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SILVA, Neide Domingues da. Estruturação e Funcionalidade de Manchetes de Capa da 

Revista Veja. Goiânia, 2012. 115 f. Dissertação de Mestrado em Letras e Linguística – 

Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás. 

 
RESUMO 

 

Nesta dissertação, investiga-se a estruturação e funcionalidade do gênero discursivo Manchete 

de Capa da Revista Veja (MCRV), mais especificamente de manchetes constituídas a partir de 

uma forma interrogativa. Para isso, recorre-se à Gramática Funcional com base, 

principalmente, em Dik (1997), Halliday e Matthiessen (2004) e Neves (1997, 2000, 2002, 

2006, 2010). De acordo com o Funcionalismo, a gramática está a serviço de gêneros, os quais 

servem às necessidades humanas de interação. Assim, pressupõe-se uma confluência entre 

fatores sintáticos, semânticos e pragmáticos na composição de uma MCRV. Consideram-se as 

especificidades desse gênero a partir da relevância das informações pragmáticas do leitor, que 

interferem na seleção e ordenação de constituintes pelo redator. O corpus de pesquisa 

corresponde às manchetes publicadas entre 11 de setembro de 1968 e 7 de setembro de 2011. 

Verifica-se a funcionalidade das manchetes constituídas por “formas abertas” (DIK, 1997a, p. 

328), dentre elas, como e o que. Essas estruturas interrogativas, no “contexto de situação” 

(HALLIDAY, 1978, p.143 apud NEVES, 2010, p.78) midiática, são usadas por um redator 

que acumula os papéis discursivos de perguntante e respondente. Assim, essas perguntas são 

pseudoperguntas, pois o redator não espera uma resposta por parte do leitor. Na verdade, o 

redator presume uma pergunta do leitor e a materializa em forma de MCRV. Assim, nesta 

pesquisa, comprova-se que a organização sintático-semântica, bem como a instauração de 

forças ilocucionárias no gênero analisado vinculam-se, sobretudo, a fatores discursivos e 

cooperam para a produção de sentidos.  

 

Palavras-chave: Gramática Funcional, manchete de capa de revista, formas abertas. 
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SILVA, Neide Domingues da. Structure and Functionality of Headlines of Cover of Revista 

Veja.  Goiânia, 2012. 115 f. Dissertação de Mestrado em Letras e Linguística – Faculdade de 

Letras da Universidade Federal de Goiás. 

 

ABSTRACT 
 

This study investigates the structure and functionality of the discourse genre Manchete de 

Capa da Revista Veja (MCRV), specifically headlines made from an interrogative form. For 

this, the theoretical basis of this study is the Functional Grammar, based mainly in Dik 

(1997), Halliday and Matthiessen (2004) and Neves (1997, 2000, 2002, 2006, 2010). 

According to the Functionalism, the grammar serves the genres, which serve the needs of 

human interaction. Thus, it is assumed a confluence of syntactic, semantic and pragmatic 

factors in the composition of a MCRV. The specificities of this genre are considered by the 

pragmatic relevance of the reader‟s information, which interferes with the selection and 

ordering of constituents by the editor. The research corpus meets headlines published between 

September 11, 1968 and September 7, 2011. The feature of the headlines is analyzed 

considering the concept of "open forms" (DIK, 1997a, p. 328), among them, how and what. 

These interrogative structures, in media “context of situation" (Halliday, 1978, p.143 by 

NEVES, 2010, p.78), are used by a writer, who accumulates the discursive roles of querying 

and respondent. In fact, these questions are pseudo questions, because the editor does not 

expect an answer from the reader, the editor assumes a reader's question and materializes in 

the form of MCRV. Thus, this research proves that the syntactic-semantic organization, as 

well as the establishment of illocutionary forces in the genre analyzed are linked mainly to the 

discursive factors and cooperate for the meaning production. 

 

Keywords: Functional Grammar, headline magazine cover, open forms. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho visa a contribuir para a análise das manifestações discursivas do 

Português Brasileiro na medida em que permite descrever um padrão prototípico do gênero 

discursivo Manchete de Capa de Revista Veja, doravante MCRV, bem como analisar os 

recursos estruturais e funcionais produtivos para estabelecer uma interação eficiente entre 

redator e leitor. Sendo a MCRV um gênero jornalístico que se configura para a leitura pública 

a partir de fatos reais, é inegável a responsabilidade social dessa pesquisa haja vista que 

envolve também questionamentos de noções estereotipadas como credibilidade e 

imparcialidade, geralmente evocadas pelos enunciadores do discurso jornalístico para 

caracterizá-lo. Nesse contexto, salienta-se a necessidade de contribuir para a compreensão de 

fatores internos, inerentes ao sistema; e fatores externos, pertinentes a contextos 

historicamente situados. 

A partir dessa concepção, a revista é reconhecida como um suporte midiático 

veiculador de informações e posicionamentos ideológicos. Consagrados atributos dos textos 

do discurso jornalístico como credibilidade e imparcialidade estão relacionados a estratégias 

de marketing, ou seja, pretendem convencer o leitor a comprar a revista a partir da 

consideração falaciosa de que as informações contidas nelas são verdadeiras e não 

correspondem a opiniões proselitistas da equipe editorial, mas a um ponto de vista 

fundamentado em fatos e evidências. 

A interação humana verbal, tanto falada quanto escrita, pressupõe uma espécie de 

contrato tácito em que os interlocutores compartilham e transmitem informações a partir de 

suas intencionalidades. De acordo com o Funcionalismo, suporte teórico desta investigação, a 

interação social pressupõe a seleção e a ordenação de constituintes a partir de finalidades 

específicas. Desse modo, a configuração sintática de um enunciado é motivada por fatores 

semânticos e pragmáticos, que emergem em contextos particulares. Em outras palavras, as 

expressões linguísticas estão a serviço do cumprimento de funções sociointeracionistas. Logo, 

são o que são para satisfazer um propósito comunicativo. 

Nesse contexto, pretende-se analisar a constituição estrutural e funcional do gênero 

MCRV, mais especificamente, das manchetes de capa da Revista Veja construídas na forma 

interrogativa, publicadas no período de 11 de setembro de 1968 a 7 de setembro de 2011, 

tendo como pressupostos, sobretudo, os princípios funcionalistas de que a interação se 

atualiza via gêneros, a instância da produção de sentidos (NEVES, 2010; CASSEB-
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GALVÃO, 2011), e da iconicidade,  segundo a qual tanto a seleção quanto a ordenação de 

constituintes em um enunciado são motivadas por fatores internos, ligados ao sistema 

linguístico, e por fatores externos, ligados ao contexto social no qual emerge a interação.  

O corpus de pesquisa é constituído por 2233 manchetes de capa da Revista Veja, que 

incluem manchetes interrogativas e não interrogativas, em contextos de períodos simples e 

compostos, publicadas no intervalo de tempo anteriormente mencionado. A propósito, foram 

analisadas apenas manchetes principais, em destaque nas capas a partir do uso de fontes 

maiores. A escolha da Revista Veja deu-se em virtude de sua abrangência nacional, o que 

pressupõe um amplo alcance interativo, isto é, representatividade entre os outros de mesma 

natureza.  

A incursão no corpus de pesquisa mostrou vários padrões estruturais nas MCRV entre 

os quais foi saliente a estruturação em torno de uma forma interrogativa, em contexto de 

período simples. Essa saliência é de natureza sintática e pragmática: algumas MCRV se 

constroem a partir de uma “forma aberta” (DIK, 1997), o que significa que, na estrutura 

oracional, há um elemento formal, argumental ou adjunto, que, semanticamente, sinaliza e 

identifica uma lacuna na informação pragmática dos interlocutores, conforme exemplificado 

em (01): 

 

(01) Como fica esta guerra (Revista Veja, 08 jul 1970)  

 

Outro fato relevante para ter as formas abertas nas MCRV como centro desta 

investigação é a estruturação interrogativa configurada a partir de uma “informação temática” 

(DIK, 1997), seguida por uma interrogativa indireta, estrutura não prototípica na escrita 

cotidiana, o que sugere um padrão estrutural produtivo nesse gênero, que se exemplifica em 

(02): 

 

(02) Transplantes. Como você ganha com eles (Revista Veja, 8 abr 2009) 

   

   

Considerando-se que, de acordo com o pensamento funcionalista, a interação social se 

configura em gêneros e a gramática está a serviço da funcionalidade desses gêneros para o 

cumprimento de papéis sociais específicos, e que os níveis sintático, semântico e pragmático 

estão inter-relacionados e contribuem para a produção de sentidos nos textos, investiga-se a 

constituição estrutural e funcional das MCRV, mais especificamente, a funcionalidade das 

formas abertas nesse gênero. 
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  As perguntas de pesquisa são as seguintes: (i) Como se estruturam as MCRV 

construídas a partir de formas abertas? (ii) Que aspectos semânticos são característicos dessas 

manchetes? (iii) Que efeitos discursivo-pragmáticos essa configuração sintática e semântica 

ajuda a produzir no contexto de uso, considerando o papel social do gênero? 

Para responder a essas perguntas, é necessário selecionar postulados teóricos que 

justifiquem e sustentem a análise, fazer uma reflexão crítica do gênero manchete e do papel 

social que ele cumpre e realizar a análise dos dados. Por isso, essa dissertação está dividida 

em três capítulos, resumidos a seguir. 

No primeiro capítulo, intitulado “Pressupostos Teóricos”, apresentam-se as 

postulações funcionalistas gerais e de natureza sintática, semântica e pragmática relevantes 

para a análise dos dados, com base, principalmente, em Dik (1997), Halliday e Matthiessen 

(2004) e Neves (1997, 2000, 2002, 2006, 2010). A premissa é a de que a interação verbal 

decorre de motivações sistêmicas, cognitivas e sociais.  

No segundo capítulo, intitulado “O Gênero Manchete de Capa de Revista”, trata-se do 

gênero “manchete de capa” e de seu suporte “revista”. Atenta-se para o fato de que os gêneros 

do discurso jornalístico, de modo geral, e o gênero MCRV, particularmente, instauram uma 

relação dialógica entre um redator, que imagina um leitor, prevê seus interesses e antecipa 

suas reações, e, por isso, seleciona, elege, arranja constituintes a fim de chamar sua atenção 

para o conteúdo da revista, persuadi-lo, convencê-lo a aderir ao posicionamento da revista. 

 No terceiro capítulo, intitulado “Análise de Dados”, apresentam-se os parâmetros  

sintáticos, semânticos e pragmáticos a que foram submetidos os dados de pesquisa, e  são 

apresentados os resultados obtidos em decorrência da configuração formal e funcional que as 

formas abertas assumem no gênero discursivo analisado, considerados os esquemas 

semânticos e discursivos  que são estruturados na dimensão sintática. Cogitam-se, 

especificamente, motivações pragmáticas e semânticas para a estruturação das MCRV, que 

expressam um tipo específico de consequente interação redator-leitor. 
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CAPÍTULO 1 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Neste capítulo, apresentam-se os postulados teóricos de cunho funcionalista que 

sustentam a análise dos dados. Para isso, recorre-se, principalmente, a Dik (1997), Halliday e 

Matthiessen (2004) e Neves (1997, 2000, 2002, 2006, 2010). 

Pressupõe-se que a instauração de funções sintáticas emerge da escolha guiada por 

funções pragmáticas e semânticas estabelecidas no uso. Assim, por exemplo, em um 

enunciado, o uso de determinado verbo, sujeito, objeto, dentre outros constituintes sintáticos, 

bem como o emprego de uma ilocução básica específica não são aleatórios. Dentre as várias 

opções para representar um evento, um Estado-de-Coisas (algo que acontece no mundo), o 

locutor escolhe a configuração que melhor atende a seus propósitos.  

No caso da MCRV, gênero selecionado para este trabalho investigativo, os locutores 

correspondem aos redatores das manchetes que, na verdade, corroboram posicionamentos da 

equipe editorial a que se vinculam. Nesse contexto midiático, redatores presumem 

informações pragmáticas dos leitores, com a intenção de ampliá-las ou modificá-las.  

Acredita-se que a configuração de uma MCRV não é arbitrária, pois atende a propósitos 

sociointerativos, financeiros e publicitários específicos. Para tanto, é interessante atentar para 

a estruturação oracional básica que emerge a partir do uso de estratégias funcionais que 

viabilizam a eficiência dos propósitos enunciativos.  

 

1.1. CONCEPÇÃO FUNCIONALISTA DE LINGUAGEM 

 

O Funcionalismo é um conjunto de modelos teóricos de descrição e análise linguística 

que têm como orientação comum o reconhecimento da linguagem como processo, atividade 

interativa e da língua como sistema de interação social, dinâmico, que se constitui no uso 

efetivo, ou seja, em situações reais de comunicação entre os seres humanos (NEVES, 1994, p. 

125).  Opõe-se à perspectiva puramente formal, cartesiana da linguagem. De acordo com o 

paradigma funcionalista, não existe uma correspondência biunívoca entre uma forma e uma 
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função. Na verdade, uma forma pode corresponder a diversas funções, de acordo com o uso 

em situações específicas.  

Nesse contexto, Neves (2010, p. 74) salienta a “não biunivocidade entre classe e 

função”, ou seja, forma e conteúdo não têm uma correspondência de uma a um. Por isso, a 

autora reconhece a “multifuncionalidade dos itens”, que pressupõe várias formas para um 

mesmo conteúdo ou uma forma para vários conteúdos. Em outras palavras, as línguas 

modificam-se juntamente com as transformações sociais. Assim, remetem a um contexto 

histórico, a uma comunidade linguística inserida em uma realidade espaço-temporal 

específica. A noção de “difusão de zonas”
1
 (NEVES, 2010, p. 74) justifica a oscilação entre as 

categorias gramaticais. Nessa oportunidade, a autora menciona algumas noções funcionais 

relevantes: 

 

A multifuncionalidade dos itens (a não biunivocidade entre classe e função); 

a prevalência do eixo paradigmático (o eixo das “escolhas”); a hierarquia das 

relações (a rede de relações paradigmáticas de cada nível); a simultaneidade 

das seleções do falante (as seleções nos diversos subsistemas); a existência 

de um contínuo entre as categorias (a difusão de zonas, que, entretanto, não 

impede o estabelecimento das categorias) (NEVES, 2010, p. 74). 

 

Neves (2010) esclarece que as abordagens gramaticais de orientação formalista e 

funcionalista diferenciam-se quanto à consideração da natureza linguística. A partir do 

Formalismo, a estrutura é o foco principal de análise; o falante é considerado um indivíduo 

que, conforme suas características genéticas, é capaz de selecionar construções lógicas. De 

acordo com o Funcionalismo, as relações sociais fundamentam a análise. Nesse caso, o 

falante é visto em um contexto de interação pragmática, que proporciona um intercâmbio de 

informações. Em outras palavras, para o Formalismo, interessa o falante, espécime 

individualmente dotado de competência verbal; para o Funcionalismo, interessa, sobretudo, o 

falante situado socialmente, em contato com outros falantes.  

Dentre os modelos funcionalistas, destacam-se o Funcionalismo Inglês, representado 

principalmente por Halliday; o Funcionalismo Holandês, cujos expoentes são Simon Dik, 

Kees Hengeveld, Lackan Mackenzie; o Funcionalismo Americano, com ênfase nas obras de 

Talmy Givón, Wallace Chafe, Sandra Thompson, Paul Hopper, Elizabeth Traugott. Esses 

linguistas têm como objetivo comum estudar a competência comunicativa, ou seja, de que 

modo os sujeitos usam a língua em favor de seus interesses e propósitos. Assim, defendem a 

                                                           
1
 “Difusão de zonas” refere-se a um contínuo entre as categorias linguísticas que não impede o estabelecimento 

destas. 
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relação entre fatores sintáticos, semânticos e pragmáticos em detrimento de uma teoria 

embasada na autonomia da sintaxe.  

Por meio da Gramática Funcional, os desvios às convenções gramaticais são 

analisados a partir de motivações cognitivas e sociais. Faz-se relevante, nesse contexto, a 

noção de protótipo. Acerca deste, Neves (2002, p. 166) afirma que: “dentro de cada categoria 

[linguística], há o membro que ostenta o maior número de propriedades características, e é 

segundo a semelhança com essa configuração que os demais membros devem ser 

classificados”. Nesse contexto, buscam-se explicações para as ocorrências não prototípicas 

como indícios de transposição funcional. Em relação aos itens de que se compõe uma língua, 

uma vez lexical, nem sempre lexical; uma vez gramatical, nem sempre gramatical. Essas 

categorias mostram-se fluidas, de modo que a matéria linguística sofre alterações históricas.  

Para o Funcionalismo, o conceito de língua não remete a algo pronto a ser 

internalizado pelos usuários. Cada falante tem um idioleto; cada família, um ecoleto; cada 

comunidade, um dialeto. Assim, as línguas se contagiam por usos, inicialmente, 

idiossincráticos, ou seja, modificam-se em decorrência de particularidades lexicais e 

gramaticais inusuais. Desse modo, a produção de sentidos depende de fatores estruturais e 

funcionais que estão em constante variação e mudança. 

De um lado, o sistema confere estrutura às línguas; de outro, o uso garante-lhes 

dinamicidade. Nesse contexto, as variações e mudanças linguísticas são percebidas em todos 

os níveis: fonológico, morfológico, sintático, semântico, pragmático. Assim, tanto as regras 

quanto os usos gramaticais devem ser concebidos contextualmente. Pereira Júnior (2007, p. 

19), por exemplo, menciona inversões de sentidos históricos impressionantes: obeso (gordo) 

vem de obesus (fraco, delgado); abrigo (protegido) vem de apricus (estar exposto); aperitivo 

(o que abre o apetite) vem de aperitivum (purgante). Assim, não se podem analisar sentenças, 

orações, sintagmas, morfemas de modo generalizante, desvinculados da historicidade e da 

atualização linguística. É preciso que se considerem os usos da língua em suas especificidades 

morfossintáticas, semânticas e pragmáticas e em relação ao “contexto situacional e cultural” 

em que eles estejam relacionados.  

Acerca disso, de acordo com Halliday (1978, p.143 apud NEVES, 2010, p.78), um 

texto se constitui em um “contexto de situação” e um “contexto de cultura”, sendo que ambos 

estão inevitavelmente interligados. Em termos microcontextuais, o “contexto de situação” 

remete a um ato discursivo em particular, instaurado em determinado ambiente; em termos 

macrocontextuais, o “contexto de cultura” evoca uma realidade social que condiciona, 

direciona a interpretação de tal ato discursivo. 
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Assim, o efeito de sentidos provocado por uma MCRV, por exemplo, depende do 

“contexto de situação”, que se instaura entre um redator e um leitor, e do “contexto de 

cultura”, situado em um período sócio-histórico a que se vincula o suporte que a veicula.  

De acordo com o Funcionalismo Holandês, a materialização de um ato discursivo está 

ligada a uma estrutura subjacente da oração que requer um predicado. Acerca disso, Dik 

(1989) considera que “ao predicado – que designa propriedades ou relações – se aplica a um 

certo número de termos – que se referem a entidades – produzindo uma predicação, que 

designa um Estado-de-Coisas, ou seja, uma codificação linguística (e possivelmente 

cognitiva) que o falante faz da situação”. O quadro 01, transcrito de Neves (1997, p. 84), 

exemplifica uma predicação, que corresponde ao esquema entregar (Pedro) (o livro) (à 

menina): 

 

QUADRO 01 Estrutura subjacente da oração (NEVES, 1997, p. 84) 

 

Neves (1994, p.124) aponta três tipos de funções na estrutura do predicado com base 

em Dik (1989): 

 

-Semânticas (papéis dos referentes dos termos nos Estados-de-Coisas 

designados pela predicação): agente, meta, recipiente etc.; 

-Sintáticas (especificação da perspectiva a partir da qual o Estado-de-Coisas 

é apresentado na expressão linguística): sujeito e objeto; 

-Pragmáticas (estatuto informacional de um constituinte dentro de um 

contexto comunicativo mais amplo em que ele ocorre): tema, tópico, foco 

etc. 

 

  Neves (1994, p. 125) destaca que, para o Funcionalismo, a noção de função se refere 

“ao papel que a linguagem desempenha na vida dos indivíduos, servindo a certos tipos 

universais de demanda, que são muitos e variados”. Desculpar-se, agradecer, convidar, pedir, 

elogiar, informar, convencer, emocionar, repreender são algumas dessas necessidades 

comunicativas universais que o homem manifesta no processo de interação verbal.  

Todo ato de linguagem está relacionado a funções nos planos macro e 

microdiscursivo. Para Garvin & Mathiot (1975, p. 150 apud NEVES, 1997, p.9), “o termo 

„função‟, em referência à linguagem, tanto pode referir-se ao propósito do uso (isto é, à 

intenção do usuário), como ao papel ou ao efeito do uso.” Assim, uma análise gramatical 
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restrita ao nível sintático não se mostra satisfatória haja vista que, desse modo, não se indica a 

funcionalidade dos constituintes em uma predicação, ou seja, não se atenta para as relações 

semântico-pragmáticas estabelecidas entre predicado e entidades no contexto de interação 

verbal. 

No âmbito funcionalista, um princípio básico referente ao funcionamento das línguas é 

especialmente recrutado para dar sustentação epistemológica a esta pesquisa: o princípio da  

iconicidade a partir do qual  a representação do mundo por meio da linguagem é motivada por 

contextos específicos no sentido de que a quantidade, a ordenação e a integração dos 

constituintes frasais vinculam-se à função interpessoal, em nível pragmático. Para Furtado da 

Cunha (1999, pp. 164-168), em relação à iconicidade, quanto maior a quantidade de 

informação, maior a quantidade de forma. Além disso, os conteúdos mais próximos 

cognitivamente estão integrados em nível de codificação, e a informação mais relevante tende 

a ocupar o início da cadeia sintática. 

Assim, nesta dissertação, analisa-se a configuração de MCRV a partir da premissa de 

que os componentes sintático (estrutural), semântico (significativos) e pragmático 

(discursivos) estão integrados, interligados, de modo a conduzir à materialização de um ato 

linguístico, cognitivamente instaurado e socialmente motivado. 

 

1.2. INTERAÇÃO VERBAL 

 

Os sentidos produzidos em um texto e, logo, o conteúdo de uma expressão linguística, 

decorrem de fatores internos (fonológicos, morfossintáticos e semânticos) e de fatores 

externos (pragmáticos), pois são produzidos a partir de operações cognitivas calcadas em 

experiências vividas em sociedade. Por isso, uma língua não pode ser considerada como 

instrumento de interação verbal dividido em expressão e comunicação, por exemplo. Na 

verdade, o envio e a recepção de mensagens são mecanismos inter-relacionados, não podendo 

ser considerados isoladamente. Trata-se de um processo dinâmico, em que se alternam os 

papéis de locutor e de interlocutor, que são mutuamente influenciados pelas informações 

pragmáticas de ambos (DIK, 1989, 1997). 

Em outras palavras, os sentidos dos atos discursivos vinculam-se a fatores sistêmicos, 

ligados a regras de funcionamento interno da língua, a fatores pragmáticos, ligados à interação 

social, e a fatores cognitivos, ligados ao funcionamento da mente humana em sociedade, 

imersa em um contexto histórico. Em relação ao processo de interação, Neves (2002, p. 142), 

salienta que: 
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Em primeiro lugar, a produção do enunciado resulta de uma complicada 

troca, que é a interação linguística. E aí, o próprio modelo do circuito de 

comunicação tem de ser revisto: em cada ponta não há mais uma careta, ou 

um bonequinho, e nem podem as duas pontas do circuito ser vistas em molde 

idêntico. Do lado do falante, pesa a força da situação comunicativa desde 

antes do planejamento da fala, e o enunciado tem seu próprio 

direcionamento já regido pela imagem daquele que está na outra ponta. Pode 

parecer complicado, mas complicada é a própria interlocução: o falante 

insere no plano de seu enunciado a necessidade de levar o destinatário a 

modificação de sua informação pragmática do mesmo modo como ele a 

pretende e, para isso, tenta antecipar a interpretação que aquele destinatário, 

naquele estado de informação pragmática, atribuirá à expressão linguística. 

 

 

Nesse âmbito, os usuários de uma língua compartilham um código linguístico e uma 

realidade social que lhes permitem o compartilhamento de informações pragmáticas de curto 

e longo prazo. Esse compartilhar de informações permite, por exemplo, a ocorrência de 

implícitos e subentendidos, a não realização de constituintes argumentais, básicos em uma 

estrutura predicativa. A figura 01 representa o esquema de interação verbal proposto por Dik 

(1997a, p.08): 

 

          

              FIGURA 01 Esquema de interação verbal (DIK, 1997a, p.08) 
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Acerca desse esquema, Dik (1997a, p. 09) explica que: 

 

Em qualquer fase de interação verbal, Falante e Destinatário possuem uma 

enorme quantidade de informações pragmáticas. [...] Ao dizer algo para o 

Destinatário, a intenção do Falante é efetuar uma modificação na informação 

pragmática do Destinatário. Para atingir isso, o Falante deve formar uma 

intenção comunicativa, um plano mental relativo à modificação particular 

que ele deseja provocar nas informações pragmáticas do Destinatário. O 

problema do Falante é formular sua intenção de tal forma que ele tenha uma 

chance razoável de levar o Destinatário à modificação desejada em sua 

informação pragmática. O Falante, portanto, tenta antecipar a interpretação 

susceptível à sua expressão linguística.[...] Essa antecipação por parte do 

Falante, portanto, requer que ele tenha uma visão razoável das informações 

pragmáticas do Destinatário. Em outras palavras, uma estimativa das 

informações pragmáticas do Destinatário é parte das informações 

pragmáticas do Falante. [...] O Destinatário, por outro lado, interpreta as 

expressões do Falante à luz de suas próprias informações pragmáticas e, 

assim, tenta chegar a uma reconstrução da intenção comunicativa presumida 

para o Falante. A interpretação efetuada pelo Destinatário pode provocar a 

modificação nas próprias informações pragmáticas, o que corresponde à 

intenção comunicativa do Falante. 
2
 (DIK,1997a, p. 09, tradução nossa) 

  

No fenômeno estudado, a consideração desse modelo de interação verbal pressupõe 

que o locutor (redator), por meio de uma MCRV, pretende provocar mudanças nas 

informações pragmáticas do interlocutor (leitor). E, considerando as postulações de  Dik 

(1997 a, p. 10), essas mudanças podem ocorrer de três maneiras: (i) adição, no caso de 

informações novas; (ii) substituição, em se tratando de informações equivocadas; (iii) 

lembranças, quando o leitor recupera informações contidas em sua memória a partir do 

processo interativo.  

Por um lado, as expressões linguísticas do redator dependem de suas intenções, de 

suas informações pragmáticas, da antecipação que ele faz acerca da curiosidade e 

interpretação do leitor, com base na informação pragmática que o redator acredita estar 

disponível ao leitor. Por outro lado, a interpretação do leitor depende da própria expressão 

                                                           
2
 At any stage of verbal interaction both S and A possess a huge amount of pragmatic information. […] In saying 

something to A, S‟s intention is to effect a modification in PA. In order to achieve this, S must form a 

communicative intention, a mental plan concerning the particular modification that he wishes to bring about in 

PA. S‟s problem is to formulate his intention in such a way that he has a reasonable chance of leading A to the 

desired modification of his pragmatic information. S will therefore try to anticipate the interpretation that. [...] 

This anticipation on the part of S thus requires that S should have a reasonable picture of the relevant parts of PA. 

In others words, an estimate of PA is part of PS. […] A, on the other hand, interprets S‟s linguistic expression in 

the light of PA and of his estimate of PS, and thus tries to arrive at a reconstruction of S‟s presumed 

communicative intention. The interpretation arrived at may lead A to bring about that modification in PA which 

corresponds to S‟s communicative intention. (DIK,1997a, p. 09) 
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linguística, de sua informação pragmática, e da hipótese sobre a intenção pragmática do 

redator, entre outros fatores.  

 

1.3. METAFUNÇÕES DA LINGUAGEM 

 

Para Halliday e Matthiessen (2004, pp. 29-31), a interação é um fenômeno que aciona, 

simultaneamente, três metafunções: ideacional, interpessoal, textual. Para diferenciar 

“função” e “metafunção”, os autores consideram que: 

 

Por que o termo „metafunção‟? Poderíamos ter chamado simplesmente de 

„funções‟, no entanto, há uma longa tradição de falar sobre funções da 

linguagem em contextos nos quais „função‟ significa apenas a finalidade ou 

a forma de usar a língua, e não tem nenhum significado para a análise da 

própria linguagem. Mas a análise sistêmica mostra que a funcionalidade é 

intrínseca às línguas; isto é, toda a arquitetura da linguagem está disposta ao 

longo de linhas funcionais. A língua é como é por causa das funções em que 

ela evoluiu na espécie humana. 
3
  (HALLIDAY e MATTHIESSEN, 2004, 

pp. 30-31, tradução nossa) 

 

  

Assim, o termo „função‟ remete ao nível macrofuncional, em referência a propósitos 

discursivos, intencionalidades linguísticas universais, dentre elas, informar, persuadir, 

oferecer, agradecer, elogiar. O termo „metafunção‟, por sua vez, evoca o nível 

microfuncional, metalinguístico, interno ao sistema de cada língua, ou seja, refere-se a 

arranjos lexicogramaticais com que os usuários de uma língua representam o mundo no qual 

estão inseridos, interagem socialmente, articulam e verbalizam pensamentos. Desse modo, as 

línguas servem às necessidades humanas materializadas linguisticamente. 

Acerca da “metafunção ideacional”, de acordo com Halliday e Matthiessen (2004, 

p.29), refere-se à competência humana em interpretar, representar linguisticamente as 

experiências no mundo. Por meio dela, as entidades são nomeadas e categorizadas a partir de 

semelhanças e diferenças. Os autores citam houses (casas) e cottages (chalés) para explicar 

que ambos pertencem à categoria building (construção), mas possuem traços semânticos 

específicos. Em outras palavras, as categorias, tanto lexicais quanto gramaticais, emergem em 

contextos de usos específicos dos usuários de uma língua.  

                                                           
3
 Why this rather unwieldy term „metafunction‟? We could have called them simply „functions‟; however, there 

is a long tradition of talking about the functions of language in contexts where „function‟ simply means purpose 

or way of using language, and has no significance for the analysis of languages itself. But the systemic analysis 

shows that funcitonality is intrinsic to language: that is to say, the entire architecture of language is arranged 

along functional lines. Language is as it is because of the functions in which it has evolved in the human species. 

(HALLIDAY e MATTHIESSEN, 2004, pp. 30-31) 
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Em relação à “metafunção interpessoal”, Halliday e Matthiessen (2004, pp. 29-30), 

afirmam que “nós a chamamos de metafunção interpessoal, para sugerir que ela seja interativa 

e pessoal”. Assim, evoca-se a língua em uso, ou seja, em contextos de efetiva realização 

discursiva. Em outras palavras, um ato discursivo não representa apenas um fazer ou 

acontecer, um dizer ou sentir, um ser ou ter, que envolvem participantes e circunstâncias; 

um ato discursivo também é uma proposição com que manifestamos intenções, julgamentos 

acerca do que e com quem estamos envolvidos linguisticamente. Os autores descrevem a 

metafunção interpessoal como sendo mais ativa do que a ideacional, ou seja, na metafunção 

interpessoal, trata-se a linguagem como “ação”; na metafunção ideacional, como “reflexão”. 

A metafunção interpessoal também se vincula a características específicas de cada 

comunidade linguística.  

A “metafunção textual”, conforme Halliday e Matthiessen (2004, p. 30), permite a 

interpretação da experiência humana (metafunção ideacional) e o estabelecimento da 

interação social (metafunção interpessoal). A partir da metafunção textual, os usuários da 

língua são capazes de organizar sequências discursivas coerentes e coesas, fazer fluir 

linguisticamente as representações mentais a partir de motivações cognitivas, sistêmicas e 

sociais.   

 Acerca dessas metafunções propostas por Halliday (1994), a ideacional permite a 

representação da realidade por meio de enunciados que refletem eventos ou situações, 

manifestações animadas e inanimadas, principalmente, com a operacionalização da 

transitividade, que ultrapassa o verbo e se estende a toda oração. A interpessoal, determinante 

do grau de hierarquia entre locutor e interlocutor e decorrente da formalidade ou 

informalidade enunciativas, pressupõe um locutor influenciado pragmaticamente pelas 

locuções de um interlocutor e também por suas reações não verbais. O uso de advérbios 

modalizadores, por exemplo, está vinculado a essa metafunção. A textual está relacionada ao 

fluxo informacional, determinado pela escolha e ordenação de constituintes.  

Assim, na visão de Halliday (1994), a metafunção ideacional (representacional) 

relaciona-se ao conteúdo; a metafunção interpessoal, às impressões do falante e ouvinte; a 

metafunção textual, à operacionalização do ato linguístico. O autor reconhece as 

instabilidades formal e funcional das línguas, em que se instauram a fluidez e a 

multifuncionalidade dos itens.  

Halliday (apud Neves 1997, p. 60) relaciona a metafunção ideacional ao sistema de 

transitividade, a metafunção interpessoal ao sistema de modalidade, a metafunção textual ao 

sistema de informatividade. O sistema de transitividade especifica funções semânticas como 
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ator e meta, codificando as experiências do mundo. O sistema de modalidade especifica 

funções sintáticas como sujeito e objeto, definindo se o sujeito será falante, ouvinte ou 

nenhum dos dois, bem como imprimindo uma força ilocucionária
4
, que emerge, dentre outros 

fatores, da escolha de uma ilocução básica que pode ser declarativa, interrogativa, imperativa 

ou exclamativa. O sistema de informatividade especifica funções pragmáticas como tópico e 

foco, determinando o fluxo de informações a partir da alternância entre informações dadas e 

novas. O quadro 02, com base em Neves (1994, p.124; 1997, p. 61), esquematiza essa 

relações: 

     QUADRO 02 Metafunções, sistemas, papéis e codificação (NEVES, 1994, p.124; 1997, p. 61) 

 

Do ponto de vista funcional, esse esquema está sustentado no princípio de que as 

predicações se constroem a partir de uma estrutura oracional básica, constituída por um 

predicado, geralmente verbal, que seleciona argumentos, os elementos a preencherem as casas 

abertas pelo predicado para formarem uma estrutura predicativa nuclear. 

A essas noções de predicação, estrutura argumental, funções semânticas subjaz a 

teoria de “valência verbal”, em que o verbo é o elemento central na estrutura oracional.  Nesse 

contexto, Tesnière (1959 apud NEVES, 2002, pp.104-106) divide os constituintes nominais 

em “actantes”, exigidos pelo verbo, e “circunstantes”, informações facultativas. Ao número de 

actantes, argumentos obrigatórios, selecionados por um predicado, Tesnière chama de 

“valência verbal”. De acordo com essa teoria, os verbos são classificados em avalentes (sem 

actantes), monovalentes (com um actante), bivalente (com dois actantes), trivalentes (com três 

actantes).  

Assim, a categorização de constituintes como “actantes” (argumentais, participantes) 

ou “circunstantes” (satélites, circunstâncias) vincula-se ao valor semântico do verbo escolhido 

pelo locutor em um ato discursivo. Em outras palavras, a valência verbal é determinante na 

seleção de argumentos em uma predicação. 

                                                           
4
 De acordo com Austin (1962) e Searle (1969) (apud DIK, 1997b, p.230), o conceito de “força ilocucionária”  

está relacionado ao valor da expressão linguística em um ato discursivo. Aldrigue e Espíndola (2003) afirmam 

que “o ato ilocucionário atribui à proposição uma determinada força (de pergunta, de asserção, de ordem, de 

promessa etc.), ou seja é o valor de que se reveste um enunciado”. 
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Borba (1996, p.66) entende “matriz valencial” como um esquema que indica a 

valência de um verbo. Uma matriz valencial explicita o número de argumentos selecionados 

por determinado verbo e as relações sintáticas e semânticas estabelecidas numa predicação.  

Há de se entender, portanto, que a estrutura de predicado, matriz valencial ou grade temática, 

ainda que centralizada em uma mesma forma, pode configurar diferentes EsCo, ou seja, 

distintas representações de experiências no mundo. Em outras palavras, a um único padrão 

sintático podem corresponder vários padrões semânticos, como se observa nos exemplos de 

(03) a (05), com base em Vilela (1999, p. 304), que correspondem ao padrão sintático Sujeito-

Verbo-Objeto (SVO): 

  

(03) Ele (Ag) come bolo (Go)Afetado. 

 (04) Eles (Ag) constroem casas (Go)Efetuado. 

 (05) Eles (Ag) invadem a sala (Loc). 

 

A valência semântica está relacionada a exigências desencadeadas pelo verbo em nível 

cognitivo. De acordo com Neves (2002, p. 111), “a consideração de que existe uma relação 

lógica fundamental entre o significado de um verbo e os seus participantes configura o que se 

pode chamar de valência lógico-semântica”.  Em João fechou a porta, por exemplo, o verbo 

fechou é bivalente porque pressupõe uma relação entre um agente (João) e um paciente (a 

porta). Em a porta fechou, o verbo é monovalente, pois se vincula apenas a um paciente (A 

porta), sujeito processado. Sobre valência verbal, Casseb-Galvão (2008) afirma que: 

 

A teoria de valência sustenta ser o predicado a matriz lógico-semântica da 

oração. O preenchimento de lacunas abertas pelo predicado no processo de 

escolha lexical para compor a oração obedece a restrições semânticas e se 

faz segundo intenções pragmáticas relevantes para determinada situação 

comunicativa. Por isso, a escolha de um ou de outro verbo para representar 

uma experiência cognitiva qualquer vai ocasionar diferentes configurações 

valenciais pragmaticamente relevantes para cada ato enunciativo. 

 

Nesse contexto, não se pode categorizar um item linguístico como actante 

(obrigatório) ou circunstante (adicional) de maneira descontextualizada. Assim, tanto a 

valência sintática quanto a valência semântica são acionadas a partir da instauração de um ato 

discursivo específico. Desse modo, uma mesma expressão pode funcionar como argumento 

em uma situação linguística e como satélite em outra. Os exemplos (06a) e (06b), transcritos e 

traduzidos de Dik (1997a, p.88), comprovam o binômio argumento / satélite: 
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 (06a)  John bought a car in Amsterdam. 

          (John comprou um carro em Amsterdam.) 

 

(06b) John lives in Amsterdam. 

          (John mora em Amsterdam.)  

 

 Do ponto de vista semântico, as expressões destacadas em (06a) e (06b) são idênticas, 

desconsideradas as predicações das quais participam, ou seja, desempenham função locativa, 

entretanto, a relação entre em Amsterdam e os verbos comprar e morar são distintas. Nesse 

contexto, Dik (1997a, p.88) explica que: 

 

 

Em cada uma dessas construções o constituinte em Amsterdam tem a função 

semântica de locação, entretanto em (06a) ele tem o status de um satélite de 

nível 2, que localiza na dimensão espacial o Estado-de-Coisas da compra do 

carro de John, enquanto em (06b) ele é um argumento essencial do 

predicado morar. De fato, morar, neste sentido, designa uma relação entre 

um ser animado e uma localização, e o Estado-de-Coisas não é completo se 

o termo locativo é omitido. 
5(DIK, 1997a, p.88, tradução nossa) 

 

 

Segundo a proposta de Halliday e Matthiessen, na análise das MCRV, por exemplo, é 

considerado que os predicados veiculam processos, representações de mundo, experiências 

que envolvem participantes, que ocuparão as casas argumentais, e circunstâncias, elementos 

não exigidos pelo predicado usados para compor a cena enunciativa.  Na figura 02, são 

identificados os elementos que compõem a estrutura experiencial da oração de acordo com 

Halliday e Matthiessen (2004, p.176):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 In each of these constructions the constituent in Amsterdam has the semantic function of Location. However, in 

(24a) it has the status of a Level 2 satellite, which locates the whole SoA of John‟s buying a car in the spatial 

dimension, while in (24b) it is an essential argument of the predicate live. Indeed, live in this sense designates a 

relation between an animate being and a Location, and the SoA is not complete if the Location term is left out. 
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FIGURA 02 Estrutura experiencial da oração (HALLIDAY e MATTHIESSEN, 2004, p.176) 

 

Uma análise da figura 02 mostra a relevância do verbo no fenômeno de predicação. Os 

autores distinguem as classes de palavras em “verbos, nomes e as demais, um padrão que, de 

alguma forma, é provavelmente universal entre as línguas humanas”
6
 (HALLIDAY e 

MATTHIESSEN, 2004, pp. 176-177).  Acerca da função dos constituintes circunstanciais, os 

autores afirmam que “adjunto é o elemento que não tem o potencial de sujeito. [...] É 

geralmente realizado por um grupo adverbial ou um sintagma preposicional” (Ibid., pp. 123-

124).  

Assim, incluem-se na categoria de adjuntos os advérbios, por exemplo, ontem, hoje, 

amanhã, e locuções adverbiais, dentre elas, de manhã, à tarde, à noite. Halliday e 

Matthiessen (2004) tratam os elementos que constituem uma oração de modo hierarquizado, 

ou seja, ao sujeito e complemento atribuem função participante, exigida pelo verbo; ao 

adjunto, função circunstante, não exigida pelo verbo. Assim, “temos três graus de elevação 

oracional: sujeito, complemento, adjunto” (Ibid., p. 123).  

Em relação a expressões interrogativas, por exemplo, estruturas importantes para esta 

investigação, os autores destacam que pronomes interrogativos funcionam como 

participantes, advérbios interrogativos funcionam como circunstâncias. Essa 

multifuncionalidade semântica é comprovada por meio dos exemplos de (07) a (09), 

transcritos e traduzidos de Halliday e Matthiessen (2004, p. 136):  

                                                           
6
 This tripartite interpretation of figures […] is lies behind the grammatical distinction of word classes into verbs, 

nouns and the rest, a pattern that in some form is probably universal among human languages. (HALLIDAY e 

MATTHIESSEN, 2004, pp. 176-177) 
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(07) Who killed Cock Robin 

Quem        matou         o galo Robin    

                       Sujeito   Predicador       Complemento 

(08)  What have the elephants done to the pier 

O que       os elefantes       fizeram        no cais  

                 Complemento      Sujeito        Predicador    Adjunto 

(09)  Where have all the flowers gone  

Para onde      se foram        todas as flores   

                        Adjunto       Predicador          Sujeito         

 Em (07) e (08), os pronomes interrogativo quem e o que funcionam como 

participantes, respectivamente, sujeito e complemento. Assim remetem a informações 

argumentais. Nesses casos, a omissão dessas informações acarretaria agramaticalidade. Em 

(09), a locução adverbial interrogativa para onde funciona como circunstância, ou seja, 

adjunto. Desse modo, remete à informação satélite cuja omissão não provoca 

agramaticalidade. 

De acordo com Halliday e Matthiessen (2004, p. 175), a interpretação de nossas 

experiências é organizada por meio de configurações que envolvem “um processo desdobrado 

no tempo”, “os participantes envolvidos no processo”, “as circunstâncias associadas ao 

processo”.  

A escolha de determinado verbo interfere na estruturação de uma predicação, pois o 

verbo determina a seleção de argumentos a partir de seus traços semânticos. Conforme Perini 

(2008, p. 250), “temos que admitir que a representação formal dos argumentos precisa ser 

consignada na valência de cada verbo, pois não pode ser derivada de outros fatores”. Em 

outras palavras, é o verbo que determina o número de argumentos envolvidos em uma 

predicação.  

De acordo com a Gramática Sistêmico-Funcional (GSF), a tipologia sintático-

semântica verbal está relacionada a um sistema de transitividade que “constrói o mundo da 

experiência em um conjunto manejável de tipos de processo” (HALLIDAY e 

MATTHIESSEN, 2004, p.170).  
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Halliday e Matthiessen categorizam seis tipos de processos, que permitem representar 

Estados-de-Coisas: material, mental, relacional, comportamental, verbal, existencial. Segundo 

Halliday e Matthiessen (2004, pp. 179-197), os processos materiais pressupõem acontecer, 

ligado a orações intransitivas, ou fazer, ligado a orações transitivas. Os autores esclarecem 

que transitividade é um fenômeno oracional: “Transitividade é um sistema da oração, 

afetando não somente o verbo que serve como processo, mas também os participantes e as 

circunstâncias” (Ibid., p.181). 

Assim, nas orações intransitivas, o predicado seleciona um actor (ator), participante 

inerente ao processo que “provoca o desenrolar do processo ao longo do tempo, levando a um 

resultado que é diferente da primeira fase do desenrolar” (Ibid., p. 180); nas orações 

transitivas, além do ator, o predicado seleciona uma goal (meta), participante inerente ao 

processo, criado ou transformado, para a qual o processo se estende.  

Os autores chamam de “participantes adicionais” (Ibid.,p.195) ao recipient 

(recebedor), client (cliente), scope (escopo), attribute (atributo) e initiator (iniciador). Para 

diferenciar alguns desses papéis semânticos, Halliday e Matthiessen (2004, p.192) afirmam 

que: 

 

Como a meta, o recebedor e o cliente são afetados pelo processo, mas 

enquanto a meta é o participante que é afetado pelo processo, o recipiente ou 

cliente são beneficiados por ele. Em contraste, o escopo de uma oração 

material não é de modo algum afetado pelo desempenho do processo.
7
 

(HALLIDAY e MATTHIESSEN, 2004, p.192, tradução nossa) 

 

Sobre o iniciador denota causa como em “(excesso de sangue)iniciador faz o joelho 

inchar”.  Em relação ao papel semântico de atributo, os autores dizem que “ o atributo pode 

ser usado para construir um estado qualitativo do ator ou da meta, depois do processo ter sido 

completado”. (Ibid., p.195). Os exemplos de (10) a (15), transcritos e traduzidos de Halliday e 

Matthiessen (2004, pp. 179-196) demonstram alguns dos participantes dos processos 

materiais: 

 

(10) The lion sprang 

O leão             saltou     

               ator       processo material 

                                                           
7
 Like the Goal, both Recipient and Client are affected by the process; but while the Goal is the participant that is 

affected by the process, the Recipient or Client is the one that benefits from it. In contrast, the Scope of a 

„material‟ clause is not in any way affected by the performance of the process. (HALLIDAY e 

MATTHIESSEN, 2004, p.192) 
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(11) The lion caught the tourist    

O leão          atacou           o turista   

             ator    processo material      meta 

 

(12)  She crossed the room  

Ela        atravessou              a sala   

          ator    processo  material     escopo 

 

(13) They built me a house  

Eles           construíram       uma casa       para mim   

            ator        processo material      meta             cliente 

 

(14) They gave him a house    

Eles          deram                uma casa       para ele   

            ator      processo material       meta        recebedor 

 

(15) They washed the plates clean   

Eles         deixaram           os pratos        limpos   

           ator      processo material     meta         atributo 

 

Segundo Halliday e Matthiessen (2004, pp. 197-210), os processos mentais 

pressupõem sentir. Eles estão ligados às experiências internas de nossa consciência. Os 

processos mentais contém predicados que selecionam  como participantes um senser 

(experienciador) e um phenomenon (fenômeno).  Os processos mentais podem ser do tipo 

perceptivo, cognitivo, desiderativo e emotivo, demonstrados, respectivamente, por meio dos 

exemplos de (16) a (19), transcritos e traduzidos de Halliday e Matthiessen(2004, p. 208): 

 

(16)  He saw the car 

Ele                     viu                  o carro  

experienciador   processo mental     fenômeno          

 

(17)  He knows the car 

Ele                  conhece            o carro  

experienciador   processo mental    fenômeno          
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(18)  He wants the car 

Ele                     quer              o carro  

experienciador   processo mental    fenômeno          

 

(19)  He likes the car 

Ele                 gosta                 do carro  

experienciador   processo mental    fenômeno          

 

Conforme Halliday e Matthiessen (2004, pp. 210-248), os processos relacionais 

pressupõem ser, estar ou ter. Uma característica fundamental dos processos relacionais é que 

eles representam estados: “servem para caracterizar e para identificar”. Além disso, podem 

referenciar experiências internas (ela está feliz) ou externas (ela está na cozinha). Assim, os 

processos relacionais podem ser atributivos (classificação) e identificatórios (identificação). 

Os processos atributivos, na visão de Halliday e Matthiessen (Ibidem), não admitem 

reversibilidade (Sarah é sábia/* sábia é Sarah), fenômeno próprio dos processos 

identificatórios (Sarah é a líder/ a líder é Sarah). Os autores afirmam que os processos 

relacionais possuem necessariamente dois participantes inerentes: “two be-ers” (Ibid.,pp. 210- 

213).   

 Os participantes diretamente envolvidos em processos relacionais atributivos são o 

carrier (portador) e o attribute (atributo), tipicamente indefinido. Os participantes diretamente 

envolvidos em processos relacionais identificatórios são o identified (identificado) e o 

identifier (identificador), tipicamente definido. Halliday e Matthiessen (Id. p.231) utiliza as 

funções token
8
 (característica) e value (valor) para analisar o fenômeno de voz verbal, não 

incluído nessa pesquisa, em processos relacionais identificatórios.  Os exemplos de (20) a 

(25), transcritos e traduzidos de Halliday e Matthiessen (2004, p. 239) demonstram alguns 

participantes de processos relacionais: 

 

(20) Emily is a poet 

Emilly               é                     uma poeta         

         portador   processo relacional       atributo 

                                                           
8
 Na visão de Halliday e Matthiessen (2004, p.231), em processos relacionais, o Identificado com função de 

Token (Característica) é o participante mais específico, mais particular, que coincide com o sujeito na voz ativa; 

o Identificador com função de Value (Valor) é o participante mais geral, que representa o complemento na voz 

ativa. De acordo com os autores, a oração “(eu)TOKEN sou (o vilão)VALUE” está na voz ativa e corresponde à “eu 

represento o vilão” e a oração “(o vilão)VALUE sou (eu)TOKEN” está na voz passiva e corresponde à “o vilão é 

representado por mim”.  
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(21) Emily is the poet   

Emilly               é                    a poeta    

  identificado   processo relacional  identificador 

 

(22)  Emily has a piano 

Emilly             tem                 um piano  

          portador  processo relacional   atributo 

 

(23) The piano is Emily’s 

O piano                      é                     de Emilly    

           identificado    processo relacional   identificador 

 

(24)  The meeting is on Friday 

A reunião                 é                     sexta     

             portador      processo relacional   atributo 

 

(25) The time of the meeting is Friday      

O dia da reunião                       é                     sexta    

                  identificado            processo relacional  identificador 

 

Ainda em relação aos processos relacionais, Halliday e Matthiessen (2004) apresentam 

os seguintes participantes indiretamente envolvidos: attributor (atribuidor), terceiro 

participante responsável por uma atribuição como em “(eles)Atribuidor fizeram Mary feliz”, 

assigner (designador), terceiro participante responsável por uma identificação como em 

“(eles)Designador fizeram de Mary a líder”, beneficiary (beneficiário) como em “ela foi (para 

ele)Beneficiário uma boa esposa”.  

Halliday e Matthiessen (2004, pp. 248-259) preveem mais três tipos de processos: 

comportamental, verbal e existencial. Os processos comportamentais representam Estados-de-

Coisas fisiológicos ou psicológicos, dentre eles, respirar, tossir, sorrir, sonhar, assustar-se. 

Nesses processos, há um ou dois participantes: behaver (comportante) e behaviour 

(comportamento). Os processos verbais estão ligados a predicados de dizer, dentre eles, 

insultar, explicar, prometer, anunciar, conversar. Nesses processos, pode haver até quatro 

participantes: sayer (dizente), receiver (receptor), verbiage (verbiagem), target (alvo). Os 

processos existenciais representam Estados-de-Coisas ligados a existir e acontecer, tais como, 
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haver, ocorrer, chover, nevar, trovejar, em que não há um elemento desencadeador do 

evento.  Nesses processos, ocorre apenas um participante: existent (existente), que representa 

informação nova, por isso são interpretadas como construções apresentativas. Os exemplos de 

(26) a (28), transcritos e traduzidos de Halliday de Matthiessen (Ibidem) mostram alguns dos 

papéis semânticos dos processos comportamentais, verbais e existenciais, respectivamente: 

 

(26) He gave a great yawn    

Ele                      deu                         um grande bocejo   

comportante    processo comportamental     comportamento 

 

(27) He told him    

Ele            falou                com ele   

    dizente      processo verbal     receptor 

 

(28) There was an old person of Dover          

 Havia          uma pessoa idosa de Dover    

    processo  existencial             existente 

 

Assim, a partir da GSF, o verbo permite representar linguisticamente diversos 

processos ligados à nossa experiência com os mundos concreto e abstrato como sugere a 

figura 03, transcrita e traduzida de Halliday e Matthiessen (2004, p. 172):  

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 03 Tipos de processos (HALLIDAY e MATTHIESSEN, 2004, p. 172) 
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Os participantes de uma predicação exercem funções semânticas, ou seja, representam 

entidades com determinada especificidade de sentido. O quadro 03 resume a tipologia de 

funções semânticas dos participantes relacionados aos seis tipos de processos previstos por  

Halliday e Matthiessen (2004, p.260): 

 

 

            

QUADRO 03 Processos e participantes (HALLIDAY e MATTHIESSEN, 2004, p.260) 

 

Halliday e Matthiessen (2004, p.174) associam processos a gêneros discursivos 

específicos. De acordo com o autor, uma entrevista, por exemplo, é experiencialmente 

variada, mas predominam nela os processos materiais e relacionais; receitas e outros textos 

procedurais são quase inteiramente de natureza material; em notícias, os processos verbais 

desempenham um papel importante; em conversas casuais, o destaque é para os processos 

mentais; em narrativas, a linha principal do evento é realizada por meio de processos 

materiais, apesar da predominância de processos existenciais e relacionais. Pretende-se 

verificar qual desses processos é predominante nas MCRV analisadas.  
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Bento (2010, p.150), a partir da GSF, analisa “como o anúncio da tributação do 

imposto de renda sobre os depósitos acima de R$ 50 mil foi representado em termos 

ideacionais e como foi construído na forma de proposição, oferta de informação, em termos 

interpessoais” (Ibid, p.131). Esse autor analisou diferentes representações por oito jornais 

brasileiros de um mesmo fato econômico, a saber, a incidência do imposto de renda sobre os 

depósitos acima de R$50 mil em contas-poupança. Bento observou, nos enunciados 

analisados, a predominância de processos materiais e a preferência por sujeito institucional 

como se pode observar no exemplo (29), transcrito de Bento (2010): 

 

(29) Governo vai taxar poupança (O Globo) 

 

Governo vai taxar poupança 

Ator Processo Material Transformativo 

(Afetamento do Meta) 

Meta 

Sujeito Finito Predicador Complemento 

 

De acordo com a análise de Bento (2010, p. 133), a predominância de processos 

materiais evoca o “domínio do fazer e do acontecer e podem expressar os movimentos e as 

mudanças de Estado-de-Coisas”. Percebe-se, nesta pesquisa, que o uso de sujeito representado 

por uma instituição dilui a responsabilidade em relação à referência ao indivíduo, sugerindo 

um escamoteamento do ator (agente). Em relação a (29), por exemplo, omitem-se ao leitor 

informações ligadas a quem vai efetivamente taxar a poupança. Em outras palavras, a 

referenciação nominal indefinida que ocorre por meio do sujeito Governo permite uma 

preservação da face do elemento humano responsável pela taxação da poupança.  

 

1.4. ESTRUTURAÇÃO ORACIONAL BÁSICA 

 

O Funcionalismo se vale de princípios cognitivos. O principal deles é a iconicidade, 

relacionada a não arbitrariedade entre forma e função. Por isso, a previsão de uma 

configuração oracional básica ajuda a compreender como a estruturação sintática está a 

serviço da produção de efeitos de sentido específicos. Desse modo, para Dik (1989, 1997), a 

materialização de um ato de fala ocorre a partir da seleção e ordenação de constituintes, 

alocados em quatro camadas oracionais, sendo as duas primeiras relativas aos componentes 
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semânticos, e as duas seguintes, aos componentes pragmáticos. O quadro 04 representa essa 

estrutura oracional abstrata, de acordo com Dik (1997a, p. 55): 

 

       QUADRO 04 Estrutura da oração em camadas (DIK, 1997a, p. 55) 

 

Um esquema de predicação subjacente que inclua as quatro camadas oracionais pode 

ser representado, de acordo com Dik (1997a, p. 67), na figura 04: 

FIGURA 04 Esquema de predicação subjacente (DIK, 1997a, p. 67) 

 

Na figura 04, o símbolo π representa os operadores gramaticais e o símbolo σ 

representa os modificadores lexicais conforme exemplificado no quadro 05, com base em   

Mackenzie (2000, p. 25 apud CAMACHO, 2003, pp. 1-6): 

     QUADRO 05 Itens gramaticais e lexicais (MACKENZIE, 2000, p. 25 apud CAMACHO, 2003, pp. 1-6) 
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Em relação ao quadro 05, Camacho (2003) explica que: 

 

A propriedade mais saliente da RS [Representação Subjacente] é que ela é 

disposta em camadas; considera-se assim que a configuração de uma oração 

como Provavelmente ele deve estar chegando logo, que representa um ato de 

fala, contém quatro camadas de análise e cada uma está completamente 

contida na imediatamente superior. Cada camada pode ser modificada tanto 

por operadores quanto por satélites. 

 

O autor representa a oração mencionada conforme se vê em (30): 

 

(30) DECL Ei [PROV Xi [PRES ei [PROG fi : chegarV  (ele)AgSujTop ] (logo)tempo ] (provável (ei ) Aval] 

                       4 ...         3 ...          2 ...       1...                                         ... 2                ... 3 

 

O exemplo (31), transcrito e traduzido de Siewierska (1991, p.42), comprova o 

preenchimento lexical e gramatical das quatro camadas oracionais previstas no esquema de 

predicação subjacente com base em Dik (1997a): 

 

(31) [Ei [Dec [Xi [ Past ei [[ givev (Marilyn) Ag /Suj/Top (the letter) Go/ Obj (Rob)Rec/Foc]     

(surreptitiously)Mod] (during the staff meeting)Loc (ei)] (allegedly)Mod (Xi)] (in case you 

haven’t heard)] (Ei)]. 

 

 [Ei [Dec [Xi [ Pass ei [[ darv (Marilyn) Ag /Suj/Top (a carta) Met/ Obj (Rob)Rec/Foc]     

(sorrateiramente)Mod] (durante a reunião de equipe)Loc (ei)] (supostamente)Mod (Xi)] 

(no caso de você não ter ouvido)] (Ei)]. 

 

 

Percebe-se, em (31), um esquema descritivo que envolve funções morfossintáticas 

como a indicação de Verbo, Sujeito e Objeto; funções semânticas como Agente, Meta, 

Recebedor, Modo, Locativo, e pragmáticas, a saber, Tópico e Foco.  

De acordo com Neves (1997, p. 33), tanto as “metafunções” de Halliday (ideacional, 

interpessoal, textual), quanto as “camadas” de Dik (predicação-proposição-oração) permitem 

tratar as frases como “ato de interação”, “peças de comunicação real”. Na estrutura oracional, 

o predicado é determinante na atribuição de funções semânticas, tais como, argumento 

(nuclear) e satélite (periférico). Em outras palavras, em uma predicação, há constituintes 

exigidos pelo predicado, que desempenham papel nuclear de modo a instaurar, 

linguisticamente, um Estado-de-Coisas (EsCo). Há outros constituintes não selecionados pelo 

predicado, que acrescentam circunstâncias a um EsCo. 

A propósito, a relação estabelecida entre processos, participantes e circunstâncias 

considerada na metafunção ideacional de Halliday corresponde à relação entre predicados, 
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argumentos e satélites considerada na Estrutura da Oração em Camadas em Dik. Em ambas 

teorias, os atos discursivos instauram Estados-de-Coisas, representam linguisticamente 

Eventos [+dinâmicos] e Situações  [-dinâmicas] ocorridos no mundo.  

Do ponto de vista funcional, Dik (1997a,p.3) considera que a Linguística trata de dois 

tipos de sistemas de regras: (i) aquelas que governam a constituição das expressões 

linguísticas (semânticas, sintáticas, morfológicas e fonológicas); (ii) aquelas que governam os 

padrões de interação verbal nos quais essas expressões linguísticas são usadas (pragmáticas). 

Em outras palavras, o funcionamento de uma língua é regido por fatores concernentes à língua 

internalizada e por fatores sociais ligados ao contexto interativo estabelecido entre um locutor 

e um interlocutor. A multifuncionalidade linguística em um ato discursivo é reconhecida por 

Neves (2006, p. 24):  

 

As expressões linguísticas não são pensadas como objetos isolados, mas 

como instrumentos usados pelo falante para evocar no ouvinte a 

interpretação desejada. E a estrutura do predicado se organiza com a 

intervenção de três tipos de funções: as semânticas (por exemplo, agente e 

meta), as sintáticas (por exemplo, sujeito e objeto) e as pragmáticas (por 

exemplo, tópico e foco). 

  

 Assim, refuta-se a autonomia da Sintaxe, ou seja, assume-se que as estruturas de uma 

língua são motivadas por fatores linguísticos e sociais. De acordo com a Gramática Funcional, 

os sentidos emergem da relação entre os níveis pragmático, semântico e sintático. Apesar 

desse imbricamento, distinguem-se categorias para cada um desses níveis, conforme já 

mencionado anteriormente.  

 Acerca das funções semânticas em uma predicação, de acordo com Dik (1997a, 

p.106), são codeterminadas pela natureza dos argumentos e satélites combinados com o 

predicado. Assim, as funções semânticas caracterizam as posições argumentais relacionadas a 

um Estado-de-Coisas, que corresponde à representação de um evento ou situação no mundo. 

Nesse contexto, o primeiro argumento (sujeito) pode funcionar como agente, posicionador, 

força, processado, zero; o segundo ou terceiro argumento (objeto) pode funcionar como meta, 

recebedor, locativo, direção, origem, referência. Os satélites são constituintes adicionais, 

logo não integram a rede argumental de uma predicação, constituída por predicado e 

argumentos. Nesse caso, satélites acrescentam informações a um EsCo. As funções 

semânticas dos argumentos contidos em uma Predicação são descritas e exemplificadas a 

seguir, com base em Dik (1997a, pp. 120-122): 
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• Agente (Ag):  entidade que controla uma ação; 

• Posicionador(Po): entidade que controla uma posição; 

• Força(Fo): entidade não-controladora que incita o processo (dinamismo ou mudança) 

• Processado(Proc): entidade que sofre um processo; 

• Zero (Ø): entidade primariamente envolvida em um estado; 

• Meta ou Objetivo (Goal - Go): entidade afetada [modificada] ou efetuada [que passa a 

existir] pela operação de algum controlador (Agente, Posicionador) ou Força; 

• Recipiente ou Recebedor (Rec): entidade para a qual se transfere algo; 

• Locativo(Loc): lugar em que algo se localiza; 

• Direção (Dir): entidade para onde algo se move ou é movido; 

• Origem(Source – So): entidade de onde algo se move ou é movido; 

• Referência(Ref): o segundo ou terceiro termo da relação em referência ao que uma 

relação se mantém. 

 

Nos exemplos de (32) a (39), transcritos e traduzidos de Dik (1997a, p. 122), 

apresentam-se essas funções semânticas: 

 

(32) John (Ag) gave the book (Go) to Mary (Rec) 

       John (Ag) deu o livro (Go) a Maria (Rec). 

 

(33) John (Ag) placed the dustbin (Go) on the sidewalk (Loc). 

       John (Ag) colocou a lata de lixo (Go) na calçada (Loc). 

 

(34) John (Ag) brought the car (Go) to London (Dir). 

       John (Ag) trouxe o carro (Go) para Londres (Dir). 

 

(35) John (Ag) took the book (Go) from the table (So). 

       John (Ag) tirou o livro (Go) da mesa (So). 

(36) John (Ag) taught the children (Go) mathematics (Ref). 

       John (Ag) ensinou às crianças (Go) Matemática (Ref). 

(37) John (Po) kept his money (Go) in a sock (Loc). 

       John (Po) manteve o seu dinheiro (Go) em uma meia (Loc). 

(38) The wind (Fo) blew the leaves (Go) into the kitchen (Dir). 

        O vento (Fo) soprou as folhas (Go) para a cozinha (Dir). 

(39) The wind (Fo) blew the papers (Go) from the table (So). 

       O vento (Fo) soprou os papéis (Go) da mesa (So). 
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 A tipologia de Estado-de-Coisas, conforme Dik, é esquematizada  na  figura 05:  

 

 

FIGURA 05 Tipologia de Estado-de-Coisas (DIK, 1997a, pp. 107-117) 

 

Os parâmetros para a categorização semântica de um Estado-de-Coisas, apontados na 

figura 05, são indicados a seguir conforme Dik (1997a, pp. 107-117): 

 

• ± Dinâmico [± din] 

• ± Télico [± tel] 

• ± Momentâneo [± mom] 

• ± Controle [± cont] 

• ± Experiência [± exp] 

 

Dik (IDEM) descreve esses parâmetros da seguinte maneira: [± din] relaciona-se à 

alteração ou não alteração em um Evento ou Situação; [± tel] relaciona-se à definição ou 

indefinição de um ponto terminal em um Evento; [± mom] relaciona-se à distinção entre 

Eventos Pontuais (Instantâneos) ou Duradouros (Progressivos); [± cont] relaciona-se à 

capacidade ou não capacidade do Sujeito em controlar um Evento ou Situação; [± exp] 

relaciona-se ao acionamento ou não acionamento das faculdades mentais ou sensoriais de 

algum ser animado, que percebe, sente, quer, acredita. Os exemplos de (40) a (49), transcritos 

e traduzidos de Dik (IDEM), comprovam esses parâmetros: 

 

 

(40) The substance was red. [- din] 

       A substância era vermelha. [- din] 
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(41) The clock was ticking. [+ din] 

       O despertador estava tocando. [+ din] 

 

(42) John was painting. [- tel] 

       John estava pintando. [- tel] 

 

(43) John was painting a portrait [+ tel] 

       John estava pintando um retrato. [+ tel] 

 

(44) John started/continued/finished painting the portrait. [- mom] 

       John começou/continuou/terminou de pintar o retrato. [- mom] 

 

(45) *John started/continued/finished reaching the summit. [+ mom] 

       *John começou/continuou/terminou a atingir o cume. [+ mom] 

 

(46) The tree fell down. [- cont] 

       A árvore caiu. [- cont] 

 

(47) John was sitting in the garden. [+ cont] 

       John estava sentado no jardim. [+ cont] 

 

(48) John did not wait for his friend. [- exp] 

       John não esperou seu amigo. [- exp] 

 

(49) John did not believe the story. [+ exp] 

       John não acreditou na história. [+ exp] 

 

 

Destacam-se dentre esses parâmetros para a categorização semântica de um Estado-de-

Coisas, os traços [+ din] e [- din], que configuram, respectivamente, Eventos e Situações. Da 

combinação desses traços com [+cont], [-cont], [+ tel], [- tel], resultam configurações 

particulares, apontadas a seguir: 

 

• [+ din] [+cont]: Evento (Ação) 

• [+ din] [- cont]: Evento (Processo) 

• [- din] [+ cont]: Situação (Posição) 

• [- din] [- cont]: Situação (Estado) 

• [+ din] [+ cont] [+ tel]: Evento, Ação (Realização) 

• [+ din] [+ cont] [- tel]: Evento, Ação (Atividade) 

• [+ din] [- cont] [+ tel]: Evento, Processo (Mudança) 

• [+ din] [- cont] [- tel]: Evento, Processo (Dinamismo) 
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Nos exemplos (50) a (55), transcritos e traduzidos de Dik (1997a, p. 114), 

representam-se os tipos de Estados-de-Coisas referenciados na figura 05: 

 

 (50) John kept his money in an old sock.(Position) 

       John manteve seu dinheiro em uma meia velha. (Posição) 

  

(51) John’s Money is in an old sock. (State) 

       O dinheiro de John está em uma meia velha. (Estado) 

 

(52) John was reading a book. (Activity) 

       John estava lendo um livro. (Atividade) 

 

(53) The clock was ticking. (Dynamism) 

       O despertador estava tocando. (Dinamismo) 

 

(54) John ran the marathon in three hours. (Accomplishment) 

       John correu a maratona em três horas. (Realização) 

 

(55) The Apple fell from the tree. (Change) 

        A maçã caiu da árvore. (Mudança) 

 

 A tipologia de Estado-de-Coisas postulada por Dik ajuda a reforçar a fortuna 

epistemológica que orientará a análise, mas não receberá maiores desdobramentos devido à 

sua aplicação ser mais eficiente para estudos descritivos e menos para estudos analíticos como 

este que aqui se propõe, conforme se pode depreender dos estudos produzidos por Neves 

(2006, 2010), por exemplo.  Apresentadas as bases sintática e semântica da análise 

pretendida, cabe apresentar reflexões acerca de funções pragmáticas. 

  

1.5. FUNÇÕES PRAGMÁTICAS E ILOCUÇÕES BÁSICAS 

 

Acerca das funções pragmáticas, Neves (2006, p. 24) afirma que “a consideração da 

existência de motivações externas na gramática implica o reconhecimento de um componente 

pragmático que se integra aos demais componentes (sintático e semântico) para organizar a 

interação”. As funções pragmáticas são motivadas pelo compartilhamento de informações 

entre locutor e interlocutor a partir dos interesses, das intencionalidades, dos propósitos do 

locutor. Por isso, presume-se que a ordenação de constituintes e a pausa entoacional em (56) 

só pode ser explicada em nível pragmático, haja vista que, sintaticamente, não se separam 

sujeito e predicado: 

 

(56) A escola, como vai ser (Revista Veja, 30 jun 1971) 
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Na MCRV (56), por exemplo, o redator usa uma estrutura que considera 

pragmaticamente eficiente, produtiva no sentido de atrair ao leitor interessado em 

informações acerca da entidade “escola”, posicionada em destaque no início da manchete. 

 De acordo com Dik (1997a, pp.310-313), as funções pragmáticas podem ser extra-

clausal (extraoracional) e intra-clausal (intraoracional).   

Acerca das funções pragmáticas extraoracionais,  Dik (Ibidem) reconhece três funções 

básicas: (i) gerenciamento da interação, (ii) comentários sobre o conteúdo da oração, 

(iii) organização do conteúdo da expressão, em relação ao contexto no qual ele ocorre. O 

autor apresenta os exemplos de (57) a (63) em que os constituintes destacados desempenham 

funções pragmáticas  extraoracionais: 

 

(57) Well [Initiator], what about some dinner? 

       (Bem[Iniciador], e quanto ao jantar?) 

 

(58) Ladies and gentlemen [Address], shall we start the game? 

       (Senhoras e senhores [Interlocutor], vamos começar o jogo?) 

 

(59) As for the students [Theme], they won’t be invited. 

       (Quanto aos estudantes [Tema], eles não serão convidados) 

 

(60) I’m afraid, Peter [Address], that you are going a bit too fast. 

       (Eu tenho medo, Peter [Interlocutor], que você vá rápido demais.) 

 

 (61) John was, so they say [Modal parenthesis], a bright student. 

       (João era, dizem [Parêntese modal], um estudante brilhante.) 

 

(62) It’s rather hot in here, isn’t it? [Tag, Illocutionary Modifier] 

(Está um pouco quente aqui, não está? [Fragmento Interrogativo, Modificador                

Ilocucionário] ) 

(63) He’s a Nice chap, your brother. [Tail, Clarification] 

       (Ele é um bom rapaz, seu irmão [Antitema, Esclarecimento] ) 

 

Entre as funções pragmáticas extraoracionais apresentadas por Dik (1997a,p. 311), a 

saber, Iniciador, Interlocutor, Tema, Parêntese modal, Fragmento interrogativo e Antitema, 
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interessa, nesta pesquisa, a função Tema, haja vista que, em grande parte das MCRV, verifica-

se essa funcionalidade conforme ocorre em (56), citada anteriormente.  

Em relação ao conceito de Tema, Dik (1997b, p. 389) afirma que “um constituinte 

com função de Tema especifica um conjunto de entidades em relação às quais a oração 

seguinte vai apresentar informações relevantes”. O autor acrescenta que o Tema “orienta o 

interlocutor em relação aos tópicos discursivos em relação aos quais o conteúdo da oração 

seguinte deve ser interpretado”. Dik( 1997b, p. 393) esclarece que o Tema não se integra 

sintaticamente a uma oração, mas está  “ajustado” a ela, ou seja, os atos discursivos formados  

a partir da estrutura Tema-Oração ocorrem a partir da combinação semântica entre o Tema e a 

oração que o segue. Dik (Ibidem) apresenta dois esquemas de estruturação Tema-Oração em 

(64) e (65): 

 

(64) (xi) Tema , (...(xi)...)Oração   

       As for John, he is crazy about bronze statues.  

       (Quanto ao John, ele é louco por estátuas de bronze.) 

 

(65) (xi) Tema , (............)Oração   

       As for Paris, the Eiffel Tower is really spectacular.  

      (Quanto a Paris, a Torre Eiffel é realmente espetacular) 

 

Em relação à (64), Dik explica que o Tema pode estar resumido na Oração por meio 

de um pronome pessoal ou demonstrativo correferencial ao Tema, por exemplo. Acerca de 

(65), há uma associação não correferencial entre  o Tema e a Oração. Nesse caso, “a avaliação 

destas combinações Tema + Oração obviamente depende de conhecimento do mundo, em vez 

de conhecimento da língua”. (Id. p. 394) 

Em relação às funções pragmáticas intraoracionais, estão relacionadas à organização 

discursiva por parte do locutor, conforme as próprias informações pragmáticas, e do 

interlocutor. Dessa forma, o locutor alterna informações dadas, conhecidas para o leitor, e 

novas, desconhecidas, conforme o resultado que pretende obter.  Em outras palavras, o locutor 

seleciona e ordena constituintes de modo a provocar mudanças na informação pragmática do 

interlocutor. Acerca disso, Dik (1997a, p. 311) afirma que: 
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As funções pragmáticas intraoracionais dizem respeito ao estatuto 

informacional dos constituintes da oração em relação ao resto da contexto 

comunicativo em que são utilizados; "contexto comunicativo" pode ser 

entendido em termos de estimativa do Locutor acerca da informação 

pragmática do Interlocutor no momento de falar.
9
 (DIK, 1997a, p. 311, 

tradução nossa) 

 

  

 Dik categoriza as funções pragmáticas intraoracionais como Tópico e Foco.  Dik 

(1997a, p. 310), afirma que topicalidade refere-se “às coisas sobre as quais nós falamos” e 

focalidade corresponde à “caracterização das partes mais importantes ou marcantes do que 

dizemos sobre as coisas topicalizadas”. A ideia de Tópico está diretamente ligada à noção de 

referência, ou seja, o constituinte topicalizado representa uma entidade discursiva inserida 

(Tópico Novo) ou mantida (Tópico Dado) em um texto. Com o uso de pronomes anafóricos, 

que representam tópicos dados, por exemplo, o locutor pretende retomar tópicos novos, 

referenciados anteriormente. O autor diferencia Tópico Dado e Tópico Novo contrapondo os 

exemplos (66a) e (66b), transcritos e traduzidos de Dik (Id. p. 316): 

 

 (66a) The man (GivTop) [ was ] in the house. 

                   O homem (Tópico Dado) estava na casa. 

  

 (66b) In the house [ was ] a man (NewTop). 

                  Na casa, estava um homem (Tópico Novo).  

 

 Em (66a), o uso do artigo definido retoma um Tópico já mencionado; em (66b), o uso 

do artigo indefinido sugere a inserção de Tópico inédito. Em relação à função de Tópico, 

Martins (2009) ressalta que “a informação mais importante, mais previsível, mais tópica, 

tende a ocupar o primeiro lugar na cadeia sintática. Logo, a organização ou a ordem dos 

constituintes, relacionada a considerações funcionais, revela aquilo que é mais importante 

para o falante”. Ratifica-se, nessas configurações sintáticas, o princípio funcionalista da 

iconicidade. 

A função pragmática de Foco está relacionada à ênfase que se dispensa à determinada 

porção informativa da sentença.  De acordo com Dik (1997a, p.326), “a informação focal em 

uma expressão linguística relativamente mais importante ou marcante em dado contexto 
                                                           
9
 Clause-internal pragmatic functions concern the informational status of constituents of the clause in relation to 

the wider communicative setting in which they are used; “communicative setting” can be understood in terms of 

the Speaker‟s estimate of the Addressee‟s pragmatic information at the moment of speaking. (DIK, 1997a, p. 

311) 
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comunicativo, e considerado pelo locutor a mais essencial para o interlocutor integrar à sua 

informação pragmática”. Dik acrescenta que, se enfatizamos uma entidade introduzida no 

discurso, ela acumula as funções de Tópico e Foco como no exemplo (67) transcrito e 

traduzido de Dik (1997a, p. 312): 

 

 (67) All of a sudden we saw a GIGANTIC SHARK. 

         (De repente vimos UM TUBARÃO GIGANTESCO.) 

 

 Dik (1997a, p. 335) reconhece sete tipos de Foco demostrados de (68) a (74): 

 

 (68) Questioning Focus (Foco Interrogativo) 

         WHAT have you done with my money?(O QUE você fez com o meu dinheiro?) 

 

 (69) Completive Focus (Foco completivo)  

                    I SPENT it. (Eu GASTEI.) 

                            

 (70) Rejeiting Focus (Foco Rejeitivo) 

        John grows potatoes. (John cultiva batatas.) 

                   No, he doesn’t GROW them. (Não, ele não as CULTIVA.) 

                                           

 (71) Replacing Focus (Foco Substitutivo) 

        John grows potatoes. (John cultiva batatas.) 

                   No, he  SELLS them. (Não, ele as VENDE.) 

                                                      

 (72) Expanding Focus (Foco Expansivo) 

        John grows bananas. (John cultiva bananas.) 

                   No, he also  SELLS them. (Ele também as VENDE.) 

 

 (73) Restricting Focus (Foco Restritivo) 

        It seems John grows and sells potatoes.(Parece que John cultiva e vende batatas.) 

                 No, he only  SELLS them. (Não, ele só as VENDE.)                         
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 (74) Selecting Focus (Foco Seletivo) 

        Are you going to rent or buy a car? (Você vai alugar ou comprar um carro?) 

                   I’m going to BUY one. (Eu vou COMPRAR um.)                     

 

Nessa tipologia de Foco, interessam, para esta pesquisa, os Focos Interrogativo e 

Completivo haja vista que, nas MCRV analisadas, foram usadas formas interrogativas  que, 

de acordo com Dik (1997a, pp. 328-330), funcionam como Foco porque elas sinalizam  e 

identificam uma gap (lacuna) que remete a uma informação pragmática relevante para o 

ouvinte. Dik (1997a, p. 333) explica os conceitos de Foco Interrogativo e Foco Completivo: 

 

 Foco Interrogativo: O falante (perguntante) tem uma lacuna informativa a qual 

presume que o ouvinte (respondente) possa preencher.  

 Foco Completivo: O falante (respondente)  preenche a lacuna informativa do ouvinte 

(perguntante) com a informação que ele presume ser adequada. 

 

Assim, uma pergunta com uma Q-word (palavra interrogativa) é uma predicação que 

sinaliza um pedido de preenchimento com uma informação apropriada. As formas 

interrogativas, dentre elas, como, por que, quem e o que, em uso nas manchetes analisadas, 

são open forms (DIK, 1997a, p. 328) que representam lacunas informativas.   

Observa-se que, em situações corriqueiras de perguntas e respostas, como a que foi 

apresentada por Dik, o falante faz uma pergunta com foco interrogativo e espera uma resposta 

do ouvinte com foco completivo.  

 Pressupõe-se, nesta análise, que, em MCRV, o redator, para atrair e manter a atenção 

do leitor, leva em conta os atributos de relevância e saliência de determinados conteúdos na 

estruturação enunciativa, manipula as funções de Tópico e Foco que podem, inclusive, 

coocorrer como se demonstra em (75): 

 

 (75) QUEM será governador? (Revista Veja, 31 ago 1977) 

 

Outro importante componente do nível pragmático diz respeito à escolha de uma 

ilocução básica, no sentido de estabelecer uma força ilocucionária que dá contorno ao ato de 

fala, entre as quais, a asserção, a pergunta, a ordem, a promessa, o aviso, a advertência. Dik 

(1997 a, p.302) reconhece as seguintes ilocuções básicas: 
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 Declarativa: O falante instrui o ouvinte a adicionar certo conteúdo 

proposicional à própria informação pragmática. 

 Interrogativa: O falante instrui o ouvinte a lhe fornecer uma informação verbal, 

conforme especificado na proposição. 

 Imperativa: O falante instrui o ouvinte a executar um EsCo conforme 

especificado na proposição. 

 Exclamativa: O falante instrui o ouvinte a adicionar à própria informação 

pragmática uma informação que o falante julga surpreendente, inesperada. 

 

Para Dall‟Aglio-Hattnher (2000), essas ilocuções são “instruções do falante para que o 

ouvinte efetue certas mudanças na informação pragmática que possui”. Assim, além da 

constituição lexical de uma MCRV, é relevante considerar a ilocução que ela estabelece de 

modo a provocar uma reação no leitor, uma modificação em sua informação pragmática.  

 Em relação às MCRV analisadas, por exemplo, é interessante investigar qual é a 

ilocução básica predominante e o efeito de sentido decorrente dessa predominância no gênero 

em questão. Acerca da ilocução interrogativa, interessante para esta análise, Dik(1997b, p. 

258) diferencia “answer
10

” e “response
11

”:  

 

 

Perguntas são pedidos de respostas. Uma resposta a uma pergunta é uma 

expressão linguística que fornece a informação que foi solicitada na 

pergunta. Uma distinção deve ser feita entre “answer” e “response”: todas as 

“answers” são “responses”, mas nem todas as “responses” são “answers”. 

“Non-answer responses” indicam que o respondente não é capaz ou não quer 

fornecer uma “answer”, ou que a pergunta está baseada em pressupostos 

incorretos por parte do perguntante, ou contra-questões em que o 

respondente pede ao perguntante informações adicionais necessárias para o 

que seja  capaz de fornecer uma “answer”.
12

 (DIK, 1997b, p. 258, tradução 

nossa) 

  

 

 Os exemplos de (76) a (78), transcritos e traduzidos de Dik (Id. 259), representam 

non-answer responses para a seguinte pergunta: 

                                                           
10

 Answer: reação e conteúdo solicitado 
11

 Response: apenas reação 
12

 Questions are requests for answers. An answer to a question is a linguistic expression which provides the 

information which was requested in the question. A distinction must be made between “answer” and “response”: 

all answers are responses, but not all responses are answers. Non-answer responses include indications on A‟s 

part that he is not able or unwilling to provide an answer, or that the question is based on incorrect 

presuppositions on the part of S, and counter-questions in which A asks S for further information necessary for A 

to be able to provide an answer. (DIK, 1997b, p. 258) 
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  Where is Peter's office? (Onde é o escritório de Pedro?) 

 

 (76) I don't know. (Não sei) 

           (77) Peter doesn't have any Office. (Peter não tem nenhum escritório.) 

           (78) Why do you want to know? (Por que você quer saber?) 

  

 Se existem pseudorespostas, supõe-se a existência de pseudoperguntas. Assim, é 

interessante investigar, nas MCRV, se o uso de uma forma interrogativa representa a 

ocorrência de uma pergunta ou de uma pseudopergunta. Em outras palavras, se o redator não 

espera do leitor uma resposta, que reação pretende despertar no leitor a partir do uso de uma 

forma interrogativa?  

 Enfim, do ponto de vista pragmático, é relevante investigar a ocorrência dos 

fenômenos de Tematização, Topicalização e Focalização em MCRV, bem como os efeitos de 

sentido decorrentes da ilocução básica predominante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

CAPÍTULO 2 

O GÊNERO MANCHETE DE CAPA DE REVISTA 

Neste capítulo, apresentam-se reflexões acerca do gênero discursivo Manchete de 

Capa de Revista, doravante MCR, reconhecido como um ato linguístico que emerge em um 

contexto de interação midiática, isto é, de comunicação de massa. Nesse caso, a revista, 

veículo comunicativo impresso ou virtual, funciona como suporte para a comunicação de 

notícias anunciadas na capa por meio de manchetes.  

Em relação à Revista Veja, selecionada para esta pesquisa, trata-se de um periódico 

semanal de circulação nacional. Entre os leitores desse periódico, estão especialmente homens 

e mulheres interessados em política, economia, saúde, dentre outros assuntos de relevância 

nacional e internacional.  

Por meio da visão funcionalista, que orienta esta pesquisa, considera-se a comunicação 

como um fenômeno dialógico por excelência. A concepção de linguagem em que o locutor e 

o interlocutor experimentam mútua influência evoca autores que discorrem acerca de gêneros 

discursivos, dentre eles, Aristóteles e Bakhtin. Aristóteles postula os gêneros apodítico 

(verdade única), dialético (escolha racional de uma verdade), retórico (escolha subjetiva de 

uma verdade) (ROHDEN, 1997), por exemplo. Bakhtin define os gêneros em primário (face a 

face) e secundário (indireto) (BAKHTIN, 1992). A seguir, serão apresentadas algumas 

postulações referentes ao estudo de gêneros discursivos. 

 

2.1. TEORIA DE GÊNEROS PARA ARISTÓTELES  

 

Aristóteles analisou o fenômeno comunicativo verbal a partir da relação entre três 

componentes: “o que fala, aquilo de que fala, aquele a quem fala” (ROHDEN,1997, p. 70). 

Esses componentes estão relacionados ao contexto jornalístico haja vista que manchetes, 

reportagens, notícias, dentre outros gêneros, são direcionadas a leitores específicos a partir das 

intencionalidades dos redatores, respaldados pela equipe editorial. Em relação àquilo de que 

se fala, para Aristóteles, “as coisas que são conforme a verdade são superiores às que são 

conforme a opinião” (NEVES, 2010, p. 90). 

A partir dessa noção de superioridade do discurso verídico, instauram-se os 

controversos pressupostos de credibilidade e imparcialidade jornalísticas, atributos valorativos 
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do discurso midiático, por exemplo. Nesse contexto, emergem os discursos dialético e retórico 

em contraste com o discurso apodítico, veiculador da “verdade irrefutável”. A dialética, de 

natureza objetiva, está para o verossímil, decorrente de tese, antítese e síntese; a retórica, de 

natureza subjetiva, está para o persuasivo, em que a verdade é plausível.  Em relação a isso, 

Rohden (1997) esclarece que: 

 

 

A verdade já não pode mais ser reduzida à adequação das Ideias à realidade. 

A busca da verdade (em sentido necessitário) pertence ao domínio da 

racionalidade apodítica, enquanto, à dialética, no sentido aristotélico, 

pertence a busca da verdade enquanto verossímil (em sentido fraco). [...] O 

dialético possui a capacidade de discernir entre o silogismo falso e o 

aparente. O sofista faz uso desse último. É o retórico quem possui a 

capacidade de distinguir tanto o persuasivo real como o persuasivo aparente, 

mas também é retórico aquele que usa o persuasivo aparente em vez do 

autêntico.  

 

 

Para Sócrates, a Dialética é o instrumento primordial na busca da verdade. Por meio de 

uma conduta analítica, ela permite que se eliminem contradições e falácias. Na filosofia 

socrática, a Retórica é vista como engodo, subterfúgio que busca iludir, enganar o auditório. 

Aristóteles, por sua vez, defende a Retórica como arte do cotidiano não científico, 

humanizado. Ele classifica os gêneros discursivos em Apodítico (verdade única), Dialético 

(escolha de uma verdade a partir de fatores objetivos, racionais) e Retórico (escolha de uma 

verdade a partir de fatores subjetivos, emocionais).  Em relação ao Gênero Retórico, 

subdivide-se em Deliberativo (aconselhamento ou desaconselhamento), Judiciário (acusação 

ou defesa), Epidítico (elogio ou repreensão). Acerca disso, Chaves (2007) esclarece que: 

 

 

São três os gêneros da retórica: o deliberativo, o judiciário e o epidítico. No 

gênero deliberativo, ou gênero das assembleias, o orador aconselha ou 

desaconselha, com base em valores como o útil e o nocivo. A técnica 

argumentativa mais comum é o exemplo. No gênero judiciário, o orador 

acusa ou se defende, empregando os valores do justo e do injusto. O 

entimema é a técnica argumentativa mais usada. Enfim, no gênero epidítico, 

ou gênero das festas públicas, o orador louva ou censura, com bases nos 

valores do belo e do feio, empregando as técnicas de narração e 

amplificação.  
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No quadro 06, transcrito de Neves (2010, p. 94), apresentam-se os três gêneros 

discursivos retóricos aristotélicos, então categorizados como oratórios: 

QUADRO 06  Gêneros aristotélicos (NEVES, 2010, p. 94) 

 

Neves (2010, p. 93) destaca que: 

 

Na proposta aristotélica, o ouvinte do discurso ou é um espectador, sem 

capacidade de decisão (no discurso epidítico), ou é alguém que julga, e, 

nesse caso, a capacidade de decisão ou é sobre coisas passadas (no discurso 

judiciário) ou é sobre coisas futuras (no discurso deliberativo). Eu diria que, 

embora todos esses tipos de discurso sejam opinativos, o primeiro é o mais 

subjetivo, o segundo é o mais dialético e o terceiro é o mais reflexivo. Diria 

também que o primeiro é o mais pessoal, o segundo é o mais interpessoal, e 

o terceiro é o mais impessoal. 

 

 

 A partir do século XX, com o advento de novas tecnologias, emerge uma perspectiva 

discursiva a que se chamou Sociorretórica. A partir dessa abordagem teórica, para Miller 

(1984, p. 24 apud GOMES, 2010, p.16), “uma definição teoricamente saudável de gênero 

deverá centrar-se não na substância nem na forma do discurso, mas na ação em que ele é 

usado para atuar.” Assim, as formas, os conteúdos dos gêneros discursivos estão propensos a 

mudanças a partir do uso que se faz deles conforme determinados objetivos sociointerativos.  

 Nessa reconfiguração retórica, os usuários de uma língua são considerados membros 

de “uma comunidade de prática discursiva, caracterizada por agrupamentos sócio-históricos, 

com determinação funcional do aspecto comunicativo e que agrupa indivíduos por interesses 

socioprofissionais” (SWALES, 1990 apud GOMES, 2010, p. 17). Citam-se alguns exemplos 

de comunidades discursivas especializadas: acadêmica, médica, jornalista e ressalta-se que o 

usuário de uma língua pode pertencer a mais de um agrupamento discursivo. 

  

 

 

 

 



53 
 

2.2. ABORDAGENS CONTEMPORÂNEAS SOBRE GÊNEROS  

 

 

Em relação a concepções aristotélicas aplicadas em estudos linguísticos atuais, Atem 

(2002) exemplifica, por meio de propagandas, os discursos apodítico, dialético e retórico 

respectivamente: (i) Zupavitin, a sopa que emagrece 1 quilo por dia, (ii) Você poderia 

comprar várias marcas de sabão em pó. Mas há uma que lava mais branco, (iii) No Dia das 

Mães, não se esqueça de passar na H.Stern. Afinal, quem mais do que a sua mãe para 

merecer um presente desses?. Em (i), o emprego do artigo definido “a” confere ao enunciado 

valor de “verdade única”. Em (ii), o uso do futuro do pretérito e a noção partitiva “uma marca 

dentre outras” sugere “verdade escolhida racionalmente”. Em (iii), a apelação subjetiva 

pressupõe o discurso retórico. A manipulação linguística acerca da opinião pública ocorre no 

campo da Propaganda e também do Jornalismo. Particularmente, em relação à linguagem 

jornalística, Karam (2009, p.109) destaca que: 

 

A origem da linguagem e da técnica jornalística – e dentro delas, do lead
13

 – 

ao contrário do que consideram algumas interpretações correntes, não é 

responsabilidade exclusiva do jornalismo norte-americano ou inglês. [...] 

Certamente, a linguagem jornalística valeu-se [...] da tradição greco-romana 

em relação ao uso das palavras e ao discurso claro e convincente. [...] A 

linguagem jornalística tornou-se tributária, na reapresentação social dos 

fatos, das bases retóricas da antiguidade greco-romana. 

 

Seja por motivações apodíticas, dialéticas ou retóricas, é certo que a linguagem de 

uma MCR precisa ser simples, acessível a um grande número de leitores, com diferentes 

níveis de letramento. Renato Barilli apud Karam (2000) comenta a respeito do uso do 

discurso retórico em âmbito jornalístico: 

A retórica envolve o docere (transmissão de noções intelectuais), o movere 

(atingir os sentimentos) e o delectare (manter viva a atenção do auditório, 

sem se deixar dominar pelo aborrecimento, pela indiferença e pela 

distração). Por isso, a linguagem deve ter um caráter claramente acessível, já 

que se dirige não a mentes superiores, a espíritos puros, mas a homens de 

carne e osso, sujeitos, portanto, ao cansaço e ao tédio, vulneráveis a 

raciocínios demasiado difíceis.  

 

De acordo com Swales (1990, p. 58 apud GOMES, 2010, p. 18), “um gênero 

compreende uma classe de eventos comunicativos cujos membros partilham alguns propósitos 

                                                           
13

 Lide2 li.de [Do Ing lead] Sm. Primeiro parágrafo de matéria jornalística, o qual tem a função de introduzir o 

leitor no texto e prender sua atenção: O lide da reportagem era sensacionalista. (BORBA, 2004, p.842) 
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comunicativos.” Esse “propósito comunicativo”, chamado em Bakhtin (1992) de “intuito 

discursivo”, relaciona-se aos “objetivos sociais que se pretende atingir por meio do gênero” 

(GOMES, 2010, p. 19). A propósito, Bakhtin (1992, p. 301) afirma que “os gêneros do 

discurso nos são dados quase como nos é dada a língua materna, que dominamos com 

facilidade antes mesmo que lhe estudemos a gramática”.  

Bakhtin (1992) considera que gêneros são “tipos relativamente estáveis de 

enunciados”, determinados pelas esferas de utilização linguística, dentre elas, familiar, 

profissional, midiática, artística, judiciária.  

Nessa abordagem teórica, diferenciam-se os gêneros discursivos primários e 

secundários. Os primários refletem situações cotidianas, espontâneas, dentre elas, um 

telefonema informal, uma carta pessoal, um diálogo entre parentes ou amigos; os secundários 

inserem-se em contextos sociais institucionalizados, monitorados, tais como, literatura, 

cinema, jornalismo. Em relação à teoria bakthiniana de gêneros, Neves (2010, p. 95) salienta:  

“minha avaliação é que o Funcionalismo tem forte vínculo com esse tipo de consideração, e 

exatamente porque tem base interacionista, que é a base da teoria de Bakhtin.”  

A propósito, Bakhtin (1992) considera uma relação entre os gêneros primários e 

secundários, ou seja, atributos dos gêneros cotidianos se incorporam aos gêneros 

institucionalizados. Desse modo, buscam-se, tanto nos gêneros primários quanto secundários, 

a familiaridade, a espontaneidade, a comunicabilidade, indispensáveis a qualquer gênero 

discursivo. Considera-se a noção de “gênero híbrido”, como uma carta inserida em um 

romance, ou uma receita culinária em uma notícia. Assim, não apenas os componentes 

lexicais e gramaticais das línguas mostram-se fluidos, mas também os gêneros discursivos, 

que se intercambiam mutuamente. Refuta-se, desse modo, a noção de gênero puro, como, 

muitas vezes, se cogita. Acerca do conceito de “gênero discursivo”, Bakhtin (1992, p. 279) 

afirma: 

 

O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma 

dessas esferas[da atividade humana], não só por seu conteúdo (temático) e 

por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua – 

recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais –, mas também, e sobretudo, 

por sua construção composicional. Esses três elementos (conteúdo temático, 

estilo e construção composicional) fundem-se indissoluvelmente no todo do 

enunciado, e todos eles são marcados pela especificidade de uma esfera de 

comunicação. Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, 

individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciado, sendo isso que denominamos gêneros 

do discurso. 
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Assim, conforme Bakhtin (1992), três elementos básicos configuram um gênero 

discursivo: conteúdo temático, estilo e forma composicional. Destacam-se as intenções do 

locutor, autor enunciativo, inserido em um determinado contexto social. Acrescenta-se que, 

em cada esfera de uso linguístico, há uma concepção mais ou menos padronizada de 

interlocutor, ouvinte ou leitor, que interfere na seleção do tema, estilo e forma enunciativos. 

Assim, as relações sociointerativas entre locutor e interlocutor determinam a opção por 

determinado gênero discursivo por parte do locutor. Essas relações interferem também na 

estruturação das mensagens inseridas nesse gênero. Por exemplo, MCR especializadas para o 

público feminino, masculino ou adolescente apresentam temas, estilos e formas específicos 

para esses públicos.  

Salienta-se o papel do leitor numa atitude interativa, ou seja, ele reage aos enunciados 

que lê a partir do acionamento de informações pragmáticas materializadas historicamente. 

Desse modo, instaura-se uma relação dialógica entre o redator e o leitor, que compartilha ou 

não das opiniões manifestadas pelo redator acerca de um evento ou situação pública. Do 

ponto de vista discursivo, em relação aos gêneros jornalísticos, Rodrigues (2001), a partir da 

teoria bakhtiniana, afirma que índices modais, dentre eles, é certo que, é possível que, é 

improvável que são atributos dialógicos, que permitem ao interlocutor julgar a matéria no que 

diz respeito à veiculação da verdade nela instaurada.  

 

2.3. SUPORTE REVISTA  

 

 

Os gêneros discursivos são atualizados em suportes diversos, ou seja, são veiculados 

em diferentes meios. Nesse contexto, destaca-se a interferência do suporte revista na 

materialização de uma MCR.  A revista é um suporte impresso ou virtual destinado à 

veiculação de manchetes, notícias, propagandas, editoriais dentre outros gêneros. Os suportes 

discursivos influenciam na estruturação enunciativa e na consequente produção de sentidos. 

Assim, pressupõe-se, por exemplo, por meio da televisão, conteúdos audiovisuais; do rádio, 

conteúdos auditivos; de jornais e revistas escritos, conteúdos linguísticovisuais. Brandão 

(1999, p. 296) afirma que: 

 

A definição de suporte vai além de algo material que sustenta alguma 

coisa. O suporte é a parte física ou virtual, que suporta os gêneros, 

materializados como texto, com um formato específico. É importante 

ressaltar que um mesmo gênero se encontra em vários suportes de 

maneiras diferentes. 
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A manchete, por exemplo, é um gênero discursivo usado tanto em jornais quanto em 

revistas com a finalidade principal de despertar o interesse do leitor pela reportagem a qual 

intitula. Jornais e revistas, mídias de massa, diferenciam-se tanto em relação a aspectos físicos 

quanto funcionais. A primeira página do jornal corresponde à capa da revista com a função de 

suportar as manchetes principais da respectiva edição.  Do ponto de vista gráfico, revistas 

pressupõem um layout encadernado estilo livro, diferente do jornal que, apesar de seccionado 

em “cadernos”, apresenta-se, normalmente, por meio de folhas sobrepostas.  

Além desse aspecto gráfico, revistas tendem a ser mais especializadas do que jornais. 

Há revistas para homens, mulheres, adolescentes dentre outros públicos-alvo. Há revistas de 

culinária, automóveis, moda.  

A língua escrita pressupõe uma interação verbal indireta, ou seja, por meio de um 

suporte gráfico. Pode-se representar essa relação interlocutiva entre redator e leitor a partir do 

esquema de interação verbal, postulado por Dik (1997a, p.08), conforme apresentado 

anteriormente. Esse esquema sugere que ambos (locutor e interlocutor) contribuem 

efetivamente para o sucesso do ato enunciativo.  

 

  2.3.1. Interação Veja-Leitor 

 

 

O que acontece no discurso jornalístico de modo geral é que o redator pressupõe as 

informações que seriam de interesse do leitor, mas não tem oportunidade de reconstruir 

imediatamente a opinião do leitor, nem de reelaborar pontos de vista a partir das 

interpretações e intenções pragmáticas do leitor. Isso pode ocorrer numa edição futura da 

revista por meio de uma espécie de “tréplica” em que se mantém o posicionamento anterior 

ou se admitem equívocos através de “erratas”. A “réplica”, por parte do leitor, ocorre por 

mensagem escrita, enviada por e-mail, carta, fax, dentre outros gêneros discursivos, que 

remetem a reportagens específicas. Não há como aferir de imediato, no momento da redação, 

o grau de adesão do leitor ao que foi veiculado, e isso aumenta a necessidade de a MCR ser 

escrita de modo a possibilitar isso.  

 

2.4. GÊNERO MANCHETE DE CAPA DE REVISTA 

 

  

O gênero MCR, investigado nesta pesquisa, representa a língua efetivamente em uso, 

sem artificialidades descontextualizadas da prática social. Uma MCR é constituída por um 

enunciado que instiga o leitor a comprar a revista e ler o seu conteúdo. Nesse contexto, o 
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redator pressupõe um leitor a partir de um perfil traçado anteriormente. Assim, o redator 

presume que informações o leitor já possui e seleciona aquelas que deseja acrescentar-lhe. 

Esse esquema de conhecimento mútuo entre redator e leitor é representado na figura 06, com 

base em Dik (1997a, p. 11): 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 06 Conhecimento mútuo entre redator e leitor (DIK, 1997a, p. 11) 

 

Em relação às representações de contribuições pragmáticas mútuas, parafraseadas na 

figura 06, segundo o modelo originariamente o proposto por Dik (1997a, p.11), tem-se que: 

 

Uma vez que os participantes têm uma interpretação da informação 

pragmática do outro, eles também podem estimar o que é e o que não é 

compartilhado em relação à sua própria informação pragmática e a do outro. 

Esta estimativa de informações compartilhadas e não compartilhadas é de 

óbvia importância para o sucesso da interação verbal. Uma estratégia 

bastante comum é o falante começar a partir da estimativa de informações 

compartilhadas, a partir daí estimar informações não compartilhadas, a fim 

de adicionar informações ao ouvinte ou substituir informações dele.
14

 (DIK, 

1997a, p.11, tradução nossa) 

 

 

De acordo com Barros (2002), o jornalista é um profissional que “divaga depressa”. 

Em outras palavras, ele precisa conciliar criatividade, informatividade e concisão. O autor 

acrescenta que “a comunicação não é o que a gente diz, mas sim o que as pessoas entendem”. 

Esse postulado vai ao encontro da Gramática Funcional, que considera a materialização dos 

                                                           
14

 Since participants have a theory about the pragmatic information of the other, they can also estimate what is 

shared and what is not shared between their own and the other‟s pragmatic information. This estimate of shared 

and non-shared information is of obvious importance for the success of verbal interaction. One rather common 

strategy is for S to start from estimated shared information, and to proceed from there to estimated non-shared 

information in order to have this added to, or substituted for, pieces of A‟s pragmatic information. (DIK, 1997a, 

p.11) 
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atos discursivos a partir do compartilhamento entre as informações pragmáticas do redator e 

do leitor, no caso da interação instaurada por meio de uma revista.  

Assim, as visões de mundo compartilhadas entre redator e leitor interferem na seleção 

e na ordenação de constituintes por parte do redator ao redigir uma MCR. Desse modo, por 

exemplo, o redator parte de informações que supõe pertencerem ao domínio do leitor (dadas) 

e acrescenta-lhes outras, que julga até então desconhecidas (novas) e interessantes a ele. 

Para a redação de uma MCR, o redator leva em conta fatores intra e extralinguísticos 

numa combinação entre as regras sistêmicas e a eficiência discursiva. Assim, as regras se 

mostram maleáveis, sujeitas às pressões da prática interlocutória. Dik (1997b, pp. 415-417) 

apud Neves (2010, p. 98) aponta alguns parâmetros relacionados à distinção dos gêneros 

discursivos: 

 

[...] há diferentes tipos [de discurso] que têm de ser distinguidos. Esses são 

os „gêneros‟, que se classificam segundo vários parâmetros, dos quais ele 

destaca o meio (falado x escrito), a participação (monólogo, diálogo, 

polílogo), a relação participativa (direta, semi-indireta, indireta), a 

formalidade (grau de institucionalização do evento discursivo, grau de 

formalidade do estilo de interação), e, como não podia faltar, o propósito 

comunicativo (de lazer, narrativo, argumentativo, didático, estético).  

 

Os gêneros discursivos têm, portanto, características peculiares. Desse modo, espera-

se de uma bula de remédios, por exemplo, informações pertinentes à posologia e efeitos 

colaterais; em uma receita culinária, a composição textual, consensualmente, inclui 

ingredientes e modo de fazer. Essas categorizações dependem da funcionalidade de cada 

domínio do discurso.  

Costuma-se veicular, por meio de MCR e de outros gêneros jornalísticos de modo 

geral, informações discursivas referentes a quem, o que, onde, como, quando, por que. Esse 

direcionamento não é novidade nos estudos discursivos. Tais informações foram destacadas 

pelo orador grego Marco Túlio Cícero, por volta de 80 a.C, ao considerar o fenômeno da 

comunicação verbal (KARAM, 2009, p. 111).  

Pode-se definir a MCR como um enunciado de curta extensão, muitas vezes, associado 

a uma imagem, redigido em fonte maior do que a usada em reportagens e notícias, que evoca 

uma matéria contida no interior da revista. Convém esclarecer que, por meio de notícias, 

publicam-se fatos de maneira breve e objetiva; por meio de reportagens, detalham-se fatos de 

modo abrangente. Citações, entrevistas, análises, comparações com outras situações 

semelhantes são algumas estratégias utilizadas na redação de uma reportagem.   



59 
 

A partir dos parâmetros para categorização de gêneros discursivos apresentados em 

Dik (1997b, pp.415-417) apud Neves (2010, p. 98), relaciona-se o gênero MCR aos seguintes 

parâmetros: (i) meio escrito; (ii) participação polilógica; (iii) relação participativa indireta; 

(iv) formalidade institucionalizada; (v) propósito persuasivo. Em (i), presume-se tanto a 

página de papel quanto a virtual; em (ii), admite-se que uma MCR estabelece interação com 

um público, uma massa de leitores; em (iii), porque o contexto de produção não é simultâneo 

ao contexto de uso; em (iv), em relação à instituição Revista Veja;  em (v), porque uma MCR 

pretende estimular a leitura da reportagem a que se refere. 

Para Amaral (1990, p. 51 apud COMASSETO, 2004, p. 59) uma manchete "expressa a 

macroestrutura, pois lida em primeiro plano, orienta a compreensão para a estrutura de 

relevância na apresentação das notícias funcionando como chave para a decodificação de 

mensagem". O autor acrescenta que, por meio desse gênero discursivo, o redator precisa 

“dizer muito com poucas palavras" (COMASSETO, 2004, p. 59). 

 Assim, na composição de uma MCR, pressupõe-se que o redator seleciona e ordena 

constituintes, bem como imprime uma força ilocucionária com a intenção de persuadir à 

leitura da revista. Para tanto, esse redator pondera acerca das informações pragmáticas dos 

leitores, seus interesses e aspirações, utiliza recursos linguísticos interpessoais, tais como 

tematização, topicalização, focalização. Interessa, neste trabalho, verificar como esses 

recursos são acionados para que se produzam manchetes sociointerativas e 

comunicativamente eficientes. Em outras palavras, interessa saber como os constituintes são 

selecionados e posicionados pelo redator de modo a despertar no leitor o interesse pela leitura 

da matéria, bem como a adesão às opiniões veiculadas nelas. 

Acerca da funcionalidade de uma manchete, Barros Filho (2008) esclarece que “a 

manchete constrói a representação que o leitor faz do texto como um todo antes de lê-lo.” A 

propósito, em Ghio e Fernández (2005, p. 44), destaca-se que “dentro da escola sistêmica, a 

teoria de gêneros se baseia na ideia de que todo comportamento linguístico vem determinado 

por fatores socioculturais e tem um propósito comunicativo.” Assim, a MCR representa uma 

informação titular, que concentra a ideia presumidamente principal acerca de uma reportagem 

veiculada no periódico em questão.  

De acordo com o senso comum, presume-se o gênero discursivo jornalístico de 

maneira objetiva e imparcial. Justifica-se essa demagógica presunção de objetividade e 

imparcialidade como estratégia de marketing, pois os agentes do discurso jornalístico sabem 

que interessam aos leitores os fatos, e não quaisquer posicionamentos proselitistas que as 

equipes editoriais de jornais e revistas venham a ter.  
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Refuta-se, portanto, neste trabalho a concepção de discurso jornalístico neutro a partir 

do pressuposto de que a subjetividade nula mostra-se impossível, ou seja, todo discurso é 

ideologicamente motivado. Desse modo, também a estruturação e a funcionalidade das MCR 

orienta-se a partir da intenção de produzir efeitos de objetividade, em competição com efeitos 

de subjetividade. O redator pretende assim inculcar, incutir no leitor pontos de vista da equipe 

editorial a que se vincula, a partir da premissa de que o discurso jornalístico se baseia em 

fatos. 

Assim, o redator direciona o leitor para uma perspectiva ideológica acerca de 

determinado assunto de cunho jornalístico. O objetivo do redator, então, é identificar 

informações compartilhadas com o leitor e selecionar, dentro daquela informação pragmática, 

uma veia que diga respeito a como o redator vê o fato veiculado. A manchete tem importante 

papel na ativação de esquemas cognitivos acerca do EsCo então referenciado. Assim, quando 

o redator propõe uma chamada materializada em uma MCR, pressupõe-se que ele orienta o 

leitor a seguir aquela veia, aquele direcionamento, dentro do campo pragmático 

compartilhado entre redator e leitor, e faz isso com o uso dos recursos gramaticais e 

discursivos adequados, mobilizando todos os níveis de organização linguística.  

Teoricamente, as opiniões da equipe responsável por uma matéria em jornal ou revista 

devem ser preteridas em favor de pontos de vista respaldados em fatos ou discursos atribuídos 

a outrem. Entretanto, Barros Filho (2008, p. 56) reconhece que “com muita frequência, 

especialistas em comunicação, quando indagados sobre a objetividade informativa, limitam a 

denunciar sua impossibilidade”. Barros Filho destaca ainda a importância da ética na 

comunicação. Acerca disso, ele esclarece que “a factualidade diz respeito, sobretudo, a 

aspectos cognitivo-informativos, enquanto a imparcialidade faz alusão prioritariamente a 

aspectos avaliativos.” Sobre factualidade, Neves (2006), afirma que: 

 

A comunicação se refere, pois, a estados, eventos, indivíduos que fazem 

parte do mundo construído no discurso, não importando a existência, ou não, 

das coisas desse mundo no mundo real. A construção desse mundo tem 

ponto de partida nos propósitos do falante, que constrói seus enunciados 

conferindo relevância aos argumentos segundo o que seja conveniente a 

esses propósitos. Já na base dessa escolha está a possibilidade que existe, nas 

línguas naturais, de se construírem proposições de dois grandes tipos 

modais, o factual e o não factual. (p. 80) 

 

 Para diferenciar as modalidades factual e não factual, Neves (2006, p.80) apresenta os 

exemplos (79) e (80): 
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 (79) No caminho, Zaidman viu um carro da Rota.   

 (80) Até aquela data, Winter não vira um único livro impresso na Província. 

 

A autora mostra que, em (79), há uma “asserção real” pois “o falante refere como de 

fato existe um carro particular que Zaidman viu”. Nesse caso, instaura-se a modalização 

factual. Em relação ao exemplo (80), trata-se de “asserção negativa”, “não existe um livro 

particular que Winter tenha visto”. Nesse caso, instaura-se a modalização não factual. 

 

2.5. CONSTITUIÇÃO DAS REFERÊNCIAS VERBAL E NÃO VERBAL 

 

  

 O gênero verbal MCR, muitas vezes, está associado a imagens, tais como fotografias, 

desenhos, charges, e outras manifestações da linguagem não verbal. Nesse sentido, além dos 

enunciados que compõem o gênero verbal considerado, vale considerar a associação que 

ocorre entre manchetes e gráficos, infográficos, legendas, mapas, desenhos, fotografias, entre 

outros recursos visuais que contribuem para a composição de uma mensagem em que se 

compartilham elementos verbais e não verbais.  

Um questionamento relevante é se a imagem completa a palavra ou o contrário. Há 

textos de predomínio imagético em que se tem a impressão de que a linguagem verbal está em 

background (plano de fundo). Outras vezes, a imagem apenas evoca um pequeno trecho do 

texto que se pretende destacar. Nesse caso, pode-se considerar a linguagem verbal em 

foreground (plano de figura). Barros Filho (2008, p. 55) salienta que “as mensagens não 

verbais interagem com a palavra – os códigos linguísticos – para reforçá-la, alterá-la ou negá-

la.”  

 Desse modo, admite-se que a associação de uma imagem a um texto verbal interfere 

na atribuição de sentidos pertinentes a ele. Pode-se dizer que ela favorece, direciona a 

interpretação do leitor, que considera os elementos não verbais como síntese da ideia principal 

veiculada na matéria.  

 Em revistas, as imagens de capa, muitas vezes, despertam a atenção do leitor e o 

estimulam a ler as MCR, bem como as matérias correlacionadas a elas. Nesse contexto, a 

adesão do leitor às opiniões veiculadas é favorecida pelos recursos verbais e não verbais do 

redator e de outros profissionais midiáticos.  

Nessa interlocução midiática, muitas vezes, as imagens estão integradas à composição 

da MCR de modo a interferir no ato discursivo instaurado. Nesse contexto, na figura 07, 
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apresenta-se uma capa, transcrita dos dados de pesquisa, em que a associação entre os 

elementos verbais e não verbais é indispensável para o efeito de sentido pretendido: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FIGURA 07 Capa da Edição 20 da Revista Veja (22 jan 1969) 

 

Na figura 07, a inferência de quem é o sujeito e qual o destino a que diz respeito o  

verbo chegar depende da associação entre a manchete Quem chega antes? e as imagens de 

astros. Além disso, verifica-se um compartilhamento de informações pragmáticas sobre a ida 

do homem à Lua e a expectativa quanto a sua chegada lá, que ocorreu em julho de 1969 pelos 

norte-americanos.  

Em relação à composição discursiva da capa da Revista Veja, observa-se também que 

da edição 1, publicada aos 11 de setembro de 1968, até a edição 351, publicada no dia 28 de 

maio de 1975, o título do periódico era Veja e Leia, numa visão complementar entre as 

linguagens verbal e não verbal.  

Em outras palavras, em MCR, imagens e predicações são complementares no sentido 

de compor um único ato discursivo em que elementos não verbais e verbais representam 

componentes inter-relacionados, interdependentes, selecionados a partir do efeito de sentido 

que se deseja provocar no leitor. Nesse caso, muitas vezes, imagens pragmaticamente 

impactantes acionam um ponto de vista, uma visão de mundo corroborada, confirmada pelo 

enunciado que constitui a MCR correlacionada. Em (81), observa-se a relevância dos 

elementos não verbais para a composição de uma MCR:  
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(81) Por que o governo deve vender as 

estatais (Revista Veja, 27 jan 1993) 

 

 

 
Em (81), percebe-se que a imagem de engrenagens enferrujadas corroboram a defesa 

da privatização de empresas estatais no Brasil por parte da Revista Veja. Fica implícita a 

sugestão de que essas empresas controladas pelo poder público estão sucateadas, mal-

administradas. Assim, o redator deseja incutir no leitor um posicionamento favorável à 

privatização no Brasil, ou seja, o redator pretende reforçar ou modificar as informações 

pragmáticas do leitor acerca desse tema por meio de uma imagem impactante combinada com 

uma MCR a qual, por sua vez, não demonstra a imparcialidade defendida pelo discurso 

jornalístico de modo geral. 

Cabe dizer, no entanto, que, apesar de considerarmos os aspectos não verbais para ler 

as MCR em análise, eles não serão analisados, detalhadamente, em sua composição formal e 

discursiva. Interessa para esta investigação a MCR como ato enunciativo, como expressão 

verbal. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DE DADOS 

Neste capítulo, apresentam-se a descrição e a análise dos dados coletados. Por isso, 

atenta-se para a constituição dos níveis de organização linguística em MCRV, consideradas as 

postulações funcionalistas apresentadas anteriormente. Defende-se que a organização de cada 

nível está inter-relacionada aos demais e coopera para a funcionalidade do gênero a fim de 

cumprir os objetivos sociais dos usuários da língua. Descrevem-se configurações sintáticas 

recorrentes em MCRV, bem como analisam-se seus efeitos semânticos e pragmáticos a partir 

da funcionalidade do gênero discursivo selecionado.  

A manchete de capa de revista é um enunciado titular que remete a uma reportagem 

contida no interior do periódico em questão. Do ponto de vista funcional, a hipótese é a de 

que, durante a composição desse gênero, o redator presume informações que interessam ao 

leitor, e que esse leitor dispõe de informações acerca de determinado assunto, as quais serão 

modificadas ou acrescidas de informações novas. Nesse contexto interativo midiático, o 

redator materializa o posicionamento da revista a que se vincula, assim expressa pontos de 

vista editoriais e não pessoais.  

Portanto, rejeita-se a noção de imparcialidade jornalística, pois um dos objetivos da 

manchete de capa de revista é servir de estratégia de sedução do leitor a comprar a revista, 

chamá-lo para ler as matérias contidas no interior do periódico. Tanto que, no discurso 

jornalístico, a manchete de capa é tratada como “chamada de capa de revista”. Nesse 

contexto, para inspirar credibilidade, o redator precisa defender a falácia de neutralidade, de 

que sua função enunciativa se limita a apresentar fatos, sem posicionamentos proselitistas. 

Assim, pretende-se contribuir para a formação do leitor de revistas, inclusive sem iniciação 

em estudos linguísticos, bem como favorecer um posicionamento crítico diante do texto 

jornalístico.  

Os dados foram analisados com o pressuposto da confluência entre os níveis sintático, 

semântico e pragmático, indicando que uma MCRV representa um gênero discursivo cuja 

configuração estrutural se orienta a partir das intencionalidades do redator diante de um leitor 

prototipicamente presumido. Assim, refutam-se as noções de autonomia sintática, bem como 

de arbitrariedade linguística visto que todo ato discursivo é motivado por fatores sistêmicos e 
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contextuais. Nesse sentido, o redator faz escolhas linguísticas e ordena os elementos conforme 

a interpretação que deseja provocar no leitor.   

Para se ter uma noção ampla e sistematizada da configuração das MCRV, foram 

selecionadas e compuseram o corpus de pesquisa 2233 manchetes de capa da Revista Veja, 

que constituem o todo publicado entre 9 de setembro de 1968, data da primeira edição da 

revista, e 7 de setembro de 2011, data eleita para a finalização da coleta de dados, que se 

encontram disponíveis no Acervo Digital Veja – Digital Pages online 

(http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx). 

Os dados investigados mostraram vários padrões estruturais. Foi relevante a distinção 

entre período simples e período composto. Por uma questão de sistematização, e considerando 

que a análise desses dois tipos estruturais demandaria um tempo não disponível para uma 

dissertação de mestrado, optou-se por analisar as manchetes construídas na forma de período 

simples, como em (82):  

 

 

 

 

 

 

(82) Soja. Como uma planta mudou a agricultura 

do Brasil (Revista Veja, 04 mai 1988) 

 

 

 

 

 

 

 

Então, excluem-se dessa pesquisa manchetes formadas por período composto, ou seja, 

construídas a partir de mais de um predicado, em que se estabelecem a relação entre duas ou 

mais orações, estrutura demonstrada por meio da ocorrência (83): 
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(83) Collor. Quem é, o que quer e por que está 

agitando a sucessão (Revista Veja, 17 mai 1989) 

 

  

 

 

 

 

Entre as manchetes constituídas por períodos simples, e, respondendo à pergunta 

relativa a um padrão estrutural saliente, observou-se um número de 205 MCRV na forma 

interrogativa, direta ou indireta, construídas em torno de pronomes interrogativos ou 

advérbios interrogativos, dentre eles, como, a forma interrogativa mais recorrente, por que, o 

que, quem, conforme exemplificado em (84) e (85): 

 

 

 

 

(84) Como “Pantanal” está abalando a vida da 

televisão (Revista Veja, 09 mai 1990) 

 

 

 

(85) Como fica esta guerra (Revista Veja, 08 jul 

1970)  

 

 

 

 

Na composição de uma MCRV, o redator, em nível oracional subjacente, escolhe um 

predicado cuja configuração semântica determinará um processo associado à seleção de 

argumentos, dentre eles, pronomes interrogativos, que constituirão uma rede argumental, com 

o propósito de evocar um Estado-de-Coisas, que supostamente interessa ao leitor de Veja. 

Outra possibilidade estrutural é o uso de elementos interrogativos satélites, adjuntivos, que 

não são selecionados pelo predicado, mas acrescentam informações adicionais a respeito do 

EsCo.  
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Investiga-se, portanto, mais especificamente, nessa dissertação, o que leva o redator a 

usar formas interrogativas em uma MCRV e padrões estruturais e funcionais decorrentes 

dessa opção.  

Em relação à análise, com base, principalmente, em Dik (1997), Halliday e 

Matthiessen (2004) e Borba (1991,1996), investiga-se, em nível sintático, a estruturação das 

manchetes analisadas, de modo a verificar, entre outros parâmetros, qual a ordenação 

predominante de constituintes. Atenta-se, em nível semântico, para o tipo de processo descrito 

no predicado e outros parâmetros dele decorrentes. Verifica-se, em nível pragmático, entre 

outros aspectos, quais as funções pragmáticas das formas abertas e qual a ilocução básica 

predominante na MCRV.   

 

 

3.1. PARÂMETROS SINTÁTICOS 

 

 

A postulação funcionalista de que a sintaxe está a serviço da produção de sentido nos 

textos, consideradas as condições de sua produção e o gênero que eles realizam (CASSEB-

GALVÃO, 2011), bem como os estudos feitos a respeito da configuração estrutural da frase 

em torno de um predicado, dos elementos argumentais que ele seleciona e dos elementos 

adjuntivos que auxiliam na composição da cena enunciativa, permitem selecionar alguns 

parâmetros sintáticos. O primeiro responde às perguntas “qual a forma do predicado e o 

padrão de ordem predominante na configuração das MCRV interrogativas?”. Os demais 

parâmetros sintáticos analisados dizem respeito à função sintática da forma aberta e à 

constituição categorial da forma aberta. 

 

 

3.1.1. Forma do predicado  

 

 

Das 205 MCRV analisadas, 81 % (167/205) se constituem a partir de uma forma 

verbal simples, conforme demonstram a ocorrência (86) e a tabela 01 a seguir: 
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(86) Por que Lula assusta o mercado (Revista 

Veja, 22 mai 2002)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBO/PREDICADO 
 

TOTAL 
 

FORMAS SIMPLES 

 

FORMAS PERIFRÁSTICAS 

   

167 39 205 

                                        TABELA 01 Forma do verbo/predicado  

 

Uma possibilidade de interpretação da predominância do uso de formas simples em 

MCRV interrogativas está relacionada à economia linguística e à concisão discursiva. Além 

disso, esse número pode estar relacionado ao fato de o discurso da Revista Veja ser 

comprometido com as regras da norma padrão. Sobre o uso de construções verbais 

perifrásticas, Radatz (2001 apud SOUZA, 2010, p. 186) considera que “os normativistas 

brasileiros condenam uma inovação que veem como um vulgarismo”.  

Esses dados também mostram um conflito entre o uso coloquial do português e o uso 

no gênero investigado. A perífrase é recorrente no português brasileiro falado, o que sugere 

ser a forma simples uma característica do gênero em análise. Acredita-se que exista uma 

conservação elitizada que pressupõe a preferência pela forma simples, inclusive prevista em 

manuais de jornalismo. Souza (2010) discute esse fenômeno em relação à carta, gênero 

presumidamente próximo da oralidade, e também verifica a prevalência das formas simples 

sobre as perífrases. Em considerações finais, Souza (2010) afirma que: 
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Uma vez comprovado o caráter vulgar da construção analítica, depreende-se 

que a variante sintética é a que segue uma tradição linguística, apoiada em 

um modelo conservador e mais antigo. À perífrase, ao contrário, corresponde 

um modelo mais recente, inovador e estigmatizado. (p. 188) 

 

 

A hipótese é de que a Revista Veja prevê um leitor mais escolarizado. Assim, sob 

orientações normativistas, o redator prefere formas verbais simples a partir do pressuposto, 

consciente ou subconsciente, de que essas formas são originariamente prestigiosas, seu uso é 

elitizado. Então, em MCRV, a preferência do redator pela forma simples em detrimento da 

perífrase pode estar relacionada, sobretudo, a um perfil de língua escrita fundamentado em um 

estereótipo de língua arraigado em padrões clássicos, elitistas.  

 

3.1.2. Padrão de ordem predominante 

 

A respeito do padrão de ordenação de constituintes predominante nas MCRV 

analisadas, foi observada, em 7 % (15/205) das manchetes, a seguinte estrutura: CEO
15

 + 

Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Direto. Essa configuração sintagmática 

é demonstrada em (87): 

 

  

(87) O gás da morte. Como o progresso industrial 

ameaça a vida (Revista Veja, 12 dez 1984) 

 

 

O gás 

da 

morte 

Como o progresso 

industrial 
ameaça a vida  

CEO Forma 

Aberta 

Adverbial 

Sujeito Verbo Objeto 

Direto 

 

 

A ordenação de constituintes nas MCRV analisadas foi bastante variada. Assim, não 

se percebe um padrão recorrente de ordenação de constituintes. O valor de 7% é baixo para se 

falar em padrão característico do gênero discursivo quando em configuração interrogativa.  

                                                           
15

 De acordo com Dik (1997b, p.379), Constituintes Extraoracionais (CEO) são expressões que não podem ser 

analisadas nem como orações nem como fragmentos de orações. Essas expressões podem ocorrer sozinhas ou 

associadas a orações. Neste caso, podem se posicionar antes, no meio ou depois da oração. Os CEO não se 

integram sintaticamente à oração a que se vinculam.     
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 O Constituinte Extraoracional (CEO) é externo à oração básica. Esse elemento, no 

plano informacional, antecipa para o leitor o assunto da manchete em questão. Uma análise 

mais detalhada da funcionalidade desse constituinte será feita na seção específica, destinada 

aos parâmetros pragmáticos. 

No nível oracional, as formas abertas adverbiais e pronominais ocorreram antepostas 

ao verbo, posicionadas no início da predicação em 100% dos dados. Considera-se que o 

redator, com esse recurso, pretende chamar a atenção do leitor para uma informação, 

supostamente relevante, pois é o primeiro elemento da predicação.  

 Assim, não seria funcional a ocorrência de formas abertas no meio ou no fim da 

manchete, como se demonstra em (87a) e (87b): 

 

(87a) O gás da morte. O progresso industrial ameaça a vida como 

 (87b) O gás da morte. O progresso industrial ameaça como a vida 

 

Ainda em relação às funções sintáticas observadas nas MCRV, houve explicitação do 

sujeito em 71% (143/205) das manchetes; do objeto direto, em 26% (54/205); do objeto 

indireto, em 22% (46/205); do predicativo do sujeito, em 16% (33/205); do predicativo do 

objeto em 0,4% (1/205).  

A recorrência do sujeito explícito sugere que, em MCRV, a identificação direta do 

referente que ocupa a casa do argumento externo é produtiva. A ideia é a de que, com a 

explicitação da entidade externa, selecionada pelo predicado, o redator pretende despertar 

curiosidade no leitor em relação à determinada entidade, pessoa ou não pessoa acerca de 

quem ou de que se fala. Neves (1994, p. 16) afirma que “sujeito é o ser de que se diz, se 

declara alguma coisa”.  Desse modo, o redator espera que o leitor compre a revista para obter 

informações acerca de um referente já antecipado na capa.  

Em outras palavras, o leitor, muitas vezes, escolhe a revista que vai comprar ou a 

matéria que vai ler a partir das entidades concretas, ligadas ao mundo, mencionadas em uma 

manchete.  Para Givón (apud NEVES, 1997, p. 25) “o sujeito, que é tópico oracional 

primário, codifica o tópico discursivo mais importante, mais recorrente e mais contínuo; o 

objeto direto, que é o tópico oracional secundário, codifica o segundo tópico mais recorrente e 

contínuo”. O redator, ciente disso, informa, em uma MCRV, o sujeito envolvido na situação 

ou evento tratado na matéria a que a manchete se refere. No interior da revista, o redator 

retoma o sujeito mencionado na manchete para compor outras predicações. A ocorrência (88)  

comprova o  uso  do  sujeito explícito  na MCRV: 
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(88) A chave do emprego. Como a educação abre novas oportunidades (Revista Veja, 

23 set 1998) 

 

Em (88), foi relevante para o redator explicitar a entidade acerca da qual se predica, a 

fim de que o leitor, interessado especificamente por informações relacionadas à educação, 

compre a revista. De certa forma, a explicitação do sujeito nas MCRV provoca um 

direcionamento, uma seleção de leitores dispostos a obter informações relacionadas ao campo 

semântico-discursivo sugerido pela aquela entidade da qual se fala na manchete.  

 

 

3.1.3 Função sintática da forma aberta 

 

 

O uso de formas interrogativas em MCRV é uma estratégia discursiva eficiente para o 

gênero em análise, pois, por meio dessa estruturação sintática, o redator oculta informações 

circunstanciais ou argumentais na intenção de estimular a curiosidade latente do leitor. As 

formas abertas encontradas foram relacionadas às respectivas funções sintáticas. O gráfico 01 

apresenta os resultados quanto à função sintática das formas abertas: 

GRÁFICO 01 Funções sintáticas das formas abertas 

 

Observa-se que 67% (136/205) das formas abertas, dentre elas, como e por que 

funcionam como satélite, de natureza não argumental, não exigido pelo predicado nas MCRV. 

A hipótese é de que, como os satélites acrescentam informações não exigidas pelo predicado, 
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eles trazem informações que ampliam o conhecimento do leitor a respeito do EsCo descrito 

no predicado.  

Essas formas abertas estão relacionadas a informações sobre o Estado-de-Coisas 

descrito na predicação que não estão disponíveis para a sociedade em geral, mas são de forte 

relevância, e, por isso mesmo, justificam estar na capa de uma revista de grande circulação 

nacional, pois interessam à maioria dos leitores. E a revista, como órgão investigativo e 

divulgador que pretende ser, disponibiliza essa informação tão preciosa para aqueles que 

adquirirem a revista.  

Verifica-se que 16% (33/205) das formas abertas, a saber, o que, que e quem 

funcionam como sujeito, papel extremamente relevante na configuração da predicação. Essa 

função sintática é exemplificada nas ocorrências (89) e (90): 

 

 

 

 

 

(89) Que sobrou para os políticos? (Revista 

Veja, 24 set 1969) 

 

 

(90) Quem será governador? (Revista Veja, 31 

ago 1977) 

 

 

 

 

Em (89), a forma aberta Que ocupa o espaço sintagmático destinado ao sujeito. Nessa 

manchete, evoca-se um período político conturbado no Brasil. Trata-se da Ditadura Militar, 

que durou de 1963 a 1985. O conflito envolve políticos e não políticos a respeito de quem 

será nomeado, pelos militares, como novo Presidente diante do derrame cerebral sofrido pelo 

então Presidente Costa e Silva. Com o uso do verbo sobrar, o redator sugere possíveis 

represálias dos militares em relação aos políticos.  

Em (90), a forma aberta Quem ocupa o espaço sintagmático destinado ao sujeito. Esse 

pronome evoca um candidato a governador de um dos estados brasileiros. A manchete em 

análise não referencia nenhum estado em particular na intenção de estender a reportagem a 

todos os estados brasileiros.  
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Além disso, a imagem do coelho na cartola sugere uma especulação por parte do 

redator. Em outras palavras, haverá cogitações acerca do preenchimento da lacuna gerada 

pelo uso do pronome Quem, ou seja, serão apontadas as expectativas de eleição de 

determinados candidatos, supostamente, mais cotados à vitória do que outros.  

Verifica-se que 10% (21/205) das formas abertas, dentre elas como e quem funcionam 

como predicativo do sujeito nas MCRV analisadas. O predicativo é o constituinte que 

qualifica o sujeito ou o objeto direto. Em relação à função de predicativo do sujeito, Neves 

(2006, pp. 59-60) afirma que:   

Há verbos, tradicionalmente chamados de verbos de ligação ou cópulas, que 

só entram no predicado juntamente com sintagmas nominais (que podem ser 

referidos por pronomes) ou adjetivos, os quais são responsáveis pela seleção 

dos argumentos da oração. Forma-se, assim, o que se tem denominado 

predicado nominal, exatamente porque seu núcleo não é um elemento da 

categoria verbal, mas um elemento de categoria (pro)nominal (substantivo, 

adjetivo ou pronome) que entra em um sintagma que se atribui ao sujeito, 

cumprindo a função de predicativo do sujeito.   

 

Então, o constituinte sintático que funciona como predicativo pertence à categoria 

nominal de palavras, não necessariamente adjetival. Os predicativos do sujeito são 

constituintes que compõem, juntamente com a cópula, um predicado nominal, cujo núcleo é 

um constituinte não verbal.  Destaca-se a natureza estativa dos predicados nominais, cujo 

verbo, não transitivo, compõe uma predicação “atributiva ou identificatória” (HALLIDAY e 

MATTHIESSEN, 2004, p 215). 

Neves (2000, p. 182) reconhece tanto o predicativo do sujeito quanto o predicativo do 

objeto, que qualifica o objeto. Nos dados de pesquisa, não houve formas abertas com função 

de predicativo do objeto. Prototipicamente, os predicativos do sujeito ligam-se às cópulas ser 

e estar como se percebe nas ocorrências (91) e (92):  

 

(91) Brasil X Suécia. Como foi a nossa estreia [sic] (Revista Veja, 07 jun  1978) 

                                

(92) Universidade. Onde
16

 estão as soluções (Revista Veja, 29 abr 1987) 

                               

  

Em (91), referencia-se o primeiro jogo do Brasil na Copa de 1978. A partir da leitura 

da matéria correlacionada, pode-se inferir que, em decorrência do empate de 1 a 1, o redator 

                                                           
16

 Bechara (2009, p.438), teórico da Gramática Tradicional, classifica como “complemento predicativo” os 

constituintes locativos associados a verbos de ligação (cópulas) como se observa no trecho destacado em o 

escritor é de Minas.  
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considera que nossa estreia [sic] foi insatisfatória. Então a forma aberta como funciona, nesse 

caso, como predicativo do sujeito, porque sugere um atributo do sujeito “a nossa estreia”. 

Em (92), trata-se da situação das universidades federais brasileiras. Uma leitura da 

matéria em questão permite deduzir que faltam verbas: “A solução para o problema da 

universidade tem um nome: recursos”. (p.74) Assim, a forma aberta onde, nesse caso, 

funciona como predicativo do sujeito, porque sugere uma identificação do sujeito “as 

soluções”.  

Para Halliday e Matthiessen (2004), os verbos que funcionam como cópulas não se 

restringem a ser e estar. Por isso, nessa pesquisa, verifica-se a ocorrência de formas abertas 

também com outros verbos além de ser e estar.   

Com o verbo custar, por exemplo, o sujeito se relaciona ao predicativo do sujeito, haja 

vista que ele promove uma predicação de valor atributivo, não transitivo. Essa funcionalidade 

sintática pode ser comprovada em (93): 

 

(93) Por que os alimentos custam tão caro (Revista Veja, 29 jul 1981) 

 

Ainda em relação às funções sintáticas das formas abertas, percebe-se o fenômeno de 

multifuncionalidade das expressões como, quem, onde e o que. Essa evidência corrobora a 

noção funcionalista de que uma forma pode estar associada a funções distintas, ou seja, não há 

correspondência biunívoca forma-função.  

Acerca disso, os constituintes como e onde, podem desempenhar as funções sintáticas 

de adjunto adverbial e predicativo do sujeito, o constituinte quem funciona como sujeito e 

predicativo do sujeito, o constituinte o que pode funcionar como sujeito ou objeto. 

Comprovam-se essas constatações por meio das ocorrências de (94) a (101): 

 

(94) A chave do emprego. Como a educação abre novas oportunidades                                                                                            

(Revista Veja, 23 set 1998) 

                                                  

(95) Como fica esta guerra (Revista Veja, 08 jul 1970) 

 

(96) Os supercolégios. Onde o Ensino Médio é melhor (Revista Veja, 10 ago 1983)                                             

 

(97) Universidade. Onde estão as soluções (Revista Veja, 29 abr 1987) 

 

(98) Quem pode ser Presidente (Revista Veja, 17 set 1969) 

                      

(99) Quem é Garrastazu Médici (Revista Veja, 01 out 1969) 
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(100) O que matou Sena  (Revista Veja, 03  mai 1995) 

 

(101) O que as urnas disseram  (Revista Veja, 22 nov 1978) 

 

 

 Em (94), como é adjunto adverbial haja vista que funciona como satélite, acrescenta 

informações adicionais, não exigidas pelo verbo abrir; em (95), como é predicativo do sujeito 

já que sugere uma situação atributiva decorrente do uso do verbo ficar que, juntamente com o 

predicativo do sujeito como, compõem um predicado nominal. Nesse caso, a omissão de como 

acarreta agramaticalidade. 

A partir da leitura da matéria em questão, percebe-se que a forma aberta como em (95) 

remete ao adjetivo equilibrada, ou seja, o saldo de mortes entre exércitos opostos não 

apresenta grande diferença. Trata-se da Guerra na Indochina, conflito que durou de 1947 a 

1979. Em 1973, os Estados Unidos, envolvidos na guerra desde 1965, partem em retirada com 

um saldo negativo de 58 mil soldados mortos.  

Em (96), a forma aberta onde funciona como adjunto adverbial diante de sua 

funcionalidade não argumental. As informações expressas pelo advérbio interrogativo onde, 

nesse caso, remete a uma circunstância espacial, não exigida pela rede argumental em 

questão. Em (97), a forma aberta onde funciona como predicativo do sujeito haja vista que 

funciona como núcleo de um predicado nominal que se forma a partir do verbo estar. Nesse 

caso, a omissão do pronome interrogativo onde provocaria agramaticalidade. 

Em (98), a forma aberta quem remete à função de sujeito, haja vista que representa a 

entidade de quem se fala. Pode-se inferir, a partir da leitura da matéria, que Garrastazu, 

Geisel ou Syzeno pode ser Presidente da República. Em (99), a forma aberta quem funciona 

como predicativo do sujeito, diante de sua função identificatória. Assim, pode-se inferir que 

Garrastazu Médici é o candidato mais cotado para próximo Presidente da República. Em 

(100), a forma o que funciona como sujeito; em (101), essa mesma forma funciona como 

objeto. 

Verifica-se que 5% (11/205) das formas abertas, a saber, o que e que funcionam como 

objeto direto nas MCRV analisadas. Essa funcionalidade é comprovada em (102): 

 

(102)     Carnaval. O que as escolas vão mostrar (Revista Veja, 28 fev 1979) 

  

Observa-se que 2% (4/205) das formas abertas, dentre elas, em quem, por quem 

funcionam como objeto indireto, regido por preposição. A ocorrência (103) comprova o uso 

de forma aberta com função de Objeto Indireto: 
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(103) Em quem os jovens votaram        (Revista Veja, 18 nov 1970) 

 

   

3.1.4. Constituição categorial da forma aberta  

Quanto à constituição categorial da forma aberta, 67 % (136/205) são formas abertas 

adverbiais em contraposição a 33% (69/205) de formas abertas pronominais.  

Neves (2000, p. 234) afirma que “o advérbio é uma palavra periférica, isto é, ele 

funciona como satélite de um núcleo”, representado pelo predicado. Borba (2004, p. 28) 

relaciona a categoria adverbial à “função de palavra invariável que incide sobre o verbo ou 

sobre a oração para acrescentar-lhe significação, e, sendo intensificador, sobre o adjetivo ou 

sobre outro advérbio”.   

Em relação aos constituintes pronominais, Câmara Jr. (1977, p. 90 apud CASTILHO, 

2007, p.109) apresenta a seguinte definição: 

 

Pronome é o vocábulo que se refere aos seres por dêixis, em vez de o fazer 

por simbolização como os nomes. A dêixis se baseia no sistema linguístico 

das três pessoas gramaticais que norteia o discurso: a que fala, a que ouve e 

todos os mais seres situados fora do eixo falante ouvinte.   

 

Ainda acerca da categoria pronominal, Borba (2004, p.1132) define pronome como 

“palavra que representa um participante do ato de comunicação, seres ou objetos presentes no 

momento da fala”.  

Então, por um lado, os advérbios são elementos satélites, que acrescentam informação 

adicional à predicação; por outro lado, o pronome é constituinte integrado à rede argumental. 

Desse modo, os elementos satélites situam, localizam, circunstanciam os fatos, 

contextualizam os Estados-de-Coisas. 

A tabela 02 permite verificar a preferência do redator por advérbios interrogativos em 

vez de pronomes interrogativos na composição de uma MCRV: 
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FORMAS ABERTAS PRONOMINAL ADVERBIAL TOTAL 

ATÉ ONDE 02 01 03 

ATÉ QUE PONTO - 01 01 

COMO 06 80 86 

DE ONDE 01 - 01 

EM QUEM 01 - 01 

ONDE 03 01 04 

O QUE 34 - 34 

PARA ONDE 05 - 05 

POR QUE - 53 53 

POR QUEM 01 - 01 

QUANTO 01 - 01 

QUE 03 - 03 

QUEM 12 - 12 

TOTAL 69 136 205 

TABELA 02 Categoria das formas abertas 

  

Em termos sistêmicos, o redator, quando constrói uma MCRV com uma forma aberta, 

tem duas opções: empregar um advérbio interrogativo, que remete a uma informação 

circunstancial, de natureza adicional à predicação, ou um pronome interrogativo, que evoca 

uma informação argumental, de natureza indispensável à predicação. Os dados mostram uma 

preferência do redator por formas abertas adverbiais, que remetem a informações 

circunstanciais, adicionais ao contexto situacional.  

Considera-se, nesse caso, que o redator opta, predominantemente, pelo 

questionamento acerca de informações adverbiais ligadas a uma MCRV. Assim, ele oculta 

informações satélites, secundárias, e explicita as informações argumentais, que remetem a 

entidades envolvidas na predicação. Desse modo, apresenta o Estado-de-Coisas e interfere na 

decisão do leitor entre ler ou não ler aquela reportagem, a partir do interesse em obter 

informações adicionais acerca das entidades e eventos explicitados na manchete.  
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3.2. PARÂMETROS SEMÂNTICOS 

 

Os advérbios interrogativos e os pronomes interrogativos são categorizados por Dik   

(1997a, p. 328)  como “open forms” (formas abertas) porque abrem uma lacuna informacional 

na predicação a partir de intenções pragmáticas. Essa noção funcionalista cabe a esta análise 

já que, quando o redator usa uma forma aberta, adverbial ou pronominal, em uma MCRV, é 

provável que ele pretenda estimular o leitor a adquirir a revista, a ler as matérias contidas no 

interior do periódico, e, com base no que lê, a aderir a posicionamentos editoriais, pois a 

forma aberta produz, um expediente de foco interrogativo, uma possibilidade semântica a ser 

preenchida no interior da matéria de capa.  

Isso significa dizer que a forma aberta é uma estrutura sintática, que, por ser formulada 

em um elemento interrogativo, abre uma lacuna informacional na predicação, entretanto, não 

há garantias de que o redator (ou o próprio leitor) preencha esse espaço significativo no 

interior da revista. Considerando-se que o predicado é a base da representação de Estados-de-

Coisas, é importante saber que EsCo interessa como manchete de capa de uma revista de 

circulação nacional. Por isso, é relevante perguntar quais os tipos de processo expressos pelo 

predicado e os traços semânticos das formas abertas. 

   

3.2.1. Processo expresso pelo predicado 

 

As 205 manchetes selecionadas a partir da ocorrência de uma forma interrogativa 

adverbial ou pronominal em períodos simples foram agrupadas conforme os processos 

determinados pelos predicados em uso nas manchetes em questão. Conforme Halliday e 

Matthiessen (2004, pp. 179-279), os predicados representam processos externos ou internos 

ao homem, dinâmicos ou estáticos, assim, eles podem ser do tipo “material, relacional, 

mental, existencial, comportamental, verbal”. Essa tipologia combinada à tipologia de Estado-

de-Coisas, com base em Dik (1997), por meio da qual também se descrevem predicações a 

partir de fatores semânticos, permite reconhecer o predicado como o constituinte que 

desencadeia, aciona uma predicação. O gráfico 02 mostra os tipos de processos verificados 

nas MCRV a partir de fatores semânticos: 
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       GRÁFICO 02 Tipos de processos expressos pelas orações com formas abertas 

 

As ocorrências de (104) a (109) demonstram os tipos de processos expressos nas 

MCRV analisadas, em ordem decrescente, material (55%), relacional (29%), mental (9%), 

existencial (4%), comportamental (2%) e verbal (1%): 

 

(104) A vingança do coronel. Como           ACM                         infernizou  

 

                                                                     ator                  processo material 

 

a vida de sua ex-namorada e do marido dela  

 

                                meta 

(Revista Veja, 19 fev 2003) 

 

 

 

(105)  Por que       Delfim               é              otimista  

                               

                                    portador   processo relacional  atributo 

 

(Revista Veja, 07 jan 1970) 

 

 

 

 



80 
 

(106) Por que      Lula             assusta              o mercado   

 

                                fenômeno   processo mental     experienciador 

  

(Revista Veja, 22 mai 2002) 

 

 

(107) O álcool corroído.      Por que        há          escassez do combustível    

 

                                                           processo existencial           existente 

 

(Revista Veja, 24 mai 1989) 

 

 

(108)  Por que      eles      nunca      crescem    

 

                                comportante           processo comportamental 

 

(Revista Veja, 4 fev 2009) 

 

 

(109) Gays.Como   eles e elas       contam             aos pais  

                             dizente       processo verbal     receptor 

 

(Revista Veja, 16 fev 2000) 

 

Verifica-se que 55% (113/205) das MCRV analisadas correspondem a processos 

materiais, ou seja, estão ligadas a eventos que pressupõem “fazer” ou “acontecer”. Essa 

predominância sugere uma especificidade do gênero manchete de capa de revista, pois o 

contexto midiático pressupõe a veiculação de fatos que constituíram eventos, que se deram no 

mundo, em que ocorreram mudanças. Isso se deve provavelmente à busca pela factualidade. 

Esses eventos [+dinâmicos] dizem respeito a universos discursivos variados: político, 

religioso, econômico, social.  

Esse valor percentual sugere também que as MCRV são elaboradas de modo a acionar 

frames textual-cognitivos relativos a ações do mundo do fazer, suscitando interesses sociais 

coletivos, como é o caso de (110), a seguir: 
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(110) O Brasil subterrâneo. Como 30 milhões de 

brasileiros produzem 200 bilhões de dólares por 

ano na economia informal (Revista Veja, 06 set 

1995) 

 

 

 

 

 

3.2.2.  Semântica da forma aberta 

 

Em relação aos valores semânticos indicados pela forma aberta, observaram-se 39% 

(80/205) de ocorrências de como e 26% (53/205) de ocorrências de por que, elementos 

satélites, advérbios de modo e causa, respectivamente.  

Nesse contexto, a diferença entre o número de ocorrências de como e de por que 

sugere que o redator considera mais relevante os modos como se deram os EsCo e as suas 

causas motivadoras, em vez de circunstâncias de tempo e lugar, por exemplo. Exemplificam-

se o uso de como e por que por meio das ocorrências (111) e (112): 

 

(111) O exemplo do Ceará. Como o Estado escapou da crise (Revista Veja, 01 dez 

1993)                   

 

(112) O profeta do terror. Por que os países islâmicos não conseguem escapar da 

pobreza  (Revista Veja, 17 out 2001)  

 

Em (111) e (112), as formas abertas como e por que representam lacunas que apontam 

para informações adicionais, de função adjuntiva, não integradas ao predicado, 

gramaticalmente facultativas, mas informacionalmente relevantes, alocadas na “segunda 

camada oracional” (DIK, 1997a, p. 55). Em (111), a forma aberta como remete à maneira em 

que se deu o evento por meio do qual o Estado escapou da crise. A leitura da matéria 

correlacionada permite inferir que o Ceará escapou da crise com o aumento do Produto 

Interno Bruto e da renda per capita acima da média nacional. Estas são informações 

proporcionalmente mais importantes que o próprio vencimento da crise, pois, sendo um 
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evento de tal importância social, o conhecimento do que levou à solução desse problema tem 

força didática, educativa, pode servir de exemplo para outros estados. Essa força é convertida 

em interesse público que, por sua vez, se converte em valor econômico: é produto de venda 

certa. 

Em (112), a forma aberta por que vincula-se à causa que motiva a permanência dos 

países islâmicos na pobreza. A leitura da matéria correspondente permite relacionar a pobreza 

nos países islâmicos a fatores religiosos: “[...] seria o Islã uma barreira intransponível para o 

surgimento de uma sociedade rica, moderna e democrática?[...] não há nenhuma nação com 

maioria muçulmana que se situe entre as mais avançadas do mundo.” (p.70) 

Evidencia-se, por meio de imagens e enunciados, a extrema concentração de renda nos 

países muçulmanos: “[...] a família real saudita concentra 40% da riqueza do país.” (p.70). 

Desse modo, a matéria permite ao leitor inferir que o Islamismo seja a principal causa de 

pobreza em países muçulmanos. Assim, implicitamente, defende-se o não islamismo como 

posicionamento religioso favorável ao desenvolvimento econômico de um país.  

Ainda em relação às ocorrências (111) e (112), o advérbio interrogativo como sugere 

uma instrução para que outros estados também consigam escapar da crise. No caso do 

advérbio interrogativo por que, sugere uma informação que soa como uma advertência aos 

países não islâmicos, incitados a permanecerem contrários ao islamismo, a fim de não se 

submeterem à pobreza. 

 

 

3.3. PARÂMETROS PRAGMÁTICOS 

 

 

Os parâmetros pragmáticos analisados envolvem a tematização, fator correlacionado à 

estruturação sintática predominante nas MCRV analisadas, às funções pragmáticas das formas 

abertas e ao tipo ilocucional predominante. 

 

3.3.1. A tematização 

 

 

O constituinte categorizado pragmaticamente como Tema serve, na visão de Dik 

(1997b, p. 389), para especificar uma entidade em relação à qual a oração seguinte vai 

apresentar informações relevantes. “O Tema orienta o interlocutor a respeito dos tópicos 

discursivos acerca dos quais o conteúdo da oração seguinte é interpretado” (DIK, 1997b, p. 

389).  Além disso, o Tema, isolado por uma pausa entoacional, não se integra sintaticamente à 
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oração, mas mantém com ela uma relação semântica.  Verifica-se a ocorrência da estrutura 

Tema-Oração em 67% (138/205) das MCRV analisadas como se demonstra em (113): 

 

 

 

 

(113) Gasolina: Como economizar (Revista Veja, 

26 nov 1975)  

 

 

 

 

 

  

Constata-se que 60% (124/205) das MCRV analisadas correspondem ao esquema (xi) 

Tema , (............)Oração , em que  (xi) representa o conteúdo temático, que pode ser retomado na 

oração por similaridade ou contiguidade semântica, mecanismos discursivos acerca dos quais 

Zilberberg (2006, p. 178) afirma que: 

 

O desenvolvimento de um discurso pode ocorrer segundo duas linhas 

semânticas diferentes: um tema pode levar a um outro quer por similaridade, 

quer por contiguidade. O mais apropriado seria talvez falar de processo 

metafórico no primeiro caso e de processo metonímico no segundo, de vez 

que eles encontram sua expressão mais condensada na metáfora e na 

metonímia respectivamente. 

 

Assim, pode-se pensar em relação metafórica e em relação metonímica entre Tema e 

Oração, respectivamente, em (114) e (115): 

 

(114) A loiraça de 250 milhões. Como Xuxa se tornou a artista mais rica do Brasil 

(Revista Veja, 27 mar 2002) 

 

(115) Videogame na cabeça. Como os jogos eletrônicos afetam a mente das crianças 

(Revista Veja, 09 dez 1992) 

 

Em (114), observa-se uma relação analógica, icônica entre o Tema A loiraça de 250 

milhões e o Tópico Xuxa. Em (115), percebe-se uma relação associativa entre o todo 

representado pelo Tema Videogame na cabeça e a parte expressa no Tópico os jogos 

eletrônicos.  
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Chama a atenção também o fato de que  7% (14/205) das MCRV correspondem ao 

esquema (xi) Tema , (...(xi)...)Oração  , em que  (xi) representa o conteúdo temático, que pode ser 

retomado na oração por meio de um pronome anafórico. Demonstra-se essa configuração 

estrutural em (116) e (117): 

  

(116) Stress. Como conviver com ele (Revista Veja, 26 fev 1997) 

  

(117) Maluf. O que ele quer fazer na presidência (Revista Veja, 25 jan 1984) 

 

 Observa-se que, em (116), o Tema Stress é retomado anaforicamente por um Tópico 

pronominal que funciona como objeto indireto; em (117), o Tema Maluf é retomado 

anaforicamente por um Tópico pronominal que funciona como sujeito.  

 Essa configuração temática é produtiva, na medida em que o Tema é construído a 

partir de um elemento lexical, com alta carga conceitual e significativa, que tem a capacidade 

de abrir, via informações pragmáticas do leitor, um frame envolvendo o Tema da notícia 

(Stress, Maluf, Xuxa), que pode despertar o interesse pela revista. Outros efeitos da 

tematização é anunciar o ineditismo, a importância, a relevância da notícia veiculada, 

agregando valores à revista como veículo de comunicação. 

 

3.3.2. Funções pragmáticas das formas abertas 

 

 

Observa-se, em MCRV, os fenômenos de topicalidade e focalidade. Dik (1997a, p. 

310) afirma que topicalidade refere-se “às coisas sobre as quais nós falamos” e focalidade 

corresponde à “caracterização das partes mais importantes ou marcantes do que dizemos 

sobre as coisas topicalizadas”.  

Verifica-se que, em 77% (157/205) das MCRV analisadas, as formas abertas, dentre 

elas, como e por que, funcionam como Foco, porque destacam uma informação relevante para 

o leitor do ponto de vista do redator. Essa funcionalidade pode ser comprovada em (118) e 

(119): 

 

(118) Tráfico de bebês. Como agem as quadrilhas internacionais no Brasil (Revista 

Veja, 29 jun 1988) 

 

(119) Aureliano. Por que Figueiredo não o apoia (Revista Veja,08 fev 1984) 
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Verifica-se também que, em 23% (48/205) das MCRV analisadas, as formas abertas, 

dentre elas, quem e o que, acumulam as funções de Tópico e Foco. Elas são tópicas porque 

evocam entidades representadas no início da cadeia sintagmática e são focais porque 

permitem ao redator ressaltar, salientar determinada informação sugerida por essas formas 

abertas pronominais. As ocorrências (120) e (121) comprovam as funções de Tópico e Foco 

em MCRV por meio de pronomes interrogativos: 

 

(120) Eleições. Quem avança na reta final (Revista Veja, 10 nov 1982) 

(121) Carnaval. O que as escolas vão mostrar (Revista Veja, 28 fev 1979) 

 

A presença de formas abertas na função de Tópico e/ou de Foco sugere que, além de 

abrirem frames discursivo-cognitivos, elas colocam em relevo determinado conteúdo da 

revista sem antecipá-lo. Ao ser instigado a ler esse conteúdo, o leitor presume informações, 

cria expectativas que podem ou não ser confirmadas. Essa estratégia argumentativo-

informacional ajuda a construir a carga apelativa da manchete, que se revela como o cartão de 

visita daquela edição da revista. 

 

3.3.3. Força ilocucionária predominante nas MCRV 

 

Constata-se que, em 90% (184/205) das MCRV analisadas, foi usada a ilocução 

declarativa, as chamadas interrogativas indiretas, por meio da qual “o falante instrui o ouvinte 

a adicionar certo conteúdo proposicional à própria informação pragmática” (DIK, 1997 a, 

p.302). Assim, em MCRV, a força ilocucionária predominante foi de asserção, sugerindo uma 

informação adicional, seguinte ao que é introduzido na manchete.  

Essa predominância sugere a ilocução declarativa como peculiar ao gênero MCRV, 

pois, mesmo em contexto de formas abertas, ela está a serviço do acréscimo de informações 

ao leitor, da modificação das informações que ele possui, ou provocar-lhe uma ação, uma 

atitude, no caso, a leitura da revista. Além disso, uma MCRV, mesmo na presença de uma 

estrutura interrogativa, é um gênero formador de opinião pública, disseminador de ideologias. 

A ocorrência (122) demonstra essa funcionalidade: 

 

(122) O Brasil subterrâneo. Como 30 milhões de brasileiros produzem 200 bilhões de 

dólares por ano na economia informal (Revista Veja, 06 set 1995) 
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Em (122), o redator apresenta dados numéricos ligados à economia informal no Brasil. 

Então, já na manchete, fornece informações ao leitor. Nesse caso, o advérbio interrogativo 

Como não pressupõe uma pergunta em sentido ilocucionário; pois, no contexto interativo 

midiático, não se pode pensar que o redator espera do leitor uma resposta para a interrogativa 

indireta acionada nessa MCRV. Por meio da forma aberta Como, o redator dirige o leitor às  

informações adicionais apresentadas no interior da revista.  

Verifica-se que, em 10% (21/205) das MCRV analisadas, foi usada a ilocução 

interrogativa, por meio da qual, prototipicamente, “o falante instrui o ouvinte a lhe fornecer 

uma informação verbal, conforme especificado na proposição” (DIK, 1997 a, p.302). Esse 

conceito de ilocução interrogativa comprova que a voz manifestada nas MCRV interrogativas, 

presumidamente, pertence ao leitor; pois, este, na verdade, ocupa o lugar de perguntante, 

aquele que busca informações. A ocorrência (123) comprova o uso da ilocução interrogativa 

em MCRV: 

 

(123) Ciro ou Serra. Quem vai ser o anti-Lula? (Revista Veja, 17 jul 2002) 

 

Em (123), o ponto de interrogação sugere que não há uma resposta definitiva para a 

pergunta. A resposta é apenas especulatória. Em outras palavras, não se pode preencher a 

predicação aberta pelo pronome Quem porque não é possível garantir Estados-de-Coisas 

futuros. Assim, a ilocução interrogativa em MCRV modaliza os atos discursivos no sentido de 

que a resposta é refutável. 

O uso de formas abertas em MCRV é uma estratégia midiática de persuasão à compra 

da revista. Do ponto de vista discursivo, o redator acumula os papéis de perguntante e 

respondente, que correspondem, respectivamente, ao leitor e ao redator; que, na verdade, 

antecipa uma pergunta que poderia ser feita pelo leitor, com a pretensão de respondê-la na 

matéria correlacionada. Entretanto, não há garantias de que essa resposta satisfará o interesse, 

a curiosidade do leitor, nem que o redator vai preencher a predicação aberta na capa por meio 

de uma forma interrogativa. No entanto, devido à função social do gênero, o redator chama 

para si a responsabilidade de responder aos questionamentos.   

Então, independente do uso ou não uso do ponto de interrogação, as MCRV 

interrogativas são estruturas pragmaticamente funcionais que cumprem, sobretudo, o  

estabelecimento de  uma interação eficiente com o leitor. Para isso, sua elaboração presume 

que tipo de pergunta o leitor gostaria de fazer à equipe editorial e a transforma, materializa 

por meio de uma MCRV.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Nesta dissertação, verificou-se a estrutura e a funcionalidade de Manchetes 

Interrogativas de Capas da Revista Veja na presença de “formas abertas” (DIK, 1997a, p. 

328), dentre elas, como, por que, o que e quem, tradicionalmente categorizadas como 

advérbios interrogativos ou pronomes interrogativos. Do ponto de vista quantitativo, 

investigaram-se 2233 manchetes publicadas de 9 de setembro de 1968 a 7 de setembro de 

2011, dentre as quais selecionaram-se 325 manchetes a partir do uso de formas abertas em 

períodos simples. 

A partir da Gramática Funcional, com destaque para Dik (1997), Halliday e 

Matthiessen (2004) e Neves (1997, 2000, 2002, 2006, 2010), postulou-se que a seleção e a 

ordenação de constituintes vincula-se a intencionalidades pragmáticas dos interlocutores 

envolvidos em atos discursivos. A MCRV, gênero discursivo selecionado para esta pesquisa, 

permite a troca de informações pragmáticas entre redator e leitor haja vista que, na 

composição de uma MCRV, o redator presume informações já conhecidas pelo leitor, na 

intenção de modificá-las, acrescentar-lhe informações novas ou provocar-lhe determinadas 

ações.  

Para isso, o redator presume que informações provocariam o interesse do leitor, 

antecipa possíveis reações deste, escolhe e arranja constituintes na intenção de persuadir à 

leitura. O leitor, por sua vez, interpreta as MCRV a partir de suas próprias informações 

pragmáticas, que lhe permitem corroborar ou refutar fatos sociais, então, representados 

linguisticamente. Assim, o leitor presume quais as intenções discursivas do redator, a que 

linha de pensamento editorial ele se vincula. Essa troca interativa provoca escolhas 

específicas, que vão refletir na configuração dos níveis sintático, semântico e pragmático. 

Em nível sintático, verifica-se, nas MCRV analisadas, a predominância do esquema 

CEO +Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Direto. Entretanto, como esse 

esquema ocorreu em apenas 7% dos dados, não pode ser considerado uma especificidade do 

gênero analisado. Acerca do CEO, trata-se de um constituinte externo à oração, não integrado 

sintaticamente a ela, que pretende apresentar ao leitor o universo discursivo que será abordado 

na MCRV que o segue.A focalização da forma aberta em 100% dos dados, decorrente de 

motivações pragmáticas, sugere uma intenção de ressaltar determinadas informações 

ocultadas em uma MCRV. As formas abertas em MCRV representam lacunas informacionais, 

para as quais não se tem garantia de preenchimento no interior da revista. Elas remetem a 
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informações argumentais ou adicionais que o redator retoma nas matérias intituladas por essas 

MCRV.  

Em nível semântico, observa-se, nas MCRV analisadas, a recorrência de processos 

materiais, ligados a criar, transformar, fazer, agir, acontecer. Entretanto, apesar da natureza 

dinâmica desses processos, verifica-se a predominância do ocultamento agentivo. Assim, 

predominam, nas MCRV  analisadas,  predicações  que acionam os traços [+dinâmico]  e      

[-controle], que pressupõem alterações em Estados-de-Coisas, mas em que não se identificam 

os agentes humanos responsáveis por essas alterações.   

Em nível pragmático, destaca-se, nas MCRV analisadas, a produtividade de eventos 

factuais, que evocam fatos que efetivamente ocorreram no mundo, como é prototípico no 

discurso jornalístico. Assim, apesar do uso de formas abertas, categorizadas como 

interrogativas, predomina, nos dados de pesquisa, a força ilocucionária assertiva, por meio da 

qual o redator pretende informar acerca de um Estado-de-Coisas público, que se efetivou no 

mundo. Essa força ilocucionária decorre, dentre outros fatores, da ilocução declarativa, 

predominante nos dados de pesquisa.  

Constata-se ainda, em nível pragmático, nas MCRV analisadas, o uso de tematização, 

focalização e topicalização, estratégias interpessoais ligadas à eficiência do fluxo 

informacional. Em relação à tematização, a função Tema corresponde ao universo discursivo 

antecipado para o leitor, no início do ato discursivo. Acerca de topicalização e focalização, as 

formas abertas, dentre as quais, como e por que, destacam, enfatizam constituintes não 

argumentais, sugerem informações adicionais, referenciadas no interior da revista, por isso 

funcionam apenas como Foco; as formas abertas, tais como, quem e o que, destacam, 

enfatizam constituintes argumentais, entidades que remetem a sujeito e objeto, assim 

funcionam como Foco e Tópico. 

Desse modo, corrobora-se uma premissa fundamental pertinente aos estudos 

funcionalistas: a organização estrutural de um enunciado não decorre de fatores meramente 

sintáticos. Ela advém, sobretudo, de fatores semânticos e pragmáticos. Projetam-se pesquisas 

futuras relacionadas à multifuncionalidade em formas pronominais e adverbiais, nem sempre 

interrogativas, dentre elas, como e onde, que, de acordo com estudos de Sousa (2011), com 

base em Hengeveld e Mackenzie (2008), também podem funcionar como formas relativas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – DADOS DE PESQUISA: MANCHETES DE CAPA DA REVISTA VEJA  

 

PROCESSOS MATERIAIS (LIGADOS A FAZER E ACONTECER)   

(001) Como “Pantanal” está abalando a vida da televisão (Revista Veja, 09 mai 1990) 

 

(002) Chavéz. Como o desvario ideológico chavista abala a vida dos venezuelanos (Revista 

Veja, 7 nov 2007) 

 

(003) Denúncias contra Henrique Meireles. Por que o governo do PT não abandona o 

presidente do BC aos tubarões (Revista Veja, 11 ago 2004) 

 

(004) A chave do emprego. Como a educação abre novas oportunidades (Revista Veja, 23 set 

1998) 

 

(005) Petróleo. O que pode acontecer (Revista Veja, 05 dez 1973) 

 

(006) Recessão. O que acontece com o seu emprego (Revista Veja, 18 mar 1992) 

 

(007) O que está acontecendo na Bolsa (Revista Veja, 09 abr 1986) 

 

(008) Assédio sexual. O que acontece nas empresas (Revista Veja,15 fev 1995) 

 

(009) A doença do vice de Sarney. O que aconteceu com Ulisses (Revista Veja, 04 jun 1986) 

 

(010) Videogame na cabeça. Como os jogos eletrônicos afetam a mente das crianças (Revista 

Veja, 09 dez 1992) 

 

(011) Tráfico de bebês. Como agem as quadrilhas internacionais no Brasil (Revista Veja, 29 

jun 1988) 

 

(012) O que aguarda o novo Congresso (Revista Veja, 05 fev 1975) 

 

(013) Em busca do desejo. Como a medicina e a terapia podem ajudar (Revista Veja, 28 ago 

2002) 

 

(014) O gás da morte. Como o progresso industrial ameaça a vida (Revista Veja, 12 dez 1984) 

 

(015) Aureliano. Por que Figueiredo não o apoia (Revista Veja,08 fev 1984) 

 

(016) Eleições. Quem avança na reta final (Revista Veja, 10 nov 1982) 

 

(017) Mais forte que a crise. Como o Brasil se blindou contra o populismo e as aventuras na 

economia (Revista Veja, 14 set 2005) 

 

(018) Revolução na Economia. Como calcular salários, aluguéis e prestações (Revista Veja, 

05 mar 1986) 

(019) O arrocho dos salários. Como calcular a pancada do pacote (Revista Veja, 24 jun 1987) 
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(020) Quem chega antes? (Revista Veja, 22 jan 1969) 

 

(021) Afinal, o que se pode comer? (Revista Veja, 12 jul 1978) 

 

(022) Filhos e carreira. Como mulheres bem-sucedidas conciliam a vida doméstica com o 

trabalho (Revista Veja, 12 fev 2003) 

 

(023) Stress. Como conviver com ele (Revista Veja, 26 fev 1997) 

 

(024) Por que a intervenção do governo dos EUA e a quase estatização da economia não vão 

criar um camarada Obama (Revista Veja, 18 mar 2009) 

 

(025) Paz no coração. Como os remédios e as pequenas intervenções estão curando pacientes 

sem a necessidade de cirurgia (Revista Veja, 29 ago 2007) 

 

(026) Diretas 88. Como o Planalto se defende (Revista Veja, 13 jan 1988)  

 

 (027) Como se defender da inflação (Revista Veja, 06 dez 1978)  

 

(028) Por que demora o novo Presidente? (Revista Veja, 24 set 1969) 

 

(029) Como desligar o vício (Revista Veja, 23 mai 2007) 

 

(030) Como a realidade detonou as grandes previsões sobre o ano 2000 (Revista Veja, 20 out 

1999) 

 

(031) Inflação. Por que os preços disparam (Revista Veja, 06 abr 1983) 

 

(032) Gasolina: Como economizar (Revista Veja, 26 nov 1975) 

(033) Como enfrentar a inflação (Revista Veja, 22 mai 1974) 

 

(034) A força da UDR. Como os fazendeiros enfrentam a reforma agrária do governo (Revista 

Veja, 18 jun 1986) 

 

(035) O drama da moradia. Por que os aluguéis enlouqueceram (Revista Veja, 10 jun 1987) 

 

(036) O exemplo do Ceará. Como o Estado escapou da crise (Revista Veja, 01 dez 1993) 

 

(037) O profeta do terror. Por que os países islâmicos não conseguem escapar da pobreza 

(Revista Veja, 17 out 2001) 

 

(038) Profissões. Como escolher a sua (Revista Veja, 20 ago 1997) 

 

(039) Prontos para o verão. Como as novas técnicas de ginástica estão esculpindo os 

músculos nas academias (Revista Veja, 08 jan 1997) 

 

(040) Tiro ao bicho. Como o procurador Biscaia estourou a máquina de corrupção de Castor 

de Andrade (Revista Veja, 13 abr 1994) 
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(041) Morte digna. Por que se evita cada vez mais o prolongamento artificial da vida dos 

doentes terminais (Revista Veja, 10 ago 1994) 

 

(042) A guerra da energia. Como evitar o desastre (Revista Veja, 11 jul 1979) 

 

(043) Planejamento familiar. Como evitar a explosão (Revista Veja, 21 jan 1981) 

 

(044) Uma guerra de 150 anos. Por que Charles Darwin não conseguiu expulsar Adão e Eva 

dos livros escolares (Revista Veja, 11 fev 2009) 

 

(045) O preço das estatais. Como se fabrica a inflação (Revista Veja, 14 jul 1982) 

 

(046) O papa voto. Como Maluf fez Pitta (Revista Veja, 09 out 1996) 

 

(047) Escolhido Figueiredo. O que fazer agora? (Revista Veja, 18 jan 1978) 

 

(048) Maluf. O que ele quer fazer na presidência (Revista Veja, 25 jan 1984) 

 

(049) Sete de setembro. Como se faz uma nação (Revista Veja, 06 set 1972) 

 

(050) Roque Santeiro. Como é feita a novela de maior audiência da história (Revista Veja, 02 

out 1985) 

 

(051) Como o Brasil fez as pazes com Fidel (Revista Veja, 02 jul 1986) 

 

(052) Como a greve geral fracassou (Revista Veja, 17 dez 1986) 

 

(053) Evasão de dólares. Por que tanto dinheiro está fugindo para o exterior (Revista Veja, 31 

mai 1989) 

 

(054) A virada pró-Tancredo. Por que se foge do PDS (Revista Veja, 08 ago 1984) 

(055) O fracasso nuclear de Angra. Por que esta usina não funciona (Revista Veja, 05 nov 

1986) 

 

(056) O golpe do disque-sequestro. O que funciona contra a extorsão pelo telefone (Revista 

Veja, 21 fev 2007) 

 

(057) Que ganhamos com a lua? (Revista Veja, 30  jul 1969) 

 

(058) Inflação. Quem ganha com o monstro (Revista Veja, 09 mai 1993) 

 

(059) Transplantes. Como você ganha com eles (Revista Veja, 8 abr 2009) 

 

(060) A história secreta da sucessão. Como se impediu o golpe militar (Revista Veja, 16 jan 

1985) 

 

(061) Brizola. Por que ele pode incendiar a sucessão (Revista Veja, 28 jun 1989) 
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(062) A vingança do coronel. Como ACM infernizou a vida de sua ex-namorada e do marido 

dela (Revista Veja, 19 fev 2003) 

 

(063) Por que Golbery foi embora (Revista Veja, 12 ago 1981) 

 

(064) Por que tantos brasileiros estão indo embora (Revista Veja, 16 mar 1988) 

 

(065) Fuga de cérebros. Por que os professores das universidades públicas estão indo para as 

faculdades particulares (Revista Veja, 10 dez 1997) 

 

(066) Empregos públicos. Como se loteia o governo (Revista Veja, 17 jul 1985) 

 

(067) Empreiteiras. Como elas mandam no Estado (Revista Veja, 03 nov 1993) 

 

(068) A força da burocracia. Quem manda no Brasil (Revista Veja, 13 mar 1985) 

 

(069) O que matou Sena  (Revista Veja, 03  mai 1995) 

 

(070) Investigação especial. Por que os bandidos matam (Revista Veja, 17 nov 2010) 

 

(071) Como medir a pobreza urbana? (Revista Veja, 06 ago 1975) 

 

(072) Consumidor. O que melhora na vida do brasileiro (Revista Veja, 20 mar 1991) 

 

(073) Plano Collor. Como o pacote está mexendo com a cabeça dos brasileiros (Revista Veja, 

18 abr 1990) 

 

(074) Como Saddam foi moído (Revista Veja, 06 mar 1991) 

 

(075) Carnaval. O que as escolas vão mostrar (Revista Veja, 28 fev 1979) 

 

(076) O que está mudando no imposto de renda (Revista Veja, 24 jul 1974) 

 

(077) O poder da oposição. O que vai mudar no Brasil (Revista Veja, 24 nov 1982) 

 

(078) Soja. Como uma planta mudou a agricultura do Brasil (Revista Veja, 04 mai 1988) 

 

(079) O que muda com essa turma (Revista Veja, 15 abr 1992) 

 

(080) As profissões em alta. O que está mudando nas carreiras tradicionais (Revista Veja,15 

set 1993) 

 

(081) A força do petróleo. O que muda com o fim do monopólio  (Revista Veja, 14 jun 1995) 

 

(082) Tancredo. O que ele quer mudar (Revista Veja, 19 set 1984) 

 

(083) A construção da beleza. Como as novas técnicas de malhação, plástica e outros truques 

estéticos estão ajudando a mudar o corpo das pessoas (Revista Veja, 23 ago 1995) 
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(084) Revelações das caixas-pretas. Por que o avião não parou a tempo (Revista Veja, 1 ago 

2007) 

 

(085) Os segredos do sono. Como o cérebro em repouso prepara o corpo e a mente para o dia 

seguinte (Revista Veja, 21 nov 2007) 

 

(086) O medo do contágio. Como se prevenir nas transfusões de sangue (Revista Veja, 07 out 

1987) 

 

(087) O Brasil subterrâneo. Como 30 milhões de brasileiros produzem 200 bilhões de dólares 

por ano na economia informal (Revista Veja, 06 set 1995) 

 

(088) O lado escuro da força. Como a promiscuidade do sindicalismo com o poder produziu 

um esquema de corrupção, desvio de dinheiro público, tráfico de influência e enriquecimento 

ilícito (Revista Veja, 21 mai 2008) 

 

(089) Perigo na tela. Como proteger seu filho dos riscos da internet (Revista Veja, 18 jul 

2007) 

 

(090) O drama da economia congelada. Como proteger seu dinheiro após o último pacote. 

(Revista Veja, 06 ago 1986) 

 

(091) O suicídio das elites. Como o Brasil queima seu futuro em universidades perdulárias e 

ruins (Revista Veja, 08 mai 1991) 

 

(092) De cara com o assassino. Como os brasileiros reagem aos assaltos (Revista Veja, 24 

mai 1995) 

 

(093) A ressurreição da fé. Como os católicos carismáticos reagem ao avanço dos evangélicos 

(Revista Veja, 08 abr 1998) 

 

(094) A candidata e o câncer. Como ela reagiu à primeira quimioterapia (Revista Veja, 6 mai 

2009) 

 

(095) O mar do Brasil. Como os cientistas estão recuperando praias (Revista Veja, 04 jan 

1989) 

 

(096) Dor. Como a medicina reforça seus escudos (Revista Veja, 20 out 1982) 

 

(097) Metabolismo. Como regular a máquina humana (Revista Veja, 11 jul 2007) 

 

(098) Por que ele tem de sair (Revista Veja, 27 jun 2007) 

 

(099) Como salvar o planeta (Revista Veja, 22 dez 2004) 

 

(100) Que será da Argentina? (Revista Veja, 10 jul 1974) 

 

(101) Um tiro na corrupção. Como o dinheiro público some no IBC, IAA e outras siglas 

(Revista Veja, 07 ago 1985) 
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(102) A vida sem cruzeiros. Como empresas, assalariados e profissionais liberais tentam 

sobreviver ao grande sufoco (Revista Veja, 04 abr 1990) 

   

(103) Que sobrou para os políticos? (Revista Veja, 24 set 1969) 

 

(104) Os crimes da ENCOL. Como a construtora tomou a poupança de 42000 famílias 

(Revista Veja, 27 ago 1997) 

 

(105) A ciência da mulher. Como as descobertas da medicina e da estética tornaram a 

maturidade uma fase exuberante na vida das mulheres (Revista Veja, 08 mar 2000) 

 

(106) Emoções e saúde. Como a nova medicina psicossomática trata ansiedade, asma, 

gastrite, fibromialgia, alergias, úlceras e outras doenças do corpo e da alma (Revista Veja, 5 

dez 2007) 

 

(107) A solidão de Funaro. Por que a inflação vence o cruzado (Revista Veja, 14 jan 1987) 

 

(108) Por que Reagan venceu (Revista Veja, 12 nov 1980) 

 

(109) Por que o governo deve vender as estatais (Revista Veja, 27 jan 1993) 

 

(110) Como viajar ao exterior? (Revista Veja, 16 jun 1976) 

 

(111) De onde viemos (Revista Veja, 20 dez 2000) 

 

(112) O golpe nos gordos. O que vem aí contra a gordura  (Revista Veja, 24 set 1997) 

 

(113) Em quem os jovens votaram (Revista Veja, 18 nov 1970) 

 

PROCESSOS RELACIONAIS (LIGADOS A ATRIBUIR E IDENTIFICAR)  

 

(114) Espanha. Como chegar à democracia (Revista Veja, 01 jun 1977) 

 

(115) Os negócios por trás da guerra. Quanto custa isto? (Revista Veja, 11 jun 1969) 

 

(116) Por que os alimentos custam tão caro (Revista Veja, 29 jul 1981) 

 

(117) Por que o Brasil deve 10 bilhões de dólares (Revista Veja, 06 jun 1973) 

 

(118) A crise. Por que ficamos devendo tanto (Revista Veja, 09 fev 1983) 

 

(119) O que as urnas disseram (Revista Veja, 22 nov 1978) 

 

(120) Câncer. Onde estão as causas (Revista Veja, 11 fev 1976) 

 

(121) Universidade. Onde estão as soluções (Revista Veja, 29 abr 1987) 

 

(122) Amazônia: Onde está a verdade (Revista Veja, 05 jul 1989) 

 

(123) Por que a Bolsa está quente (Revista Veja, 09 jan 1985) 



98 
 

(124) Trimestralidade, aumento de impostos, déficit público, inflação. Por que o governo está 

sem rumo (Revista Veja, 09 out 1985) 

 

(125) Por que os argentinos estão irados com o Brasil (Revista Veja, 29 mar 2000) 

 

(126) Como fica esta guerra (Revista Veja, 08 jul 1970)  

 

(127) A praga da impunidade. Por que eles não ficam presos (Revista Veja, 15 ago 2007) 

 

(128) O preço da grande seca. Por que o clima está ficando pior (Revista Veja, 22 jan 1986) 

 

(129) Um caso de amor com o nosso dinheiro. Como os corruptos ficam milionários na 

política (Revista Veja, 25 fev 2009) 

 

(130) O desafiante. Como funcionaria a economia com Alckmin eleito (Revista Veja, 11 out 

2006) 

 

(131) Para onde vai a Igreja? (Revista Veja, 18 set 1968) 

 

(132) Para onde vai o Chile (Revista Veja, 16 set 1970) 

 

(133) Para onde vão as relações Brasil-Argentina (Revista Veja, 11 abr 1973) 

 

(134) Para onde vai a política? (Revista Veja, 14 abr 1976) 

 

(135) Para onde vai o real (Revista Veja, 28 jun 1995) 

 

(136) Mundo cão na TV. Até onde vai a apelação? (Revista Veja, 18 set 1996) 

 

(137) Até onde pode ir a CPI (Revista Veja, 15 dez 1993) 

 

(138) Um santo 100% nacional. Por que o catolicismo precisa de santos (Revista Veja, 28 fev 

2007) 

 

(139) Quem pode ser Presidente (Revista Veja, 17 set 1969) 

 

(140) Quem é Garrastazu Médici (Revista Veja, 01 out 1969) 

 

(141) Quem é o General Figueiredo (Revista Veja, 20 jul 1977) 

 

(142) Quem será governador? (Revista Veja, 31 ago 1977) 

 

(143) Jesus. Quem era ele (Revista Veja, 23 dez 1992) 

 

(144) O massacre da motosserra. Quem são os dez maiores desmatadores da Amazônia 

(Revista Veja, 07 abr 1999) 

 

(145) Narcobrasil. Quem são os chefões brasileiros do tráfico (Revista Veja, 08 dez 1999) 

 

(146) Ciro ou Serra. Quem vai ser o anti-Lula? (Revista Veja, 17 jul 2002) 
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(147) Por que Belíssima é um sucesso (Revista Veja, 18 jan 2006) 

 

(148) Por que Delfim é otimista (Revista Veja, 07 jan 1970) 

 

(149) A escola, como vai ser (Revista Veja, 30 jun 1971) 

 

(150) Distribuição de renda. Por que não é mais justa (Revista Veja, 07 jun 1972) 

 

(151) Brasil X Suécia. Como foi a nossa estréia [sic] (Revista Veja, 07 jun 1978) 

 

(152) Os supercolégios. Onde o Ensino Médio é melhor (Revista Veja, 10 ago 1983) 

 

(153) O soco das urnas. Por que o PT é o maior vitorioso (Revista Veja, 23 nov 1988) 

 

(154) Até que ponto os aviões são seguros (Revista Veja, 29 mar 1989) 

 

(155) O lixo da reserva de mercado. Por que os computadores brasileiros são tão ruins 

(Revista Veja, 19 jun 1991) 

 

(156) O show. Como será o maior julgamento das últimas décadas (Revista Veja, 28 ago 

1996) 

 

(157) Por que o bom ensino é tão caro (Revista Veja, 13 ago 1997) 

 

(158) Revolução digital. Como será seu próximo celular, computador, televisor, palmtop, 

câmera digital e MP3 em um mundo sem fio (Revista Veja, 6 out 2004) 

 

(159) Vida após a morte. Por que é tão forte a crença na reencarnação e na comunicação com 

os mortos (Revista Veja, 11 mai 2005) 

 

(160) Amazônia. Por que a exploração econômica não precisa ser criminosa (Revista Veja, 26 

mar 2008) 

 

(161) Por que o Brasil não é 1º mundo (Revista Veja, 28 jan 2004) 

 

(162) Por que o caso Moreno não chegou a ser crise (Revista Veja, 09 jul 1975) 

 

(163) Portugal. O que significam estas eleições? (Revista Veja, 30 abr 1975) 

 

(164) O Papa. Por que o Brasil não tem santos (Revista Veja, 01 out 1997) 

 

(165) O homem forte. Como o presidente do Banco Central se tornou a principal estrela da 

equipe econômica do governo (Revista Veja, 05 set 1990) 

 

(166) A loiraça de 250 milhões. Como Xuxa se tornou a artista mais rica do Brasil (Revista 

Veja, 27 mar 2002) 

 

(167) Culpa. Por que esse sentimento se tornou um dos tormentos da vida moderna (Revista 

Veja, 31 jul 2002) 
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(168) Mais laranjas de Renan. Como o senador se tornou o dono oculto de duas rádios em 

Alagoas (Revista Veja, 8 ago 2007) 

 

(169) O que vale o salário? (Revista Veja, 04 mai 1977) 

 

(170) O Presidente. Como o intelectual virou chefe de estado (Revista Veja, 12 out 1994) 

 

(171) Como viver em São Paulo? (Revista Veja, 04 fev 1976) 

 

(172) Sangue em Beirute. Como se vive na cidade devastada pela guerra (Revista Veja, 04 out 

1989) 

 

PROCESSOS MENTAIS (LIGADOS A PERCEBER, PENSAR, QUERER, GOSTAR)  

(173) Pesquisas eleitorais. Até onde se pode acreditar nelas (Revista Veja, 13 ago 1986) 

 

(174) O fim do mundo.  Por que o apocalipse assombra as pessoas em pleno século XXI 

(Revista Veja, 4 nov 2009) 

 

(175) Por que Lula assusta o mercado (Revista Veja, 22 mai 2002) 

 

(176) Por quem chora Ana Maria Palmeira? (Revista Veja, 25 set 1968) 

 

(177) Como Collor decide (Revista Veja, 25 abr 1990) 

 

(178) Por que o Brasil desconfia dos políticos (Revista Veja, 30 set 1998) 

 

(179) A mensagem da trégua. Como Figueiredo quer enfrentar a crise (Revista Veja, 09 mar 

1983) 

  

(180) O duelo das oito. Por que 45 milhões de brasileiros se entregam todos os dias à 

interminável luta do bem contra o mal (Revista Veja, 9 fev 2005) 

 

(181) Alcoolismo. Como a medicina identifica o “bebedor de risco” (Revista Veja, 9 set 

2009) 

 

(182) 200 milhas. Por que os EUA não gostam (Revista Veja, 09 jun 1971) 

 

(183) A cultura inflacionária. Por que o Brasil gosta tanto da inflação (Revista Veja, 11 jul 

1990) 

 

(184) Infarto. Como identificar a dor do ataque (Revista Veja, 27 set 1995) 

 

(185) Moratória. O que pensam os credores (Revista Veja, 01 jun 1983) 

 

(186) Políticos. O que os brasileiros pensam deles (Revista Veja, 31 jan 2007) 
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(187) Radiografia dos militares. O que eles pensam sobre o sucateamento do arsenal, o 

populismo na América Latina, o armamentismo de Hugo Chávez, o combate ao crime nas 

ruas (Revista Veja, 28 nov 2007) 

 

(188) O que pensa Albuquerque (Revista Veja, 01 out 1969) 

 

(189) Corrida para o ano 2000. Como a IBM planeja o futuro (Revista Veja, 13 abr 1988) 

(190) A mente e o espírito. Como o cérebro processa as emoções, o prazer estético e a 

linguagem (Revista Veja, 26 set 2007) 

 

(191) Anistia. Como rever as punições? (Revista Veja, 01 mar 1978) 

 

PROCESSOS EXISTENCIAIS (LIGADOS A EXISTIR)  

(192) O que há com os cientistas (Revista Veja, 29 jun 1977) 

 

(193) O que há com os nossos médicos (Revista Veja, 19 jul 1978) 

 

(194) Por que há novidades na TV (Revista Veja, 21 set 1983) 

 

(195) A aposta da direita contra o PMDB. O que há por trás de Jânio (Revista Veja, 06 nov 

1985) 

 

(196) O Brasil sem inflação. O que há por trás da guerra de preços (Revista Veja, 02 abr 

1986) 

 

(197) O álcool corroído. Por que há escassez do combustível (Revista Veja, 24 mai 1989) 

 

(198) O que há na cabeça de Itamar  (Revista Veja, 10 mar 1993) 

 

(199) Tucanos na mira. O que há por trás disso  (Revista Veja, 18 nov 1998) 

 

PROCESSOS COMPORTAMENTAIS (LIGADOS A COMPORTAR-SE) 

 

(200) Por que eles nunca crescem (Revista Veja, 4 fev 2009) 

 

(201) Aborto, reformas da Constituição, sucessão de Figueiredo, impostos. Como pensa o 

Congresso de 1983 (Revista Veja, 05 jan 1983) 

 

(202) A infância de um vencedor. Como viveu até a adolescência o próximo presidente do 

Brasil (Revista Veja, 17 ago 1994) 

 

PROCESSOS VERBAIS (LIGADOS A DIZER)  

(203) Gays. Como eles e elas contam aos pais (Revista Veja, 16 fev 2000) 

 

(204) O que Rockefeller vai dizer de nós? (Revista Veja, 18 jun 1969) 

 

(205) Tancredo. Por que os médicos mentiram (Revista Veja, 24 abr 1985) 
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ANEXO B – FUNÇÕES MORFOSSINTÁTICAS DAS FORMAS ABERTAS 

 

OCORRÊNCIAS PRONOME ADVÉRBIO 

01  Como  

02  Como  

03  Por que  

04  Como  

05 O que (Sujeito)  

06 O que (Sujeito)  

07 O que (Sujeito)  

08 O que (Sujeito)  

09 O que (Sujeito)  

10  Como  

11  Como  

12 O que (Sujeito)  

13  Como 

14  Como  

15  Por que 

16 Quem (Sujeito)  

17  Como  

18  Como  

19  Como  

20 Quem (Sujeito)  

21 O que (Sujeito)  

22  Como  

23  Como  

24  Por que  

25  Como  

26  Como  

27  Como  

28  Por que  

29  Como  

30  Como  
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31  Por que  

32  Como 

33  Como  

34  Como 

35  Por que 

35  Como  

37  Por que 

38  Como  

39  Como  

40  Como  

41  Por que  

42  Como  

43  Como  

44  Por que  

45  Como  

46  Como  

47 O que (Objeto Direto)  

48 O que (Objeto Direto)  

49  Como  

50  Como 

51  Como 

52  Como  

53  Por que  

54  Por que   

55  Por que  

56 O que (Sujeito)  

57 Que (Objeto Direto)  

58 Quem (Sujeito)  

59  Como 

60  Como  

61  Por que  

62  Como 

63  Por que  
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64  Por que  

65  Por que  

66  Como  

67  Como  

68 Quem (Sujeito)  

69 O que (Sujeito)  

70  Por que 

71  Como  

72 O que (Sujeito)  

73  Como  

74  Como  

75 O que (Objeto Direto)  

76 O que (Sujeito)  

77 O que (Sujeito)  

78  Como 

79 O que (Sujeito)  

80 O que (Sujeito)  

81 O que (Sujeito)  

82 O que (Objeto Direto)  

83  Como 

84  Por que  

85  Como  

86  Como  

87  Como 

88  Como  

89  Como 

90  Como  

91  Como  

92  Como  

93  Como  

94  Como  

95  Como  

96  Como  
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97  Como  

98  Por que 

99  Como 

100 Que (Sujeito)  

101  Como  

102 Que (Sujeito)  

103  Como  

104  Como  

105  Como  

106  Como  

107  Por que  

108  Por que  

109  Por que  

110  Como  

111 De onde (Objeto Indireto)  

112 O que (Sujeito)  

113 Em quem (Objeto Indireto)  

114  Como  

115 Quanto (Predicativo do Sujeito)  

116  Por que  

117  Por que  

118  Por que  

119 O que (Objeto Direto)  

120 Onde (Objeto Indireto)  

121 Onde (Predicativo do Sujeito)  

122 Onde (Predicativo do Sujeito)  

123  Por que  

124  Por que  

125  Por que 

126 Como (Predicativo do Sujeito)  

127  Por que  

128  Por que  

129  Como  
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130 Como (Predicativo do Sujeito)  

131 Para onde (Predicativo do Sujeito)  

132 Para onde (Predicativo do Sujeito)  

133 Para onde (Predicativo do Sujeito)  

134 Para onde (Predicativo do Sujeito)  

135 Para onde (Predicativo do Sujeito)  

136 Até onde (Predicativo do Sujeito)  

137 Até onde (Predicativo do Sujeito)  

138  Por que  

139 Quem (Sujeito)  

140 Quem (Predicativo do Sujeito)  

141 Quem (Predicativo do Sujeito)  

142 Quem (Sujeito)  

143 Quem (Predicativo do Sujeito)  

144 Quem (Sujeito)  

145 Quem (Sujeito)  

146 Quem (Sujeito)  

147  Por que 

148  Por que  

149 Como (Predicativo do sujeito)  

150  Por que 

151 Como (Predicativo do Sujeito)  

152  Onde 

153  Por que 

154  Até que ponto  

155  Por que  

156 Como (Predicativo do Sujeito)  

157  Por que  

158 Como (Predicativo do Sujeito)  

159  Por que  

160  Por que  

161  Por que  

162  Por que  
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163 O que (Predicativo do Sujeito)  

164  Por que  

165  Como 

166  Como  

167  Por que  

168  Como  

169 O que (Predicativo do Sujeito)  

170  Como  

171  Como  

172  Como 

173  Até onde  

174  Por que  

175  Por que  

176 Por quem (Objeto Indireto)  

177  Como  

178  Por que  

179  Como  

180  Por que  

181  Como 

182  Por que  

183  Por que  

184  Como  

185 O que (Objeto Direto)  

186 O que (Objeto Direto)  

187 O que (Objeto Direto)  

188 O que (Objeto Direto)  

189  Como  

190  Como  

191  Como  

192 O que (Sujeito)  

193 O que (Sujeito)  

194  Por que  

195 O que (Sujeito)  
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196 O que (Sujeito)  

197  Por que  

198 O que (Sujeito)  

199 O que (Sujeito)  

200  Por que  

201  Como 

202  Como 

203  Como  

204 O que (Objeto Direto)  

205  Por que  

TOTAL 70 136 
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ANEXO C – ORDENAÇÃO DE CONSTITUINTES NAS MCRV  

MCRV ORDENAÇÃO DE CONSTITUINTES  

01 Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Direto 

02 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Direto 

03 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Adjunto Adverbial+ Verbo + Objeto Direto + Objeto Indireto 

04 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Direto 

05 CEO + Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo 

06 CEO + Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Objeto Indireto 

07 Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Objeto Indireto 

08 CEO + Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Objeto Indireto 

09 CEO + Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Objeto Indireto 

10 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Direto  

11 CEO + Forma Aberta (Adjunto Adverbial) + Verbo + Sujeito + Adjunto Adverbial 

12 Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Objeto Direto 

13 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo  

14 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Direto 

15 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Adjunto Adverbial + Objeto Direto + Verbo 

16 CEO + Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Adjunto Adverbial 

17 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Indireto 

18 CEO + Forma Aberta Adverbial + Verbo + Objeto Direto 

19 CEO + Forma Aberta Adverbial + Verbo + Objeto Direto 

20 Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Adjunto Adverbial 

21 Adjunto Adverbial + Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo  

22 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Direto + Objeto Indireto 

23 CEO + Forma Aberta Adverbial + Verbo + Objeto Indireto  

24 Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Adjunto Adverbial + Verbo + Objeto Direto 

25 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Direto + Adjunto Adverbial 

26 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo 

27 Forma Aberta Adverbial + Verbo + Objeto Indireto 

28 Forma Aberta Adverbial + Verbo + Sujeito 

29 Forma Aberta Adverbial + Verbo + Objeto Direto 

30 Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Direto + Adjunto Adverbial 
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31 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo 

32 CEO + Forma Aberta Adverbial + Verbo 

33 Forma Aberta Adverbial + Verbo + Objeto Direto 

34 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Direto 

35 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo 

35 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Indireto 

37 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Adjunto Adverbial + Verbo + Objeto Indireto 

38 CEO + Forma Aberta Adverbial + Verbo + Objeto Direto  

39 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Direto + Adjunto Adverbial 

40 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Direto  

41 CEO + Forma Aberta Adverbial +  Verbo + Adjunto Adverbial + Sujeito  

42 CEO + Forma Aberta Adverbial + Verbo + Objeto Direto 

43 CEO + Forma Aberta Adverbial + Verbo + Objeto Direto 

44 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Adjunto Adverbial + Verbo + Objeto Direto + Objeto Indireto 

45 CEO + Forma Aberta Adverbial + Verbo + Sujeito 

46 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Direto 

47 CEO + Forma Aberta Pronominal (Objeto Direto) + Verbo + Adjunto Adverbial 

48 CEO + Forma Aberta Pronominal (Objeto Direto) + Sujeito + Verbo + Adjunto Adverbial 

49 CEO + Forma Aberta Adverbial + Verbo + Sujeito 

50 CEO + Forma Aberta Adverbial + Verbo + Sujeito 

51 Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Direto + Objeto Indireto 

52 Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo  

53 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Indireto 

54 CEO + Forma Aberta Adverbial + Verbo + Objeto Indireto 

55 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Adjunto Adverbial + Verbo  

56 CEO + Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Objeto Indireto 

57 Forma Aberta Pronominal (Objeto Direto) + Verbo + Objeto Indireto 

58 CEO + Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Objeto Indireto 

59 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito +  Verbo + Objeto Indireto 

60 CEO + Forma Aberta Adverbial + Verbo + Sujeito 

61 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Direto 

62 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Direto 

63 Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Adjunto Adverbial 
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64 Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Adjunto Adverbial 

65 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Indireto 

66 CEO + Forma Aberta Adverbial + Verbo + Sujeito 

67 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Indireto 

68 CEO + Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Adjunto Adverbial 

69 Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Objeto Direto 

70 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo  

71 Forma Aberta Adverbial + Verbo + Objeto Direto  

72 CEO + Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Objeto Indireto 

73 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Indireto  

74 Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo  

75 CEO + Forma Aberta Pronominal (Objeto Direto) + Sujeito + Verbo  

76 Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Objeto Indireto 

77 CEO + Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Objeto Indireto 

78 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Direto 

79 Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Objeto Indireto 

80 CEO + Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Adjunto Adverbial 

81 CEO + Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Adjunto Adverbial 

82 CEO + Forma Aberta Pronominal (Objeto Direto) + Sujeito + Verbo  

83 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Direto 

84 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Adjunto Adverbial + Verbo  + Adjunto Adverbial 

85 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Direto + Adjunto Adverbial 

86 CEO + Forma Aberta Adverbial + Verbo + Objeto Indireto 

87 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo  + Objeto Direto + Adjunto Adverbial + Adjunto Adverbial 

88 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo  + Objeto Direto  

89 CEO + Forma Aberta Adverbial + Verbo  + Objeto Direto + Objeto Indireto 

90 CEO + Forma Aberta Adverbial + Verbo  + Objeto Direto + Adjunto Adverbial 

91 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo  + Objeto Direto + Adjunto Adverbial 

92 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Indireto  

93 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Indireto  

94 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Indireto  

95 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo  + Objeto Direto  

96 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo  + Objeto Direto  
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97 CEO + Forma Aberta Adverbial + Verbo  + Objeto Direto  

98 Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo   

99  Forma Aberta Adverbial + Verbo  + Objeto Direto  

100 Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Objeto Indireto 

101  CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo  + Objeto Indireto  

102 Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Objeto Indireto 

103  CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo  + Adjunto Adverbial  

104 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo  + Objeto Direto 

105 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo  + Objeto Direto + Predicativo do Objeto + Adjunto Adverbial 

106 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo  + Objeto Direto 

107 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo  + Objeto Direto 

108 Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo   

109 Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo  + Objeto Direto 

110 Forma Aberta Adverbial + Verbo  + Objeto Indireto 

111 Forma Aberta Pronominal (Objeto Indireto) + Verbo  

112 CEO + Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Adjunto Adverbial + Adjunto Adverbial 

113 Forma Aberta Pronominal (Objeto Indireto) + Sujeito + Verbo  

114 CEO + Forma Aberta Adverbial + Verbo + Predicativo do Sujeito   

115 CEO + Forma Aberta Pronominal (Predicativo do Sujeito) + Verbo + Sujeito 

116 Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo +Adjunto Adverbial + Predicativo do Sujeito   

117 Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Predicativo do Sujeito 

118 CEO + Forma Aberta Adverbial + Verbo + Adjunto Adverbial 

119 Forma Aberta Pronominal (Objeto Direto) + Sujeito + Verbo  

120 CEO + Forma Aberta Pronominal (Objeto Indireto) + Verbo + Sujeito 

121 CEO + Forma Aberta Pronominal (Predicativo do Sujeito) + Verbo + Sujeito 

122 CEO + Forma Aberta Pronominal (Predicativo do Sujeito) + Verbo + Sujeito 

123 Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Predicativo do Sujeito 

124 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Predicativo do Sujeito  

125 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Predicativo do Sujeito  

126 Forma Aberta Pronominal (Predicativo do Sujeito) + Verbo + Sujeito 

127 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Adjunto Adverbial + Verbo + Predicativo do Sujeito  

128 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Predicativo do Sujeito  

129 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Predicativo do Sujeito + Adjunto Adverbial 
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130 CEO + Forma Aberta Pronominal (Predicativo do Sujeito) + Verbo + Sujeito 

131 Forma Aberta Pronominal (Predicativo do Sujeito) + Verbo + Sujeito 

132 Forma Aberta Pronominal (Predicativo do Sujeito) + Verbo + Sujeito 

133 Forma Aberta Pronominal (Predicativo do Sujeito) + Verbo + Sujeito 

134 Forma Aberta Pronominal (Predicativo do Sujeito) + Verbo + Sujeito 

135 Forma Aberta Pronominal (Predicativo do Sujeito) + Verbo + Sujeito 

136 CEO + Forma Aberta Pronominal (Predicativo do Sujeito) + Verbo + Sujeito 

137 Forma Aberta Pronominal (Predicativo do Sujeito) + Verbo + Sujeito 

138 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Predicativo do Sujeito  

139 Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Predicativo do Sujeito 

140 Forma Aberta Pronominal (Predicativo do Sujeito) + Verbo + Sujeito 

141 Forma Aberta Pronominal (Predicativo do Sujeito) + Verbo + Sujeito 

142 Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Predicativo do Sujeito 

143 CEO + Forma Aberta Pronominal (Predicativo do Sujeito) + Verbo + Sujeito 

144 CEO + Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Predicativo do Sujeito 

145 CEO + Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Predicativo do Sujeito 

146 CEO + Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Predicativo do Sujeito 

147 Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Predicativo do Sujeito  

148 Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Predicativo do Sujeito  

149 CEO + Forma Aberta Pronominal (Predicativo do Sujeito) + Verbo  

150 CEO + Forma Aberta Adverbial + Adjunto Adverbial + Verbo + Adjunto Adverbial + Predicativo do Sujeito  

151 CEO + Forma Aberta Pronominal (Predicativo do Sujeito) + Verbo + Sujeito 

152 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Predicativo do Sujeito  

153 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Predicativo do Sujeito  

154 Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Predicativo do Sujeito  

155 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Adjunto Adverbial + Predicativo do Sujeito  

156 CEO + Forma Aberta Pronominal (Predicativo do Sujeito) + Verbo + Sujeito 

157 Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Adjunto Adverbial + Predicativo do Sujeito  

158 CEO + Forma Aberta Pronominal (Predicativo do Sujeito) + Verbo + Sujeito + Adjunto Adverbial 

159 CEO + Forma Aberta Adverbial + Verbo+ Adjunto Adverbial +  Predicativo do Sujeito + Sujeito  

160 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Adjunto Adverbial + Verbo +  Predicativo do Sujeito  

161 Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Adjunto Adverbial + Verbo +  Predicativo do Sujeito  

162 Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Adjunto Adverbial + Verbo +  Predicativo do Sujeito  
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163 CEO + Forma Aberta Pronominal (Predicativo do Sujeito) + Verbo + Sujeito 

164 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Adjunto Adverbial + Verbo +  Predicativo do Sujeito  

165 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo +  Predicativo do Sujeito  

166 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo +  Predicativo do Sujeito  

167 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo +  Predicativo do Sujeito  

168 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo +  Predicativo do Sujeito  

169 Forma Aberta Pronominal (Predicativo do Sujeito) + Verbo + Sujeito 

170 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo +  Predicativo do Sujeito  

171  Forma Aberta Adverbial + Verbo + Objeto Indireto  

172 CEO + Forma Aberta Adverbial + Verbo + Objeto Indireto 

173 CEO + Forma Aberta Adverbial + Verbo +  Objeto Indireto  

174 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Direto + Adjunto Adverbial 

175 Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Direto 

176 Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Adjunto Adverbial + Verbo  

177 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo  

178 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Indireto  

179 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Direto 

180 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Direto  

181 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Adjunto Adverbial + Verbo 

182 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Adjunto Adverbial + Objeto Indireto  

183 CEO + Forma Aberta Adverbial + Verbo + Objeto Direto  

184 CEO + Forma Aberta Pronominal (Objeto Direto) + Verbo + Sujeito  

185 CEO + Forma Aberta Pronominal (Objeto Direto) + Sujeito + Verbo + Objeto Indireto 

186 CEO + Forma Aberta Pronominal (Objeto Direto) + Sujeito + Verbo + Objeto Indireto 

187 Forma Aberta Pronominal (Objeto Direto) + Verbo + Sujeito  

188 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Direto 

189 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Direto  

190 CEO + Forma Aberta Adverbial + Verbo + Objeto Direto  

191 Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Objeto Indireto 

192 Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Objeto Indireto 

193 Forma Aberta Adverbial + Verbo + Sujeito + Adjunto Adverbial 

194 CEO + Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Adjunto Adverbial 

195 CEO + Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Adjunto Adverbial 
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196 CEO + Forma Aberta Adverbial + Verbo + Sujeito  

197 Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Adjunto Adverbial 

198 CEO + Forma Aberta Pronominal (Sujeito) + Verbo + Adjunto Adverbial 

199 Forma Aberta Pronominal (Objeto Indireto) + Verbo + Sujeito 

200 CEO + Forma Aberta Adverbial + Verbo + Sujeito  

201 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Adjunto Adverbial + Objeto Indireto 

202 CEO + Forma Aberta Adverbial + Verbo + Adjunto Adverbial + Sujeito 

203 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo + Objeto Indireto 

204 Forma Aberta Pronominal (Objeto Direto) + Sujeito + Verbo + Adjunto Adverbial  

205 CEO + Forma Aberta Adverbial + Sujeito + Verbo  

 

 
 


