação entre os componentes 

sintático, semântico e pragmático (DIK,1997; GIVÓN, 1995), e, de especial 

relevância para esta investigação, a observação da instrumentalidade do uso da 

língua (o funcional) e de sua sistematicidade (o gramatical) como uma relação 

não arbitrária (MACKENZIE, 1992).  

Como desenvolve Neves (1997), as reflexões sobre o modo funcionalista 

de investigação da linguagem têm como ponto de partida a interação linguística. 

Lembre-se Faraco (2005, p. 214) que, reportando-se à linguagem verbal como 

uma realidade múltipla e complexa, sustenta que interação e linguagem “são 

fenômenos de alta complexidade por envolverem múltiplos fatores em múltiplas 

relações”; ou seja, há um sem número de concepções pelas quais linguagem e 

interação podem ser definidas: sistema de signos; fenômeno histórico, humano e 

social; instrumento de comunicação; entre outros. 
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 É assim que esta investigação, ancorada no Funcionalismo linguístico, 

conduz-se pelo entendimento de que a interação verbal é uma atividade 

estruturada (com regras, normas e convenções) e cooperativa, visto que as 

estruturas se materializam no uso da linguagem, que é sempre uma interação. 

No paradigma funcional (DIK, 1997), compreender a língua como instrumento 

que estabelece relações comunicativas entre os usuários implica colocar a 

expressão linguística como mediação entre a intenção do falante e a 

interpretação do destinatário. Desta maneira, a estrutura gramatical está 

motivada pelo uso interativo da língua e, portanto, os usos linguísticos são 

influenciadores da organização interna do sistema linguístico.  

Por considerar que todas as manifestações linguísticas ocorrem em forma 

de texto (COSERIU, 1992) e que os aspectos e funções que cada elemento 

desempenha se encontram imbricados, esta pesquisa naturalmente busca 

sustentação também na corrente que estuda a linguagem a partir de uma visão 

não atomizada: a Linguística Textual.  

Segundo Marcuschi (2014, p. 17), a Linguística Textual compreende que 

a comunicação linguística acontece mediante a produção de textos e não de 

frases, razão pela qual ela estuda o texto como uma unidade linguística de 

análise hierarquicamente superior à frase. Halliday e Hasan (1976, p. 1-2) 

resumem o fato na indicação de que o texto é uma unidade em uso. Nesse 

sentido, voltada a atenção para o tema deste trabalho, entende-se que um 

estudo da parentetização por meio da análise textual é o que pode permitir a 

descrição do seu funcionamento no uso linguístico. 

Colocada a língua em uso como objeto de investigação, a atenção se 

dirige para a produção textual, que se faz na interação, e a partir daí, pode-se 

verificar que as expressões linguísticas não devem ser vistas como objetos a 

serem interpretados isoladamente. Dado o dinamismo da língua, muitos são os 

recursos e estratégias de que se valem os indivíduos durante a interação, e 

dentre os distintos recursos semânticos e discursivos intrínsecos à elaboração 

textual, neste estudo interessa, em particular, a parentetização. Segundo Neves 
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(2010, p.165), as inserções parentéticas são de absoluta relevância para a 

organização e a compreensão textual, pois promovem avaliações e comentários 

paralelos ao que está sendo dito e permitem ao locutor uma articulação acurada 

do texto, com contraparte natural no locutor. Não podem, portanto, ser 

entendidas como meros desvios descartáveis do texto – ou absolutamente 

secundários –, já que trazem explicitações e complementações ao enunciado, 

com implicação na significação dos tópicos que lhes são antecedentes e 

subsequentes.  

 

1.2  O comprometimento de uma visão discursivamente orientada 

 

  Como pesquisa relacionada à observação dos parênteses dentro da 

produção textual escrita, este trabalho também se norteia pelos estudos já 

desenvolvidos acerca de foco, tópico discursivo, relevo e metadiscursividade, 

discutidos pelo grupo de estudos do projeto Gramática do Português Culto 

Falado, especialmente nos estudos realizados pelo Grupo de Organização 

Textual-Interativo (JUBRAN, 1992, 1993, 1995, 1996a, 1996b 1999, 2002, 

2006a, 2006b, 2009).  Na verdade, todos esses são fatos textuais e temas de 

investigação que contam com o seguro suporte teórico desenvolvido pelas 

teorias funcionalistas que dirigem as investigações a que se procede.  

As manifestações verbais, como já mencionado, configuram-se como textos e 

não como elementos linguísticos isolados, e os textos constituem-se como 

enunciados no plano das ações sociais situadas e históricas.   

Como consistentemente o pensamento bakhtiniano indica, qualquer realização 

linguística se dá mediante uma elaboração discursiva, visto que o enunciado (o 

discurso) não é um ato manifestado isoladamente, seja na modalidade oral, seja 

na escrita. O discurso diz respeito aos usos coletivos da língua, que são sempre 

institucionalizados, quer dizer, legitimados por alguma instância nas práticas 

sociodiscursivas organizadas por sujeitos sociais. 

Alguns usos da língua, em geral fruto de ações sociais coletivas, são mais 

fortemente marcados, e outros são menos marcados no interior das instituições, 
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razão pela qual é necessária uma categoria adequada para operar com esse 

tipo de ação social e com a funcionalidade da língua. Para Marcuschi (2008), a 

categoria para enfrentar tal situação é exatamente a dos gêneros discursivos, 

direção que esta proposta assume. 

Segundo Maingueneau (2004), a categoria de gênero permite evitar 

vários tipos de reducionismos, como, por exemplo, a redução sociológica de ver 

o discurso sem considerar a fala que o autoriza, ou a redução linguística de ver 

as palavras sem considerar seu entorno enunciativo. Como se nota, a questão 

de gênero vem envolta num conjunto relativamente externo de parâmetros para 

observação, e/ou contextualização, dada a complexidade do fenômeno, que 

envolve aspectos linguísticos, discursivos, sociointeracionais, históricos, 

pragmáticos, cognitivos, os quais se acham vinculados às atividades humanas, 

em todas as esferas. 

Para Bazerman (2005), os gêneros são, em primeiro lugar, fatos sociais, e 

não apenas fatos linguísticos como tal, por isso a noção de domínios discursivos 

é muito mais operacional que formal. Essa noção vem envolta num conjunto 

relativamente externo de parâmetros para observação, e/ou contextualização, 

tendo em vista a complexidade do fenômeno, que envolve aspectos linguísticos, 

discursivos, sociointeracionais, históricos, pragmáticos, cognitivos, os quais se 

acham vinculados às atividades humanas em todas as esferas.  

 

1.3 O gênero discursivo em perspectiva 

1.3.1 A noção de gênero 

 

Para o tratamento da noção de gênero, parte-se do pressuposto de que 

cada enunciado reflete objetivos próprios e condições particulares de produção, 

não somente pelo conteúdo e estilo verbal como também pela seleção dos 

recursos da língua (lexicais, fraseológicos e gramaticais) e pela construção 

composicional. Um aspecto central da teoria do gênero do discurso, segundo a 
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visão bakhtiniana (Bakhtin, 1997, p. 279), é a de que os gêneros possuem três 

dimensões comunicativas: a) conteúdo temático ou aspecto temático – objetos, 

sentidos, conteúdos, gerados numa esfera discursiva com suas realidades 

socioculturais; b) estilo ou aspecto expressivo – seleção lexical, frasal, 

gramatical, formas de que têm sua compreensão determinada pelo gênero; c) 

construção composicional ou aspecto formal do texto – procedimentos, relações, 

organização, participações que se referem à estruturação e acabamento do 

texto, levados em conta os participantes. 

Para Bakhtin (1997), os gêneros são resultados de um uso comunicativo 

da língua em sua realização dialógica, no qual os indivíduos não trocam orações 

nem palavras, mas trocam enunciados que se constituem como os recursos 

formais da língua (a lexicogramática). Sempre relacionados a um tema e a um 

estilo, com uma composição própria, com os gêneros operamos a língua. 

Dentro dessa perspectiva de gêneros discursivos (Bakhtin, 1997, p. 301), 

o intuito discursivo do locutor adapta-se àquilo que ele pretende dizer (nas 

palavras do autor, o “querer dizer”), e isso é observado nos textos que compõem 

o corpus examinado nesta investigação. 

A acepção de texto como produto da atividade humana está 

intrinsecamente ligada às formações sociais e seus distintos contextos. Por meio 

dos textos, sejam eles orais sejam escritos, organizamos a linguagem, 

realizamos distintas ações e construímos representações sobre o mundo. Como 

diz Bronckart (2003, p.71), texto é “toda unidade de produção de linguagem que 

veicula uma mensagem linguisticamente organizada e que tende a produzir um 

efeito de coerência sobre o destinatário”.  

 É continuadamente invocada a indicação de Bakhtin (1979) sobre o fato 

de a linguagem refratar o mundo, e, na mesma linha, Marcuschi (2008, p.72) 

insiste em que o texto não apenas reflete o mundo mas o retrata, visto que o 

reconstrói e o reordena. Considerando-se que, ainda como aponta Bakhtin 

(1979, p. 279), “todas as atividades humanas estão relacionadas ao uso da 

língua”, naturalmente hão de existir diferentes modos de organização dos textos 
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com vista a contemplar a pluralidade e a dinamicidade intrínsecas à atividade 

humana.  

O gênero discursivo é a organização dos diferentes modos de fazer texto, 

ou seja, das diferentes espécies de texto, em especial com vista à sua finalidade 

social. Os gêneros serão sempre dinâmicos, sócio-históricos e variáveis, como 

afirma Marcuschi (2008), e, por essa razão, segundo o autor, não é possível 

categorizá-los como modelos estanques e de estruturas rígidas. O tratamento do 

gênero discursivo deve estar direcionado às formas culturais e cognitivas de 

ação social, contempladas segundo a sua singularidade dentro da linguagem, 

daí a visível dificuldade em fazer uma tipologia discursivo-textual que comporte o 

sem-número de gêneros existentes na língua. De fato, a variedade das 

produções verbais, como propõe Bakhtin (1979), é tão somente uma 

consequência da variedade dos diferentes tipos de atividades humanas: essa 

variedade impulsiona a aparição de diferentes tipos de textos, que surgem na 

mesma velocidade em que evoluem as necessidades socioculturais.  

O gênero está, pois, intrinsecamente relacionado à comunicação, e disso 

dão testemunho os diversos estudos disponíveis, por exemplo Bakhtin (1997) e, 

Bronckart (1999), que tratam a noção de gênero discursivo com base no 

funcionamento da língua em práticas comunicativas, reais e concretas, 

construídas por sujeitos que interagem nas esferas das relações humanas e da 

comunicação.  

É sabido que durante muito tempo a concepção de gênero esteve 

atrelada à literatura. Segundo Brandão (2004), essa aspiração platônica e 

aristotélica, que durante muito tempo caracterizou os gêneros discursivos, não 

mais corresponde à realidade dos estudos linguísticos. Para Neves (2010, p. 

90), “falar de gêneros, hoje, na era da Linguística, é ter como foco a interação 

pela linguagem, enquanto falar de gênero, em Aristóteles, era falar do objeto 

‘poética’ ou do objeto ‘retórica’, tendo como foco o ‘dizer bem’ com a linguagem”.  

Por outro lado, o linguista que se propõe investigar a língua em uso tem 

de preocupar-se com a natureza do material de análise, haja vista que 
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Ignorar a natureza do enunciado e as particularidades de gênero 
que assinalam a variedade do discurso em qualquer área do 
estudo linguístico leva ao formalismo e à abstração, desvirtua a 
historicidade do estudo, enfraquece o vínculo existente entre a 
língua e a vida. (BAKTHIN, 1997, p. 282) 

 

Os critérios propostos por Bakhtin (1997) para a definição de gênero são 

lembrados, aqui, como parâmetros de análise dos gêneros discursivos 

apresentados. O autor enquadra os gêneros em duas classes: os gêneros 

primários (simples) – a conversação oral cotidiana e a carta pessoal – que “são 

constituídos em circunstâncias de comunicação verbal espontânea”; e os 

gêneros secundários (complexos) – o romance, o teatro, o discurso científico e o 

discurso ideológico, entre outros – que “aparecem cem circunstâncias de uma 

comunicação cultural mais complexa e relativamente evoluída principalmente 

escrita: artística, científica, sociopolítica” (BAKHTIN, 1992, p. 28). 

 

1.3.2 Visões complementares da noção de gênero: a perspectiva 
funcionalista e a perspectiva interacionista1 

 

Um tratamento funcionalista da linguagem, afirma Neves (1994, p. 113), 

coloca em exame a maneira como os usuários de uma língua se comunicam 

eficientemente “entendendo-se que a descrição completa precisa incluir 

referência ao falante, ao ouvinte e a seus papéis e estatuto dentro da interação 

determinada socioculturalmente”. 

Nesse contexto, evidentemente, a necessidade interacional conduz o 

estabelecimento de um gênero: 

                                                           
1 O projeto mais amplo ao qual esta dissertação está vinculada (NEVES & CONEGLIAN, em 

preparação) considera ainda uma outra dimensão na configuração da noção de gênero, a 
saber, a dimensão cognitiva. “Gêneros” são caracterizados, nessa visão, como “frames 
semânticos” (FILLMORE, 1976, 1982) que licenciam o uso linguístico e nos quais são 
encontrados padrões discursivos, propriedades linguísticas convencionais que captam o 
conhecimento do falante a respeito do sistema e do uso linguístico (ÖSTMAN, 1999; 2005). 
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Quando se diz que a gramática funcional considera a 
competência comunicativa, diz-se exatamente que o que ela 
considera é a capacidade que os indivíduos têm não apenas de 
codificar e decodificar expressões, mas também de usar e 
interpretar essas expressões de uma maneira interacionalmente 
satisfatória. (NEVES, 1997 p.15) 

 

Diante disso, ainda segundo Neves (1997), observa-se que o modelo 

funcionalista analisa a estrutura gramatical tomando como referência a situação 

comunicativa inteira: o propósito do ato da fala, seus participantes e seu 

contexto discursivo. Assim, a língua é vista não mais como um objeto autônomo, 

mas como uma estrutura submetida às pressões provenientes de situações 

comunicativas, que exercem grande influência sobre (mais especificamente, 

ainda, determinam) a construção linguística. 

Como produto linguístico, o gênero está em constante relação com as 

necessidades e os propósitos dos falantes durante o ato comunicativo. De fato, 

como afirma Bronckart (2003, p. 138), “os gêneros não podem nunca ser objeto 

de uma classificação racional, estável e definitiva”. Também, como sugere 

Marcuschi (2008), eles se constituem em uma forma, uma função, um estilo e 

um conteúdo que serão sempre caracterizados por meio da sua função.  

Nesse contexto, é necessário trabalhar a noção de gênero como um 

instrumento de funcionamento da linguagem intermediado pela intencionalidade 

discursiva do falante e pela situação de interação comunicativa, ambas 

incumbidas de criar um efeito de sentido e efetivar a comunicação pretendida 

(SCHNEUWLY, 2004). Os gêneros refletem, pois, as situações de uso, e daí 

surge a necessidade de observar o gênero a partir da sua relação entre texto e 

contexto. Para Halliday (1964, 1973, 2004), uma perspectiva funcionalista da 

linguagem permite verificar essa relação com base nos contextos de cultura e de 

situação, no uso linguístico. Em outras palavras, o texto corresponde às amplas 

possibilidades de uso da língua, enquanto o contexto determina essas seleções. 
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Naturalmente, como aponta Marcuschi (2008, p. 163),  todo texto circunda 

a ideia de que a língua é “uma atividade sociointerativa de carácter cognitivo, 

sistemática e instauradora de ordens diversas na sociedade”. Esse processo de 

interação social se concretiza na linguagem do dia a dia, para agir e produzir 

efeitos de sentido. De fato, a linguagem está sempre envolta na vivência cultural 

humana, e os textos produzidos na comunicação situam-se nessa vivência 

exatamente por meio dos gêneros. 

Muitos dos fenômenos linguísticos envolvidos na interação verbal, tais 

como as hesitações, as pausas, as reformulações, as repetições, os 

parafraseamentos, as correções são especialmente representados 

discursivamente por meio de inserções parentéticas, tema central deste 

trabalho.  

Conforme expõe Jubran (2006a, p.28), analisando ocorrências 

parentéticas, a perspectiva textual-interativa concebe a linguagem como uma 

“forma de ação, uma atividade verbal exercida entre pelo menos dois 

interlocutores, dentro de uma localização contextual, em que um se situa 

reciprocamente em relação ao outro, levando em conta circunstâncias de 

enunciação”. É possível vincular o processo de parentetização à visão de que as 

inserções permitem que os usuários estabeleçam relações de interação, 

produção, compreensão e esclarecimentos por meio do ato comunicativo. Ainda 

de acordo com Jubran, “as condições comunicativas que sustentam a ação 

verbal inscrevem-se na superfície textual, de modo que se observam marcas do 

processamento formulativo-interacional na materialidade linguística do texto” 

(JUBRAN 2006a, p. 29).  

No que diz respeito aos procedimentos de constituição da parentetização, 

a perspectiva textual-interativa permite “apontar regularidades relacionadas ao 

processamento dos procedimentos de elaboração textual, aferindo o caráter 

sistemático deles pela sua recorrência em contextos definidos, pelas suas 

marcas formais que o caracterizam” (JUBRAN, 2007, p. 31 
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Capítulo 02 

Metodologia 

 

 

2.1  O material de análise  

 

Clarice Lispector é uma das mais significativas escritoras do Modernismo 

brasileiro. A subjetividade e a introspectividade são traços marcantes em suas 

obras literárias, como se observa, por exemplo, em Perto do coração selvagem 

(1943), A paixão segundo G.H. (1964), Água viva (1973) e A hora da estrela 

(1977), entre outras. A literatura, entretanto, não foi o único campo para a sua 

obra. A pluralidade dos seus trabalhos alcança também, e significativamente, o 

meio jornalístico. Entre os anos de 1968 e 1969, Clarice realizou entrevistas 

para a revista carioca Manchete, posteriormente compiladas e publicadas pela 

editora Rocco sob o título De corpo inteiro (1975). A mesma editora também 

publicou, em forma de livro e com o título de A descoberta do mundo (1984), as 

suas crônicas escritas entre os anos de 1974 e 1976 para o periódico Jornal do 

Brasil   

Entre os anos de 1952 e 1961, Clarice escreveu para as colunas 

femininas “Entre Mulheres”, do semanário Comício, “Correio Feminino – Feira de 

Utilidades”, do jornal Correio da Manhã, e “Só para Mulheres”, do tabloide Diário 

da Noite. Algumas dessas produções, desenvolvidas inicialmente para as 

colunas citadas, foram recompiladas e publicadas, também pela editora Rocco, 

em Correio feminino (2006) e em Só para mulheres: conselhos, receitas e 

segredos (2008), sob iniciativa da pesquisadora Aparecida Maria Nunes. Os 

pequenos textos reunidos nessas obras são marcados pela coloquialidade da 

linguagem, e seu tom intimista denota o compartilhamento de anseios, ideias e 

valores entre mulheres que vivenciam um mesmo universo feminino ditado pelos 

costumes e princípios de uma determinada época, meados do século XX. São 
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essas duas últimas obras que compõem o corpus de investigação desta 

pesquisa.  

A obra Só para mulheres. Conselhos, receitas e segredos (NUNES org., 

2008), que não traz Prefácio nem Apresentação inicial, faz considerações, na 

sua quarta capa, sobre Clarice Lispector e sobre a própria obra de compilação 

publicada: 

Usando  pseudônimos, ela escrevia para colunas femininas 
de periódicos famosos: Tereza Quadros, no Comício , 
Helen Palmer, no Correio da Manhã e Ilka Soares, no 
Diário da Noite. Através delas, Clarice abordou questões 
relacionadas a beleza, amor, maternidade e vida 
doméstica. Neste livro divertido e prático, um verdadeiro 
almanaque das décadas de 1950 e 1960, a escritora nos 
mostra que, apesar das conquistas da mulher, a essência 
feminina permanece a mesma, em qualquer época. 

 

O gênero “Aulas de sedução”, que neste estudo se acrescem a 

“conselhos”, “receitas” e “segredos” para análise, constituem, por sua vez, o 

quarto dos cinco capítulos (p. 93-118 ) da obra Correio feminino (NUNES org., 

2006), que, conforme informa Alberto Dines, prefaciador, foi compilada a partir 

de colunas publicadas por Clarice Lispector, sob pseudônimo, “numa página 

feminina diária, assinada pela linda estrela do cinema e TV, Ilka Soares”,  na 

“versão tabloide do Diário da Noite (Rio de Janeiro, 1960-1961)”, por Dines 

dirigida. Como diz esse prefaciador, o que havia “decididamente não era ghost-

writer”, mas autêntico heterônimo”. E lembra ele em seus comentários, naquele 

tempo em que a redação estava engajada “na campanha contra a Imprensa 

Marrom”, Clarice considerava que “sua página era a mais importante do jornal”. 

E, diz Dines, ela “estava certa”. 

Historicamente, a quarta capa dessa obra dá conta de que Clarice 

começou a atuar na imprensa em 1940 – três anos antes de lançar seu primeiro 

romance, Perto do coração selvagem –, colaborando de modo intermitente com 

jornais e revistas até dois meses antes de sua morte, em 1977. Informa, ainda, 

que: 
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Reunidos pela primeira vez em livro, os textos de sua fase 
inicial abordavam os mais diversos temas, desde a 
educação dos filhos aos tratamentos de beleza; dos 
remédios contra os ratos à busca da felicidade; da escolha 
do perfume aos dilemas morais. Falava de tudo, passando 
do trivial ao transcendental com desconcertante 
desenvoltura. 

 

E o texto conclui com a indicação de que o que se encontra nessa 

obra Correio feminino (NUNES org., 2006) é uma faceta pouco conhecida e 

estudada de Clarice, uma faceta que certamente iria surpreender e encantar 

quem se embrenhasse pelo livro que então se publicava. 

 

 

2.2 Os procedimentos  

 

Como indicado, os principais estudos sobre a parentetização no 

português brasileiro estão disponíveis nas investigações que foram feitas dentro 

dos estudos do Projeto de Gramática do Português Falado (PGPF), 

especialmente nos trabalhos realizados pelo Grupo de Organização Textual-

Interativa. Esses estudos se conduziram a partir de uma visão pragmático-

discursiva e descreveram cuidadosamente o papel da inserção parentética na 

realidade múltipla e complexa da linguagem. A fim de explicar o fenômeno da 

inserção, os trabalhos realizados contemplaram fenômenos discursivos de 

naturezas diversas como, por exemplo, foco, tópico discursivo, relevo e 

metadiscursividade.  

Para identificar e analisar as ocorrências parentéticas, esta investigação 

toma esses estudos como ponto inicial. Não obstante, ela não pretende somente 

classificar as inserções sob a nomenclatura aí estabelecida, pelo contrário, 

busca investigar, dentro do aparato funcionalista geral de análise, a função do 

gênero e do tipo discursivo dentro do corpus escolhido para análise, bem como 



27 
 

a sua relação com o texto na totalidade, haja vista que se parte do pressuposto 

de que o uso condiciona a forma e a finalidade das inserções.  

Por todas essas razões, as duas obras em análise serão vistas em sua 

totalidade, e os textos ganharão destaque conforme consigam evidenciar as 

hipóteses formuladas.  

Estando definidos os textos que se propõe analisar para configurar a 

relevância dos parênteses na construção da sua significação discursiva, a fase 

seguinte consiste em registrar as ocorrências que surgem com a marcação 

gráfica de travessões, ou mesmo dos próprios parênteses, discriminando-as em 

tabelas, que deem suporte à análise, cujo ponto de partida busca na 

classificação estabelecida por Jubran (2006a). 

Interessantemente, a análise das ocorrências evidenciou a presença de 

frases que apresentam a característica de desvio de tópico discursivo, o que 

alarga o campo de análise que este trabalho se propõe. Com o propósito de 

observar a finalidade desses diferentes formatos de parênteses dentro do 

contexto, bem como o papel pragmático-discursivo estabelecido no uso, 

contemplou-se, nas tabelas de dados, a categoria de análise “frase parentética”. 
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Capítulo 03 

O fato em foco: o parêntese 

 

 

3.1 A unidade “parêntese”  

 

Dentro dos estudos realizados pelo grupo de “Organização Textual-

Interativa” do Projeto da Gramática do Português Falado (PGPF), os parênteses, 

ou inserções parentéticas, começam a ser trabalhados exatamente a partir de 

estudos dirigidos às “inserções” como fenômenos de descontinuidade na 

organização tópica (e especificamente em língua falada). 

No volume III (“As abordagens”) da série Gramática do português falado 

(1ª edição em 1993, 3ª edição revista em 2002), dentro de um capítulo que tem 

a “inserção” (“fenômeno de descontinuidade na organização tópica” (p. 61) como 

título e como tema geral, os parênteses são referidos (já em uma visão 

marcadamente pragmática) como “segmentos do discurso, de curta extensão, 

que se encaixam no tópico em desenvolvimento, enquanto desvios 

momentâneos do quadro de relevância temática” (JUBRAN 2002a, p. 71). No 

volume IV (“Estudos descritivos”) dessa mesma série (1ª edição em 1996, 2ª 

edição revista em 2002), diz-se dos parênteses, na mesma linha de apreciação 

puramente pragmática, que eles “identificam-se como desvios momentâneos, 

sem estatuto tópico, do quadro de relevância temática do segmento 

contextualizador” (JUBRAN, 2002b, p. 406). No volume V (“Convergências”) da 

mesma série (1ª edição em 1996, 2ª edição revista em 2002), declaradamente 

em uma “perspectiva textual-interativa”, e “de acordo com a ótica pragmática,  

que subjaz a essa concepção” (JUBRAN, 2002c, p. 343), as “inserções 

parentéticas”, com foco na língua falada, “definem-se como uma das estratégias 
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pelas quais os interlocutores articulam o texto falado manifestando dados do 

processo discursivo” (p. 343). Mais especificamente, diz-se, logo adiante, que 

“os parênteses, ocupando sempre uma posição intratópica, configuram-se como 

segmentos que promovem desvios momentâneos do quadro de relevância 

tópica de uma unidade textual” (p. 345). Afinal, no volume VII da mesma série 

(1ª edição em 1999, 2ª edição revista em 2002), Jubran (2002d) já oferece uma 

“tipologia das funções textuais-interativas exercidas por parênteses em textos 

falados, do Projeto NURC” (p. 131), apontando, muito mais especificamente, 

que, dada a posição teórica (textual-interativa) assumida pelo grupo de estudo, 

os parênteses  

 

são vistos como um dos recursos pelos quais os 
interlocutores articulam o texto falado, manifestando, na 
sua materialidade linguística, as posições que assunem na 
situação de enunciação e o correlativo envolvimento com o 
ato de fala que executam. (p. 131) 

 

Acrescenta o texto – em visão operacionalmente presa a seu corpus de 

língua falada – que, por via de procedimentos parentéticos, os interlocutores 

explicitam avaliações que fazem do quadro sócio-comunicativo no qual 

interagem, pondo à mostra, assim, o procedimento discursivo.  

Em consonância com a proposta desenvolvida nos trabalhos de Jubran 

referidos, Neves (2010) , p. 165) analisa casos de parênteses discursivos em 

crônicas, partindo exatamente de discussões ligadas às duas modalidades de 

uso: a falada e a escrita, que conservam estruturas básicas comuns, mas que 

sempre colocam a inserção das estruturas a serviço da eficiência na interação.  

Os parênteses, em qualquer caso, são tratados como estratégias de 

discursivização e de textualização de grande relevância, pois trazem 

representações de hierarquias em todos os planos de funcionamento linguístico 

do texto, tanto na constituição sintática do enunciado (no nível do sintagma e da 

oração) quanto na totalidade discursiva.  



30 
 

Em Colaço e Matos (2010, p. 608), os parênteses se apresentam como 

triplamente caracterizados: sintaticamente, por apresentar uma ruptura no 

segmento em que se encontram inseridos; prosodicamente, pela existência de 

pausas e variações na sua caracterização; semanticamente, pela sua autonomia 

em relação ao conteúdo; pragmaticamente pela sua marcada função 

comunicativa na linguagem.  

Nesse sentido, as inserções parentéticas possuem caráter dinâmico, pois 

se relacionam intrinsecamente à elaboração do discurso e à interação entre os 

participantes do ato conversacional. Uma ressalva importante é que, como 

mostra Jubran (2015), esses desvios não afetam a coesão do segmento tópico 

dentro do qual estão inseridos, pelo contrário, contribuem para a projeção da 

atividade discursiva dentro da materialidade linguística do texto.  

Nesta investigação, a discussão da funcionalidade do parêntese assume 

particularmente uma dimensão pragmática, visto que, seguindo-se a linha de 

estudos projetada, é possível considerar o processo de parentetização como 

uma manifestação da competência comunicativa, no que diz respeito à 

capacidade que os usuários da língua têm de estabelecer uma comunicação 

social mediante a produção e a compreensão de textos que se efetivam na 

interação discursiva não importa se de língua falada ou de língua escrita. 

Cabe ainda indicar, quanto à consideração da unidade “parêntese”, que, 

quando se trata do exame da parentetização operado em produções escritas 

(que é o caso deste estudo), há a observar, de início, a marcação gráfica 

escolhida para esses segmentos parentéticos, a qual varia entre o sinal de 

parêntese(s) propriamente dito(s) e o travessão (simples ou duplicado), 

podendo-se pensar, ainda, na possibilidade de segmentos entre vírgulas 

funcionarem como inserções parentéticas (o que, entretanto, está fora de exame 

neste trabalho). 
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3.2 O parêntese como construção gramatical intrafrasal 

 

Em uma análise estritamente sintática os parênteses são definidos como 

“frases hóspedes” que rompem a estrutura sintática do segmento no qual se 

encontram inseridos, sem apresentar uma junção formal em relação ao 

segmento interrompido (Betten, 1976 apud Jubran, 2009, p. 296). Entretanto, 

como sustenta Neves (2010, p. 09), o analista que se propõe observar a língua 

em uso procede à observação do funcionamento dos componentes que 

transcendem a sintagmatização, já que uma análise meramente intrafrasal não é 

capaz de descrever a complexidade do sistema linguístico. Nesse sentido, o 

ponto de partida para o exame da parentetização é uma análise marcadamente 

de estatuto textual-discursivo, ou seja, não necessariamente configurada por 

uma marcação sintática particular. Tal procedimento responde à proposta 

funcionalista que vê “a capacidade dos falantes de manter a interação social 

mediante a produção e entendimento de textos que funcionam 

comunicativamente” (TENANI, 1996, p. 12).   

Com base nesses pressupostos, a parentetização tem sido avaliada, 

como propõe Jubran (2006b, p. 303), a partir da categoria de tópico discursivo e 

não exclusivamente a partir de critérios de base sintática. Em outras palavras, a 

inserção extrapola o limite frasal, e seu reconhecimento se faz no contexto da 

unidade textual-discursiva, com olhar nos segmentos tópicos. Segundo a autora, 

os parênteses são reconhecidos no texto, em contraposição ao tópico discursivo 

em curso, por não se encaixarem no conjunto pelo qual se procede à construção 

tópica do texto. Assim, as inserções parentéticas caracterizam-se como uma 

suspensão tópica para inserção de elementos esclarecedores e orientadores da 

compreensão textual, em qualquer de suas partes constitutivas.   
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3.3 O parêntese como inserção na organização tópica 

 

A unidade geral de análise na série histórica dos estudos de Jubran 

revisados na subseção anterior é, na verdade, Tópico Discursivo, e a proposta 

pode ser resumida na visão geral de parêntese como uma unidade abstrata, 

analítica e de estatuto discursivo adequada à descrição da organização tópica 

de um texto oral. Em publicação posterior (Jubran, 2002c), como já explanado, o 

tópico vem explicitado como categoria analítica com a qual se opera para 

recortar segmentos textuais e descrever a organização tópica de um texto, 

igualmente aplicável a textos orais e a textos escritos. Assim, é justamente em 

contraposição ao contexto tópico que o parêntese é identificado como elemento 

encaixado e desviante.  

Tenani (1996) observa – e nossa resenha em 3.1 já especificou – que o 

conceito de inserção recebeu diferentes tratamentos durante as investigações 

realizadas pelo grupo de Organização Textual-Interativa. Durante os primeiros 

estudos, postulava-se que as inserções provocavam descontinuidade na 

progressão temática, pois apresentavam um ralentamento no fluxo da 

informação. Em estudos subsequentes, o fenômeno da inserção adquiriu outra 

perspectiva e passou a ser compreendido fortemente como fenômeno de 

articulação, não mais como provocador de descontinuidade na progressão 

temática do discurso (TENANI, 1996, p. 14). Do mesmo modo, entende-se a 

questão neste trabalho. 

Como categoria analítica, o tópico discursivo apresenta duas 

propriedades definidoras: a de centração e a de organicidade. A primeira, aponta 

Jubran (1993, p. 62), é “a propriedade de centração de um determinado assunto, 

revelada pelo fato de que um conjunto de referentes explícitos ou inferíveis, 

concernentes entre si, torna-se relevante em um dado ponto da mensagem”. A 

organicidade, segunda propriedade definidora de tópico, é manifestada pela 

relação de interdependência tópica, estabelecendo-se simultaneamente em dois 

planos: o hierárquico e o linear. Os segmentos tópicos se distribuem na 
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linearidade discursiva e se inter-relacionam no plano hierárquico por meio de 

continuidade e descontinuidade dos temas. Esta última é marcada por uma 

instabilidade da sequencialidade linear, causada, por exemplo, por suspensões 

e inserções, enquanto a primeira representa relação de adjacência entre os 

tópicos, pela qual a abertura de um tópico subsequente requer o esgotamento 

do tópico anterior. A descontinuidade de um tópico pode ser ocasionada por dois 

fenômenos distintos: pela ruptura, ou seja, um tópico é repentinamente 

suspenso e não volta a aparecer; ou pela inserção, isto é, um tópico é 

momentaneamente suspenso, e em outro momento retomado.  

De peculiar interesse para esta investigação são as inserções, que aqui 

se definem, seguindo-se o quadro teórico de Jubran (1993, p. 64), como 

“interpolação, no tópico em desenvolvimento, de segmentos conversacionais de 

natureza e extensão variadas, não atinentes ao assunto em pauta naquele 

momento”. Contudo, ainda segundo Jubran (2006 p. 305), assume-se que o 

desvio do tópico discursivo caracterizado pela inserção parentética não está 

desvinculado do segmento que o hospeda e o contextualiza, e sua identificação 

se faz mediante a contraposição com o contexto tópico no qual está encaixado. 

As inserções ocorrem entre sintagmas nominais, orações simples e complexas, 

e, ainda, outros pares adjacentes sintaticamente independentes (até frases ou 

parágrafos), e podem ser verificadas no texto por meio de marcas prototípicas: 

especialmente os próprios parênteses e os travessões, podendo ocorrer, 

inclusive, na marcação por vírgula ou até na ausência dessas marcações, casos 

de que este trabalho não se propõe tratar. 

 

3.4 Classes de parênteses 

 

Tendo em vista o funcionamento textual-interativo, Jubran (1995) cataloga 

as funções que os parênteses exercem no universo dos textos falados. Embora 

a catalogação dessas ocorrências tenha sido elaborada a partir de um estudo de 

corpus de língua falada, o NURC (Norma Urbana Culta), ela pode servir 
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eficientemente como instrumento de análise para a língua escrita, pois, como 

sustenta Neves (2010), o que está em xeque é o exame da gramática (no caso, 

textual), a qual representa um sistema, seja na modalidade oral seja na 

modalidade escrita da língua.  

Dada a inter-relação dos fatores envolvidos no processo comunicativo e, 

por conseguinte, dada a dificuldade em definir o que é, primordialmente, “foco”, 

Jubran (2002b, p. 133) enfatiza que a classificação parentética partirá sempre 

daquilo que for “funcional, no sentido de que a descrição dos vários tipos de 

parênteses resultará de seu uso e funcionamento em situações de interação 

verbal”.  

Assim sendo, segundo a perspectiva textual-interativa, as inserções 

parentéticas apresentam diferentes graus de desvio do segmento tópico no qual 

ocorrem. As inserções menos desviantes do tópico discursivo estão mais 

direcionadas para o conteúdo dos enunciados, enquanto as mais desviantes 

buscam, na interrupção do tópico discursivo, focalizar o processo de 

enunciação. Considerando essa gradação, Jubran (2002d, p. 133-157) 

estabelece uma tipologia para as inserções parentéticas, classificando-as de 

acordo com os elementos discursivos envolvidos na perspectiva textual-

interativa: (A) a construção ou elaboração tópica do texto; (B) o locutor; (C) o 

interlocutor e (D) o ato comunicativo.  Cada uma dessas classes (A, B, C e D) 

corresponde a uma função textual-interativa especifica representando, por sua 

vez, outras categorias. Com o intuito de facilitar a leitura, nos parágrafos 

seguintes é explicitada a natureza de cada uma das classes (e subclasses) 

estabelecidas (A1; A2; A3; B; C; D). 

Pertencem à classe A os parênteses cujo foco recai na elaboração 

linguística do texto.  Esse tipo de parênteses se subdivide, ainda, em três 

subclasses: A1, que agrupa os parênteses cujo foco recai sobre o conteúdo 

tópico; A2, cujo foco recai sobre a formulação linguística; e A3, que marca a 

estrutura tópica do enunciado. Em cada uma dessas subclasses especificam-se, 
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ainda, diferentes funções parentéticas, como se pode verificar nos parágrafos a 

seguir. 

Os parênteses de A1, que recaem no conteúdo tópico, podem constituir: a) 

uma exemplificação; b) um detalhamento da informação; c) uma ressalva; e d) 

um retoque ou uma correção. Tome-se como exemplo a ocorrência de número 

072, em “Conselhos”: “Desta forma, qualquer uma que queira dar-se o trabalho 

(Quase de ourives!), poderá exibir um olhar cintilante...” (Os espelhos da alma. 

Só para mulheres, p.9, ênfase acrescida). Neste trecho, os parênteses trazem o 

detalhamento da informação, ou seja, a qualidade do tópico discursivo, que é “o 

trabalho”. 

 Os parênteses de conteúdo tópico A2, que recaem na formulação 

linguística, podem constituir:  a) uma explicitação do significado de palavras; b) 

uma indicação de mudança de registro; c) uma verbalização da atividade 

formulativa; d) uma sinalização de busca de denominações; e e) uma solicitação 

de colaboração do interlocutor na seleção lexical. Veja-se, como exemplo de 

parêntese de “explicitação de significado de palavras”, a ocorrência de número 

71, em “Aulas”:   “E a diferença, em geral, é causada por você mesma, pela falta 

do que se chama “savoir vivre” (a tradução literal é “saber viver”; a tradução 

nossa mesmo é “saber dar um jeitinho.”). (Depois da festa. Correio feminino, 

p.117, ênfase acrescida) 

Por sua vez, os parênteses de conteúdo tópico A3, que recaem na estrutura 

tópica, podem constituir: a) uma marcação de subdivisões de um quadro tópico; 

b) uma marcação de retomada do tópico; e c) uma marcação do estatuto 

discursivo de um fragmento de texto. Não foram encontradas essas categorias 

dentro do corpus em análise.  

  Pertencem à classe B os parênteses cujo foco recai sobre o locutor. São 

desse tipo os parênteses que:  a) fazem uma qualificação do locutor para 

discorrer sobre o tópico; b) fazem uma manifestação de interesse ou 

                                                           
2 A numeração das ocorrências neste capítulo segue a ordem em que elas aparecem nos textos 

analisados, conforme consta nos Anexos desta dissertação. 
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desinteresse pelo tópico; c) indicam conhecimento tópico; d) apresentam 

manifestações atitudinais do locutor em relação ao tópico; e e) indicam fonte 

enunciadora do discurso. Tome-se como exemplo a ocorrência de número 87, 

em “Conselhos”, onde se observa uma “qualificação da autora em relação à 

veracidade do tópico discursivo”:  “ Pois me disseram – não sei se acredito – que 

um dia o marido entrou em casa e encontrou uma mulher estranha.” (Não 

exagere. Só para mulheres, p.62, ênfase acrescida). 

Pertencem à classe C os parênteses cujo foco recai no Interlocutor. Este 

tipo de parênteses funciona comunicativamente para: a) estabelecer 

inteligibilidade do tópico; b) evocar conhecimento partilhado do tópico; c) testar a 

compreensão do locutor; d) instaurar conivência com o locutor; e) chamar a 

atenção do interlocutor para um elemento tópico; e f) atribuir qualificações ao 

interlocutor para a abordagem do tópico. Tome-se como exemplo de parênteses 

para “atribuir qualificações ao interlocutor para a abordagem do tópico” a 

ocorrência de número 17, em “Aulas”: “[...] (Você hoje se relembrou que você é 

perfeitamente aceitável com os possíveis defeitos que tem, mas não os deixe 

galopar: mantenha as rédeas nas mãos.)[...]”. (Dosar os defeitos. Só para 

mulheres, p.104). 

Os parênteses pertencentes à classe D, cujo foco recai no ato 

comunicativo, têm as seguintes funções: a) sinalizam interferências de dados 

externos ao ato comunicativo; b) estabelecem modalidade no ato comunicativo; 

c) estabelecem condições para a realização ou o prosseguimento do ato 

comunicativo; d) avaliam o ato comunicativo; e e) negociam os turnos.  Na 

ocorrência de número 72, em “Conselhos”, tem-se a exemplificação: “[...] (Estou 

falando no uso abusivo, e não no uso moderado de café.) [...]” (Fumo e café. Só 

para mulheres, p.49). 

Pelo objetivo fixado para este trabalho, essas diversas subespecificações 

dentro das quatro classes estabelecidas não constituirão tema de análise 

específica. 
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Relevam, em toda a proposição de tipos de parêntese, duas questões 

básicas, ambas intimamente ligadas ao caráter discursivo-pragmático da 

entidade “parêntese”: (i) identificados como desvio de tópico, os parênteses 

definem-se, quase categoricamente, em termos de “foco”, no sentido de que há 

sempre, no desvio, a dominância de algum foco; (i) identificados como desvio de 

tópico, os parênteses apresentam entre si uma gradiência nem sempre possível 

de resolver-se quanto à acentuação que esse grau de desvio tem, dentro da 

extensão entre  a concernência ao conteúdo (desvio menos acentuado) e a 

concernência ao processo de enunciação (desvio mais acentuado). A partir daí – 

e como é comum que ocorra com os trabalhos de análise discursiva –, admite-se 

que as catalogações que se façam das inserções parentéticas são sempre 

aproximativas, interessando, acima de tudo, a tomada de atenção para aquilo 

que possa constituir ingrediente válido no estabelecimento do valor comunicativo 

das peças de linguagem. 
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Capítulo 04 

O contexto de produção em foco: os diferentes gêneros 
discursivos 

 

 

4.1 O suporte de produção 

 

A escrita, sobretudo a literária, constitui uma forma que, historicamente, 

tem sido privilegiada para exame. Prova disso é o fato de as nossas gramáticas 

tradicionais tratarem de maneira polarizada as relações entre fala e escrita: esta 

tem estrutura complexa, formal e abstrata, enquanto aquela tem estrutura 

simples e informal. No entanto, é necessário trazer para as discussões sobre 

fala e escrita a lembrança de que ambas as modalidades pertencem a um 

mesmo sistema linguístico, aqui a língua portuguesa, como bem aponta Fávero 

(2005, p. 09). Nesse sentido, as diferenças existentes entre uma modalidade e 

outra correspondem a diferenças constitutivas das duas modalidades de 

produção, que não são dicotômicas. Neves (2010, p.155) não só defende a 

existência de um sistema gramatical único para ambas as modalidades como 

também sugere a necessidade de um aparato teórico que alcance as suas 

especificidades de uso em cada caso. 

 Como aponta Mattoso Câmara (1969, p. 11), “a escrita é decorrente da 

fala e é secundária em relação a esta”, o que bem revela a organicidade que 

une as duas modalidades da língua. Por outro lado, levando-se em conta as 

funções de linguagem propostas por Halliday (2004), fica evidente que, em 

princípio, cada uma das modalidades aciona, prioritariamente, uma função: a 

linguagem falada ativa prevalentemente a função interpessoal enquanto a 

escrita, a função ideacional, embora essas funções não sejam excludentes entre 

si, em nenhuma produção textual. Com efeito, as condições de produção da fala 

e da escrita assumem propostas distintas, que, consequentemente, 

correspondem a características organizacionais peculiares a cada modalidade. 
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Assim, adotar uma visão dicotômica pode gerar preceitos irreais que não 

traduzem corretamente o uso efetivo da linguagem.  

É de comum consenso que os recursos linguísticos e paralinguísticos que 

se encontram a serviço da fala certamente não são os mesmos disponíveis na 

escrita. Contudo, fenômenos da linguagem falada – e aqui, obviamente, 

interessa em particular a parentetização – são bastante recorrentes na 

linguagem escrita. Hilgert (2011, p. 171) afirma que o efeito de oralidade é 

“produzido em textos escritos graças ao uso de recursos de linguagem que 

evocam características das interações faladas”. Segundo o autor, são as 

estratégias enunciativas que o enunciador utiliza para construir um texto escrito 

que promovem os efeitos de oralidade. Ora, o parêntese é, particularmente, uma 

dessas estratégias, e especialmente marcado na escrita. 

Dentre os muitos recursos disponíveis na língua, os parênteses podem 

ser indicados, claramente, como expedientes que dão ao texto descontração e 

informalidade, marcas comunicativas da conversação, além de atribuírem a ele 

uma marcação de estilo. A observação do uso dos parênteses dentro do corpus 

de análise deste trabalho permite compreendê-los como recursos estilísticos 

utilizados pela escritora a fim de promover efeitos de sentido na linguagem 

falada: como exemplo, cumplicidade, cercania e intimidade (como sugere a 

compiladora dos textos em um artigo (Nunes, 2004)). Esse laço intimista – em 

relação às leitoras – pretendido por Clarice Lispector para os textos que aqui se 

trazem foi estabelecido logo na primeira coluna que ela assinava e na qual 

assim discorre:  

 

De algum modo sinto que esta não é propriamente a nossa 
primeira conversa. Talvez você pense que me conhece mais do 
que eu a você. De algum modo é verdade: meu rosto 
provavelmente lhe é familiar, talvez eu já tenha sido vista ou 
ouvida por você. Mas o que você não adivinha é que uma artista 
de cinema ou televisão, ou uma modelo que desfila diante de um 
público atento, sabe muito a respeito de você. Se é sincera na 
profissão, ela apura sua sensibilidade como uma antena cuja 
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função é a de captar - sim, a de captar a sua sensibilidade, 
minha amiga. (Lispector, apud Nunes 2004, p. 5) 

 Com esse texto, intitulado “Nossa primeira conversa”, Clarice inaugura 

sua coluna no tabloide Diário da Noite e estabelece o espaço de interação que 

pretende manter com as leitoras, marcado por uma relação amistosa e familiar. 

De um ponto de vista da sintaxe do texto, pode-se considerar que a repetição 

sucessiva do pronome de tratamento “você” representa uma estratégia 

linguística de aproximação com as leitoras. No entanto, é exatamente no 

parêntese (“– sim, a de captar a sua sensibilidade, minha amiga”) que a 

aproximação com a leitora fica mais evidente, sobretudo, pelo uso do vocativo 

“minha amiga”. E é facilmente verificável que, no corpus em análise, com grande 

frequência os parênteses são utilizados como recursos linguísticos que 

possibilitam à escritora alcançar o tom de coloquialidade pretendido em seus 

textos (com felicidade compilados como “conselhos, “receitas”, “segredos” e 

“aulas”). 

 

4.2 As categorias em análise: gênero, tipo textual e domínio discursivo  

 

Como já insistentemente apontado, as análises dos segmentos 

parentéticos efetuadas nesta investigação apoiam-se em um enfoque textual-

interativo, o que se liga à concepção do texto, do gênero discursivo e dos tipos 

textuais em análise. 

Encontra-se em Marcuschi (2008) uma diferenciação entre e gênero, tipo 

textual e domínio discursivo. A seguir se apresenta a concepção de cada um 

separadamente a fim de que seja possível perceber suas diferenças. 

  Os gêneros discursivos definem-se muito mais por sua funcionalidade na 

ação de comunicar-se do que pela sequência linguística. Marcuschi (2005, p.30) 

observa que os “gêneros não são entidades naturais como as borboletas, as 

pedras, os rios e as estrelas, mas são artefatos culturais construídos 

historicamente pelo ser humano”. Por se embasarem nas culturas humanas, os 
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gêneros podem variar de uma sociedade para outra, com toda certeza variam de 

um contexto histórico para outro e são ainda capazes de surgir, modificar-se e 

desaparecer. Os exemplos de gêneros que o autor oferece são: carta pessoal, 

reportagem, e-mail, sermão, receita culinária, bilhete, piada, edital de concurso, 

diálogo informal, bula de medicamento, resenha, inquérito policial, conversas por 

computador, etc.  

Os tipos textuais, por sua vez, são caracterizados por se apresentarem 

como sequências linguísticas. Marcuschi (2008, p.154) chama-os de “modos 

textuais”. Sua formação é marcada por “aspectos lexicais, sintáticos, tempos 

verbais, relações lógicas” É um conjunto bastante limitado, abrangendo as 

categorias de narração, argumentação, descrição, exposição e injunção. Um 

texto é classificado como pertencente a alguma dessas categorias quando há 

predominância de elementos que as caracterizam. Assim, o texto pode não 

apresentar em seu conteúdo um único tipo textual, e é o que, de fato, mais 

acontece. Nota-se que a flexibilidade encontrada nos gêneros não entra na 

constituição da categoria dos tipos, visto que os gêneros abrangem uma 

quantidade muito maior e são quase incontáveis.  

O domínio discursivo, por sua vez, abrange uma esfera de comunicação 

que não se restringe a um único gênero, podendo resultar no surgimento de 

vários deles em dada rotina comunicativa. De acordo com Marcuschi (2008, p. 

194) entende-se como domínio discursivo uma esfera da vida social ou 

institucional (religiosa, jurídica, pedagógica, política, industrial, militar, familiar, 

lúdica, etc.) na qual se dão práticas que organizam formas de comunicação e as 

respectivas estratégias de compreensão. Diz-se ainda dos domínios discursivos 

que cada campo social ou institucional possui seus modelos de comunicação de 

acordo com as necessidades. Esses modelos são os gêneros, e os campos 

sociais são os domínios. Verifica-se que em certos ambientes circulam 

determinados gêneros e em outras situações são utilizadas modalidades 

discursivas completamente diferentes. Isso ocorre porque os domínios 

discursivos consolidam-se através de um contexto histórico-social e organizam 

as práticas sociais comunicativas.  
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Entende-se a partir da reflexão apresentada que gênero, tipo e domínio 

discursivo harmonizam-se no texto de maneira que ele: (i) é produzido sob 

determinada forma linguística, ou seja, tipo textual; (ii) atende a um objetivo 

comunicativo e por isso pertence a um gênero; (iii)  está compreendido em uma 

esfera social da qual o gênero faz parte, o domínio discursivo. 

 

4.3 A natureza particular dos diferentes gêneros em exame 

4.3.1 Modos de organização textual do discurso 

 

No dizer de Charaudeau (1983), o modo de organização descritivo, assim 

como os modos de organização narrativo e argumentativo, é um procedimento 

discursivo que se utiliza de algumas categorias de língua para produzir 

determinados efeitos, resultando, ao seu fim, em uma descrição. Esse modo de 

organização baseia-se em uma atividade de linguagem, o descrever, que 

consiste em fazer que existam os seres nomeando-os, localizando-os e 

qualificando-os de maneira singular, por meio das experiências concretas do 

registro da realidade pessoal e do olhar sobre o mundo. 

Nessa linha, a argumentação está ligada a um conjunto de ações 

humanas, cuja finalidade é promover a adesão do outro, para levá-lo a um 

determinado comportamento ou aceitação de uma opinião, por meio de 

convencimento, ou de persuasão. Assim, enquanto na ação de convencer se 

busca o reforço do ponto de vista com base em argumentos por citação e por 

comprovação, na ação de persuadir o apoio está nos argumentos de experiência 

pessoal e de senso comum. E, nas diferentes esferas de comunicação social, o 

discurso argumentativo realiza-se através de um número variado de gêneros 

textuais, como, por exemplo, o artigo de opinião, o editorial, a carta de 

reclamação, a propaganda, a carta de solicitação, a resenha crítica, o debate 

regrado, o conselho, propriamente dito, entre outros.  
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4.3.2 O gênero “conselho” e seus tipos textuais 

 

De especial interesse para este trabalho, o “conselho” define-se como 

uma recomendação, comumente feita por alguém de proximidade e intimidade, 

que visa a uma orientação a partir da experiência de vida do próprio interlocutor 

e de sua opinião sobre o tema em discussão.  

É válido observar que o gênero “conselho” acontece com mais 

naturalidade na forma de linguagem oral e nas interações de caráter intimista 

que se dão face a face. Na escrita, naturalmente, essa interação pode ser 

preservada por meio das escolhas linguísticas, e é o que ocorre nos textos de 

“conselho” aqui compilados por Nunes (2008). O pacto de intimidade que 

envolve o conselho é conservado e o tom intimista esperado do gênero 

“conselhos” – e suas relações intersubjetivas notórias na oralidade – acontecem 

na construção linguística do texto. 

Nos textos pertencentes a esse gênero aqui analisados, encontram-se 

sugestões (como em “O cantinho alegre”), orientações (como em  “O interior de 

sua bolsa”) e recomendações (como em “Por que não usar óculos?”). A 

composição deste tipo de textos, assim como a de qualquer outro gênero 

discursivo produzido na e pela sociedade, seja oral seja escrito, não é 

homogênea, pura. Na sua estruturação há formas enunciativas descritivas, 

injuntivas, narrativas ou dissertativas/argumentativas. O objetivo de um conselho 

não é apenas apresentar uma ideia como também posicioná-la, persuadindo o 

ouvinte/leitor da qualidade de suas propriedades, alertando-o dos riscos, e 

trazendo experiências que indiquem a funcionalidade daquilo que o 

falante/escritor aconselha. 

Deste modo, a intenção comunicativa (a ação de linguagem pretendida e 

o contexto de sua produção), a sua organização composicional (o modelo textual 

acionado) e as expressões linguísticas usadas para a sua produção são alguns 

dos critérios nos quais podemos nos apoiar para a identificação do gênero 

textual. Sirvam de exemplo os seguintes excertos: 
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Exemplo 1 

 

Para seu marido ler 

Um menino de dez anos de idade disse um dia desses a um pai muito 
esclarecido: “Alô, camarada!” O pai respondeu, firmemente, gentilmente: Não 
sou seu camarada, sou seu pai.” O pai foi áspero? Não. Reconheceu o fato de 
que pai e filho não são iguais. Pai é o homem que tem a difícil tarefa de “civilizar” 
seu filho. E isso envolve outra tarefa difícil: a de disciplinar. Um dos medos dos 
pais modernos é o de perder a “amizade” do filho. O resultado é que este cresce 
com desprezo por qualquer espécie de autoridade. E o resultado é uma criança 
– e mais tarde um adulto – que se sente solta no mundo, sem apoio, e sem lei. 

Em que se baseia a disciplina? Em firmeza, em carinho, em justiça, em 
franqueza.  

 

(Só para mulheres, p.39, ênfase acrescida) 

 

Tem-se, em “Para seu marido ler”, um texto que se inicia em forma de 

narrativa para argumentar quanto à boa educação dos filhos. O uso de 

perguntas retóricas engaja o leitor e cria dentro do texto uma moldura de 

conversação típica de um aconselhamento, como a opção linguística do par 

adjacente pergunta-resposta (“O pai foi áspero? Não.”), marca prototípica de 

conversação oral que evidencia a interação entre os interlocutores.  

  A autora, em caráter de alerta, sugere o modo como civilizar” a criança 

para que ela não se torne um adulto “sem apoio, e sem lei.”  Nesse texto, o 

propósito da autora – sem que ela tenha feito tal catalogação – não é outro 

senão o de aconselhar a leitora quanto à criação dos filhos, sugerindo que o 

melhor caminho a seguir é o de mãe carinhosa, firme, justa e franca. Para o 

devido enquadre nos propósitos deste trabalho, é válido observar que o alerta 

sobre os riscos de não seguir suas recomendações ocorre justamente dentro da 

construção parentética (“e mais tarde um adulto”).  

Exemplo 2 
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Fumo e café 

Quero lembrar a você: 

Em forte dose, o tabaco é muito nocivo aos tuberculosos e aos atingidos 
por males cardíacos. O fumo diminui a memória, provoca tosse, é responsável 
pela voz rouca, pela bronquite crônica, pela traqueíte.  

Provoca o sistema nervoso, diminui a atividade, acarreta torpor intelectual 
e enfraquece a vontade. 

Pense nisso e resolva fumar menos.   

Quanto ao abuso de café, quero lembrar a você que provoca desordens 
nervosas, dá palpitações. Pode ocasionar dispepsia, enxaquecas, vertigens, e 
afetar fígados delicados. (Estou falando no abuso, e não no uso moderado de 
café.) Nem crianças, nem nervosos, nem artríticos nem hepáticos se beneficiam 
com o café. E se você perceber que o apetite diminuiu, que sofre de uma 
excitação mental que a leva às vezes a ideias negras, ou se sente deprimida e 
anêmica – tente diminuir o café. Esta é uma bebida benéfica em dose 
moderada, e até maléfica do momento que se torna um vício.  

 

(Só para mulheres, p.49, ênfase acrescida)  

 

   Se o primeiro exemplo se inicia com uma narrativa, este inicia-se com 

uma descrição, evidenciando a heterogeneidade dos tipos textuais que 

compõem os gêneros, conforme indicado anteriormente. Também se trata de um 

tipo textual argumentativo, posto que seu principal intuito é fazer que a leitora 

mude seu comportamento: consuma menores quantidades de cafeína e deixe de 

fumar. O intimismo e a interação que envolvem o gênero “conselho” observa-se 

facilmente, neste texto, pelo recurso a porções textuais injuntivas (“pense”), isto 

é, pelo imperativo gramatical, que automaticamente traz o interlocutor à 

superfície do texto. A opção por um pronome pessoal que caracteriza tratamento 

informal, em “Quero lembrar a você”, é também um indicador de proximidade.  

 Ainda para esse texto, indique-se a sequência de frases declarativas com 

verbos no modo indicativo, configurando um âmbito de certezas convincentes, 

pactuando veracidade com as leitoras: café e tabaco em excesso são 

prejudiciais à saúde.  
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Os parênteses discursivos, por seu lado, e especialmente sua 

configuração em frase independente “(Estou falando no abuso, e não no uso 

moderado de café.)”, configuram nuanças que revestem o aconselhamento: não 

é necessário cortar o consumo de café, já que o mal está no consumo 

excessivo. Afinal, o conjunto de informações trazidas pelo parêntese injuntivo 

em “tente diminuir o café” obtém configurar efetivamente o conselho moderado 

pretendido no texto: reduzir o consumo de café. Tem-se, ainda, na forma verbal 

“tente” a sugestão de um tom de cordialidade, mais atenuador da 

recomendação.  

Pode-se verificar claramente que, no conselho escrito, embora não haja a 

coparticipação de um interlocutor (como ocorre no conselho oralmente 

expresso), ainda assim são preservadas marcas de uma força interacional 

intrínseca a esse gênero discursivo. 

Exemplo 3 

 

Impossível? 

A maioria das coisas “impossíveis” são possíveis apenas porque não 
foram tentadas.  

Quanta coisa você não faz apenas por timidez ou medo... 

Você já experimentou pintar paredes? Pois, acredite ou não, não é tirar 
”curso” (só um curso de “confiança-em-si-mesma” ajudaria, pois é o que lhe 
falta). 

A tinta, você compra. O pincel também. A parede você tem. E duas mãos 
também. Por incrível que pareça, você é a dona dos instrumentos necessários. 
O que falta mais? Um pouco de ousadia e vontade de se divertir. (E de 
economizar.)  

 

(Só para mulheres, p.53, ênfase acrescida) 

 

O texto se desenvolve a partir de uma descrição, na qual a autora 

pretende encorajar a leitora para que experimente tentar, no caso, pintar 

paredes. O uso das reticências como marcação gráfica traz à cena a hesitação 

presente na interação face a face e insere no texto a necessária marca de 



47 
 

subjetividade. Outra vez, a escolha de um tratamento informal evidencia 

familiaridade e traz aproximação com a leitora.  Os verbos, por sua vez, 

configuram ação e progressão temporal / causal, ou seja, as recomendações se 

somam rapidamente (em frases curtas) uma após a outra: ”A tinta, você compra. 

O pincel também. A parede você tem. E duas mãos também.”. É claramente um 

texto injuntivo (não necessariamente com imperativos) cuja finalidade é a 

instrução (pintar a parede) e a capacitação (economia) da leitora.  

A frase comentário contida nos parênteses em “(só um curso de 

“confiança-em-si-mesma” ajudaria, pois é o que lhe falta)”, sugere motivação; é 

necessário coragem e não instrução para se pintar uma parede. Outra vez, são 

os parênteses que marcadamente trazem o conselho, a recomendação no texto:  

“economizar”. 

 

4.3.3 O gênero “ receita” e seus tipos textuais 

 

O gênero “receita” caracteriza-se pela transformação do estado inicial de 

um dado objeto, a qual é concretizada desde que se siga um conjunto de 

procedimentos prescritos ou recomendados. Refere-se a um conjunto de 

situações dinâmicas ordenadas de modo sequencial, a concretizar-se em 

intervalo de tempo posterior àquele em que o texto é enunciado. A rigor, o 

destinatário desses textos é sempre indeterminado: quem os produz nunca sabe 

exatamente a quem se dirige. No entanto, há sempre um contexto de 

interlocução sugerido, o que se pode bem invocar nos termos do que se 

encontra em Halliday & Hasan (1989), que insistem em relacionar 

funcionalmente texto e contexto: 

Pensar em estrutura textual – não em termos da estrutura de 
cada texto individual como uma entidade separada, mas como 
uma declaração generalizada do gênero como um todo – é 
sugerir que existe uma estreita relação entre texto e contexto. 
(…) O valor dessa abordagem está fundamentalmente no 
reconhecimento da natureza funcional da língua. Se texto e 
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contexto estão relacionados (…) então, entende-se que não 
pode haver apenas uma maneira correta de falar ou escrever 
(Halliday & Hasan, 1989, p.68). 

 

Nesse sentido, embora as receitas sugeridas por Clarice Lispector, em 

geral, não se apresentem no modo prototípico do gênero (ingredientes e modo 

de preparo), fica determinado dentro de sua categoria funcional – no campo da 

macroestrutura linguística –, a função discursiva de “receita”.  

As macroproposições caracterizadoras do gênero discursivo “receita” são: 

o tema-título (a indicação daquilo que se pretende confeccionar); a enumeração 

de partes constitutivas dessa operação (a lista dos ingredientes); a relação entre 

essas partes (sob a forma de ações a realizar ordenadamente). A originalidade 

das receitas apresentadas aqui é o que as distingue das receitas instrumentais 

encontradas em manuais, como se comentará ao final. 

Vejam-se alguns exemplos das propriedades inerentes ao gênero 

discursivo “receita” dos textos em análise: 

Exemplo 1 

 

Manchas de suor 

Dissolva, num copo de água, 1 ou 2 colheres (de sopa) de amônia e, com 

essa mistura, esfregue com força o local manchado. Retire a espuma que se 

formar, e repita a operação até a mancha desaparecer por completo. Depois 

lave com água pura.  

 

(Só para mulheres, p. 86, ênfase acrescida.) 

 

 Tem-se nesse exemplo um texto injuntivo de caráter instrumental cuja 

finalidade é instrução sobre a remoção de manchas de suor. As escolhas 

lexicais caracterizam o dinamismo dos verbos no modo imperativo, compondo a 
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injunção das ações de “dissolver”, “esfregar”, “retirar”, “repetir”.  Na receita, 

locutor e interlocutor partilham de um conhecimento lexical minimamente 

especializado: a “amônia, e medidas e quantidades são devidamente 

especificadas no uso dos parênteses “1 ou 2 colheres (de sopa).” 

 

Exemplo 2 

 

Leite... nos cabelos 

 

Desde a mais “antiga antiguidade”, o leite foi usado pela mulher bonita 
para conseguir maior beleza. Quem já não ouviu falar dos banhos de leite da 
famosa Pompéia?  

De vez em quando você pode, por assim dizer, “amamentar” seus cabelos 
com puro e verdadeiro leite. Basta fazer o seguinte: despejar sobre a cabeça um 
copo de leite – mas descremado e morno. Faça uma boa massagem até que a 
penetração se faça, penteie-se com um pente grosso até o fim dos fios. Antes de 
ter feito isso, você terá preparado dois litros de água quente adicionados de 2 
colheres (de sobremesa) de sabão em flocos. Chegou a hora então de lavar os 
cabelos com essa mistura. Em seguida: enxágue com água pura 
abundantemente e com suco de limão.  

 

(Só para mulheres, p. 75, ênfase acrescida)  

 

Reconhece-se, neste exemplo, um texto de caráter instrumental, no qual 

as propriedades de uma receita são preservadas, visto que há a predominância 

de verbos dinâmicos indicadores de ação: “faça” e “enxágue”. No entanto, é 

notório que a estrutura desta receita se distancia da prototipia da receita 

meramente instrucional. O texto não deixa de ser uma “receita”, mas alcança um 

nível de interação não previsto na receita instrucional: “Desde a mais “antiga 

antiguidade”, o leite foi usado pela mulher bonita para conseguir maior beleza.” 

Assim, enquanto numa receita comum este gênero discursivo mantém um tipo 

textual contínuo, aqui se encontram textos bastante híbridos. De todo modo, a 
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configuração de receita se mantém, posto que uma receita, de todo modo, é 

processual, embora possa não ser instrucional.  

           Ainda, em uma receita comum, não é de esperar o uso da parentetização. 

No entanto, os parênteses que ocorrem dentro desse exemplar do gênero 

receita, “mas descremado e morno” e “2 colheres (de sobremesa)”, são 

eficientes para esclarecer e/ou especificar procedimentos quanto à utilização 

dos ingredientes. 

 

Exemplo 3 

O melhor modo de comer o pior espinafre 

 

Cate as folhas e os grelos de alguns molhos de espinafre, lave e jogue 
dentro d’água fervendo com sal. Depois de deixar ferver por alguns minutos, 
retire com a espumadeira, escorrendo bem a água. Junte 2 colheres de queijo 
ralado e 4 latas de leite. Misture ainda com caldo de ½ limão, 2 gemas cozidas e 
raladas. (Tudo muito bem misturado a ponto de a pessoa que não gosta de 
espinafre não ver mesmo o espinafre). Sirva sobre fatias de pão frito na 
manteiga.  

 

(Só para mulheres, p. 79, ênfase acrescida.)  

 

Trata-se de um texto descritivo e injuntivo que tem por objetivo informar 

sobre o preparo do espinafre. Assim como discutido nos exemplos anteriores, 

aqui também os verbos denotam ação. No entanto, a opção pelos parênteses, 

discursivos de particularização até opinativa “(Tudo muito bem misturado a 

ponto de a pessoa que não gosta de espinafre não ver mesmo o espinafre)”, 

embora esteja a serviço da funcionalidade do gênero (pelo seu caráter 

instrucional), opera determinantemente a serviço da aproximação da cronista 

com seu público feminino. 
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4.3.4 O gênero “segredo” e seus tipos textuais 

 

O espaço da intimidade, como é de fácil dedução, permeia também o 

espaço do segredo: muito comumente, um segredo é revelado num contexto de 

aproximação entre interlocutores. Culturalmente, o cenário do segredo é espaço 

para troca de confidências em relações de intimidade e aproximação, 

principalmente entre mulheres, e é  dentro deste ambiente confidencial que a 

autora constrói, em uma coluna feminina, este espaço de conversar.  

Nestes textos que aqui se examinam, o segredo, que vem como  uma 

informação mantida até então secretamente, firma-se, quando revelada como 

uma espécie de contrato entre autora e leitora. Ou seja, cria-se entre ambas um 

pacto no sentido de que não seja revelado aquilo à leitora será confiado. O título 

desses segredos – “Sedução masculina”, “Segredos de boa cozinha”, e“ Amor 

versus idade” – evidenciam a natureza dos tópicos discorridos nos textos: corpo, 

casa e feminilidade.  

Os textos compreendidos como pertencente ao gênero “segredo”, neste 

trabalho, assumem, na verdade, características de “dicas”’ que, confiantemente, 

são trocadas entre Clarice e seu público feminino. 

Tomem-se como exemplos alguns textos: 

 

Exemplo 1 

 

A linha das sobrancelhas 

Não é necessário dizer que a importância que tem os olhos no conjunto 
do rosto. Na realidade são a parte mais expressiva deste, e contribuem 
consideravelmente para marcar a personalidade de uma mulher. 

E quem fala em olhos, está falando também em sobrancelhas. Hoje em 
dia a tendência é a de conservar o mais possível a sua linha natural. Qualquer 
extravagância neste sentido prejudica o rosto todo, dá um ar vulgar à pessoa. As 
sobrancelhas devem seguir o contorno do osso frontal, mais grossas perto da 
raiz dos olhos, afinando-se ligeiramente ao terminar. Como todas as linhas 
descentes envelhecem o rosto, o mais indicado é terminar as sobrancelhas com 
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um traço um pouco ascendente - mas só um pouco, de modo que o efeito seja 
apenas perceptível. Aliás, de um modo geral, qualquer maquiagem visível é 
demais “a olho nu” é contraproducente.  

A forma das sobrancelhas deve variar de acordo com a forma do rosto. 
Por exemplo, uma fonte ampla demais parecerá mais estreita se se deixar 
apenas um pequeno espaço entre as sobrancelhas. No caso de uma testa 
estreita, o espaço deve ser aumentado.   

 

(Só para mulheres, p. 101, ênfase acrescida.) 

 

Exemplo 2 

 

Cuide bem das suas cortinas 

Cortina não é simplesmente “cortina”. 

Cortina significa:  
- não ter a casa devassada, é claro (mesmo cortina impede a curiosidade de 
vizinhos);  
- fazer da janela um quadro que finalmente ganhou moldura;  
- dar à sala ou quarto o aconchego de “lar”;  
- completar com uma cor a decoração do aposento;  
- poder fazer jogo de luz;  
- poder “criar" com liberdade a sua própria decoração, seguindo o próprio 
gosto.  
- Você quer imaginar a diferença que há entre janela com ou sem cortina? Pois 

imagine olhos que não tivessem pestanas… 

 

(Só para mulheres, p. 103, ênfase acrescida.)  

 

Exemplo 3 

 

Falam os homens da volubilidade feminina 

No entanto, quem já ouviu contar de algum viúvo que se tenha deixado morrer 
por não resistir à falta da criatura amada? E se algum houve - um fenômeno! - 
foi algo chamado de louco. Pois, na Índia, era costume serem queimadas as 
mulheres que perdiam seus maridos. Os ingleses, quando quiseram abolir essa 
onda de “suicídios” obrigatórios, encontraram grande oposição, e por parte, 
justamente, das mulheres, que teimavam no sacrifício de si mesmas, após a 
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perda do homem amado. E com grande dificuldade que os civilizados europeus 
conseguiram acabar com aquele costume bárbaro.  

 

(Só para mulheres, p. 108, ênfase acrescida.) 

 

 

4.3.5 O gênero “aula” e seus tipos textuais 

 

Por tratar-se de um gênero discursivo de caráter marcadamente oral, o 

gênero “aula” é classificado por Marcuschi (2005) quanto ao formato, em quatro 

categorias, permanecendo sempre em consideração o fato de que esse é um 

gênero bastante heterogêneo do ponto de vista de sua configuração: 1) a aula 

ortodoxa é um tipo de aula em que o professor apresenta um conteúdo e o 

desenvolve, dominando o turno e não se desviando do tema tratado; 2) a aula 

socrática é o tipo em que o professor não expõe claramente o tema da aula a 

ser tratado, e o assunto é tratado a partir de um diálogo conduzido pelo 

professor com o intuito de extrair do aluno o conhecimento que ele traz para a 

sala de aula; 3) a aula caleidoscópica tem um formato que se caracteriza pela 

participação mais frequente e espontânea do aluno na condução do tópico, o 

qual é abordado de forma menos linear, menos perceptível pelo aluno; 4) a aula 

desfocada, afinal, é um tipo de aula em que não há, aparentemente, um tópico 

bem determinado, ocorrendo grande dispersão do assunto em tema.  

Considerada genericamente, e ainda com base em Marcuschi (2005), a 

aula é um gênero discursivo que tem as seguintes características: a) sua 

natureza é oral, interativa e, em algumas situações, dialogada; b) diversas 

posições ideológicas e axiológicas revelam-se no momento de execução da 

aula, pois a sua produção se dá num quadro institucional caracterizado pela 

multiplicidade de vozes que aí aparecem; c) há uma configuração enunciativa e 

discursiva marcada pela pluralidade e pela heterogeneidade. 
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Marcuschi (2005) ressalta que o termo aula pode variar segundo uma 

série de fatores de análise, tais como o ambiente, meios, canais, interesses, 

níveis de formação, graus de formalidade etc. Nesse sentido, embora seja 

possível identificar alguns elementos comuns que possibilitem certa estabilidade 

do gênero aula, não é possível definir, para “aula”, uma configuração fixa que 

caracterize absolutamente o gênero.  

Por outro lado, tendo em vista que os textos aqui analisados pertencem 

ao domínio da escrita, onde não há interação face a face, pode-se entender que 

elas não comportam a variedade de eventos que, na tradição cultural, recebem o 

nome de aula. 

Nos textos aqui analisados, o discurso das “Aulas” é essencialmente 

didático e posto como de verdade e validade inquestionáveis. Além do mais, são 

particularmente aulas de sedução que Clarice Lispector oferece, as quais não 

apenas ensinam fórmulas mágicas de sedução e feminilidade, mas também 

advertem a leitora de que nem sempre aquilo que está oculto – o corpo, o 

temperamento, o humor – permanece imperceptível ao olhar do outro. Por isso, 

as aulas são sempre pretensamente interativas, em graus diversos, e muitas 

vezes se encontram em sequências dialogadas, uma vez que interatividade, 

com ação cooperativa, configura-se, em princípio, em diálogos.  

A simples visão dos títulos desses textos, por exemplo, “A professora é 

você”, “Cursinho sobre perfumes” ou“ Cursinho sobre cabelos”, remetem a um 

foco preciso de condução do aprendizado: saber seduzir.  

Tomem-se como exemplos alguns textos: 

 

Exemplo 1 

 

Dosar os defeitos  

 

Ser sedutora não consiste em não ter defeitos - mas dosa-los… O tédio - há 
coisa mais destruidora que isso? Quem resiste à caceteação de uma mulher, por 
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mais bonitinha que seja? A pessoa deveria fazer de vez em quando uma revisão 
de si mesma: Estou repetindo demais a mesma história? Falo demais? Faço 
demais? Faço perguntas sem parar? Lamento-me demais? Estou me tornando 
dessas pessoas que grudam? Vivo pedindo desculpas? Todo mundo tem disso 
um pouco, e são os defeitos comuns a todos os que nos irmanam… Mas 
cuidado com a dose (Você hoje relembrou que você é perfeitamente aceitável 
com os possíveis defeitos que tem, mas não deixe galopar: mantenha as rédeas 
nas mãos.)  

 

(Correio feminino, p. 104, ênfase acrescida.) 

 

 

Exemplo 2 

 

Mais dicas de emergência 

 

Você tem que sair e vê que que mal dá tempo para tudo o que teria de 
fazer em prol de “sair bela”- pois só parece dar tempo para o banho!  

Então faça deste banho o seu tratamento de beleza, como quem mata dois 
coelhos com uma só cajadada. 

Por exemplo, suponhamos que você esteja agitada depois de um dia 
cansativo, e queira reassumir seu aspecto repousado e tranquilo. Tome então 
um banho de imersão com água bastante esperta, onde você terá dissolvido 
dois punhados de sal grosso. Dez minutos apenas (não mais) e você se sentirá 
outra - ou melhor, voltará a ser você mesma. Ou então, em vez do sal, algumas 
gotas de óleo de pinho na água.  

Se você está precisando de um estimulante, o chuveiro bem quente ou 
bem frio a acordará realmente. (Água morna adormece).  

E se você sente estimulada quando sabe que está bem tratada? Então 
tome um banho amaciado, desses de onde você sai ""criatura de luxo””. Antes: 
cosa um saquinho onde estarão umas cinco colheres de sopa de farinha de 
aveia. Em seguida: mergulhe o saquinho na banheira cheia. Depois: mergulhe-
se na banheira. Em seguida: friccione a pele com o próprio saquinho. Resultado: 
pele clara, fina, aveludada, sensação de conforto e luxo que se refletirá em seu 
rosto, em suas atitudes. Você sabe que tomou um banho de beleza - e sente-se 
bela. Sentir-se bonita é um dos meios mais eficazes de ser bonita.   

 

(Correio feminino, p. 116, ênfase acrescida.) 
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Exemplo 3 

 

Cursinho de perguntas 

 

(Saber que está “correta" dá confiança em si mesma, e ajuda muito a ter uma 
“pose” natural que faz parte da mulher naturalmente sedutora. Esta é uma 
aulinha de perguntas. Você aprenderá com as próprias respostas.) 

 
- Quantas unhas com verniz descascando você considera número suficiente 
para renovar o verniz de todas? 
- Apesar de não ser realmente um crime, que é que você acha de usar sapatos 
com o calcanhar torto? (Em tempo: calcanhar do sapato.) 
- E que é que você acha de sapato com couro “arrepiado”, quando a graxa 
resolveria o problema? 
- Você acha que não tem a menor importância usar o vestido do dia anterior, 
sem tê-lo arejado? 
- Você se sente bem quando encontra inesperadamente uma pessoa na rua, e 
então nota que está (você) com o vestido bem amarrotadinho? 
- Você acha que unhas imaculadas são apenas um luxo? 
- Você acha que se a anágua custou caro não faz mal ficar aparecendo além da 
bainha do vestido? 

Você pensa que dá no mesmo coser a alça partida ou prendê-la com um alfinete 
de fralda? 

 

(Correio feminino, p. 104, ênfase acrescida.) 
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Capítulo 05 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1 Apresentação geral dos dados 

 

Conforme já indicado especificamente nos capítulos 02 (Metodologia) e 

04 (O contexto de produção em foco), o corpus de análise desta pesquisa é 

formado de textos publicados em jornal por Clarice Lispector que foram 

organizados em quatro gêneros discursivos por Nunes (2006, 2008): “conselho”, 

“receita”, “segredo” (NUNES, 2008), e “aulas (de sedução)” (NUNES, 2006). Da 

recolha dos segmentos parentéticos nesses textos, obteve-se os seguintes 

dados, que vêm apresentados no Quadro 01, a seguir. 

 

Gênero discursivo Número de segmentos 
parentéticos 

Conselho 91 / 34% 

Receita 54 / 20% 

Segredo 70 / 28% 

Aula 47/ 18% 

Total 262 / 100% 

Quadro 01. Distribuição dos segmentos parentéticos no corpus. 

 

A partir da distribuição das ocorrências dos segmentos parentéticos nos 

quatro gêneros em exame, é licenciado, de início, verificar a favorabilidade de 

certos gêneros discursivos à ocorrência de segmentos parentéticos – como se 

hipotetiza neste trabalho. Esses dados gerais são interpretados, neste capítulo, 

a partir de três parâmetros de análise, sempre angulados pelo gênero discursivo 

em que ocorrem os segmentos parentéticos: (i) primeiramente, as ocorrências 

são consideradas quanto ao tipo de marcação gráfica que introduz o segmento 
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parentético, podendo ser o próprio parênteses, ou travessão, simples ou duplo 

(seção 5.2); (ii) em segundo lugar, os segmentos parentéticos são considerados 

quanto à sua funcionalidade nos gêneros em exame (seção 5.3); (iii) por fim, os 

segmentos parentéticos são considerados quanto ao foco, que pode ser no 

conteúdo temático, no locutor, no interlocutor, ou no ato discursivo (seção 5.4).  

 

5.2 O tipo de marcação dos segmentos parentéticos 

 

 Como já indicado (seção 3.2), há uma série de recursos para a 

sinalização gráfica indicadora do parêntese discursivo e, por essa razão, uma 

das primeiras observações à qual se dirige a análise é a marcação gráfica que 

sinaliza a existência de um parêntese discursivo. Cabe lembrar que, na 

condução de um estudo deste tipo, não são as marcas gráficas que têm a 

específica denominação de "parêntese(s)", mas assim se nomeiam os 

segmentos, que funcionam discursivamente em parentetização. A distribuição 

dos segmentos parentéticos conforme sua marcação gráfica que está no Quadro 

02 adiante. 

 

Classe de 
parêntese 

Tipo de marcação gráfica Total 

Parênteses Travessão 

Um Dois 

Conselho 13 / 14% 56 / 62% 22 / 24% 91 / 100% 

Segredo 26 / 48% 09 / 17% 19 / 35% 54 / 100% 

Receita 49 / 70% 10 / 14% 11 / 16% 70 / 100% 

  Aula 24 / 51% 21 / 45% 02 / 4% 47 / 100% 

Total 112 / 43% 96 / 37% 54 / 20% 262 / 
100% 

Quadro 02. Forma gráfica de representação do parêntese no geral. 
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Assim, registram-se como marcações que garantiram fronteira de 

parêntese:  

1) os parênteses propriamente ditos (uma marca sempre dupla): 43%; 

2) os travessões (apenas um travessão antes do segmento, ou dois, em ambas 

as fronteiras): 57%. 

Considerados os gêneros postos sob análise neste trabalho, apenas no 

gênero Receita os sinais de parênteses propriamente ditos têm grande presença 

(70% dos casos). Especialmente em “conselhos” a marcação por travessão 

(86%, correspondendo a grande maioria ao travessão simples), mas também em 

“segredos” e em “aulas” há cerca de 50% desse tipo de marcação parentética 

(mais travessões duplos em “segredos” e mais travessão simples em “aulas”). 

 

5.3 A funcionalidade dos parênteses nos diversos textos (e gêneros) em 
exame 

 

Na observação da distribuição quantitativa das inserções parentéticas no 

corpus em análise (262 casos), observe-se que a representatividade vai de um 

máximo de cerca de 53% (em conselho: 91 ocorrências) a um mínimo de 18% 

(aula: 47 ocorrências), ficando  receita (cerca de 27%: 70 ocorrências) e segredo 

(quase 21%: 54 ocorrências) nas posições intermediárias.  

Quanto ao tipo de segmento (ver Quadro 03), no total das ocorrências em 

exame a forma de expressão do parêntese que alcança maior 

representatividade é a oração (com 44% das ocorrências: 116 em 262), o que já 

coloca como merecedor de comentário o conjunto do material recolhido para 

este trabalho, pois, nos estudos disponíveis (por exemplo, os de Jubran, já 

citados, de língua falada) não consta representatividade destacada do formato 

oração, em relação ao uso do parêntese discursivo. Não distante desse 

porcentual está a forma de expressão do parêntese representada pelo sintagma 

(100 casos em 262: 38%), e em última posição se encontra o parêntese 
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representado por frase independente (18%, de todo modo uma cifra bastante 

relevante). 

 

 

 Estatuto  

sintático 

Estatuto 
pragmático 

Total 

Oração Sintagma Frase 

Conselho 48 / 53% 26 / 28% 17 / 19% 91 / 100% 

Segredo 26 / 48% 20 / 37% 8 / 15% 54 / 100% 

Receita 19 / 27% 47 / 67% 4 / 6% 70 / 100% 

Aula 23 / 49% 07 / 15% 17 / 36% 47 / 100% 

Total 116 / 44% 100 / 38% 46 / 18% 262 / 100% 

Quadro 03. Estatuto funcional do segmento parentético no geral das 
ocorrências. 

 

Essa forma prevalente de expressão do parêntese (oração) tem sua 

representatidade (44%) praticamente distribuída entre três dos gêneros 

analisados, em cada um dos quais esse formato atinge cerca de 50% dos casos 

(conselhos: 53%; segredos: 48%; aulas: 49%). Por outro lado, o gênero receita 

tem apenas 27% de seus parênteses representados nessa forma, enquanto 67% 

deles se representam em sintagmas, e, assim, em “receita” (diferentemente do 

que ocorre nos outros gêneros) prevalece (e com destaque) o formato sintagma 

para os parênteses.  

Assim, no contraponto, a representatividade de 38% do total de 

parênteses discursivos em forma de sintagma no corpus (pela ordem, a segunda 

forma em frequência, após oração) é garantida justamente pelo gênero “receita”, 

responsável, como se acaba de indicar, por 67% desse tipo de parênteses 

discursivos (sobrando apenas 33% para os outros dois tipos somados), e com 

quase a metade do total das ocorrências de parêntese representada por 

sintagma (em 100 parênteses, 47 nessa forma). A singularidade do gênero 
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“receita” confirma-se, ainda, por sua última colocação quanto à 

representatividade da forma pragmaticamente independente (frase) na 

expressão de parênteses discursivos: apenas 4 de seus 70 parênteses (6%) são 

representados por frases, e, no conjunto dos 46 parênteses desse gênero, são 

apenas 4 (9%) nessa forma.  

Em nenhum dos gêneros (aliás, dentro das mais elementares previsões) o 

formato frase ocupa o primeiro lugar em frequência; a frequência está abaixo de 

20% em conselhos (19%) e em segredos (15%), e abaixo de 10% em receitas 

(6%). Apenas no gênero “aula” o parêntese em formato de frase tem 

representatividade (36%), fato que merece comentário, especialmente no 

contraponto do fato de que (como se acaba de indicar) é no gênero “aula” que o 

parêntese em forma de sintagma ocupa o último lugar (15%), enquanto no 

gênero Receita está a mais baixa frequência desse formato. 

Merece observação o fato de que “segredos” e “receitas” guardam 

distribuição complementar no que se refere à consideração dos formatos 

sintagma e oração, para o parêntese discursivo: enquanto na forma sintagma a 

proporção é de 48% (segredo) para 27% (receita), na forma oração a proporção 

é (inversamente) de 37% (segredo) para 67% (receita).  

 

5.4 O foco das inserções parentéticas 

 

Quanto ao foco da inserção parentética (Quadro 04), verifica-se que os 

parênteses com foco no conteúdo temático (tipo A) ocupam a primeira posição 

em todos os gêneros em exame. No geral, praticamente 50% dos casos são de 

parêntese com foco no conteúdo temático (A). Os outros 50% estão distribuídos 

entre: B (foco no locutor): 25%; C (foco no interlocutor): 20%; D (foco no ato 

discursivo): 6%. O gênero “receita” tem quase 96% dos seus casos dentro dessa 

natureza; os gêneros “conselho” e “segredo” têm entre 70 e 80% no mesmo tipo; 

e o gênero “aula”, que é o que menos se enquadra nesse caso, ainda assim tem 

nele a metade de suas ocorrências.  
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Classes de 
parêntese 

Foco Total 

A B C D 

Conselhos 66 / 72,5% 16 / 17,5% 08 / 9% 01 / 1% 91 / 
34,73% 

Segredos 42 / 77,8% 10 / 18,5% 02 / 3,7% 00 / 0% 54 / 
20,61% 

Receitas 67 / 95,7% 02 / 2,8% 01 / 1,4% 00 / 0% 70 / 
26,71% 

Aulas 23 / 49% 12 / 25,5% 09 / 19,2% 03 / 6,3% 47 / 
17,92% 

Total 198 / 
75,6% 

40 / 15,4% 20 / 7% 04 / 2% 262 / 100% 

Quadro 04. Foco das inserções parentéticas. 

 

A última posição, com pouco mais de 6% das ocorrências, é ocupada pelo 

tipo D (4 casos de parêntese com foco no ato discursivo: 1 em conselho e 3 em 

aula), havendo zero ocorrência nos outros dois gêneros (segredo e receita).  

Desse modo, no caso de “receita”, descontados os 67 casos de parêntese 

com foco no conteúdo temático (tipo A), sobram pouco mais de 4% para os 

outros dois gêneros, em que estão representados parênteses de foco no locutor 

(B: quase 3%) e de foco no interlocutor (C: pouco mais de 1%). No caso de 

Segredo, descontados os casos de A, pouco mais de 18% dos 22% restantes 

constituem casos de B, e, assim, pouco menos de 4% constituem casos de C.  

Observe-se que o gênero Segredo é o único que chega a ter taxa de alguma 

relevância (quase 20% dos casos) em C (parênteses com foco no interlocutor), 

um resultado que merece comentário nas apreciações finais. 

 O gênero que apresenta maior equilíbrio entre os diversos tipos de 

relevância tópica é Aula: assim mesmo, quase 50% são casos de A, e o restante 

se distribui entre B (26%), C (19%) e D (6%). É, portanto, o único gênero com 
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mais de 5% de casos de parêntese com foco no ato discursivo (D), fato que 

também merece observação, na apreciação dos resultados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

 

Dentro da orientação do Funcionalismo Linguístico, com aportes das lições 

da Linguística do texto, ambas as orientações extremamente ligadas a 

considerações discursivas de suporte semântico e pragmático, este trabalho põe 

sob exame um tipo de “inserção” discursivo-textual que é o “parêntese”.  

Considerado como um fenômeno de descontinuidade na organização tópica, 

ou seja, como um desvio momentâneo do quadro de relevância temática, o 

parêntese é visto como um dos recursos pelos quais os interlocutores articulam 

seu texto (não apenas falado, mas também escrito), “manifestando, na sua 

materialidade linguística, as posições que assumem na situação de enunciação 

e o correlativo envolvimento com o ato de fala que executam (JUBRAN, 2006, p. 

131). Como todo o estudo mostrou, o parêntese é uma estratégia de 

discursivização e de textualização de grande relevância, pela possibilidade de 

hierarquização de porções discursivas em todos os planos de funcionamento 

linguístico do texto, tanto na constituição sintática do enunciado (no nível do 

sintagma e da oração) quanto na totalidade discursiva (NEVES, 2010, p. 165). 

Com essa base de hipóteses, o trabalho procurou trazer análises que 

resgatassem uma dupla caracterização dos parênteses, a de base sintagmática 

(a inserção nas cadeias de organização linear do texto) e a de base semântico-

pragmática (a autonomia de sentidos e efeitos que justamente representa a sua 

função comunicativa na linguagem), tudo marcado pela carga de dinamismo 

discursivo que esse tipo de estratégia confere ao texto.  

Pode-se considerar que, em princípio, o estudo do parêntese em língua 

escrita já tem início com a desvantagem de não se poder contar com a 

verificação efetiva de prosódia e ritmo, no entanto a própria natureza de 

“inserção” da entidade “parêntese” (graficamente marcada, e, portanto, 

registrada como intencionalmente instituída3) pode constituir o ponto de partida 

                                                           
3 Registre-se que, exatamente por essa razão, posssíveis “parênteses” marcados pela nossa 
autora apenas com  virgulação foram desconsiderados.  
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do exame avaliativo. Neste estudo, em particular, a discussão da funcionalidade 

do parêntese conseguiu revelar a sua dimensão pragmática, visto que se contou 

com uma proposição de intencionalidade discursiva (ligada à função 

sociointeracional) nos diversos textos sob exame, pois eles foram oferecidos já 

rotulados (pela compiladora das colunas da autora em exame, Clarice Lispector) 

por uma definição do gênero discursivo que os instanciava. 

Com a hipótese – que dirige o trabalho – de que diferentes gêneros 

propiciam diferentes matrizes de construção textual, favorecendo a criação de 

relevos discursivos a seu serviço (incluída a parentetização), e com orientação 

dirigida pelos princípios de uma análise funcionalista (semântica e pragmática, 

dentro da sintaxe), o trabalho teve como principal objeto de investigação 

exatamente o “pacto interacional comunicativo”, com os parênteses vistos como 

recursos linguísticos particulares (paratextos intencionalmente autonomizados, 

como está em Neves e Coneglian, em preparação) que orientam relevo e fundo 

na construção de sentidos e de efeitos nos textos. 

Dentro desse quadro de orientação teórico-metodológica geral, o que se 

apresenta como resultado responde ao objetivo de descrever as categorias 

funcionais do parêntese (seu papel semântico-discursivo na organização textual) 

dentro dos diferentes gêneros representados no corpus de exame, entretanto não 

buscando simplesmente uma classificação (segundo nomenclatura testada e 

disponibilizada nos estudos sobre parentetização). Dentro dos limites impostos 

pelo nível em que se insere o trabalho, buscou-se verificar a especial 

determinação dos gêneros (estabelecidos por Nunes, 2006 e 2008) sobre a 

funcionalidade dos parênteses registrados, obviamente com o pressuposto de que 

as motivações do uso condicionam a forma e a finalidade das inserções.  

Conduzido, pois, por uma visão pragmático-discursiva, o estudo procurou  

descrever acuradamente o tipo e o papel da inserção parentética na realidade 

múltipla e complexa dos textos, contemplando fenômenos discursivos de 

naturezas diversas e de grande relevância, especialmente focalização e 

topicidade discursiva, com vista a investigar, de um lado, a natureza e a 
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funcionalidade dos parênteses nos gêneros e nos tipos discursivos que 

compõem o corpus, e, de outro lado, a relação das porções parentéticas com o 

texto na sua totalidade. Governa essa pressuposição o fato de que o parêntese 

não é uma porção textual desvinculada do segmento que o hospeda e o 

contextualiza, devendo a sua observação operar-se por relação com o contexto 

tópico que o abriga. Entra, aí, ao lado do exame da inserção parentética em si, o 

exame da inserção em relação com os diferentes gêneros em que se classificam 

(por criação de Nunes, 2006 e 2008) os textos de Clarice Lispector que entraram 

em exame. 

Os resultados obtidos, que se apreciam a seguir, derivam da observação 

dessas duas linhas principais fixadas para a observação dos parênteses no 

corpus selecionado, em especial considerado o todo discursivo-textual da peça 

literária em exame (classificada em gênero). Dentro dessa moldura, têm especial 

papel (i) a configuração formal da inserção tópica parentética, com suas 

especificidades funcionais ligadas à configuração gramatical (intraoracional: 

sintagma; oracional; frasal); (ii) o foco da inserção tópica parentética, com suas 

especificidades funcionais ligadas à (des)continuidade da organização tópica 

(foco A: conteúdo tópico; foco B: locutor; foco C: interlocutor; foco D: ato 

discursivo). 

O capítulo 05 do trabalho traz os 3 quadros em que se registram os dados 

numéricos referentes aos resultados do exame empreendido (Ver também 

Anexos), com a discussão desses resultados, que aqui se retomam para a 

apreciação conclusiva.  

Para isso, e de início, considerando-se, em primeiro lugar, que a 

multiplicidade dos gêneros analisada tem de conduzir as interpretações, volta-se 

aos dois planos de observação (o que se refere à qualidade formal do segmento 

analisado e o que se refere à qualidade tópica do segmento analisado: tipo, 

funcionalidade e foco do parêntese, respectivamente). 

Na distribuição quantitativa geral dos 262 parênteses encontrados no corpus 

em análise, o gênero que apresenta maior número dessa construção é Conselho 
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(quase 35% do total) e o que apresenta menor número é Aula (menos de 18%). 

A primeira observação vai no sentido de que, no geral dos “gêneros” em exame, 

quase 50% se constituem de parênteses em forma de oração, o que não é o 

comum nas análises históricas (de língua falada) de que se dispõe, resultado ao 

qual, no mesmo sentido, deve somar-se o fato de que quase 20% dos casos 

foram representados por parênteses do estatuto “frase”, outro resultado diverso 

dos que tradicionalmente aparecem nas análises de língua falada. Essa 

diferença facilmente se explica pelo fato de a língua escrita disponibilizar para o 

analista a marcação gráfica dos parênteses, enquanto, na língua falada, o 

analista tem de, por si, “suspeitar” da existência de inserções parentéticas de 

estatuto frasal independente. 

Obviamente, esses dados não podem ser vistos apenas em bloco, 

mascarando a diversidade interna que os resultados apontam. Assim, o que tem 

de ser destacado, quanto à forma de expressão do parêntese, diz respeito, 

especialmente, à diversidade interna dos tipos de expressão, nos gêneros em 

exame, que era justamente o que, segundo as hipóteses firmadas na proposição 

do trabalho, buscava-se verificar, em termos da diversidade de expressão em 

correspondência com a diferença de gênero. 

Se, por um lado, o formato “oração” (o mais frequente, no corpus) tem 

representatividade homogeneamente próxima (cerca de 50%) em três dos 

gêneros, por outro lado, o gênero Receita tem menos de 30% de seus 

parênteses representados nessa forma. Em contraponto, nesse mesmo gênero 

Receita, o formato “sintagma” (o segundo mais frequente, no corpus), atinge 

quase 70% de frequência, enquanto nos outros três gêneros ele vai, apenas, de 

15% a 37%. É facilmente verificável que a Receita, mesmo não sendo (como 

essas de Clarice Lispector) do tipo banalmente instrucional, por definição não se 

beneficia de inserções tópicas complexas. As “receitas” de Clarice (que são de 

mulher para mulher) são do tipo claro em que “eu” passo a alguém o que sei por 

mim, no íntimo, diferentemente das receitas classicamente vistas, nas quais o 

que “eu” passo a alguém não vem de dentro de mim, e, com certeza, esse 

alguém pode passar em seguida a mesma receita a qualquer outra pessoa 
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(NEVES; CONEGLIAN, em preparação). De todo modo, o que se passa ao outro 

tem de ir direto para instruir soluções, não tem grande complexidade.  

Até esse ponto já estão reveladas, pois, características especiais do gênero 

Receita em relação aos demais, mas a singularidade desse gênero, quanto à 

(des)continuidade da organização tópica marcada em parênteses, não para por 

aí, e, além disso, pode ser vantajosamente avaliada em contraposição ao que 

ocorre no gênero Aula. Por exemplo, o formato “frase”, o menos frequente em 

todos os gêneros analisados, chega a 36% no gênero Aula, ocorre apenas 4 

vezes (6%) em Receitas. Nesse gênero os formatos prevalentes (quase 70%) 

são os de menor extensão e de menor peso discursivo. Por seu lado, o gênero 

Aula marca-se pela maior frequência de parênteses com maior volume e 

independência (frases), portanto carregados de efeitos a serviço do gênero, que 

sabidamente tem grande representatividade acional.  

Já na distribuição quantitativa dos parênteses no corpus em análise (262 

casos), os extremos se representam em Receita (mais de 1/3 dos casos) e em 

Aula (menos de 1/5 dos casos).  

E afinal, quanto à qualidade semântico-pragmática, em cada um dos gêneros 

estudados a análise encontra parênteses que podem ser comentados com 

definição peculiar, vistas as destinações sociodiscursivas que se podem 

considerar particularmente ligadas a cada gênero em questão. 

Na análise relativa aos tipos de foco representados, todos os gêneros têm a 

maioria dos parênteses com foco no conteúdo temático (A), entretanto com 

grandes diferenças entre os gêneros, já que se vai de mais de 95% (Receita) a 

menos de 50% (Aula) dos casos desse tipo, com ponto de intermediação entre 

70 e 80% nos outros dois gêneros (Conselho e Segredo). Quanto ao foco no ato 

discursivo, trata-se do extremo negativo de ocorrência, com uma taxa irrelevante 

em todos os gêneros (cerca de 6% na média, com 0% em Segredo e Receita). 

Quanto aos focos B (locutor) e C (interlocutor) há baixa frequência, no todo. 

Entretanto, em uma visão geral, mais uma vez estão Receita e Aula nos 

extremos de frequência de uso, se se considerar que Aula está no máximo e 
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Receita está no mínimo, nos três focos que, juntos, não chegam a perfazer 50% 

das ocorrências: em B, mais de 25% a menos de 3%; em C, quase 20% a pouco 

mais de 1%; e em D, mais de 6% a 0%.   

Outra observação é que Segredo é o único gênero que chega a ter taxa de 

alguma relevância (quase 20% dos casos) em C (parênteses com foco no 

interlocutor). Especialmente considerado o tipo de texto que se cataloga como 

“segredo” em Clarice, esse resultado tem todo o sentido: o que ela passa a suas 

leitoras são “segredinhos” de mulher para mulher. Neles se entremeiam 

perguntas em primeira e em segunda pessoa, movimentos de interlocução que 

ensejam verdadeiras inconfidências. Cabe uma observação especial em relação 

à catalogação de textos desse tipo como do gênero “segredo”, pois, na verdade, 

segredo seria algo que não existiria como gênero, já que segredo é aquilo que 

não se conta a ninguém: aliás, se se conta, com certeza o texto há de vir 

extremamente diferenciado.   

O gênero que apresenta maior equilíbrio entre os diversos tipos de relevância 

tópica é Aula: assim mesmo, quase 50% são casos de A, e o restante se 

distribui entre B (26%), C (19%) e D (6%). É, portanto, o único gênero com mais 

de 5% de casos de parêntese com foco no ato discursivo (D). Na verdade, essas 

“aulas” são, claramente, “lições” de Clarice às leitoras, tudo na direção de 

“seduzir”. Como “lições” têm de vir de algo que as sustente, as aulas de Clarice 

entram em provocações, que são de cunho intimista mas que levam a pensar; o 

que Clarice chama de “cursinho” e de “aulinhas” revela a leveza dessas lições 

assim como a proximidade que ela quer que fique instaurada nessa relação de 

quem ensina com quem aprende. 

Afinal, o estudo a que se procedeu obteve problematizar a distribuição dos 

parênteses pelos textos em exame (consequentemente pelos gêneros) bem 

como ensaiar conclusões, sempre dentro das linhas em que o estudo foi 

proposto e sempre dentro da fixação de hipóteses que guiou a pesquisa. 

Diferentes gêneros configurados demonstraram diferentes características nos 

parênteses discursivos neles ocorrentes, e essa diversidade pôde encontrar 
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explicações consistentes dentro do modo de estabelecimento de cada gênero e 

dentro da relação que se pode captar entre um e outro gênero, tal como 

estabelecidos. 
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ANEXO 01 – NATUREZA SINTAGMÁTICA DO SEGMENTO PARENTÉTICO: 
GÊNERO CONSELHOS.  

 

 

OCORRÊNCIA 

(CONSELHOS) 

 

INÍCIO DO 

SEGMENTO 

PARENTÉTICO 

 

ESTATUTO 

SINTAGMÁTICO 

 

FORÇA 

Nº Pág 

1ª p.6 por maldição 
adjunto 

adverbial 

sub. adverbial 

causal prep.. 

detalhamento de 

informação 

2ª p.6 e bem lida or. coord. aditiva 
detalhamento de 

informação 

3ª p.7 e é muito or. coord.aditiva 
detalhamento de 

informação 

4ª p.8 ou magra 
sintagma 

nominal 
coord.altern retoque 

5ª p.9 
que os 

maquiava 
or. 

sub. adjetiva 

explicativa 

detalhamento de 

informação 

explicativa 

6ª p.9 insensata or 
subord..adjetiva 

explicativa 

qualificação, 

explicativa, opnião 

7ª p.9 quase de 
adjunto 

adjetival 

adjunto 

adnominal 

qualificação, 

explicativa, opnião 

8ª p.9 o olhar 
sintagma 

nominal 
sujeito 

valendo como o que 

se põe depois de 

dois pontos: 

9ª p.10 mas bem que frase subor. adverbial ressalva 

10ª p.10 ou, apesar de or. coord.alternativa retoque, correção 

11ª p.10 
sem 

sobrecaregar 

sintagma 

prep 
adj. adnominal 

detalhamento de 

informação, 

finalidade 

12ª p.11 para or. 
red. infinitiva. 

prep. 

detalhamento de 

informação, 

finalidade 



78 
 

13ª p.11 o tédio 
sintagma 

nominal 
substantivo 

Nomeação, registrar 

o nome daquilo que 

for referido. 

lexicalização 

14ª p.11 em vez de 
sintagma 

prep 
adverbial 

Elaboração tópica 

anteposta (no fim), 

oferece opção 

15ª p.11 sendo a casa or. 

sub. adverbial. 

condicional red. 

gerundio 

detalhamento de 

informação, 

condicional 

16ª p.12 e desagradável or. sub. adjetiva 

detalhamento de 

informação, aditiva, 

opnião 

17ª p.13 por assim or. 

Sub. adverbial 

causal red. 

infinitivo 

formulação 

linguistica 

18ª p.13 e até os lábios or. coord. aditiva 
detalhamento de 

informação 

19ª p.13 
que é a 

antítese 
or. coord. explicativa 

detalhamento de 

informação 

20ª p.13 nem tampouco or. coord. adverbial 
detalhamento de 

informação, alerta 

21ª p.14 ou já aconteceu or. coord. alternativa 
detalhamento de 

informação 

22ª p.14 não esquecer 
sintagma 

verbal 
verbo 

chamar a atenção 

do leitor, alerta 

23ª p.14 
esses 

pequenos 
frasal 

aposto 

explicativo 

detalhamento de 

informação 

24ª p.15 
muito 

logicamente 

sintagma 

adjetivo 
sub. adverbial 

detalhamento de 

informação, modo 

25ª p.16 há um ditado frase frase complexa 
interrompe o texto 

para fazer citação 

26ª p.16 e daí a pouco frase sub. adverbial 
detalhamento de 

informação, modo 

27ª p.16 
sem usar 

quadros 
or. sub. adverbial 

detalhamento de 

informação, modo 
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28ª p.16 quase or. 
aposto 

comparativo 

Travessão para 

marcar suspensão 

de pensamento, 

marca bem o sujeito 

29ª p.16 o melhor seria frase frase complexa 
sugere opnião, 

sugestivo 

30ª p.17 imaginem! frase imperativo conivência 

31ª p.19 para finalizar or. sub. adverbial. 
ato comunicativo, 

finalidade 

32ª p.19 
pouquíssimas 

aliás 

sintagma 

adjetival 
adjetivo 

retoque, correção, 

ressalva 

33ª p.19 sem a exaustão or. sub. adverbial 
detalhamento de 

informação 

34ª p.19 o que é or. aposto 

detalhamento de 

informação, 

explicativa 

35ª p.20 alimentação frase frase 
detalhamento de 

informação 

36ª p.20 
e mesmo 

emprestar 
or. aposto oracional 

detalhamento de 

informação 

37ª p.21 
por favor, não 

fale 
frase 

discurso indireto 

livre 

conivência com o 

interlocutor, 

38ª p.22 e muito 
sintagma 

adverbial 
sub. adverbial 

detalhamento de 

informação, alerta, 

acréscimo, 

intensidade 

39ª p.22 
uma das 

felicidades 
or. Aposto oracional 

detalhamento de 

informação 

40ª p.22 sentimento frase 
aposto 

explicativo 

detalhamento de 

informação, 

explicativo 

41ª p.22 intelectual 
sintagma 

nominal 

aposto 

enumerativo 

detalhamento de 

informação, 

explicação, 

qualidades 

42ª p.25 bem passada 
sintagma 

adjetival 

sub. explicativa 

adjetiva 

detalhamento de 

informação, 
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qualificação 

43ª p.25 
como lhe 

agradecer 
or. sub. adverbial marcação 

44ª p.25 esse problema or. aposto 
detalhamento de 

informação 

45ª p.25 
mesmo 

sabendo 
or. sub. adverbial. 

detalhamento de 

informação, 

concessiva 

posposta 

46ª p.22 se realmente or. sub. adverbial 

detalhamento de 

informação, 

concessiva 

posposta, 

condicional 

47ª p.26 
tudo isso 

constitui 
or. or. independente 

detalhamento de 

informação, resumo 

48ª p.27 essa grande 
sintagma 

nominal 

aposto 

especificador 

detalhamento de 

informação, 

49ª p.29 
o que não 

passa 
or. 

aposto 

explicativo 

detalhamento de 

informação, 

explicativo 

50ª p.29 
nem o mais 

caro 

sintagma 

adjetival 
coord.alternativa 

detalhamento de 

informação, 

explicativo 

51ª p.29 o seu futuro or. 
sub. adverbial 

concessiva 

Ressalva, 

observações 

52ª p.31 ou seja 
sintagma 

nominal 
coord. explicativa 

especificação, 

identificativa 

53ª p.31 descontados frase 
sub. adverbial 

com gerúndio 
ressalva 

54ª p.33 ou qualquer 
sintagma 

nominal 
coord. alternativa 

detalhamento de 

informação 

55ª p.33 o cachimbo 
sintagma 

nominal 
aposto 

exemplificação, 

detalhamento de 

informação 

56ª p.34 a mesma 
sintagma 

nominal 
aposto marcar 
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57ª p.36 o pai 
sintagma 

nominal 

aposto 

explicativo 

detalhamento de 

informação 

58ª p.38 
esta 

interrogação 
frase posto explicativo ato comunicativo 

59ª p.39 que se sente or. 
aposto 

especificativo 

retoque, acréscimo 

de informação 

60ª p.39 o mundo íntimo frase 
aposto 

explicativo 

detalhamento de 

informação 

61ª p.40 nem malícia 
sintagma 

nominal 
coord. alternativa 

detalhamento de 

informação, 

especificador, 

alternância 

62ª p.40 injustamente 
sintagma 

adverbial 
aposto 

qualificação do 

locutor, acréscimo 

63ª p.42 e pouse or. coord.aditiva retoque, aditiva 

64ª p.41 ou então or. coord.conclusiva correção, conclusão 

65ª p.41 como chupar or. sub .substantiva exemplificação 

66ª p.43 isto é frase frase comentario exemplificação 

67ª p.44 e treme or. coord.aditiva adição marcada 

68ª p.44 o estômago frase frase comentario explicação 

69ª p.44 e a vizinhança or. coord.aditiva aditiva marcada 

70ª p.46 é apenas or. sub.restritiva escala, ressalva 

71ª p.46 o que significa or. 
aposto 

explicativo 
explicativa 

72ª p.49 estou falando frase frase complexa explicativa 

73ª p.50 seja...seja or. coord.alternativa explicativa 

74ª p.50 espero que frase frase complexa 
interlocutor, 

conivência, desejo 

75ª p.51 para evitar or. sub.adverbial finalidade 
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76ª p.51 e que tanto or. coord.aditiva acréscimo 

77ª p.51 linda or. sub.adjetiva avaliativa 

78ª p.52 de nariz 
sintagma 

nominal 
subord..adverbial acréscimo marcado 

79ª p.52 pois pretendera or. coord.explicativa explicativa 

80ª p.53 só um curso frase frase comentário interlocutor 

81ª p.53 
e de 

economizar 

sintagma 

verbal 
coord.aditiva 

estabelece outro 

plano 

82ª p.55 
e sim 

complementar 
or. coord.adversativa retoque 

83ª p.55 
mas misturam-

se 
or. coord.adversativa retoque 

84ª p.57 
tem disso 

também 
or. coord.aditiva 

qualificação do 

locutor 

85ª p.59 o ar 
sintagma 

nominal 
coord.explicativa exemplificação 

86ª p.61 esse casal frase frase comentário ato comunicativo 

87ª p.62 não sei or. coord.adversativa 

Incerteza, 

qualificação do 

locutor 

88ª p.64 senão última or. sub.adverbial retoque 

89ª p.64 tipo socorro 
sintagma 

nominal 
sub.adverbial 

exemplificação, 

modo 

90ª p.64 
e 

imediatamente 
or. coord.aditiva 

detalhamento de 

informação 

91ª p.64 é distinto or. coord.aditiva 
detalhamento de 

informação 
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ANEXO 02 – FORÇA TEXTUAL-INTERATIVA DOS PARÊNTESES SEGUNDO AS 

DIFERENTES MARCAÇÕES GRÁFICAS: GÊNERO CONSELHOS.  

 

 

OCORRÊNCIA (CONSELHO) TRAVESSÃO PARÊNTESES 

Nº Pág UM DOIS 

1ª p.6  A1a  

2ª p.6 A1a   

3ª p.7  A1a  

4ª p.8   A1a 

5ª p.9   A1a 

6ª p.9  B  

7ª p.9   B 

8ª p.9 A1a   

9ª p.10 A1a   

10ª p.10 A1a   

11ª p.10   A1a 

12ª p.11 A1a   

13ª p.11   A1a 

14ª p.11  A1a  

15ª p.11 A1a   

16ª p.12  A1a  

17ª p.13 A1a   
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18ª p.13 A1a   

19ª p.13 A1a   

20ª p.13 A1a   

21ª p.14 A1a   

22ª p.14  B  

23ª p.14 B   

24ª p.15 C   

25ª p.16    

26ª p.16 D   

27ª p.16 A1a   

28ª p.16 A1a   

29ª p.16 A1a   

30ª p.17   C 

31ª p.19   C 

32ª p.19  A1a  

33ª p.19  A1a  

34ª p.19 A1a   

35ª p.20 B   

36ª p.20   A1a 

37ª p.21 A1a   

38ª p.22 C   
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39ª p.22 A1a   

40ª p.22 A1a   

41ª p.22  B  

42ª p.25  A1a  

43ª p.25 A1a   

44ª p.25  C  

45ª p.25  B  

46ª p.22 C   

47ª p.26 A1a   

48ª p.27 A1a   

49ª p.29  B  

50ª p.29  B  

51ª p.29  B  

52ª p.31 A1a   

53ª p.31 C   

54ª p.33 A1a   

55ª p.33 A1a   

56ª p.34 A1a   

57ª p.36 A1a   

58ª p.38   A1a 

59ª p.39 A1a   
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60ª p.39   B 

61ª p.40 A1a   

62ª p.40 B   

63ª p.42 A1a   

64ª p.42 A1a   

65ª p.42  A1a  

66ª p.43   A1a 

67ª p.44 A1a   

68ª p.44 A1a   

69ª p.44 A1a   

70ª p.46 A1a   

71ª p.46 A2a   

72ª p.49 A2a  A2a 

73ª p.50  A1a  

74ª p.50   A1a 

75ª p.51 A1a   

76ª p.51 A1a   

77ª p.51  B  

78ª p.52 A1a   

79ª p.52 A1a   

80ª p.53    
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81ª p.53 A1a  A1a 

82ª p.55   A1a 

83ª p.55 A1a   

84ª p.57 A1a   

85ª p.59  B  

86ª p.62   C 

87ª p.62  B  

88ª p.64 A1a   

89ª p.64 A1a   

90ª p.64 A1a   

91ª p.64 A1a   
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ANEXO 03 – NATUREZA SINTAGMÁTICA DO SEGMENTO PARENTÉTICO: 
GÊNERO RECEITAS.  

 

 

OCORRÊNCIA 

(RECEITAS) 

 

INÍCIO DO 

SEGMENTO 

PARENTÉTICO 

 

ESTATUTO 

SINTAGMÁTICO 

 

SUB-CLASSES 

Nº Pág 

1ª p.68 
das bem 

vermelhas 

sintagma 

prep 

adj. 

adnominal 

detalhamento de 

informação, 

especificação 

2ª p.68 dois terços 
sintagma 

nominal 

adj. 

adnominal 

detalhamento de 

informação, 

quantificador 

3ª p.68 com duchas 
sintagma 

prep 

aposto 

especificador 

detalhamento de 

informação, 

restrição 

4ª p.69 oh horror! 
frase 

interjetiva 
interjeição surpresa 

5ª p.69 
outro 

instrumento 

sintagma 

nominal 

adj. 

adnominal 

detalhamento de 

informação, 

explicação 

6ª p.69 em barra 
sintagma 

nominal 

adj. 

adnominal 

detalhamento de 

informação 

explicativa 

7ª p.69 e então or. coord. aditiva 
detalhamento de 

informação 

8ª p.69 e eis um sofá or. coord. aditiva 

detalhamento de 

informação 

explicativa 

9ª p.70 e mergulhe-os or. coord. aditiva 

detalhamento de 

informação 

 

10ª p.70 de sopa 
sintagma 

prep 

adj. 

adnominal 

detalhamento de 

informação, 

explicativa 
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11ª p.70 mesmo que or. 

sub. 

adverbial 

concessiva 

detalhamento de 

informação 

 

12ª p.70 doce 
sintagma 

adjetival 

aposto 

restritivo 

detalhamento de 

informação, 

restrição 

13ª p.70 seco 
sintagma 

adjetival 

adj. 

adnominal 

detalhamento de 

informação, 

restrição 

 

14ª p.71 
Por estar 

resfriada 

or. prep 

infinitiva 

sub. 

adverbial 

causal 

detalhamento de 

informação, 

explicativa 

15ª p.71 das de café 
sintagma 

adjetival 

aposto 

restritivo 

detalhamento de 

informação, 

restrição 

16ª p.72 100g 
sintagma 

nominal 

adj. 

adnominal 

detalhamento de 

informação, 

quantificador 

17ª p.72 
moída bem 

fininha 

sintagma 

adjetival 

adj. 

adnominal 

detalhamento de 

informação, 

18ª p.72 100g 
sintagma 

nominal 
reformulação 

detalhamento de 

informação, 

quantificador 

19ª p.72 
das de 

sobremesa 

sintagma 

prep 

adj. 

adnominal 

chamar a atenção 

do leitor, 

especificador 

20ª p.72 frescos 
sintagma 

adjetival 

adj. 

adnominal 

detalhamento de 

informação, 

especificador 

21ª p.72 das de chá 
sintagma 

prep 

adj. 

Adnominal 

detalhamento de 

informação, 

especificador 

22ª p.72 gota a gota 
sintagma 

adverbial 

sub. 

adverbial 

modo 

detalhamento de 

informação, modo 
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23ª p.73 
passadas no 

liquidificador 

sintagma 

adverbial 

adj. 

adnominal 

detalhamento de 

informação, modo 

24ª p.73 e é possível or. frase coord. 
detalhamento de 

informação, retoque 

25ª p.74 
das de 

sobremesa 

sintagma 

adjetival 

adj. 

adnominal 

detalhamento de 

informação, 

especificador 

26ª p.74 de café 
sintagma 

adjetival 

adj. 

adnominal 

detalhamento de 

informação, 

especificador 

27ª p.75 mas or. 
coord. 

adversativa 

detalhamento de 

informação, 

retoque 

28ª p.75 de sobremesa 
sintagma 

prep 

adj. 

adnominal 

detalhamento de 

informação, 

especificador 

29ª p.75 
suco de 

cenoura 

sintagma 

nominal 
aposto 

detalhamento de 

informação, 

especificador 

30ª p.75 cenouras 
sintagma 

nominal 

adj. 

adnominal 

detalhamento de 

informação, 

 

31ª p.75 para maior 
sintagma 

prep 

sub. 

adverbial 

final 

detalhamento de 

informação, 

explicativa 

32ª p.76 por exemplo 
sintagma 

prep 

Sintagma 

Nominal 

detalhamento de 

informação, 

exemplificação 

33ª p.77 desorizado 
sintagma 

adjetivo 

adj. 

adnominal 

detalhamento de 

informação 

34ª p.78 e também 
or. prep 

infinitivo 

sub. 

adverbial 

final 

detalhamento de 

informação, 

explicação 

35ª p.79 café 
sintagma 

nominal 
aposto 

detalhamento de 

informação, 

restrição 
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36ª p.79 estas batidas 
sintagma 

nominal 

frase 

apositiva 

detalhamento de 

informação, modo 

37ª p.79 tudo muito 

frase sem 

verbo 

independente 

frase 

apositiva 

detalhamento de 

informação, 

explicativo 

38ª p.80 como um carro or. 

sub. 

adverbial 

comparativa 

detalhamento de 

informação, 

exemplificação 

39ª p.81 ao forno 
sintagma 

prep 

adj. 

adnominal 

detalhamento de 

informação 

40ª p.83 e as aparências or. coord. aditiva 
detalhamento de 

informação, retoque 

41ª p.83 15 a 20% 
sintagma 

nominal 
aposto 

detalhamento de 

informação, 

42ª p.83 que deve or. 
sub. adjetiva 

explicativa 

detalhamento de 

informação, 

explicativa 

43ª p.83 tais como or. 

sub. 

adverbial 

comparativa 

detalhamento de 

informação, resumo 

44ª p.83 1 copo 
sintagma 

nominal 
aposto 

detalhamento de 

informação, 

45ª p.83 1 copo 
sintagma 

nominal 
aposto 

detalhamento de 

informação, 

46ª p.83 deve ser or. 
or. 

independente 

detalhamento de 

informação, 

explicativo 

47 p. 83 
das de 

sobremesa 

sintagma 

adverbial 

adj. 

adnominal 

detalhamento de 

informação 

48ª p.84 dá um doce or. 
or. 

independente 

detalhamento de 

informação 

49ª p.85 400g 
sintagma 

nominal 
aposto 

detalhamento de 

informação 

50ª p.85 10g 
sintagma 

nominal 
aposto 

detalhamento de 

informação 
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51ª p.85 a necessária 
sintagma 

nominal 
aposto 

detalhamento de 

informação 

52ª p.85 até formar 
or. prep. 

infinitiva 

sub. 

adverbial 

temporal 

detalhamento de 

informação 

53ª p.86 descascadas 
sintagma 

adjetivo 

Sub. 

adverbial 

modo 

detalhamento de 

informação 

54ª p.86 um terço 
sintagma 

nominal 
aposto 

detalhamento de 

informação 

55ª p.86 Dumas filho frase 

or. 

independente 

quase frase 

detalhamento de 

informação, 

exemplificação 

56ª p.86 uma variante frase 
frase 

parágrafo 

detalhamento de 

informação, retoque 

57ª p.86 de sopa 
sintagma 

adjetival 

adj. 

adnominal 

detalhamento de 

informação, 

especificador 

58ª p.88 de sopa 
sintagma 

prep 

adj. 

adnominal 

detalhamento de 

informação, 

especificador 

59ª p.89 de chá 
sintagma 

prep 

adj. 

adnominal 

detalhamento de 

informação, 

especificador 

60ª p.89 de chá 
sintagma 

prep 

adj. 

adnominal 

detalhamento de 

informação, 

especificador 

61ª p.89 de chá 
sintagma 

prep 

adj. 

adnominal 

detalhamento de 

informação, 

especificador 

62ª p.89 
o molho 

serve 

or. 

independente 

frase 

comentário 

detalhamento de 

informação, 

finalidade 

63ª p.90 ou então or. 
or. coord. 

alternativa 

detalhamento de 

informação, 

alternância 

64ª p.91 dos para 
sintagma 

nominal 

adj. 

adnominal 

detalhamento de 

informação, 



93 
 

especificador 

65ª p.92 usando or.gerundiva 

adj. 

adnominal 

anteposto 

detalhamento de 

informação, 

66ª p.93 eu Sintagma pronome 
detalhamento de 

informação, 

67ª p.93 sem nenhum or. 
adj. adverbial 

de modo 

detalhamento de 

informação, 

68ª p.93 
de 2 a 3 

minutos 

sintagma 

prep 

adj.. 

adverbial de 

tempo 

detalhamento de 

informação, 

69ª p.93 de café 
sintagma 

prep 

Adjunto 

adnominal 

interlocutor, 

conivência, desejo 

70ª p.95 de baratas 
sintagma 

nominal 

Adjunto 

adnominal 

detalhamento de 

informação, 
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ANEXO 04 – FORÇA TEXTUAL-INTERATIVA DOS PARÊNTESES SEGUNDO 
AS DIFERENTES MARCAÇÕES GRÁFICAS: GÊNERO RECEITAS 

 

 

OCORRÊNCIA 

(receitas) 

 

TRAVESSÃO 

 

PARÊNTESES 

Nº Pág UM DOIS 

1ª p.68   A1a 

2ª p.69  A1a  

3ª p.69  A1a  

4ª p.69   B 

5ª p.69 A1a   

6ª p.69  A1a  

7ª p.69  A1a  

8ª p.70  A1a  

9ª p.70   A1a 

10ª p.70  A1a  

11ª p.70   A1a 

12ª p.70   A1a 

13ª p.70  A1a  

14ª p.71   A1a 

15ª p.72   A1a 

16ª p.72  A1a  
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17ª p.72   A1a 

18ª p.72   A1a 

19ª p.72   A1a 

20ª p.72   A1a 

21ª p.72   A1a 

22ª p.73   A1a 

23ª p.73   C 

24ª p.74   A1a 

25ª p.74   A1a 

26ª p.75 A1a   

27ª p.75   A1a 

28ª p.75   A1a 

29ª p.75   A1a 

30ª p.76   A1a 

31ª p.76   A1a 

32ª p.77   A1a 

33ª p.78  A1a  

34ª p.79   A1a 

35ª p.79   A1a 

36ª p.79   A1a 

37ª p.80    
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38ª p.80 A1a   

39ª p.81   A1a 

40ª p.83 A1a   

41ª p.83   A1a 

42ª p.83   A1a 

43ª p.83  A1a  

44ª p.83   A1a 

45ª p.83   A1a 

46ª p.83   A1a 

47ª p.84   B 

48ª p.85   A1a 

49ª p.85 A1a   

50ª p.85 A1a   

51ª p.85 A1a   

52ª p.85  A1a  

53ª p.86   A1a 

54ª p.86   A1a 

55ª p.86 A1a   

56ª p.86   A1a 

57ª p.86   A1a 

58ª p.88   A1a 
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59ª p.89   A1a 

60ª p.89   A1a 

61ª p.89   A1a 

62ª p.89   A1a 

63ª p.90   A1a 

64ª p.91   A1a 

65ª p.92   A1a 

66ª p.93 A1a   

67ª p.93 A1a   

68ª p.93   A1a 

69ª p.93   A1a 

70ª p.95   A1a 
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ANEXO 05 – NATUREZA SINTAGMÁTICA DO SEGMENTO PARENTÉTICO: 
GÊNERO SEGREDOS.  

 

 

OCORRÊNCIA 

(SEGREDOS) 

 

INÍCIO DO 

SEGMENTO 

PARENTÉTICO 

 

ESTATUTO 

SINTAGMÁTICO 

 

SUB-CLASSES 

Nº Pág 

1ª p.99 embora or. 

sub. 

adverbial 

concessiva 

detalhamento de 

informação 

2ª p.100 desidrata-se or. 
aposto 

oracional 

detalhamento de 

informação, 

explicação 

3ª p.101 mas só or. 
coord. 

adversativa 

detalhamento de 

informação, retoque 

4ª p.101 mas - e 
sintagma 

nominal 

frase 

interrogativa 

detalhamento de 

informação, 

explicação 

5ª p.102 dessas 
sintagma 

adjetivo 

adj. 

adnominal 

detalhamento de 

informação 

explicativa 

6ª p.102 eis uma idéia frase 

frase 

apresent 

ativa 

detalhamento de 

informação 

 

7ª p.103 mesmo cortina or. 
or. 

independente 

detalhamento de 

informação 

 

8ª p.104 duchas 
sintagma 

nominal 
Aposto 

detalhamento de 

informação 

 

9ª p.105 lábios or. 
Aposto 

explicativo 
conivência, locutor 

10ª p.105 sem exagerar 
or. prep 

infinitiva 

sub. 

adverbial 

modo 

detalhamento de 

informação, 

explicativa 
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11ª p.108 um fenômeno! 
sintagma 

nominal 
aposto valoração do locutor 

12ª p.112 é dar or. 

or. sub. 

subst. 

predicativa 

detalhamento de 

informação, 

 

13ª p.112 um ou dois 
sintagma 

nominal 
aposto 

detalhamento de 

informação, 

explicação 

14ª p.112 e alguns or. 

or. sub. 

subst. obj. 

ind e coord. 

aditiva 

detalhamento de 

informação, 

retoque 

15ª p.112 e, à medida or. 

frase 

imperativa 

coord 

detalhamento de 

informação, 

explicação 

 

16ª p.115 este grande 
sintagma 

nominal 
aposto 

detalhamento de 

informação, 

explicação 

17ª p.116 pois nada é or. 
or. 

explicativa 

detalhamento de 

informação, 

 

18ª p.117 
vocabulário 

latino 

sintagma 

nominal 
aposto explicitação 

19ª p.117 
cujos 

antepassados 
or. 

sub. adjetiva 

explicativa 

detalhamento de 

informação, 

20ª p.119 no concurso or. 

sub. adj. 

adverbial 

lugar 

detalhamento de 

informação, 

explicação 

21ª p.119 fascinada 
sintagma 

adjetivo 

adj. 

adnominal 

chamar a atenção do 

leitor, explicação 

22ª p.120 pelo menos 
sintagma 

prep 

sub. adj. 

adverbial 

lugar 

valoração do locutor 
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23ª p.120 e adaptada 
sintagma 

adjetivo 

predicat e 

coord aditiva 

detalhamento de 

informação, 

24ª p.120 
isto é 

certo 
or. frase 

manifestação do 

locutor 

25ª p.121 ou o mais tarde or. 
coord. 

alternativa 

detalhamento de 

informação, retoque 

26ª p.122 
na qual 

foi descoberto 
or. 

sub. adjetiva 

explicativa 

detalhamento de 

informação, 

explicação 

27ª p.125 carne 
aposto 

enumerador 

adjunto 

adnominal 

detalhamento de 

informação, 

especificador 

28ª p.125 
manchas 

marrons 

sintagma 

nominal 
aposto 

detalhamento de 

informação, 

especificador 

29ª p.125 
especial 

para 

sintagma 

adjetivo 

adjunto 

adnominal 

detalhamento de 

informação, 

explicação 

30ª p.125 
sobrancelhas 

em curva 
frase 

frase 

independente 

detalhamento de 

informação, 

exemplificação 

31ª p.125 
sobrancelhas 

um pouco 
frase 

frase 

independente 

detalhamento de 

informação, 

 

32ª p.125 
sobrancelhas 

de 
frase 

frase 

independente 

detalhamento de 

informação, 

 

33ª p.123 
sobrancelhas 

subindo 
frase 

frase 

independente 

detalhamento de 

informação, 

explicativa 

34ª p.123 
sobrancelhas 

espessas 
frase 

frase 

independente 

detalhamento de 

informação, 

35ª p.123 
sobrancelhas 

não devem 
or. frase 

detalhamento de 

informação 
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36ª p.126 
e o seu 

futuro 

sintagma 

nominal 
sujeito valoração do locutor 

47ª p.127 alimentação 
frase 

nominal 
aposto 

detalhamento de 

informação, restrição 

38ª p.127 
e mesmo 

emprestar 

sintagma 

verbal 
or. infinitiva 

detalhamento de 

informação, 

39ª p.128 e visualizar 
sintagma 

verbal 
or. infinitiva 

detalhamento de 

informação, 

40ª p.129 as meias or. frase 
valoração do 

interlocutor 

41ª p.130 
em outras 

palavras 
or. frase interlocutor 

42ª p.130 e até mesmo or. coord. aditiva interlocutor 

43ª p.130 
qualquer que 

seja 
frase 

adjetiva 

explicativa 

detalhamento de 

informação, 

44ª p.132 a pessoa or. frase locutor 

45ª p.132 e o hábito or. coord. aditiva 
detalhamento de 

informação, 

46ª p.132 
um bom 

punhado 

sintagma 

nominal 
aposto 

detalhamento de 

informação, 

 

47ª p.132 e você or. coord. aditiva interlocutor 

48ª p.135 à base de 
sintagma 

prep 

adj. 

adnominal 

detalhamento de 

informação, restrição 

49ª p.136 preto endurece or. frase locutor 

50ª p.136 das de sopa 
sintagma 

prep. 

adj. 

adnominal 

detalhamento de 

informação 

51ª p.137 pois  nada há or. 
coord. 

explicativa 

detalhamento de 

informação 

52ª p.138 
o que é uma 

fonte 
or. 

aposto 

explicativo 

detalhamento de 

informação 

53ª p.139 das de chá 
sintagma 

adjetivo 

adj. 

adnominal 

detalhamento de 

informação 
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54ª p.139 das de sopa 
Sintagma 

adjetivo 

adj. 

adnominal 

detalhamento de 

informação 
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ANEXO 06 – FORÇA TEXTUAL-INTERATIVA DOS PARÊNTESES SEGUNDO 
AS DIFERENTES MARCAÇÕES GRÁFICAS: GÊNERO SEGREDOS  

 

OCORRÊNCIA (segredos) TRAVESSÃO 
VÍRGULAS PARÊNTESES 

Nº Pág UM DOIS 

1ª p.99    A1a 

2ª p.100    A1a 

3ª p.101  A1a   

4ª p.101  A1a   

5ª p.102  A1a   

6ª p.102  A1a   

7ª p.103    A1a 

8ª p.104  A1a   

9ª p.105  B   

10ª p.105    C 

11ª p.108   B  

12ª p.112 A1a    

13ª p.112 A1a    

14ª p.112  A1a   

15ª p.112 A1a    

16ª p.115  A1a   

17ª p.116  A1a   



104 
 

18ª p.117  A1a   

19ª p.117    A2a 

20ª p.117  A1a   

21ª p.119  A1a   

22ª p.119    A1a 

23ª p.120  A1a   

24ª p.120  B   

25ª p.121    A1a 

26ª p.122  A1a   

27ª p.125  A1a   

28ª p.125    A1a 

29ª p.123    A1a 

30ª p.123    A1a 

31ª p.123    A1a 

32ª p.123    A1a 

33ª p.123    A1a 

34ª p.123    A1a 

35ª p.123    B 

36ª p.126    A1a 

37ª p.127 A1a   A1a 

38ª p.127 A1a    
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39ª p.128 
 

 
A1a   

40ª p.129    B 

41ª p.130    B 

42ª p.130    C 

43ª p.130    A1a 

44ª p.132 B    

45ª p.132 A1a    

46ª p.132    A1a 

47ª p.132 B    

48ª p.135    A1a 

49ª p.136    B 

50ª p.136     

51ª p.137 B    

52ª p.138  A1a   

53ª p.139    A1a 

54ª p. 139    A1a 
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ANEXO 07 – NATUREZA SINTAGMÁTICA DO SEGMENTO PARENTÉTICO: 
GÊNERO AULAS DE SEDUÇÃO.  

 

 

OCORRÊNCIA 

(AULAS 

DE SEDUÇÃO) 

 

RETOMADA 

 

ESTATUTO 

SINTAGMÁTICO 

 

FORÇA 

Nº Pág. 

1ª  96 a cor mais nítida SN aposto locutor, ênfase 

2ª  97 você não estará mentindo or. frase com 

travessão  

Interlocutor, 

conivência 

3ª  97 sic fórmula   

4ª  98 isto na suposição or.  Pron dem 

neutro 

anafórico 

Interlocutor,  

5ª  99 E com esse estranho frase coord.aditiva locutor, retoque 

6ª  101 e acabou-se or. coord aditiva 

com e 

elabora tema/ 

conclusão/ 

fechamento 

7ª  101 e a descoberta  or. coord.aditiva detalhamento da 

informação 

8ª  101 tudo depende or. frase fechamento 

9ª  102 e, sim, criar or. coord.aditiva retoque substitutivo 

10ª  102 e aos poucos frase injuntiva interlocutor 

11ª  102 pela Idade Média frase declarativa  detalhamento de 

informação 

12ª  103 ou o mais tarde or. coord. 

alternativa 

alternativa  

13ª  103 Você hoje relembra frase marcada interlocutor 

14ª  104 sic  fórmula  

15ª  104 mas dosá-lo or. coord.adversat retoque 

16ª  104 há coisa frase  interrogativa interlocutor 

17ª  104 Você hoje relembrou frase marcada interlocutor 

18ª  106 e portanto mais difícil or. coord. 

conclusiva  

detalhamento de 

informação 
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19ª  107 Na aulinha II frase marcada interlocutor 

20ª  107 Harmonizar frase marcada explicação 

21ª  108 acertando or.  subord. 

adverbial. red. 

de gerúndio de 

modo 

 

22ª  108 Se bem que frase declarativa retoque 

23ª  108 é raro frase marcada opinião  

24ª  109 não para essa temporada SA  adverbial  retoque 

25ª  110 mesmo porque frase desgarrada detalhamento da 

informação 

26ª  110 não se esquecendo or. sub. adverbial Interlocutor/especific

a instruções  

27ª  110 Não ande frase imperativa interlocutor 

28ª  110 O que você relembra frase marcada interlocutor 

29ª  111 com o que quero dizer SA preposicionad

o 

Retoque, locutor 

30ª  114 é natural também or. coord.aditiva interlocutor 

31ª  115 o que a gente sente frase aposto interlocutor 

32ª  115 a vitamina SN aposto exemplificação 

33ª  115 ao brilho SN pleonástico  estrutura tópica 

34ª  116 pois só parece or. coord. 

explicativa 

 

35ª  116 não mais SA adjunto adv.  

36ª  116 água morna or. Frase 

marcada 

explicação 

37ª  116 Saber  frase marcada interlocutor 

38ª  116 Em tempo: SN aposto 

especificador  

retoque 

39ª  116 você S pron. 

pessoal 

 interlocutor 

40ª  117 e, é claro or. coord.aditiva Interlocutor 

41ª  117 e você também  or. coord.aditiva interlocutor 

42ª  117 como as unhas or. sub. 

comparativa 

explicação 

43ª  117 a tradução frase marcada explicação, 
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44ª  117 e acha or. coord.aditiva explicação 

45ª  117 e então or. coord.aditiva explicação 

46ª  118 a moça or. SN explicação 

47ª  118 que hoje consideraríamos or. sub. adjetiva  explicação 
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ANEXO 08 – FORÇA TEXTUAL-INTERATIVA DOS PARÊNTESES SEGUNDO AS 
DIFERENTES MARCAÇÕES GRÁFICAS: GÊNERO AULA.  

OCORRÊNCIA 

(AULA) 

TRAVESSÃO PARÊNTESES 

Nº Pág UM DOIS 

1ª p. 96 B   

2ª p. 97 C   

3ª p. 98   D 

4ª p. 99 C   

5ª p.101 B   

6ª p.101 A1a   

7ª p.101 A1a   

8ª p.101 C   

9ª p.102  A1a  

10ª p.102 C   

11ª p.102 A1a   

12ª p.103   A1a 

13ª p.104   C 

14ª p. 104   D 

15ª p. 104 A1A   

16ª p. 104 C   

17ª p.13   B 

18ª p.13   A1a 
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19ª p.13   B 

20ª p.13   A1a 

21ª p.14   A1a 

22ª p.14   A1a 

23ª p.14   B 

24ª p.15   A1a 

25ª p.16 A1a   

26ª p.16 C   

27ª p.16 C   

28ª p.16   C 

29ª p.16   A1a 

30ª p.17 B   

31ª p.19 B   

32ª p.19   A1a 

33ª p.19   A1a 

34ª p.19 A1a   

35ª p.20   A1a 

36ª p.20   B 

37ª p.21   D 

38ª p.22   A1a 

39ª p.22   B 
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40ª p.22 B   

41ª p.22 B   

42ª p.25   A1a 

43ª p.25   A1a 

44ª p.25  A1a  

45ª p.25 A1a   

46ª p.22   D 

47ª p.26 A1a   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


