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RESUMO

Nesta pesquisa, objetivamos analisar como os processos referenciais anafóricos
contribuem para a manutenção temática e para a construção dos sentidos do texto
opinativo produzido por um escritor proficiente, neste caso, o articulista. Amparados
pelo diálogo entre a proposta da referenciação permitido pela Linguística Textual e
pela perspectiva dialógica do discurso através dos estudos bakhtinianos,
selecionamos um corpus constituído por 12 artigos de opinião produzidos pelo Jornal
El País, dos quais apenas 3 serão analisados. Para isso, serão observados os usos
recorrentes dos elementos referenciais anafóricos no processo de construção dos
sentidos do texto, sempre orientados pela perspectiva dialógica do discurso do
Círculo de Bakhtin no que concerne à concepção de gênero, bem como sob o
enfoque da Linguística de Texto no tange à mobilização dos recursos referenciais.
Nesta perspectiva, assumimos a concepção de que para analisar a língua devemos
levar em conta a interação entre o interlocutor e os demais parceiros da
comunicação verbal Bakhtin (2003, 2006, 2013), ou seja, tendo sempre em vista que
em toda manifestação linguística, seja falada seja escrita, leva-se sempre em
consideração a relação com o outro. A segunda proposta na qual nos orientamos é a
da Linguística de Texto. Dentre seus estudiosos, temos como referencial Koch e
Elias (2006, 2009); Marcuschi (2008, 2014); e Mondada e Dubois (2003), no que se
refere à mobilização dos recursos referenciais. No que tange à análise das funções
discursivas do processo referencial anafórico, nosso trabalho mostra que se
apresentaram de maneira muito produtiva, entre as anáforas estudadas, as funções
de: organização de partes do texto, metadiscursividade, marcação de
heterogeneidade discursiva, ativação da memória, introdução de informações novas
e efeitos estético-estilísticos. Assim, como esperado, vimos o quanto os artigos de
opinião, por seu caráter argumentativo, requerem, para que seja atendido o
propósito comunicativo do gênero, a utilização dos mais diversos recursos
referenciais anafóricos, tornando o referido gênero um rico território para o estudo
dos processos referenciais e de suas funções discursivas.

Palavras-chave: Produção textual. Referenciação anafórica. Artigo de opinião.
Teoria/análise dialógica do discurso.



ABSTRACT

In this research, we aim to analyze how anaphoric referential processes contribute to
the thematic maintenance and to the construction of the meanings of the opinionated
text produced by a proficient writer, in this case, the writer. Supported by the dialogue
between the referencing proposal allowed by Textual Linguistics and the dialogical
perspective of the discourse through Bakhtinian studies, we selected a corpus
consisting of 12 opinion articles produced by the newspaper El País, of which only 3
will be analyzed. For this, the recurring uses of anaphoric reference elements in the
process of construction of the meanings of the text will be observed, always guided
by the dialogical perspective of the Bakhtin Circle discourse with regard to the
conception of gender, as well as under the focus of Text Linguistics in the the
mobilization of referential resources. In this perspective, we assume the conception
that to analyze the language we must take into account the interaction between the
interlocutor and the other partners of verbal communication Bakhtin (2003, 2006,
2013), that is, always bearing in mind that in any linguistic manifestation, whether
spoken or written, the relationship with the other is always taken into account. The
second proposal in which we orient ourselves is that of Text Linguistics. Among their
scholars, we have as reference Koch and Elias (2006, 2009); Marcuschi (2008,
2014); and Mondada and Dubois (2003), with regard to the mobilization of referential
resources. Regarding the analysis of the discursive functions of the anaphoric
referential process, our work shows that the functions of: organization of parts of the
text, metadiscursivity, marking of discursive heterogeneity, memory activation, were
presented in a very productive way. introduction of new information and aesthetic-
stylistic effects. Thus, as expected, we saw how much the opinion articles, due to
their argumentative character, require, in order to meet the communicative purpose
of the genre, the use of the most diverse anaphoric reference resources, making that
genre a rich territory for the study of referential processes and their discursive
functions.

.Keywords: Text production. Anaphoric referencing. Opinion article. Dialogic
theory/analysis of discourse.
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Esta pesquisa teve como principal motivação a nossa inquietude sobre como

o processo de referenciação anafórica e suas funções discursivas contribuem para a

manutenção temática e para a construção global dos sentidos do texto.

Essa inquietação levou-nos a problematizar acerca de como, na organização

tópica do gênero discursivo artigo de opinião, o produtor vai, através de suas

escolhas lexicais, construindo os sentidos do texto. Desta forma, referentes deixam

de ser vistos como meros itens de retomada e passam a ser compreendidos como

objetos de discurso, elaborados e reelaborados na dinâmica discursivo-textual.

Inicialmente, quando se trata de produção textual, pensa-se no estudo de

frases isoladas e correção gramatical norteada pela gramática tradicional, sem

objetivos sociocomunicativos definidos, mas ao longo do tempo e de pesquisas que

contribuíram para o ensino de produção textual, essa realidade tem mudado cada

vez mais. No que se refere às estratégias de manutenção temática e construção do

sentido por meio dos processos referenciais anafóricos e sua conceituação como

atividade recursiva para a apropriação do dizer/fazer, foco desta pesquisa, há certa

divergência por parte de pesquisadores e professores, ora seguindo os postulados

do ensino tradicional, ora seguindo os da visão sociointeracionista dos aspectos que

envolvem a linguagem.

Em consonância com o exposto, nesta pesquisa trataremos dos processos

referenciais anafóricos como estratégia de manutenção temática e sua contribuição

para a construção do sentido do texto, pois ela se propõe a estudar os principais

mecanismos de criação de elementos discursivos, quais sejam: os referentes, que

são postos e retomados na articulação do texto, através de expressões referenciais

presentes na superfície textual ou, também, por intermédio de inferências.

Para tanto, nos subsidiaremos em uma abordagem qualitativo-interpretativista

de pesquisa, por meio da qual buscaremos aprofundar as reflexões acerca de nosso

objeto de pesquisa.

Para dar conta dos objetivos propostos, tomamos como referencial teórico

pesquisas orientadas pela Linguística Textual, dentre elas: Koch e Elias (2006,

2009), Marcuschi (2008, 2014), bem como as de Mondada e Dubois (2003).
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Assim, nosso interesse de pesquisa volta-se para os processos referenciais

anafóricos em artigos de opinião que circulam na esfera jornalística, cujo produtor do

texto é proficiente. Dito isso, formalizamos a seguinte questão de pesquisa, qual

seja: como os processos referenciais anafóricos contribuem para a manutenção

temática e para a construção dos sentidos do texto opinativo escrito por escritor

proficiente?

Em consonância com a questão de pesquisa supracitada, o nosso corpus

constitui-se de 12 artigos de opinião com o objetivo geral de analisar os processos

referenciais anafóricos como estratégias para a manutenção temática, assim como

sua contribuição para a construção da tessitura dos textos produzidos por escritores

proficientes do jornal El País. Com esta pesquisa, visamos atingir os seguintes

objetivos específicos, quais sejam:

a) Analisar como ocorre a manutenção temática no percurso

argumentativo dos artigos de opinião que constituem o corpus desta pesquisa;

b) Identificar como as anáforas contribuem para a construção dos

sentidos em artigos de opinião;

c)  Estabelecer relações entre os processos referenciais anafóricos e a

manutenção temática, frente à problemática discutida nos artigos de opinião.

Para cumprirmos esses objetivos, faremos uma apresentação da concepção

de Bakhtin (2003, 2006, 2013), sobre gêneros discursivos e estilo, assim como,

sobre algumas nuances acerca da questão dos gêneros na enunciação do discurso.

Nesta perspectiva, podemos admitir que, segundo o autor, toda atividade humana

envolve a utilização da linguagem, ou seja, os seres humanos necessitam estar

sempre em interação, o que acontece por meio de enunciados. Para Bakhtin, em

cada atividade existem enunciados marcados pela especificidade de uma dada

esfera de comunicação.

Dessa maneira, compreendemos que os mais variados gêneros discursivos

existem em virtude da necessidade humana de estabelecer

comunicação/posicionamento nas mais diversas esferas de atividades sociais:

jurídica, jornalística, médica, acadêmica, doméstica, dentre outras; por isso,

devemos sempre adequar o nosso dizer ao espaço-tempo em que estamos inseridos

para melhor entender o processo de construção de sentido na produção escrita

através da teoria/análise dialógica do discurso, a qual contribuirá para a
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compreensão de nosso objeto de pesquisa, apresentando uma discussão sobre

gênero, enunciado e estilo como instrumentos indispensáveis na construção do

sentido do texto.

Por conseguinte, adotamos a concepção de texto postulada pela Linguística

de Texto e, em seguida, fizemos a análise e a discussão sobre referenciação

anafórica seguindo as orientações de Marcuschi (2008, 2014), que “contempla a

língua em seu aspecto sistemático, mas, observa-a em seu funcionamento social,

cognitivo e histórico, predominando a ideia de que o sentido se produz situadamente

e que a língua é um fenômeno encorpado e não abstrato e autônomo” e as de Koch

e Elias (2006, 2009), que reconhecem o processo de referenciação como

fundamental na manutenção textual-discursiva, por meio de retomadas e

associações, construindo nessa relação os sentidos do texto e manutenção

temática, bem como as de Mondada e Dubois (2003), que compreendem a

referenciação como um processo pelo qual os sujeitos têm acesso ao mundo,

interpretando-o mediante relações linguístico-cognitivas.

Quanto à orientação metodológica para a realização de nossa pesquisa,

optamos pela pesquisa qualitativo-interpretativista, visto que, em virtude da

necessidade de entender os processos referenciais, faremos observações, análises,

classificações e interpretação de dados.

No que tange à organização estrutural deste trabalho, na busca de atingirmos

os objetivos aos quais nos propomos, ele está sistematizado em quatro capítulos,

além das considerações finais, quais sejam:

No capítulo 1, como foi visto, é correspondente a esta introdução, em que

discutimos e apresentamos a referenciação como perspectiva de análise, os

objetivos e hipóteses, que podem ser verificadas neste capítulo.

No capítulo 2, que corresponde aos tópicos que compõem a fundamentação

teórica, apresentamos a perspectiva dialógica do discurso do Círculo de Bakhtin,

bem como as noções de gênero, enunciado e estilo com as quais nos embasamos,

tudo isso relacionado ao gênero artigo de opinião.

Ainda no capítulo 2, discorremos, também, sobre algumas considerações

acerca do conceito de gênero do discurso em Marcuschi (2008), que adota a

nomenclatura: gênero textual, bem como caracterizamos o gênero artigo de opinião.
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No capítulo 3, apresentamos a referenciação e os processos referenciais,

assim como a sua importância para a manutenção temática, bem como seu papel

cognitivo-discursivo na tessitura dos sentidos do texto e, assim, mostramos como se

dá a articulação tópica, por meio da introdução referencial. Dessa maneira, em

consonância com os propósitos aos quais objetivamos, apresentamos os tipos de

anáforas e sua funcionalidade no referido gênero, assim como fazemos uma

abordagem sobre o tópico discursivo, sua organização macroestrutural, como

funciona as unidades de sentido, sempre mostrando que a topicalidade é um fator

que organiza o discurso.

No capítulo 4, apresentamos os construtos metodológicos que norteiam nossa

pesquisa, com o objetivo de situar o leitor sobre as principais escolhas

metodológicas que norteiam esta pesquisa. Para isso, dividimos o capítulo em três

subseções, quais sejam: abordagem da pesquisa; campo da pesquisa; e

procedimentos metodológicos, bem como, também, são feitas as análises do gênero

artigo de opinião, mostrando sempre a articulação tópica por meio do processo

referencial anafórico, assim como sua importância para a organização textual-

discursiva.

Por fim, apresentamos nossas considerações finais sobre os conteúdos

abordados, fazendo uma relação destes com a construção do gênero textual ora

analisado. Assim, esperamos que esta pesquisa auxilie os produtores de textos no

emprego estratégico dos elementos referenciais de forma eficiente na organização

textual, contribuindo, assim, para que os sentidos construídos na tessitura textual

sejam compreendidos de modo a alcançar o propósito comunicativo ao qual o

gênero ora aludido objetiva.

Diante do exposto, acreditamos que, uma vez compreendida nossa pesquisa,

poderemos contribuir, positivamente, acerca de como o produtor de textos poderá

ampliar a possibilidade de uso do processo referencial anafórico para uma melhor

manutenção temática nos artigos de opinião.

Além desta contribuição, convém destacar que os processos referenciais são

imprescindíveis à articulação do tópico discursivo, pois são eles os responsáveis por

sua condução, que por sua vez cooperam para o sentido global do texto, tornando-

os coesos e coerentes, fatores essenciais à textualidade.
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Assim, diante da relevância dos estudos orientados pela Linguística de Texto

na elucidação de temas pertinentes ao estudo do texto e do discurso, bem como

seus aspectos constitutivos como instrumentos linguísticos de materialização dos

gêneros discursivos e considerando, também, o destaque dado ao gênero artigo de

opinião em diferentes esferas sociais, inclusive na esfera escolar, é de grande valia

conhecer mais sobre os aspectos intrínsecos ao percurso argumentativo do gênero,

como no caso da manutenção e progressão tópicas, convergindo, dessa maneira,

para a construção dos sentidos do texto. Dessa forma, esta pesquisa contribuirá de

forma significativa para uma melhor compreensão das relações de sentidos

desencadeadas pelos processos referenciais, quais sejam: (a saber, neste caso,

especificamente pelas anáforas correferenciais e pelas anáforas não-correferenciais)

e pela articulação tópica na manutenção temática do gênero artigo de opinião.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para fundamentarmos nosso trabalho, tomamos como base a teoria/análise

dialógica do discurso do Círculo de Bakhtin (2003, 2006, 2013), a qual norteia a

pesquisa proposta porque tem como foco central a perspectiva dialógica da

linguagem, o que implica os conceitos de gênero, enunciado e estilo, levando

sempre em conta a interação entre interlocutor e demais parceiros da comunicação

verbal, ou seja, tendo sempre em vista que em toda manifestação linguística, seja

falada seja escrita, leva-se sempre em conta a relação com o outro. Nesse sentido, a

enunciação se constrói nas relações dialógicas entre os sujeitos nas mais diversas

situações comunicativas, constituindo, como asseveram Bakhtin/Volochinov (2006)

[...] o produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados e,
mesmo que não haja um interlocutor real, este pode ser substituído pelo
representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor. A palavra
dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse interlocutor:
variará se se tratar de uma pessoa do mesmo grupo social ou não, se esta
for inferior na hierarquia social, se estiver ligada ao locutor por laços sociais
mais ou menos estreitos (pai, mãe, marido etc.) (BAKHTIN/VOLOCHINOV,
2006, p. 212, grifo dos autores).

Segundo Bakhtin (2003), toda atividade humana envolve a utilização da

linguagem, ou seja, os seres humanos necessitam estar sempre em interação, o que

acontece por meio de enunciados. Segundo o autor, para cada atividade existem

enunciados marcados pela especificidade de uma dada esfera de comunicação.

Dessa maneira, compreende-se que os mais variados gêneros discursivos

existem em virtude da necessidade humana de estabelecer

comunicação/posicionamento nas mais diversas esferas de atividades sociais:

jurídica, jornalística, médica, acadêmica, doméstica, dentre outras; por isso,

devemos sempre adequar o nosso dizer ao espaço-tempo em que estamos

inseridos.

Do que foi dito, depreende-se que a língua não é um conjunto de abstrações,

nem muito menos é constituída isoladamente, sem se levar em consideração os

interlocutores e a situação comunicativa em que os sujeitos estão inseridos, mas sim

pelo fenômeno dialógico estabelecido pela interação verbal, realizada por meio da

enunciação que constitui assim a realidade fundamental da língua.
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Bem como será orientada pela perspectiva teórica da Linguística de Texto,

seguindo as orientações de Marcuschi (2008, 2014), que “contempla a língua em seu

aspecto sistemático, mas, observa-a em seu funcionamento social, cognitivo e

histórico, predominando a ideia de que o sentido se produz situadamente e que a

língua é um fenômeno encorpado e não abstrato e autônomo”, as de Koch e Elias

(2006, 2009), que defendem que a referenciação, assim como a manutenção e a

progressão referencial consistem na construção e reconstrução de objetos de

discurso e, por conseguinte, não são apenas meros elementos de retomada, ou seja,

os referentes de que falamos não espelham diretamente o mundo real, assim,  o

processo de referenciação constitui-se como uma atividade discursiva, portanto, as

expressões referenciais não se confundirem com a realidade extralinguística, ou

seja, elas “são escolhas realizadas pelo produtor do texto e orientadas pelo princípio

da intersubjetividade, razão pela qual os referentes são construídos e reconstruídos

ao longo do processo de escrita”, Koch e Elias (2006, p. 133-134).

Não podemos esquecer dos estudos de Mondada e Dubois (2003) como

caminho norteador no que se refere à referenciação anafórica, pois tais postulados

asseveram que o acesso ao mundo se dá por meio da interação dos indivíduos entre

si e com o mundo, mediante relações linguístico-cognitivas, das quais depreende-se

uma visão dinâmica de categorização, em que se leva em conta aspectos de ordem

social e cognitiva na construção dos enunciados. Nesse sentido, o sujeito não é visto

apenas como mero decodificador, mas, também, como um sujeito que se constrói

sociointerativamente, levando sempre em consideração os aspectos cognitivos.

Essa escolha se justifica por nossa busca em promover uma discussão

sobre nosso objeto de pesquisa. Neste sentido, estes referenciais podem contribuir

para nossa empreitada. Passamos em seguida ao primeiro tópico de nosso

referencial teórico.

2.1 GÊNERO, ENUNCIADO, ESTILO: construto teórico-metodológico

Um dos caminhos teóricos que fundamenta nosso trabalho é a teoria/análise

dialógica do discurso do Círculo de Bakhtin (2003, 2006, 2013). Ela norteia a

pesquisa proposta pelo fato de assumirmos como eixo de base uma perspectiva

dialógica da linguagem. Esta orientação nos permite a sintonia com as noções de
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gênero, enunciado e estilo, levando sempre em conta a interação entre interlocutor e

demais parceiros da comunicação verbal, ou seja, tendo sempre em vista que em

toda manifestação linguística, falada ou escrita, leva-se sempre em consideração a

relação de troca entre os sujeitos da enunciação. Aspectos estes centrais na

perspectiva bakhtiniana sobre a linguagem e os aspectos enunciativos que a

compreendem.

2.2 TEORIA DOS GÊNEROS DO DISCURSO

Os gêneros do discurso, na perspectiva bakhtiniana, estão intrinsecamente

ligados às atividades humanas e são produzidos na interação entre os interlocutores.

Por serem uma construção sócio-histórica, eles mudam de acordo com a situação,

sendo definidos pela necessidade comunicativa, por isso não são estáticos, mas sim

heterogêneos, variando de tipo ou forma de acordo com cada situação comunicativa,

como salienta Bakhtin:

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são
inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em
cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso,
que cresce e se diferencia à medida que desenvolve e se complexifica um
determinado campo. (BAKHTIN, 2003, p. 262).

Dessa forma, os gêneros podem diferenciar-se na estrutura composicional, na

linguagem, e também em suas esferas de circulação, podendo ser classificados em

gêneros do discurso primários e secundários. Os gêneros primários ou simples são

os que se aproximam das situações comunicativas do dia a dia, ou seja, são

constituídos pela linguagem corriqueira, sem monitoramento, que normalmente

surgem no cotidiano, em condições de comunicação discursiva imediata e em alguns

casos, os gêneros primários incorporam-se aos secundários e tomam outras

dimensões e finalidades, como o simples diálogo familiar inserido em um romance

literário. Já os gêneros secundários ou complexos são os que requerem um maior

monitoramento em virtude de sua circulação dá-se em meios culturais mais formais,

tais como palestras, aulas, discurso científico etc.

Por não serem estáticos, os gêneros podem sofrer mudanças no decorrer do

tempo, tanto em sua estrutura como também em sua finalidade comunicativa, ou até
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serem substituídos por outros mais recentes e mais ágeis, como é o caso da carta

que hoje raramente é usada, dando espaço para outros gêneros, como o e-mail, o

sms, entre outros. Salientamos também que os gêneros discursivos são produzidos

nas mais diversas esferas da vida humana e são constituídos em decorrência das

alterações no comportamento humano e no seu modo de vida social e podem ser

materializados em textos (orais e/ou escritos).

2.3 ENUNCIADO COMO ELEMENTO DE ANÁLISE

Todo enunciado é construído a partir da interação com o outro, ou seja:

respeitando e usando as formas linguísticas adequadas nas diferentes esferas

sociais é que se pode enunciar algo.

Bakhtin (2003, p. 261-306), ao propor o enunciado como elemento de análise

linguística, e não a palavra ou frase isolada, faz referência aos dois polos do texto,

mostrando a importância e a diferença entre oração e enunciado. Segundo ele, a

oração é apenas a unidade da língua, por si só, sem levar em consideração os

interlocutores. Como não é relacionada com os sujeitos do discurso

(locutor/interlocutor), forma-se o conceito de que oração é algo acabado, sem

possibilidades de atitude responsiva.

Já o enunciado se constrói pela conexão das orações ou palavras, atribuindo

sentido às unidades da língua em discussão, sendo também necessária a

alternância entre os sujeitos do discurso; se assim não fosse, não seria enunciado.

Uma vez que este não pode ser entendido em termos de unidade meramente

convencional, mas sim como uma unidade discursiva constituída pela relação de

alteridade nas práticas comunicativas, marcadas e delimitadas pelas mudanças de

turno, ou seja, é preciso que haja a interação dos sujeitos para o entendimento do

discurso, assim, o traço constitutivo principal que caracteriza o enunciado é o fato

que ele é sempre direcionado a alguém. Dessa forma, Bakhtin (2003, p. 301) explica

que as diferenças mais significativas entre o enunciado e outras unidades de sentido

da língua são que “as unidades significativas da língua – palavras e orações –, que

são impessoais, de ninguém e a ninguém estão endereçadas, o enunciado tem autor

e destinatário”.
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Conforme destaca o autor, todo enunciado é construído a partir das relações

dialógicas com o outro, na compreensão do que está sendo dito, na atitude

responsiva entre interlocutores, portanto, sempre em uma relação com outros

dizeres, constituídos pela alternância de sujeitos, nas mais diversas esferas sociais.

Assim, para a análise dos artigos de opinião que constituem o corpus desta

pesquisa, também com base nos construtos teórico-metodológicos do Círculo de

Bakhtin, consideramos os dois polos do texto: o do enunciado, no qual analisamos

os aspectos discursivos, e o da oração, em que analisamos os aspectos

estritamente linguísticos, de acordo com a ordem metodológica para o estudo da

linguagem proposta por Bakhtin/Volochinov (2006, p. 124), qual seja:

1. As formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições
concretas em que se realiza.

2. As formas das distintas enunciações, dos atos de fala isolados, em
ligação estreita com a interação de que constituem os elementos.

3. A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação habitual.

Ou seja, na análise dos artigos de opinião produzidos por articulistas

proficientes, exposta no quarto capítulo, utilizaremos essa proposta bakhtiniana

como subsídio teórico-metodológico porque consideramos que ela pode contribuir

sobremaneira para o processo de escrita desse complexo gênero.

2.4 ESTILO E ALTERIDADE

É na relação de alteridade, ou seja, levando em consideração o outro, que o

estilo toma forma, “mesmo no caso dos gêneros altamente estratificados, sua

diversidade deve-se ao fato de eles variarem conforme as circunstâncias, a posição

social e o relacionamento pessoal dos interlocutores” (BRAIT, 2005, p. 89). É nessa

alteridade que toda forma de produção linguística toma sentido; mesmo quando o

discurso ainda está em mente mantemos um diálogo com o outro, pois é nele que

nosso discurso ganha sentido e, por conseguinte, constituir-se-á como estilo. Sob

essa ótica, vemos que o estilo não se caracteriza como traço individual de cada

autor, mas na relação entre os parceiros na interlocução. Nesse sentido, a

enunciação se constrói nas relações dialógicas entre os sujeitos nas mais diversas
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situações comunicativas como produto da interação socioverbal estabelecida entre

sujeitos organizados socialmente.

Segundo Bakhtin (2003), toda atividade humana envolve a utilização da

linguagem, dessa forma, os seres humanos necessitam estar sempre em interação,

o que acontece por meio de enunciados. Segundo o autor, para cada atividade

existem enunciados marcados pela especificidade de uma dada esfera de

comunicação.

Dessa maneira, compreende-se que os mais variados gêneros discursivos

existem em virtude da necessidade humana de estabelecer

comunicação/posicionamento nas mais diversas esferas de atividades sociais:

jurídica, jornalística, médica, acadêmica, doméstica, dentre outras; por isso,

devemos sempre adequar o nosso dizer ao espaço-tempo em que estamos

inseridos.

O estilo configura-se na alteridade, nas múltiplas vozes do outro, nas relações

dos interlocutores, ou seja, na interação socioverbal, por meio de gêneros

discursivos. Na singularidade de um determinado enunciado, o autor deixa sua

marca criativa, sua escolha entre as mais diversas formas gramaticais de uma

língua, sempre com vista em dada situação de interação, considerando o(s)

destinatário(s) a quem se dirige. É a essa concepção de estilo que aludimos nossa

pesquisa, para que por meio dela possamos contribuir para o ensino-aprendizagem.

Destarte, o interlocutor poderá tornar-se mais capaz de manifestar sua

criatividade em cada gênero, utilizando-o sempre de maneira adequada, e,

igualmente, saberá utilizar os recursos linguísticos nas mais diversas situações de

comunicação, demonstrando marcas de autoria e criatividade estilística em cada

contexto, tornando a linguagem mais singular nas relações sociais. Outrossim, o

estilo está intrinsecamente relacionado ao enunciado, assim como as suas formas

peculiares de enunciados estão ligados aos mais diversos gêneros do discurso.

Dessa maneira, qualquer enunciado, seja oral, seja escrito, seja simples, seja

complexo, em qualquer esfera da comunicação, é marcado pela sua individualidade

e, por conseguinte, pode expressar as características individuais de cada falante (ou

de cada escrevente). Entretanto, nem todos os gêneros são igualmente propícios a

tal reflexo da individualidade do falante na linguagem do enunciado, do estilo

individual.
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Sob esse prisma, o estilo é sempre traço flexível na relação com o outro, pois

está intrinsecamente ligado às mais diversas formas de enunciados e, por

conseguinte, aos gêneros do discurso. Dessa maneira, o estilo está

indissoluvelmente atrelado às mais variadas ações sociocomunicativas, uma vez que

toda interação humana precisa ser regulada e condicionada de acordo com a

necessidade de se estabelecer um diálogo.

Bakhtin (2003) também trata de questões estilísticas quando defende que o

uso da linguagem não se dá por meio de frases ou orações, mas por meio de

enunciados, que são relativamente estáveis, transformando-se em gêneros

discursivos. Para o autor, há três características fundamentais nos gêneros: o tema,

ou seja, aquilo sobre o que se trata, a estrutura composicional, como se organiza, e

o estilo, que pode ser observado tanto em uma perspectiva mais ampla, o estilo de

cada gênero discursivo, como também o individual, que é a força criadora de cada

autor manifesta nas suas escolhas não condicionadas a determinado gênero,

manifestando seus próprios interesses. Sendo assim, o estilo individual, mesmo não

fazendo parte do plano do enunciado, tem sua importância, pois é carregado de

valores ideológicos de seu produtor, os quais exprimem suas escolhas,

configurando-o como sujeito ativo e não passivo.

Assim, para Bakhtin (2003), não existem gêneros discursivos desvinculados

de estilo, pois eles

[...] não são outra coisa senão estilos de gênero de determinadas esferas da
atividade humana e da comunicação. Em cada campo existem e são
empregados gêneros que correspondem às condições específicas de dado
campo; é a esses gêneros que correspondem determinados estilos. Uma
determinada função (científica, técnica, publicitária, oficial, cotidiana) e
determinadas condições de comunicação discursiva, específicas de cada
campo, geram determinados gêneros.  (BAKHTIN, 2003, p. 266).

Considerando o exposto, acreditamos que o enunciado não se estabelece na

subjetividade, mas nas ações intersubjetivas que se moldam e adéquam a elocução

ao ambiente. Para isso, torna-se necessário que seja realizada uma análise

estilística a cada vez que se produzem gêneros discursivos, para que não fiquemos

unicamente arraigados à cultura tradicionalista, que vê a língua como algo inexorável

e morto. Em nossos estudos na perspectiva dialógica, buscamos unir gramática e

estilística, propondo, assim, um tratamento da língua mais dinâmico e a
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compreedendo como forma de interação, assim, a entendendo sempre como algo

em potencial atendendo as necessidades comunicativas de seus usuários.

Em consonância com a perspectiva bakhtiniana de estilo, usamos a

perspectiva dialógica de linguagem para nortear nosso estudo, unindo gramática e

estilística na prática da produção e análise textuais.

Essa escolha se justifica porque esses referenciais podem contribuir para o

objetivo proposto nesta pesquisa, que consiste em promover uma compreensão

mais ativa dos recursos referenciais que podem ser acionados no processo de

escrita do gênero artigo de opinião.
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3 REFERENCIAÇÃO, CONCEITOS E FUNCIONALIDADES

Para compreendermos, profundamente, a importância do processo referencial

anafórico para a manutenção temática dos artigos de opinião, bem como sua

importância para a construção de sentidos do gênero artigo de opinião, faz-se

necessário entender, primeiramente, o que é referenciação e como ela contribui para

tornar o texto mais coeso. Também, discorreremos sobre os processos referenciais,

atentando, sempre, para suas funções recursivas assumidas pelas múltiplas funções

estabelecidas na manutenção tópica.

Assim, para compreendermos, de forma adequada, os processos referenciais

anafóricos é primordial discutir, antes, o processo de referenciação e como ele

estabelece uma ponte entre linguagem e realidade. Para isso, faz-se necessário

apresentar, sucintamente, a visão dos principais teóricos sobre o processo de

referenciação para, então, apresentarmos, de forma mais detalhada, os postulados

de Mondada e Dubois (2003) sobre referenciação. Tal escolha se dá, além do fato

de serem pioneiras nos estudos sobre referenciação, por compreendermos que a

teoria das autoras condiz com o nosso propósito principal nesta pesquisa, visto que,

a visão das estudiosas sobre o assunto converge com a perspectiva que assumimos

de linguagem e de sujeito. Dessa forma, assim como as autoras, entendemos que o

processo de referenciação está intrinsecamente ligado às práticas sociais e, por

conseguinte, às produções de sentidos estabelecidas pelas trocas simbólicas e não

por meio de uma concepção que coloca os sujeitos num plano conceptualista.

Em consonância com o exposto, é importante salientar que um discurso, seja

ele falado, sela ele escrito, deve nele ser, necessariamente, preenchidos os fatores

referenciais que estabelecem a topicalidade, sejam esses requisitos no âmbito

lexical ou pronominal. As lacunas a serem sanadas podem ser na ordem das

relações macro, ou seja, de extensões em que exijam um maior esforço de

interpretação. Assim, deve-se ter sempre as bases referenciais que garantam a

construção da coerência. É através disto que se pode identificar o tópico discursivo,

ou seja, se se está dando continuidade a um tópico ou se está referindo-se a um

tópico novo.

Destarte, em consonância com os estudos da Linguística de texto sobre a

referenciação, faz necessário frisar que é por meio das práticas sociais que os textos
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são elaborados e ganham sentido e não através da concepção unilateral de um

produtor de texto, que o produz para um sujeito ideal, à parte das trocas dialógicas

estabelecidas pelas relações sociais. Assim, é o processo de referenciação, por

meio das trocas simbólicas concretizadas pelos laços sociais de determinada cultura,

por meio de operações cognitivas, que nos permitem não só nomear as coisas do

mundo, mas, também, interpretá-lo, revelando, assim, que a categorização não é

algo estanque em que não se leva em conta as operações cognitivas construídas por

sujeitos sociais.

Com efeito, Mondada e Dubois (2003) ao proporem a substituição do conceito

de referência pelo de referenciação, mudam, por conseguinte, a noção de referente

por objeto de discurso, em que por meio dessas operações de referenciação, os

parceiros das trocas simbólicas elaboram os objetos de discurso, que não são

entidades concebidas como as expressões referenciais que têm relação especular

com objetos do mundo ou com sua representação cognitiva, mas são entidades que,

interativamente e discursivamente, são produzidas pelos interlocutores

enunciativamente.

Então, pode-se depreender do que foi dito pela autora que é através do

discurso que as entidades constitutivas da língua ganham sentido e são

compreendidas nas interações entre os participantes de determinada comunidade de

fala. Assim, os objetos de discurso não são entidades de sentido preexistente às

trocas simbólicas estabelecidas entre os sujeitos de determinada formação

discursiva, nem muito menos são estruturas estanques, mas, ao contrário, elas

surgem e ganham forma e sentido, nas relações dialógicas estabelecidas na

dinâmica social. Seguindo essa mesma linha, Marcuschi (2005) postula que “os

processos de referenciação são constituídos” pelas trocas inerentes às interações

entre os sujeitos participantes de uma estrutura que têm em comum o mesmo código

linguístico, salientando que o processo de referenciação não é uma mera taxionomia

e os objetos de discurso não são constituídos numa relação intrinsecamente ligada

ao código, por isso, não se encontram prontos na língua, são estabelecidos e

ganham sentido nas práticas sociais, visto que, eles não apenas nomeiam, mas,

também, representam a realidade através da linguagem, num processo de

reconstrução da própria realidade.



26

Para a construção dessa realidade convergem os processos interativos

estabelecidos pelos objetos de discurso, que não se confundem com a própria

realidade extralinguística, mas são construídos no percurso do processo

interacional, em que a realidade pode ser mantida, (re)construída e alterada não

apenas pela forma como nomeamos o mundo e sim pela maneira como interagimos

com ele.

É importante lembrar que o processo de referenciação não tem por finalidade,

apenas, a retomada de elementos no (co)texto, mas, também, de estabelecer uma

ponte discursiva entre o material linguístico e os (co)enunciadores, ativando

operações de ordem cognitiva por meio de sua memória discursiva, tudo isso em

uma relação de múltiplas trocas, em que os sujeitos, por meio da interação

socioverbal, operam sobre o texto através de anáforas.

Conceituações como essas mostram-se imprescindíveis à compreensão das

estratégias textual-discursivas, citando, como exemplo, as ocorrências de anáfora

indireta, que têm como função principal estabelecer múltiplas relações de sentido

com outros referentes existentes na tessitura textual, de maneira cognitivo-discursiva

como, por exemplo, o caso das anáforas em que se é dada aos sujeitos a

possibilidade de estabelecer relações de continuidade referencial com ou sem

retomada de referentes no cotexto. Um exemplo é o caso das anáforas indiretas em

que nelas observa-se que a ativação da informação posta pelo cotexto dá-se por

meio da mobilização e da interpretação das pistas textuais que são postas no

decorrer do texto.

Assim, nesta pesquisa adotamos a concepção de referenciação anafórica não

como um mecanismo que se presta apenas a retomadas de elementos na superfície

textual, ou seja, no cotexto, mas, principalmente, como objetos de discurso, que têm

função essencial na organização global do texto, estabelecendo, sempre, uma

relação de sentido entre as partes na tessitura por meio, também, da ativação da

memória discursiva, do contexto. Por isso, a ação de referenciar não é nos

apresentar um mundo pronto, já designado, mas, sim, um processo recursivo à

disposição do sujeito para serem usados como objeto de discurso. Feitas as

considerações sobre o conceito de referenciação, passaremos para a próxima

seção. Nela, nos aprofundaremos mais sobre referenciação anafórica.
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3.1 A ANÁFORA

Diversos autores e diversos trabalhos tratam dos processos referenciais, com

foco na abordagem contextual das expressões referenciais, quais sejam os que

enfocam: Apothéloz (2003), Cavalcante (2004, 2011), Marcuschi (2005), Koch e

Elias (2006, 2009). Vasconcelos de Sá (2014).

Por representar uma forte tradição e pelo pioneirismo no estudo da

referenciação anafórica, escolhemos, dentre outros, Apothéloz (2003) para subsidiar,

também, esta pesquisa. Para quem, o processo de referenciação anafórico

configura-se pela remissão a uma palavra ou expressão com a qual se estabelecerá

uma relação cognitiva.

Utilizaremos, também, para embasamento desta pesquisa, os postulados de

Cavalcante (2004, 2011), bem como os de Sá (2014), no que se refere ao referencial

na abordagem classificatória das expressões referenciais, pois as autoras sugerem

classificações que se adéquam e se enquadram em nossos objetivos, quais sejam: a

introdução referencial e a referenciação anafórica.

Para Cavalcante (2011), uma introdução referencial ocorre quando uma

expressão aparece pela primeira vez no contexto discursivo, assim há a introdução

de referentes quando uma expressão referencial apresenta um objeto no discurso

sem que outro componente do contexto discursivo ou da situação discursiva

imediata de comunicação o tenha evocado. Assim, a referida autora considera uma

introdução referencial sempre que uma entidade é inserida pela primeira vez no

texto. Depreende-se do que foi dito que a introdução referencial é marcada pela não

continuidade de referentes, mas, sim, por ter como característica a introdução

referentes, como é exemplificado a seguir:

(1) - O filho aborda a mãe e afirma:

- Mãe, hoje não vou à aula de educação física.

- A mãe responde ao filho, claro que tu vais!

Assim, vemos que os termos em destaque são inaugurados no texto, sem

remeter a um antecedente, por tanto, são introduções referenciais, diferentemente

das expressões referenciais anafóricas que têm como principal característica às
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retomadas em diferentes direções. Dessa forma, nas anáforas Cavalcante (2011)

destaca como principal característica que as diferenciam das expressões é a

maneira como elas são ancoradas em pistas do cotexto, podendo apontar para trás,

ou para frente, ou até para as duas direções simultaneamente, sendo dessa

maneira, anafóricas, segundo afirma a pesquisadora, pelo fato de estabelecerem a

continuidade referencial de objetos presentes na tessitura textual.

Partindo desse pressuposto, depreende-se que a pesquisadora faz uma

divisão das expressões anafóricas em dois seguimentos: no primeiro, abriga-se as

anáforas diretas ou correferenciais, que têm como função o processo de remissão

dos referentes a uma mesma entidade introduzida por um antecedente no

texto/discurso, já no segundo seguimento, têm-se as anáforas indiretas ou (não

correferenciais), que são ativadas por alguma expressão já mencionada no texto,

estabelecendo relações de sentido com outras expressões no universo

textual/discursivo, como mostra os seguintes exemplos:

a) anáfora direta:

2) Fiz excelentes textos. Os textos foram lidos por eminentes professores.

b) Indireta:

3) Edmundo jogou ontem. O animal fez cinco gols.

c) Pronominal:

4) A professora, ontem, passou duas atividades para casa. Ela vai corrigi-las na

próxima aula.

Vê-se, que nos exemplos supracitados há uma relação anafórica direta, na

qual se estabelece uma relação de retomada entre seu referente e seu antecedente,

numa relação de correferência, estabelecendo uma continuidade referencial entre

referente e antecedente. Veja-se que essa relação não acontece nos exemplos

seguintes:

5) Fui ao circo assistir ao espetáculo, chegando lá, o palhaço veio em minha

direção.

6) Fui visitar uma escola, ao entrar, os alunos me recepcionaram muito bem.
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7) Esse cheiro odor, fala o jovem. Realmente, quem pode com esse odor
nauseante?

8) Ontem fui à feira de minha cidade comprar banana. A fruta está cada vez

mais cheia de agrotóxico, dá para perceber pela cor da casca.

9) — Você deu calote em todo o comércio! Todos os munícipes sabem disso!

Seja cauteloso, caro amigo! Essa acusação pode custar sua liberdade.

Dessa forma, observa-se que não há uma relação direta entre os termos, não

apresentando referente e referido por retomada, o que há é uma relação de

associação entre o seguimento circo e palhaço no exemplo 5 e entre escola e alunos

no exemplo 6.

Depreende-se, então, do que foi dito que há anáforas indiretas todas as vezes

em que um novo objeto é introduzido mediante as relações dos elementos presentes

no cotexto e no contexto discursivo, sendo, dessa forma, estabelecidas relações por

associações e/ou inferências por meio dos objetos de discurso.

Já no que tange às expressões encapsuladoras, cumpre salientar que sua

função não é retomar uma palavra ou expressão, mas sim, resumir uma parte do

texto, até mesmo um enunciado completo, não mais numa relação remissiva, mas

introduzindo um referente novo, dando continuidade ao tópico discursivo,

contribuindo até mesmo para antecipações por parte do leitor.

Vejamos essa questão nas palavras de Koch (2015) “o encapsulamento

funciona como uma função particular das nominalizações que sumarizam as

informações-suporte contidas nas sequências precedentes do texto”, assim,

podemos dizer que expressões rotuladoras são, portanto, de suma importância, uma

vez que têm a função de introdução, mudança e/ou desvio de tópico, assim como a

de estabelecerem a relação de sentidos entre tópicos e subtópicos, sendo

responsáveis, ao mesmo tempo, pelos dois grandes movimentos de construção da

tessitura textual, quais sejam: a retroação e a progressão. Assim, podemos dizer que

elas são responsáveis por introduzirem mudanças ou desvios de tópico, mantendo,

dessa maneira, a continuidade tópica, ao veicularem novas informações dentro do

prisma das informações já postas.
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Nesse sentido, para autora o fenômeno de encapsulamento, ainda, tem como

função a nominalização de referentes. Nesse aspecto, cabe destacar dois pontos

importantes: primeiro, é preciso separar o fenômeno do tipo de função que ele

desempenha, que é, nesse caso, a resumitiva; o segundo ponto importante é que

deve ficar claro que tal função não é específica apenas das expressões nominais,

mas se estende aos sintagmas pronominais, dessa maneira, ela é chamada,

também, de anáfora indireta.

Necessário se faz ressaltar, enfaticamente, que não convergimos com a

referida autora, pois ela não apresenta uma definição dessa função, no que tange à

nomeclatura, misturando uma das marcas principais desse mecanismo, qual seja: a

sumarização, não fazendo uma distinção entre esta e o evento em si do

encapsulamento. Fato questionável, também, é que a teórica sugere que os

encapsulamentos assumem diversas funções, mas não as explica, limitando-se a

simples menção de serem factíveis funções dos processos de encapsulamentos a

rotulação e a apresentação de um novo referente, destarte os rótulos são

expressões em que se caracterizam por se referirem a uma porção do texto/contexto

anterior ou posterior, nominalizando. Vejamos essa questão em Conte (2003, p. 177)

O encapsulamento anafórico é um recurso coesivo pelo qual um sintagma
nominal funciona como paráfrase resumitiva de uma porção precedente do
texto. O sintagma nominal anafórico é construído com um nome geral como
núcleo lexical e tem uma clara preferência pela determinação
demonstrativa. Pelo encapsulamento anafórico, um novo referente
discursivo é criado sob a base de uma informação velha[...] (CONTE, 2003,
p. 177).

Dessa forma, infere-se do que foi dito que a função principal dos processos

referenciais das anáforas encapsuladoras é retomar um elemento, já que esse

processo resume um enunciado, inaugurando um tópico novo, o qual tem relação

cognitiva com a expressão a qual resume.

3.2 AS FUNÇÕES COGNITIVO-DISCURSIVAS DAS EXPRESSÕES

REFERENCIAIS

Para compreendermos melhor as funções cognitivo-discursivas das

expressões referenciais, faz-se necessário abordar suas multifuncionalidades, bem
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como a relação que elas estabelecem na condução da manutenção temática, assim

como sua importância para a construção do sentido do texto. Nesse sentido,

buscamos investigar, neste tópico, como as expressões referenciais se organizam

na tessitura textual, estabelecendo conexões cognitivo/discursivas no processo de

referenciação anafórica no gênero artigo de opinião. Com essas considerações,

buscamos aludir, neste trabalho, que as expressões referenciais anafóricas

desempenham várias funções discursivas no texto, aspecto esse que almejamos

destacar ao analisar a condução, por meio dos processos referenciais anafóricos, da

manutenção temática no gênero artigo de opinião. Nesse escopo de preocupação

em analisar tais características, enquadram-se, majoritariamente, no âmbito das

pesquisas no Brasil, estudiosos da Linguística de Texto. Dentre os quais, citamos,

por pertinência de pesquisa e por serem pioneiras no estudo do assunto, os

trabalhos Koch (2015), Koch e Elias (2006, 2009) e Cavalcante (2014).

Em consonância com o que foi exposto até aqui, apresentamos algumas

pesquisas que dialogam com esta, no sentido de perscrutar os processos

referenciais no que tange seu caráter cognitivo-discursivo. Pela relevância das

pesquisas sobre a temática ora aludida e, por convergirem em sua acepção com

esta pesquisa, apresentamos os seguintes trabalhos, quais sejam: Koch e Elias

(2006, 2009), Cavalcante (2014), Vasconcelos de Sá (2007, 2014) e Ciulla e Silva

(2008). Cabe destacar que, dentre as pesquisas apresentadas, vamos nos limitar às

discussões feitas por Koch e Elias (2006, 2009) e Ciulla e Silva (2008), visto que, as

utilizaremos como referência para a análise dos mecanismos referenciais

empregados no gênero artigo de opinião, pois as referidas pesquisas tratam de

forma elucidativa e convergente dos aspectos funcionais dos processos referenciais

anafóricos.

Destarte, Koch e Elias (2006) defendem que as expressões referenciais

nominais, às vezes, têm a função de remeter a elementos já citados ou até mesmo

sugeridos no texto, possibilitando, dessa maneira, sua operacionalização na

memória, ou seja, sua ativação. Além disso, elas, também, teriam a função de

refocalizar e recategorizar, no discurso, os referentes.

Ainda para Koch e Elias (2006), tais expressões têm a funcionalidade de

introduzir novas informações, mudança e desvio do tópico, assim como pode fazer a
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ligação entre tópicos e subtópicos. Vejamos essa questão nas palavras de Koch e

Elias (2006) sobre as formas remissivas

[…] elas introduzem mudanças ou desvios do tópico, preservando, contudo,
a continuidade tópica, ao alocarem a informação nova dentro do quadro da
informação dada. Dessa forma, são responsáveis simultaneamente pelos
dois grandes movimentos de construção textual: retroação e progressão.
(KOCH E ELIAS, 2006, p. 140. Grifos das autoras.)

Através do que foi dito, cabe salientar que entendemos que a função de

introduzir novas informações coincide com a de atualização de informações novas

pelos referentes, assemelhando-se, dessa forma, à de atualização de

conhecimentos por meio de formas nominais, bem como pelo binômio

hipônimo/hiperônimo. No que concerne ao processo de encapsulamentos, tem-se,

na verdade, como pode ser visto nos exemplos, uma função muito específica que é

a de esses termos introduzirem uma nova expressão referencial no texto, em que,

quase sempre, introduz no discurso informações novas.

Interessante, também, para esta pesquisa é a proposta de Ciulla e Silva

(2008) pelo fato de que a autora enfatiza o estabelecimento de critérios que nos

possibilitam ter uma visão mais ampla dos processos referenciais anafóricos em que

não apenas indicam suas funções, outrossim, leva-se, também, em conta as

modificações inerentes ao processo de construção dos referentes no discurso. A

referida autora argumenta que as anáforas encapsuladoras podem desempenhar

várias funções, simultaneamente, quais sejam as principais: a) Organização de

partes do texto; b) Metadiscursividade; c) Introdução de informações novas; d)

Promoção de uma busca/ativação da memória; e) Promoção de efeitos estético-

estilísticos; e, f) Marcação da heterogeneidade discursiva.

Quadro 1 - As funções discursivas dos processos referenciais

Função discursiva Caracterização Exemplo

Organização de
partes do texto

Inaugura tópicos, integra e
muda tópicos, antecipa ou
mantém informações em
suspenso, salienta um
referente, orientando a
localização de um referente
no espaço/tempo.

(10) - O filho aborda a mãe e
afirma:
- Mãe, hoje não vou à aula de
educação física.
- A mãe responde ao filho, claro que
tu vais!
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Metadiscursividade

Promover uma catálise de
pressuposições, apontar
uma referência
problemática, capturar
argumentos dispersos e
assinalar um convite para
reparar uma sequência.

(11) — Você deu calote em todo o
comércio! Todos os munícipes sabem
disso! — Seja cauteloso, caro amigo!
Essa acusação pode custar sua
liberdade.

Introdução de
informações novas

Atualizar conhecimentos,
especificar por meio de
uma sequência
hiperônimo/hipônimo e
fornecer explicações com
fins definicionais e/ou
didáticos.

(12) Ontem fui à feira de minha
cidade comprar banana. A fruta está
cada vez mais cheia de agrotóxico,
dá para perceber pela cor da casca.

Marcação de
heterogeneidade
discursiva

Mostrar um apelo a
um tipo de discurso,
identificar outras vozes no
interdiscurso, promover a
mudança de foco narrativo,
marcar a voz do
personagem no DDL,
estabelecer a separação
das vozes do DIL e do DDL,
situar vários centros
dêiticos de vozes na
narrativa, operar
metadiscursivamente em
relação ao enunciado e
estabelecer marcas de
intertextualidade,
possibilitando diálogos
intertextuais.

(13)  Esse cheiro odor, fala o jovem.
Realmente, quem pode com esse
odor nauseante?

Função de ativação
da memória

Promover um resgate das
informações armazenadas
na memória do interlocutor,
selecionando-as para o
discurso.

(X)  (14)  Fui ao circo assistir ao
espetáculo, chegando lá, o palhaço
veio em minha direção.

(CIULLA E SILVA (2008), p.155-157, adaptado por SÀ, 2014)

Cabe-nos, aqui, salientar que, com o propósito de mostrarmos como o

processo referencial anafórico exerce diversas funções discursivas na tessitura

textual do gênero artigo de opinião, estabelecendo a coesão, tomamos como

orientação para este trabalho as pesquisas de Cavalcante (2014), Ciulla e Silva
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(2008), Koch e Elias (2006, 2009), Marcuschi (2008) e Vasconcelos de Sá (2007,

2014).

Em consonância com o propósito desta pesquisa, selecionamos alguns

critérios para a análise das expressões referenciais anáforas. Quais sejam: como as

anáforas selecionadas contribuem para a manutenção temática; como o articulista

mobiliza as expressões referenciais anafóricas para garantir os sentidos do texto e,

por conseguinte, tornar o texto mais organizado, coeso.

Assim, para uma visão geral do que vamos avaliar nos artigos de opinião,

apresentamos um esquema das principais estratégias de mobilização e organização

dos referentes na tessitura textual. Para um panorama desses recursos que serão

analisados, apresentamos um quadro resumitivo adaptado de Marcuschi (2008, p.

109)

Quadro 2 – formas de coesão referencial

formas remissivas não referenciais

-artigos
-pronomes adjetivos
-numerais ordinais
-numerais cardinais
-pronomes pessoais
-pronomes substantivos
-advérbios

formas remissivas referenciais

-sinônimos
-hiperônimos
-nomes genéricos
-grupos nominais definidos
-nominalizações
-elementos metalinguísticos
-elipses

Fonte: adaptado de Marcuschi, 2008, p. 109.

As anáforas são caracterizadas por retomarem outros elementos no texto.

Cabe explicar, portanto, que essas retomadas podem ser por correferenciação ou

por não correferenciação, classificando, portanto, as anáforas em correferenciais e

não-correferenciais.

Na anáfora correferencial (ou diretas) há sempre a reativação de referentes

prévios, assim, uma cossignificação tende a ocorrer no âmbito da pronominalização

e do uso de elipses, enquanto a recategorização é processada por meio de

descrições definidas e certos tipos de descrição indefinida, como exemplificamos a

seguir:
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10) Ontem fui à praça, no entanto, ela estava vazia. Sofia esqueceu o livro
na escola, porém Ø voltou mais tarde para buscá-lo. (Ø à marca uma elipse do

objeto de discurso anteriormente explicitado).

As descrições nominais sejam definidas, sejam indefinidas atuam sempre na

categorização ou recategorização de referentes, o que estabelece sempre  escolhas

entre as várias formas de caracterização, escolhas essas que serão feitas, em cada

contexto de uso, de acordo com a proposta de sentido do produtor do texto.

Através delas, são ativados traços e/ou características do referente segundo

os conhecimentos culturalmente adquiridos e partilhados no meio social no qual os

sujeitos estão inseridos, permitindo ao interlocutor concebê-lo a partir de uma

determinada ótica, o que mostra fatos essenciais sobre a representação e a

identidade do articulista na construção do sentido do artigo de opinião.

Para isso, o papel dos determinantes, tais como os demonstrativos, o artigo

definido e o artigo indefinido são essenciais para a manutenção temática e para a

construção dos sentidos do texto. Com efeito, os demonstrativos atuam como

elementos que, a partir do aqui e agora, apontam para um objeto de discurso,

conduzindo a focalização para ele. Os artigos definidos apontam para o ouvinte o

que o falante considera que ele é capaz de recuperar, construindo o objeto de

discurso, sem, entretanto, apontar para ele mesmo. Já os artigos indefinidos

sinalizam para o ouvinte o que o falante considera que ele não é capaz de recuperar,

nem identificar o objeto de discurso pelo fato de o falante, também, não saber, bem

como pelo fato de o falante não julgar necessário/desejável que o ouvinte faça a

identificação.

Já nas anáforas não-correferenciais (ou indiretas) o procedimento de

referenciação para a manutenção ou progressão temática é realizado por

expressões nominais definidas, indefinidas ou por pronomes, sem que haja

correspondência em relação a um referente prévio. A anáfora associativa ou indireta

não é caracterizada por reativar referentes prévios, mas sim, por ativar referentes

novos. Ela é tratada como anáfora em virtude de que os referentes novos se

ancoram virtualmente em um universo textual que é depreendido por meio de

objetos de discurso anteriores. Ou seja, sua organização ou construção depende do

universo semântico proporcionado, na tessitura textual, por elementos cotextuais

anteriores, mas não tem caráter correferencial nem cossignificativo. Exemplos:
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11) Fui ao restaurante, ontem. O garçom foi, novamente, gentil.

Sofia se casou. O marido é milionário.

Já o encapsulamento, segundo Koch (2015), é uma função peculiar das

nominalizações que sumarizam as informações que constam nas sequências

antecedentes na tessitura textual. Outrossim, no referido fenômeno, a autora trata o

encapsulamento como um tipo de função de algumas nominalizações. Exemplo:

12) O coronavírus vem se proliferando rapidamente no Brasil. Isso pode ser

decorrente da falta de investimentos em saneamento ambiental.

Desse modo, o termo “isso” resume a sequência textual anterior, resumindo

tudo o que foi explicitado anteriormente, tendo como função precípua por parte do

escritor, segundo Koch (2015), a manutenção da linha argumentativa. Passamos,

em seguida, à discussão sobre o tópico discursivo.

3.3 O TÓPICO DISCURSIVO

Conceitua-se, em linguística, como tópico discursivo os eventos relacionados

à organização da tessitura textual ou à organização do discurso e, em ambas

ocorrências, tal fenômeno dá-se no campo micro e macro-textual, ou seja, sua

atualização ocorre não só cotextualmente, mas, também, contextualmente. Dessa

forma, vê-se uma distinção muito nítida entre tópico frasal e tópico discursivo. Este,

rompe com o paradigma meramente frasal e põe em evidência os eventos

enunciativo-discursivos, indo, assim, além do âmbito da frase. Aquele, restringe-se,

apenas, ao estudo da frase e de seus mecanismos no cotexto, tais como tema e

rema.

Em consonância com o que entendemos por tópico, postulamos que o

conceito de tópico discursivo está relacionado à noção semântica de micro e

macroestrutura, isto é, o autor atribui ao tópico um caráter semântico vinculado, que

contribui para a organização global do texto, evidenciando-se, dessa forma, como

fator imprescindível de coesão e de coerência textuais, em que se garante a relação

entre os fatos, ou seja, o segmento tópico é composto e assegurado pela conexão

dos fatos. Para essa conexão, algumas observações podem ser feitas sobre a



37

coerência de uma sequência de sentenças em geral em que  “a identidade

referencial, tanto de objetos individuais quanto de propriedades, ou identidade ou

outras relações entre mundos, não são suficientes para estabelecer coerência”, VAN

DIJK, (1977, p. 148-149).

Podemos sintetizar do que foi exposto que para o autor, a noção de tópico

pode ser compreendida em termos macroproposicionais, ou seja, um evento de

natureza complexa que resume e sintetiza, acerca de outras proposições, um

conteúdo, atuando de forma textual-interativa. Concomitante a esse pensamento,

(JUBRAN et al. 1992, p. 361) afirmam que o tópico, por realizar-se de forma abstrata

e situadamente “na conversação, mediante enunciados formulados pelos

interlocutores a respeito de um conjunto de referentes explícitos ou inferíveis,

concernentes entre si e em relevância num determinado ponto da mensagem” é um

fenômeno essencialmente discursivo.

Dessa forma, a organização tópica, propriedade intrínseca do tópico

discursivo ordena a condução da manutenção temática, bem como coopera para a

construção do sentido do texto, estabelecendo relações entre as partes do texto.

Destarte, para compreender a articulação tópica e a sua relação com a

manutenção temática deve-se levar em consideração os processos de articulação

tópica, mobilizados pelos elementos referenciais na tessitura textual. Depreende-se

do que foi exposto que articulação tópica é a maneira como os elementos que

compõem o tópico, mobilizados a partir das mais diferentes formas hierárquicas, e

os textos que os veiculam se relacionam na tessitura textual.

Do que foi dito, pode-se inferir que a articulação tópica ocorre, pelo menos,

em dois níveis hierárquicos, quais sejam: no intertópico, que tem como função

estabelecer a relação entre os diversos elementos que integram o tópico,

estabelecendo relações semântico-discursiva entre os segmentos textuais; e no

segmento intratópico, que se realiza na relação que cada segmento do tópico

estabelece de forma linear na tessitura textual. Vejamos essa questão nas palavras

de Pinheiro (2003), que afirma

Na verdade, a distinção inter e intratópica é apenas uma opção
metodológica, para englobar tanto a análise interna de cada segmento
tópico mínimo, depreendido na linearidade textual, quanto a análise das
articulações entre esses segmentos. A partir do momento em que levo em
consideração a hierarquia tópica, a relação entre os segmentos do mesmo
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nível, integrantes de um quadro tópico, é inter e intratópica. (PINHEIRO,
2003, p. 91-92)

Em consonância com o exposto, podemos dizer que a referida concepção de

tópico converge com a compreensão de texto que adotamos nesta pesquisa, pois ela

vê e analisa o texto como lócus privilegiado da interação verbal, em que os atores da

produção socioverbal são sujeitos ativos do processo de enunciação, ou seja, são os

agentes do processo do dizer/fazer que norteia as relações sociais.

Dessa forma, verifica-se que a construção textual é elaborada, de forma

estratégica, em que o enunciador, para se fazer entender pelo interlocutor, vai

criando pistas linguísticas por intermédio da organização do texto, do contexto de

uso e, assim, nessa troca realiza-se a construção dos sentidos do texto.

Em consonância com o que vem sendo postulado nesta pesquisa sobre a

articulação tópica, é essencial deixarmos claro que é esta a responsável pelos

fatores que possibilitam a continuidade, a progressão e as retomadas tópicas,

guiando e articulando as informações no âmbito discursivo. Diante desta

constatação, defendemos que os processos referenciais anafóricos são

imprescindíveis na articulação tópica dentro da tessitura textual, sendo de suma

importância para a manutenção temática.

Assim, o tópico discursivo é parte integrante e imprescindível do processo

constitutivo do texto, seja falado, seja escrito e é por isso que se faz imperativo

abordar tal categoria em nossa pesquisa, uma vez que é nele que as expressões

referenciais anafóricas funcionam como sinalizadores argumentativos, organizando

as partes do texto, ora indicando que a sequência textual anterior foi encerrada, ora

sinalizando que o articulista pretende, ainda, direcionar seus argumentos para uma

fase posterior.

3.3.1 A organização tópica

Na estruturação tópica, os tópicos semântico-discursivos são caracterizados

por serem mantidos no discurso e depois serem desenvolvidos em subtópicos até

que, no processo discursivo, inicie-se um novo segmento tópico, sempre

continuamente. Vale salientar que no processo de estruturação tópica, às vezes,

pode haver um retorno a um tópico que já tenha sido, anteriormente, abordado.
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Nessa retomada de tópico, o que ocorre é um deslocamento no plano discursivo sem

que se afete o plano organizacional, visto que a hierarquia estrutural é mantida, uma

vez que as respectivas informações são ligadas aos seus correlatos arquivos.

Tendo em vista o que foi dito, o conceito de tópico não deve ser tomado sem

se levar em consideração que tal conceito é uma noção abstrata, em que o estatuto

concreto é caracterizado pelo enquadramento hierárquico escolhido pelo articulista

do texto, num plano organizacional em que se opera a seleção de elementos na

tessitura textual, numa relação de subordinação entre as partes. A esse respeito,

afirma Van Dijk (1977)

Observações similares podem ser feitas sobre a coerência de uma
sequência de sentenças em geral. Vimos que identidade referencial, tanto
de objetos individuais quanto de propriedades, ou identidade ou outras
relações entre mundos, não são suficientes para estabelecer coerência
(VAN DIJK, 1977, p. 148-149).

No que concerne às conexões no plano discursivo-textual, segue-se uma

linearidade sequencial em que se organiza a distribuição dos tópicos, quais sejam: a

continuidade e a descontinuidade. Quando há uma relação de proximidade entre

dois tópicos tem-se a continuidade, em que quando um é esgotado, abre-se outro.

Já a descontinuidade caracteriza-se como uma paralisação da sequenciação do

segmento linear, observada quando ocorre quando um tópico em andamento é

deixado de lado pelo motivo de se ter introduzido um novo tópico, de maneira que o

anterior não seja retomado novamente.

Dessa forma, a manutenção tópica pode ocorrer de forma que continuidade

se caracteriza de forma global nos mais diferentes gêneros, no entanto, ela se

realiza mais prototipicamente em gêneros como o artigo de opinião e outros que são,

também, argumentativos. A exemplo, eles são, no que concerne à organização

sequencial dos segmentos tópicos, caracterizados pelo fato de serem bastante

lineares. Na organização tópica, cada segmento encerra um argumento para

defender a ideia principal posta pelo escritor, estabelecendo conexões entre os

tópicos, uma vez que uma nova ideia só é posta quando a anterior é concluída

mantendo, assim, a linearidade e, por conseguinte, a coesão e a coerência textuais.

Do que foi dito, abstrai-se que os tópicos e os subtópicos são desenvolvidos

de maneira a manter o tema em que os elementos devem ser mobilizados de
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maneira a garantir a manutenção e a continuidade temática, tornando, destarte, o

texto coerente.

Assim, também, é preciso que ele apresente continuidade tópica, ou seja, que

a progressão tópica seja em nível sequencial ou no hierárquico para que dessa

forma não hajam rupturas significativas ou interrupções substancialmente longas do

tópico em desenvolvimento para que a construção do sentido e, por conseguinte, da

coerência não sejam afetadas.

Cientes disso, podemos dizer, de forma enfática, que as estratégias de

articulação tópica estão intrinsecamente ligadas às mobilizações, por parte do

produtor de textos, das expressões referenciais. Isso se comprova pelo fato de que a

relação estabelecida entre os referentes que mobilizados na articulação tópica não

acontece por meio de uma ligação semântica intrínseca a eles. Na verdade, são

escolhas lexicais que são definidas em virtude da construção do tópico discursivo.

Quando o tópico é apresentado, é criado um contexto por meio do qual os referentes

são criados e por meio deles se estabelece as ligações entre os referentes inseridos

para articulação tópica e assim dá-se atividade de referenciação.

Dessarte, a organização tópica é constituída pela forma como os segmentos

se relacionam no encadeamento hierárquico na tessitura textual. Assim, nesta

pesquisa, os mais diversos mecanismos pelos quais a articulação tópica é

constituída são compreendidos como processos discursivo-interacionais. Feitas as

devidas considerações sobre o tópico discursivo e sua articulação, passemos, agora,

para o próximo capítulo.
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4 TRILHANDO CAMINHOS

Neste capítulo, apresentamos o percurso metodológico do nosso trabalho e,

também, as análises dos artigos de nossa amostra, que foram produzidos por

articulistas proficientes do jornal El País, edição do Brasil. Por articulistas

proficientes, entedemos neste trabalho, pessoas que se dedicam ao estudo e à

análise de questões relevantes de uma sociedade e que são capazez de entender e

descrever cenários e, por conseguinte, articular um texto de forma clara e objetiva.

Diante disso, passemos a um breve percurso metodológico que nos possibilitou esta

empreitada.

4.1 ABORDAGEM DA PESQUISA

Para o desenvolvimento desta dissertação, cujo objetivo é investigar como os

processos referenciais anafóricos contribuem para a manutenção temática e para a

construção de sentidos no gênero discursivo artigo de opinião, observando, também,

os aspectos estilísticos do referido gênero sob a perspectiva dialógica, o que implica

analisar a língua não somente no que concerne aos aspectos estruturais, mas,

também, nas relações de interação entre os sujeitos em ação. Para isso, faz-se

necessário que conheçamos os procedimentos a serem seguidos para a realização

de adequadas produções textuais.

Dentre esses procedimentos, destacamos a análise dos processos

referenciais anafóricos como atividade recursiva e indispensável no processo de

produção de artigos de opinião, uma vez que sem tais recursos a manutenção

temática e o sentido do texto podem ser comprometidos. Para tanto, optamos por

uma pesquisa de cunho qualitativo e interpretativista, uma vez que, em contrapartida

à pesquisa positivista, ela se adéqua à “natureza subjetiva do objeto das Ciências

Sociais” (MOITA LOPES, 1996, p. 22). Assim, tomamos como foco principal o

processo de uso da linguagem na perspectiva dialógica, na interação socioverbal.

Desse modo, durante o processo de investigação consideramos que a “experiência

que os sujeitos têm, as representações que formam e os conceitos que elaboram [...]

ocupam o centro de referência das análises e interpretações” (CHIZZOTTI, 1995, p.

85).
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Nessa perspectiva, acreditamos também que as análises feitas na pesquisa

podem variar de um artigo para outro, pois “ao analisarmos e interpretarmos

informações geradas por uma pesquisa qualitativa devemos caminhar tanto na

direção do que é homogêneo quanto no que se diferencia dentro de um mesmo meio

social” (MINAYO, 2007, p. 80).

4.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa foi desenvolvida em várias etapas, a saber: leitura de textos para

conhecimento e aprofundamento da análise/teoria dialógica do discurso do Círculo

de Bakhtin, a qual subsidiou o estudo; leitura de trabalhos sobre a perspectiva

dialógica de produção e revisão textual, a fim de embasar as atividades planejadas e

desenvolvidas para constituir os dados, quais sejam: artigos de opinião escritos por

pessoas proficientes da esfera jornalística, mais precisamente, escolhemos artigos

publicados pelo jornal El País, assim como explicaremos, no parágrafo seguinte, os

motivos de termos escolhido esse jornal e não outro.

El País é um jornal diário espanhol fundado em 1976, no período de transição

para a democracia, após o fim do Franquismo. É de propriedade do Grupo Prisa e

conta com uma média de 457.000 exemplares diários, sendo um diário de grande

circulação, com a maior tiragem da Espanha.

Sediado em Madrid, conta com escritórios nas principais cidades espanholas

(Barcelona, Sevilha, Valência, Bilbau e Santiago de Compostela), nas quais produz

diferentes versões com conteúdos em galego, catalão e euskera, para cada uma das

regiões autônomas (Comunidades) do país, das quais a mais recente a ser criada é

a da Galiza.

Caracteriza-se por ser um jornal diário de tendência europeísta e social-

democrata, e pelo grande destaque dado a informações de âmbito internacional, de

cultura e de economia, e sobre a Espanha.

Em 26 de novembro de 2013, foi lançada uma versão do El País em

português. O site tem publicação própria e traduções da versão original. Segundo a

direção editorial, “o crescimento excessivo de acesso ao site espanhol por parte do

público brasileiro, motivou a criação de uma versão em português”, versão que é

denominada de “El País Brasil”.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Franquismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sevilha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Valência_(Espanha)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Idioma_galego
https://pt.wikipedia.org/wiki/Euskera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Galiza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Social-democracia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Social-democracia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Língua_portuguesa
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Escolhemos esse jornal pelo fato dele ser sediado na Espanha e, por

conseguinte, seus articulistas serem espanhóis, mantendo, assim, certa “visão de

fora” do cenário político do Brasil na produção de seus artigos de opinião.

Salientamos, também, que os temas escolhidos foram os que mais estavam

em evidência no momento da produção desta pesquisa, assim como escolhemos os

12 em que esses temas representavam maior polêmica e interesse de toda a

sociedade. No entanto, foram analisados apenas 3, uma vez que, a análise dos 12

poderia tornar-se muito repetitiva, dessa maneira, escolhemos os 3 em que há maior

recorrência de recursos referenciais e achamos que esse número é bem razoável

para que cumpramos os objetivos propostos, sem sermos prolixos.

Feito isso e após as leituras dos respectivos artigos de opinião, e por já

termos decidido qual gênero analisar, escolhemos a teoria dialógica do discurso do

Círculo de Bakhtin (2003, 2006, 2013), e da Linguística de Texto sobre a

referenciação, bem como sua importância para a manutenção temática,

representada, dentre outros, por Koch e Elias (2006, 2009); Marcuschi (2008, 2014);

e Cavalcante (2014). Em seguida, passamos à seleção dos textos dos artigos de

opinião da esfera jornalística para observar a recorrência dos fenômenos analisados.

Uma vez selecionados os textos, procedemos à análise dos artigos de opinião, nos

quais identificamos significativa presença de recursos referenciais anafóricos

corroborando para a manutenção temática e para a construção dos sentidos do

gênero ora aludido.

Após concluídas essas etapas, pudemos, então, obter um resultado da

investigação, uma vez que na perspectiva qualitativa e interpretativista não se pode

definir resultados concretos antes da realização de todas as etapas da pesquisa, ou

seja, “não se pauta em categorias preestabelecidas antes da entrada no campo da

investigação, [...] mas a partir de uma questão de pesquisa que norteará o estudo”

(MOITA LOPES, 1996, p. 22). Dessa forma, os resultados só podem ser gerados

com precisão “[...] no decorrer do processo de investigação” (ALVES-MAZZOTTI;

GEWANDSZNAJDER, 1998, p. 161). Ou seja, ao longo do estudo muitas vezes

tornou-se necessário retomarmos pontos iniciais da pesquisa, uma vez que, na

pesquisa qualitativo-interpretativista, “[...] às vezes ao chegarmos à fase final,

descobrimos que necessitamos retornar às partes das fases anteriores” (MINAYO,

2007, p. 81). Assim, feitas as considerações sobre o nosso percurso metodológico



44

passemos, agora, à conceitualização do gênero discursivo artigo de opinião para

que, dessa maneira, se entenda melhor o gênero que será analisado nesta pesquisa.

4.3 CONCEITUANDO O ARTIGO DE OPINIÃO

Não é de hoje que o ensino de língua portuguesa, em nosso país, volta sua

atenção, quase que exclusivamente, para os aspectos gramaticais, norteados pela

gramática normativa. De acordo com Oliveira (2016, p. 11), a esse ensino

“interessava o domínio da norma culta, prescrito por meio de regras elaboradas, em

sua maioria, a partir de situações artificiais de uso da língua”.

Apenas nos anos 1997 e 1998 com advento dos Parâmetros Curriculares

Nacionais PCN e com a expansão das pesquisas da Linguística de Texto é que o

ensino de produção de textos passou a orientar-se com vistas a se levar em

consideração os aspectos discursivos dando maior ênfase ao trabalho com a leitura

e a escrita em uma perspectiva mais voltada aos aspectos discursivos e não

meramente estruturais. Assim, o trabalho com os gêneros, por tanto, foram sendo

introduzidos no ensino, passando, dessa forma, a adotar uma concepção em que se

leva em consideração a linguagem como processo de interação entre sujeitos

inseridos em determinada prática social. Em meio a tais mudanças, as mais diversas

variedades de gêneros discursivos passaram a fazer parte das práticas de ensino no

contexto de sala de aula, dentre eles os gêneros da esfera jornalística.

Diariamente, nos vemos envolvidos por questões que nos instigam a tomar

um posicionamento, a expressar nossa opinião, pois envolvem fatos sociais

relevantes para a sociedade na qual estamos inseridos.

No âmbito do interesse público e comprometida em transmitir informações

relevantes para a sociedade em geral está o jornalismo. Os textos da esfera

jornalística dividem-se em dois grupos de gêneros discursivos, aqueles que têm o

objetivo de descrever os fatos com certa imparcialidade e aqueles em que se

apresentam o ponto de vista do articulista a respeito dos fatos. Como exemplo do

primeiro grupo temos as matérias jornalísticas não assinadas como as notícias, que

“apresentam-se ao público como anônimas e neutras”. (RANGEL; GAGLIARDI;

AMARAL, 2016, P. 18).
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Esses gêneros têm como propósito discursivo principal informar os fatos de

maneira parcial, sem expôr suas opiniões explicitamente, tentando ao máximo

demonstrar imparcialidade, muito embora é sabido de todos que tal neutralidade de

opinião torna-se impossível, uma vez que desconsideramos a possibilidade de se ter

um gênero discursivo totalmente sem . Apesar de Rangel; Gagliardi; Amaral (2016,

p. 18) afirmarem que esses gêneros “não possuem marcas claras de autoria, como o

verbo em primeira pessoa e ideias ou preferências individuais”, esses mesmos

autores destacam que, “evidentemente, fatos não falam por si. Portanto, toda

matéria jornalística, por mais objetiva e imparcial que se pretenda, manifesta uma

versão particular dos fatos”. A exemplo do segundo grupo de gêneros jornalísticos,

tem-se os gêneros discursivos assinados, tais como o editorial, a carta

argumentativa, o artigo de opinião, dentre outros. Nesses gêneros têm-se o

posicionamento do autor de forma clara, pois quando os lemos conseguimos

identificar de imediato o ponto de vista exposto pelo articulista (o autor do artigo) que

opina sobre os fatos comentando-os, discutindo-os, avaliando-os.

Desse modo, o gênero artigo de opinião poderá ser publicado em jornais,

revistas, assim como na internet, e o articulista que o escreve poderá ser jornalista

profissional, como é o caso dos artigos analisados nesta pesquisa, ou não, uma vez

que, geralmente, certas pessoas são convidadas pelas empresas jornalísticas para

escrever sobre assuntos que estão sendo discutidos pela mídia impressa, internet ou

televisão.

No entanto, vale salientar que o artigo de opinião não circula, apenas, nos

meios jornalísticos, ele é veiculado em outras esferas de nossa sociedade, um

exemplo disso é nos meios escolares, uma vez que cada vez mais esse gênero é

exigido para ingresso em universidades, em institutos federais e em concursos

públicos, dentre outras situações em que eles aparecem frequentemente.

Para tanto, para produzir o gênero artigo de opinião, necessário se faz ter

amplo conhecimento sobre o assunto a ser discutido, sendo frequentemente uma

autoridade da área da qual provém o tema abordado ou uma pessoa de notório

conhecimento sobre o assunto. Como exemplos citamos as seguintes áreas de

conhecimento: Ciência, educação, política, economia, literatura e artes. Em

consonância com Rangel; Gagliardi; Amaral (2016) esses agentes eruditos de

debates públicos recebem a alcunha de “formadores de opinião”.
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O gênero ora aludido é caracterizado pela abordagem de temas polêmicos e

de interesse social em que o autor estabelece um diálogo intertextual defendendo

seu ponto de vista, frente à temática discutida. Para fortalecer sua opinião, é comum

que o articulista cite uma autoridade no assunto para dar validade aos seus

argumentos apoiando-se em dados que validem sua tese. É a partir do dialogismo

estabelecido pelas vozes presentes no texto que o autor assume seu

posicionamento discursivo, o que de acordo com Wittholter (2015, p. 09) “só pode

ser compreendido se recorrermos ao contexto de produção do texto, mais

precisamente ao autor e ao papel social por ele ocupado na sociedade”.

4.4 ANÁLISE DOS DADOS

Foram analisados, inicialmente, como explicado antes, 12 artigos de opinião

escritos acerca de diversos temas importantes e atuais, dentre os quais, destacamos

3 para nossa análise. Antes de nos determos a esta discussão, cabe salientar que

para a análise, no que tange à concepção de gênero, enunciado e estilo,

subsidiamo-nos na perspectiva dialógica do discurso, teoria fundamentada no

Círculo de Bakhtin (2003, 2006, 2013).

Já no que concerne às expressões referenciais e com o objetivo de analisar

como elas se organizam e contribuem para a manutenção temática no gênero artigo

de opinião, partimos da orientação dos pressupostos teóricos das teorias que

subsidiam este trabalho e apresentamos como são mobilizadas, na tessitura textual,

os elementos referenciais anafóricos para a manutenção temática. Tudo isso, em

consonância com os pressupostos da Linguística de Texto de base sociocognitiva,

que leva em consideração as funções cognitivo-discursivas do processo referencial

anafórico, conforme os postulados de Koch e Elias (2006, 2009), Cavalcante (2014),

Vasconcelos de Sá (2007, 2014) e Ciulla e Silva (2008). Feitas essas considerações,

passemos às análises das categorias dos processos referenciais.

4.5 ANÁLISE DOS ARTIGOS DE OPINIÃO

O artigo de opinião a seguir analisado está transcrito da mesma forma que o

autor o digitou, ou seja, transcrevemos com fonte, destaque, formatação, ortografia e
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estilo utilizados por seu autor, exceto, as partes que estão em negrito, pois as

marcamos para melhor proceder às análises. Para efeito organizacional, nomeamos

e enumeramos os referidos artigos de opinião, que serão analisados, como Artigo1,

Artigo 2 e Artigo 3, respectivamente, conforme segue.

Artigo 1

Incêndios

LEILA GUERRIERO 03/09/2019

Diego começou a distribuir a comida nos comedouros. O homem disse:

“Louco, você faz bem em trazer comida para os animais. Quanto a nós, é melhor

nos deixar morrer”.

Coisas aconteceram. Um supremacista branco matou 22 pessoas a tiros em um

centro comercial em El Paso, no Texas. Donald Trump disse que pretende comprar

a Groelândia. O presidente da França, Emmanuel Macron se opôs ao acordo

comercial entre a União Europeia e o Mercosul porque, quando a Amazônia

começou a pegar fogo, percebeu que o presidente do Brasil lhe havia mentido

sobre seus compromissos climáticos, condição fundamental para a assinatura

daquele acordo, o que demonstra que Macron é ingênuo ou não lê os jornais: em

julho, em uma coletiva de imprensa internacional, Bolsonaro havia dito que se “os

dados de desmatamento dos últimos 10 anos fossem verdadeiros, a Amazônia já

não existiria”, e que “a Amazônia é nossa, não de vocês”. Enquanto isso, na minha

pequena vida, coisas aconteceram: aprendi a fazer pão com massa madre e ouvi

uma frase. Diego, o homem com quem vivo, alimenta há anos uns gatos de rua nos

bosques de Palermo, em Buenos Aires. Leva-lhes água e comida, fabrica-lhes

abrigos que coloca sobre as árvores. Os gatos estão em uma área difícil, em que

travestis oferecem seus serviços e vários grupos se reúnem para fumar paco: pasta

base de cocaína. Diego os conhece bem; de vez em quando lhe pedem dinheiro ou

água e ele dá. Outro dia, um dos homens desse grupo se aproximou dele com

quatro facas de muito mau aspecto e queria vender uma. “Não minto para você”,

disse ele, “eu as roubei hoje à tarde”. Diego respondeu que não tinha um único

peso e que, além disso, não precisava de facas. O homem perguntou se ele tinha

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/03/opinion/1567523295_277759.html
https://brasil.elpais.com/autor/leila_guerriero/a/
https://brasil.elpais.com/tag/fecha/20190903/
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um isqueiro. Diego lhe deu o seu. Depois, começou a distribuir a comida nos

comedouros. O homem observou-o fazer a distribuição e, de repente, disse:

“Louco, você faz bem em trazer comida para os animais. Quanto a nós, é melhor

nos deixar morrer”. Essa frase foi o meu incêndio do mês de agosto.

Como supracitado, o artigo de opinião tem como propósito veicular uma

notícia por meio do discurso do articulista. No artigo analisado “incêndios” de Leila

Guerriero os referentes contribuem para a manutenção temática, uma vez que eles

vão sendo mobilizados de forma a fazerem retomadas e, por conseguinte,

recuperando ideias anteriores, situando e persuadindo o leitor sobre o ponto de vista

que a autora pretende transmitir e, também, revelam o modo como a articulista

compreende os acontecimentos e os sujeitos que deles fazem parte. O modo como

a autora mobiliza os fatos cria os referentes, contribui para levantar hipóteses,

reconstrói o contexto informativo e é decisivo para a construção do discurso no

gênero artigo de opinião.

Assim, a autora o inicia com uma expressão, a princípio, sem nexo com os

enunciados seguintes, em que, quase todos, são iniciados com nomes de figuras

políticas importantes no mundo, para então chegar às queimadas na Amazônia e,

por conseguinte, à figura de nosso Presidente. Dado o contexto das queimadas na

Amazônia, o objetivo da autora é mostrar o descaso em relação aos incêndios em

nossas florestas.

Para dar continuidade tópica, a articulista emprega a expressão referencial

“enquanto isso” que tem a função de resumir uma porção do texto anterior que

condensa de forma prospectiva uma parte do texto, a esse evento Koch (2009)

chama de “encapsulamento”, que contribui para manter o tópico discursivo e, por

conseguinte, a manutenção temática.

Assim, ela passa a funcionar como princípio organizador das partes do texto

por que faz remissão a argumentos anteriores, e introduz novos argumentos para

enfatizar a tese de que o governo atual está sendo negligente com relação a

algumas pautas, tais como, os incêndios que estão ocorrendo em nossas matas.

Vimos o caráter resumitivo do encapsulamento e como ele estabelece relação entre

tópicos.
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Para Ciulla e Silva (2008, p. 72), numa situação como a apresentada, o

referente remete a conhecimentos partilhados pelos interlocutores e promove, ao

mesmo tempo, a introdução de argumentos novos. Pode-se concluir do exemplo

acima citado, que a expressão “enquanto isso”, nesse caso específico, acumula

“características de dois grupos distintos, quais sejam: o das introduções referenciais

e os das anáforas”, produzindo, dessa maneira, a condução da argumentação e

fornecendo uma explicação dos fatos.

Agora, passemos a observar as retomadas por meio de pronomes e de

anáforas diretas. As anáforas pronominais são elementos indispensáveis à coesão

textual, uma vez que tais formas ajudam a estabelecer e desambiguar os referentes

na tessitura textual, como ocorre com as formas pronominais “lhes”, que tem função

anafórica e refere-se à expressão nominal indefinida “uns gatos”, evitando a

repetição da mesma palavra e “lhe”, que se refere a um dos travestis que a autora

citou; já a forma, também pronominal, “dele”, funciona como anáfora e refere-se a

Diego; já a expressão definida é formada pelo (artigo definido o no plural + o nome

substantivo masculino plural “gatos”, assim,  “os gatos” é um exemplo de anáfora

direta.

Decisiva, também, para a relação entre tópicos foi a palavra “incêndio”, que a

princípio foi tomada na forma literal, usual que se refere às queimadas. No entanto,

quando empregada nesta estrutura “meu incêndio do mês” com a ajuda da

expressão “quanto a nós” vemos que a referida palavra foi empregada de maneira

figurada, não usual e serve para ativar a memória discursiva. Assim, vimos que a

referenciação anafórica é indispensável na construção dos sentidos do texto, de

forma que o produtor do texto se utiliza delas para estabelecer as conexões

necessárias para a manutenção temática e, por conseguinte, estabelecer as

relações de sentidos em seu texto, como observamos no emprego das expressões

referenciais destacadas no artigo de opinião ora analisado.

Artigo 2

Planeta em chamas
ELIANE BRUM 22 AGO 2019

https://brasil.elpais.com/tag/fecha/20190822
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Enquanto bombeiros tentam apagar fogo na Europa, no Brasil fazendeiros

queimam a Amazônia.

A ativista adolescente Greta Thunberg costuma afirmar, na tentativa de acordar

os adultos para a emergência climática: “Nossa casa está em chamas”. No

momento, a sueca de 16 anos atravessa o oceano num barco à vela rumo à

Conferência da ONU, em Nova York. O que Greta pode não ter imaginado, porém,

é ainda mais assustador: fazendeiros e grileiros atearem fogo na floresta,

deliberadamente, como manifesto político. É o que aconteceu na Amazônia, em 10

de agosto, segundo foi anunciado no jornal de Novo Progresso.

Fazendeiros e grileiros do entorno da BR-163, uma das regiões de maior conflito na

Amazônia brasileira, programaram o “Dia do Fogo”. Na data, queimaram áreas de

pasto e em processo de desmatamento. Segundo uma das lideranças, entrevistada

pelo jornal Folha do Progresso, setores do agronegócio se sentem “amparados

pelas palavras de Jair Bolsonaro”, que estimula a abertura das áreas protegidas

da floresta para exploração agropecuária e mineração. Disseram também que

desejavam mostrar ao presidente do Brasil “que querem trabalhar e o único jeito é

derrubando, e para formar e limpar nossas pastagens é com fogo”.

Tudo indica que conseguiram. Anunciaram, pelo jornal, cinco dias antes. E cinco

dias depois a Amazônia queimou — mais. Segundo os dados do Instituto Nacional

de Pesquisas Espaciais, na data marcada Novo Progresso teve um número 300%

maior de “queimadas”, com 124 focos de incêndio. No dia seguinte, o número

saltou para 203. Em Altamira, as estatísticas mostraram uma realidade ainda mais

assustadora: 743% de aumento, com 194 focos de incêndio. No domingo,

chegaram a 237.

Enquanto Greta Thunberg navega para Nova York, sua frase se literaliza: há

incêndios em diferentes partes do planeta, da Gran Canária, na Espanha, a Sibéria,

na Rússia. A conexão com a crise climática pode ser mais ou menos direta. Na

Europa, os focos apareceram depois do julho mais quente da história. No Ártico, os

incêndios recordes criaram um ciclo vicioso: o fogo libera CO2 para a atmosfera e

agrava o colapso climático. O trabalho dos bombeiros, em todas as partes, está

sendo dificultado pelas ondas de calor e pela falta de umidade. Na América Latina,

a Amazônia queima, assim como pedaços da Bolívia e do Paraguai e do Paraguai.

As más notícias para superaquecer o planeta não param. Diante da explosão do

https://brasil.elpais.com/tag/onu_organizacion_naciones_unidas
https://brasil.elpais.com/tag/amazonia
https://brasil.elpais.com/tag/jair_messias_bolsonaro/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/19/internacional/1566197494_086472.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/19/internacional/1566197494_086472.html
https://brasil.elpais.com/tag/latinoamerica/a
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desmatamento no Governo de Bolsonaro, Alemanha e Noruega suspenderam

quase 300 milhões de reais destinados à proteção da Amazônia. Bolsonaro

respondeu ao Governo alemão: “A Alemanha vai parar de comprar a Amazônia a

prestações”. E, aos noruegueses: “Pega a grana e ajude a Angela Merkel a

reflorestar a Alemanha".

Bolsonaro não é apenas estúpido — e muito mal educado. As declarações servem

para acirrar a paranoia de seus seguidores: o antipresidente e seu clã defendem

que a preocupação com a floresta é uma desculpa para tomar a Amazônia do

Brasil. O curioso nacionalismo pregado por Bolsonaro amaldiçoa a Europa em

nome da soberania e se curva até a cueca aparecer diante dos Estados Unidos de

Donald Trump. Para setores do empresariado brasileiro, porém, a única boa notícia

no atual governo foi o acordo entre União Europeia e Mercosul, costurado durante

20 anos pelos governos anteriores e hoje ameaçado pela escandalosa destruição

da Amazônia. A Europa precisa decidir: se continuar comprando carne de

desmatadores e produtos empapados de agrotóxicos, o agronegócio predatório vai

continuar se sentindo à vontade para ampliar os dias de fogo, estimulado pelo

perverso que hoje lidera o Brasil.

No artigo “Planeta em chamas” de Eliane Brum, assim como no artigo 1, há a

presença constante de expressões referenciais, como mostraremos agora. Vale

salientar, ainda, em consonância com Koch e Elias (2009) que as “expressões

anafóricas, sejam elas quais forem, não consistem em remeter a um segmento

linguístico, mas sim em efetuar uma ligação com alguma informação que faz parte

da memória discursiva”, sendo assim, importantes mecanismos para a manutenção

temática.

Semelhantemente ao artigo 1, o modo como a produtora deste artigo,

denominado “Planeta em chama”, mobiliza os referentes do texto sinaliza para o

propósito central apontado pelo referido título, que contribui para mostrar, também, o

descaso que o atual chefe de nossa nação tem pela Amazônia e, por conseguinte,

mobiliza alguns referentes para, como mostraremos à frente, construir uma imagem

negativa do presidente Bolsonaro.

Na expressão definida “A ativista adolescente Greta Thunberg” tem-se a

função avaliar, isto é, conduz ao leitor/ouvinte informações essenciais sobre a

https://brasil.elpais.com/tag/donald_trump/a
https://brasil.elpais.com/tag/donald_trump/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/06/economia/1562413266_005095.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/06/economia/1562413266_005095.html
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pessoa citada, tais como sua militância, crenças e atitudes, auxiliando o leito na

construção do sentido do texto. Dessa forma, segundo Koch e Elias (2009), o

emprego de expressões nominais anafóricas conduz à recategorização dos objetos

de discurso, ou seja, de que maneira esses objetos vão construindo e operando na

manutenção temática e contribuindo para a construção do sentido do artigo de

opinião.

Nesta análise, percebemos que o referente inicialmente introduzido “A ativista

adolescente Greta Thunberg” é retomado e mantido em saliência, primeiro, por meio

da expressão “a sueca de 16 anos”; segundo, por “Greta”.

Dessa forma, as expressões “a sueca de 16 anos” e “Greta” retomam,

claramente, o referente “A ativista adolescente Greta Thunberg” mantendo, portanto,

com o nome, uma relação correferencial que garante a continuidade referencial,

característica peculiar da anáfora direta e um importante mecanismo de manutenção

do tema.

Podemos observar, também, o processo de referenciação expresso pela

relação hipônimo/hiperônimo nas expressões “Amazônia” e “floresta”. Assim sendo,

na hiponímia, segundo Koch (2015) “tem-se, primeiro, uma palavra ou um termo

menos abrangente, que é retomado por um mais abrangente”. É o que se pode

notar, por exemplo, na relação de retomada entre Amazônia e floresta, em que se

tem um termo mais específico, no caso Amazônia, que funciona como hipônimo de

floresta, que um termo mais abrangente.

Vale salientar, ainda, que ao utilizar como recursos remissivos as relações

hipônimo/hiperônimo o articulista de um texto tem bem definida uma intenção

comunicativa, assim como de a de introduzir novas informações no texto, mantendo

a articulação tópica. Dessa forma, entende-se que, ao utilizar primeiro o hipônimo

em um texto, possivelmente, tem-se o propósito de focalizar um termo específico.

Por outro lado, ao utilizar em primeiro plano um hiperônimo demonstra,

possivelmente, a intenção de focalizar na abrangência dessa expressão,

incorporando, dessa maneira, um número mais abrangente de possibilidades de

termos novos.

Ainda no que tange à coesão textual no artigo 2, a expressão “na data”

funciona como anáfora encapsuladora e exerce um papel importantíssimo na

construção de sentidos do texto, como bem postula Koch (2009), que diz: “a
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retomada ou a manutenção diz respeito a um objeto já presente no texto que é

reativado por meio de uma forma referencial de modo que o objeto-de-discurso

permaneça em foco”. Salientamos, ainda, que essa substituição não tem como

função estabelecer uma relação coesiva, mas sim de funcionar como uma forma de

definir o que foi dito anteriormente “Dia do Fogo” e de servir como recurso

introdutório do que vai ser dito a seguir, sendo bastante importante para se manter a

articulação intraparágrafos.

Já nas expressões referenciais “presidente do Brasil” e “antipresidente”, muito

embora se refiram ao mesmo referente “Jair Bolsonaro” e funcionem como anáfora

correferencial, garantindo, dessa forma, a progressão referencial, elas não têm o

mesmo propósito comunicativo. Na expressão “presidente do Brasil” tem-se a função

remissiva e funciona como elemento coesivo. Já a expressão “antipresidente”, além

de ter as funções de retomada e de elemento coesivo, distingue-se pelo valor que

tem na condução temática de, além de sinalizar as negligências ambientais por parte

do presidente, formar uma imagem negativa deste, pois o prefixo “anti” tem como

valor semântico expressar algo contrário, que é opositor, indicando que Bolsonaro é

um forte opositor das pautas ambientais.

Artigo 3

O coronavírus revela que éramos cegos e não sabíamos

JUAN ARIAS 14 DE MARÇO DE 2020

Somente quando o vírus nos encerra em nossas casas e limita nossos

movimentos percebemos como é triste a solidão forçada. Quando nos privam da

cotidianidade nos sentimos escravos, porque o homem nasceu para ser livre

A imagem mais dramática e terna, que simboliza ao mesmo tempo a tristeza e a

solidão do isolamento ao qual a loucura do coronavírus está nos arrastando, é a

dos italianos, habitantes de um país da arte, do tato e da comunicação, que hoje

cantam nas janelas das casas diante de ruas e praças vazias. Cantam para

consolar os vizinhos encerrados em casa. Os lamentos de suas vozes são o

símbolo da dor evocada pelos tristes tempos das guerras e dos refúgios contra os

bombardeios.
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Mas é às vezes nos tempos das catástrofes e do desalento, das perdas que nos

angustiam, que descobrimos que, como dizia o Nobel de literatura José Saramago,

“somos cegos que, vendo, não veem”. Descobrimos, como uma luz que acende em

nossa vida, que éramos cegos, incapazes de apreciar a beleza do natural, os

gestos cotidianos que tecem nossa existência e dão sentido à vida.

A pandemia do novo vírus, por mais paradoxal que pareça, poderia servir para abrir

nossos olhos e percebermos que o que hoje vemos como uma perda, como

passear livres pela rua, dar um beijo ou um abraço, ir ao cinema ou ao bar para

tomar uma cerveja com os amigos, ou ao futebol, eram gestos de nosso cotidiano

que fazíamos muitas vezes sem descobrir a força de poder agir em liberdade, sem

imposições do poder.

Descobri essa sensação quando, dias atrás, fui dar a mão a um amigo e ele retirou

a sua. Tinha me esquecido do vírus e pensei que meu amigo poderia estar ofendido

comigo. Foi como um calafrio de tristeza.

Às vezes abraçamos, beijamos e nos movemos em liberdade sem saber o valor

desses gestos que realizamos quase de forma mecânica. Quando os pais sentem

às vezes, no dia a dia, o peso de terem que levar as crianças ao colégio e as

deixam lá com um beijo apressado e correndo, mecânico, apreciam, depois do

coronavírus, a emoção de que seu filho te peça um beijo ou segure a sua mão. E

apreciamos a força de um abraço, do tato, de estarmos juntos apenas quando nos

negam essa possibilidade.

Somente quando o vírus nos encerra em nossas casas e limita nossos movimentos

percebemos como é triste a solidão forçada, e entendemos melhor o abandono

dos presos e dos excluídos. Somente quando nos impedem de nos aproximarmos

dos nossos animais de estimação é que descobrimos a maravilha que é poder

acariciá-los e abraçá-los.

Se, como dizia Saramago, no cotidiano somos cegos quando não apreciamos a

força da liberdade, também, muitas vezes, amando não amamos e livres nos

sentimos escravos. O que nos parece cansaço e castigo da rotina revela-se como o

maior valor. Quando nos privam dessa cotidianidade nos sentimos escravos,

porque o homem nasceu para ser livre.

Na obra Ensaio Sobre a Cegueira (Companhia das Letras), de Saramago, tão

recordada nestes momentos de trevas mundiais, na qual uma cidade inteira fica
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cega e as pessoas enclausuradas, descobre-se melhor nossa insolidariedade e

nosso egoísmo. O escritor é duro em seu romance ao fazer daqueles cegos a

metáfora de uma sociedade onde cada um, nos momentos de perigo e angústia,

pensa apenas em si mesmo.

A única que redime aquela situação perversa dos cegos é uma mulher, a esposa do

médico, a única que não perdeu a visão e que se faz passar por cega para ajudar

os que de fato são. Aquela mulher é representada hoje pelos italianos que usam

suas vozes para, com suas notas doloridas, aliviar a solidão dos vizinhos.

Nestes momentos vividos por boa parte das pessoas do mundo, enclausuradas e

presas pelo rigor do poder que as condena negando-lhes a liberdade de

movimento, que a dor coletiva nos ajude a vencer nosso atávico egoísmo cotidiano,

ao contrário dos cegos egoístas do romance de Saramago.

Que a tragédia do coronavírus consiga nos transformar no futuro em guias e ajuda

amorosa dos novos cegos de uma sociedade que muitas vezes parece não saber

onde caminhar e que, quando goza de liberdade, anseia pela escravidão.

Que a dor de hoje se transforme em tomada de consciência de que vale mais a

liberdade das aves do céu que a escravidão que nos impomos quando somos

livres. Que o mundo não caia na tentação dos escravos que Moisés havia tirado da

escravidão do Egito, que, enquanto eram conduzidos pelo deserto rumo à

liberdade, continuavam preferindo as cebolas e os alhos do tempo da escravidão ao

maná que Deus lhes enviava do céu. Não existe maior bem neste planeta do que a

liberdade que nos permite amar e sofrer sem sucumbir.

E ante a catástrofe do coronavírus, que poderia nos alcançar a todos, que se

rompam neste país as trincheiras entre bolsonaristas e lulistas para nos sentirmos

solidários numa mesma preocupação.

Na dor e na calamidade coletiva, sentimos que somos menos desiguais do que

pensamos. E que, no fim das contas, as lágrimas não têm ideologia.

Nesse texto, verificamos, também, a ocorrência constante de expressões

referenciais anafóricas, o que denota as possibilidades que o articulista tem a seu

dispor para a construção de sentido do artigo ora analisado.

Iniciaremos a análise com o termo “país da arte”, que, segundo Koch (2015, p.

102), é um caso de descrição definida que “se caracteriza pelo fato de o locutor
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operar uma seleção, dentre as propriedades atribuíveis a um referente” em que se

faz uma escolha com vistas a elaborar o seu projeto de dizer em dada situação

discursiva. As expressões definidas têm a função, também, de levar ao interlocutor

informações imprescindíveis à organização do tópico discursivo, tais como as

impressões, as atitudes e pistas sobre a opinião do autor, auxiliando, dessa maneira,

na construção do sentido na tessitura textual.

Assim, podemos dizer que se trata da ativação de conhecimentos partilhados

entre os interlocutores e remete ao referente Itália, que é chamado de “país da arte”

em virtude de ser o país responsável pelo Renascimento, por ser o berço do

catolicismo, religião essa que é uma das mais influentes e com maior número de

seguidores no mundo, por ser sede de eventos como o Salão do Móvel e a Semana

de Moda de Milão, as bienais de Arte e Arquitetura, e o Festival de Cinema de

Veneza.

Com isso, vemos que essas expressões têm papel importante na construção

e articulação tópica, uma vez que elas são responsáveis pela introdução, desvio ou

mudança deste, assim como, a articulação entre seus segmentos.

Neste artigo de opinião temos, também, a referenciação anafórica por meio de

pronominalização, como ocorre com: “ele”, “los”, “lhes” e por meio de advérbio

locativo “lá”. O pronome pessoal de 3ª pessoa “ele” remete ao termo “um amigo”, o

duplo “los” remetem ao mesmo referente, qual seja, “animais de estimação”, já o

advérbio locativo “lá” refere-se a “colégio”, ambos os pronomes e o advérbio têm

como função fazer progredir referencialmente o texto, garantindo a manutenção do

tema.

A forma definida “o escritor” composta pelo artigo definido o + o substantivo

escritor refere-se a José Saramago.

Já a expressão “novos cegos” refere-se a cegos de entendimento, que

quando livres não sabem lidar com a liberdade e quando presos anseiam por

liberdade. É feita uma analogia com os cegos do romance “Ensaio Sobre a

Cegueira”, de José Saramago, livro esse que nos provoca a reflexão sobre a

humanidade frente a uma situação de caos. Dessa maneira, a partir de uma

narrativa sobre uma súbita e indecifrável epidemia de cegueira, o autor nos mostra

que em busca da sobrevivência o homem chega ao ápice do egoismo, aproximando-

se de um animal irracional. Dessa forma, dá-se continuidade à ideia central da frase
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temática “O coronavírus revela que éramos cegos e não sabíamos” posta pelo autor

e que ele vem desenvolvendo ao longo dos parágrafos, que é uma reflexão sobre o

comportamento de nossa sociedade em meio à pandemia do coronavírus.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o propósito de analisar como as expressões referenciais são mobilizadas

pelo articulista e com o objetivo de verificar como elas se organizam e contribuem

para a manutenção temática no gênero artigo de opinião, partimos da orientação de

que, uma vez que, se tais recursos forem mobilizados adequadamente, contribuem

de forma decisiva para a organização tópica, para a manutenção temática e para a

construção dos sentidos do texto.

 Para isso, bem como para o desenvolvimento desta pesquisa, tomamos

como arcabouço teórico-metodológico os pressupostos da Linguística de Texto, no

que concerne à Referenciação sob os postulados de Koch e Elias (2006, 2009),

Cavalcante (2014), Vasconcelos de Sá (2007, 2014) e Ciulla e Silva (2008). Para

isso, selecionamos, dentre 12, 3 artigos de opinião para análise. Assim, com o

objetivo de analisar os fenômenos supracitados, buscamos atingir alguns objetivos

específicos, quais sejam: a) verificar como as expressões referenciais presentes no

gênero artigo de opinião são mobilizados em favor da construção dos sentidos do

texto; b) proceder uma classificação das expressões referenciais anafóricas na

manutenção temática do gênero artigo de opinião; c) analisar como as funções

cognitivo-discursivas das expressões referenciais anafóricas contribuem para a

coesão textual do gênero artigo de opinião.

De acordo com a análise dos dados, podemos afirmar que o processo de

referenciação no gênero artigo de opinião mostrou-se muito importante na

composição do texto opinativo. Assim, a nosso ver, o processo referencial anafórico

é essencial à manutenção do tema, dá pistas para que o leitor possa recuperar o

percurso argumentativo proposto, uma vez que, o efeito de sentido que as

expressões referenciais anafóricas produzem na dinâmica discursiva é notório.

Verificamos que esse processo é sociointerativo, ou seja, proporciona o elo

significativo entre produtor e leitor, contribuindo para produção, compreensão e

interpretação do gênero artigo de opinião, exercendo funções que permitem

organizar, introduzir, retomar o percurso argumentativo e, por conseguinte, construir

o sentido do texto.

A análise sob a ótica da função organizacional das partes do texto, nos artigos

de opinião analisados, reforça a natureza resumitiva das expressões referenciais
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anafóricas, pois tais expressões são quem permitem ao leitor recuperar informações,

que, por sua vez, servirão de base para introduzir outras informações necessárias à

compreensão e à interpretação do gênero. Dessa maneira, reafirmamos a relação de

proximidade entre o processo referencial anafórico e a organização macroestrutural

do gênero textual, uma vez que é através dessas expressões referenciais que se

garante a coesão do texto.

Vale salientar, também, que outros tipos de expressões referenciais, tais

como a função de introdução de informações novas, fazem parte das estratégias

utilizadas pelo articulista, com vistas a produzir no leitor o efeito de sentido produzido

por ele, no entanto, com a introdução referencial o produtor de texto introduz um

objeto até então não referido no texto, com o propósito de que esse objeto fique

saliente no texto. Já no processo de retomada, caso das expressões referenciais

anafóricas, o escrevente se utiliza da estratégia de reativação de referentes de

maneira que o objeto de discurso permaneça em foco.

Diante de todas as reflexões apresentadas, consideramos de extrema

relevância novos estudos que contemplem tanto o estudo do gênero na perspectiva

do Círculo de Bakhtin, quanto à análise das funções cognitivo-discursivas do

processo referencial anafórico, sob a perspectiva da Linguística de Texto, nos mais

variados gêneros discursivo-textuais.

Assim, esperamos que este estudo possa contribuir para que os alunos tanto

da educação básica quanto os recém-ingressos no ensino superior possam refletir

sobre a relevância da prática de produção de textos, atentando, sempre, para a

organização textual por meio de seus referentes numa abordagem que privilegie a

dialogicidade do enunciado, levando sempre em conta os aspectos estilísticos do

texto.

Considerando que a maioria dos alunos ao ingressar no ensino superior não

tem conhecimento sobre a produção de textos que priorize a perspectiva dialógica,

mas de apenas uma abordagem que focaliza apenas os aspectos linguístico-formais

do texto, esta pesquisa pode oportunizar aos discentes dos mais distintos níveis de

escolaridade que possam se utilizar dos recursos linguísticos para se posicionarem

ativamente, argumentando e contra-argumentando na construção de textos mais

coesos e coerentes.
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Isso ocorre, em virtude da escola vir privilegiando, desde muito tempo, uma

abordagem que priorizava apenas os aspectos formais do texto, sem focalizar o

estilo, as funções discursivas das expressões referenciais anafóricas e como elas

contribuem para a manutenção e/ou progressão temática, aspectos esses

necessários para a construção dos sentidos do texto.

Contudo, essa realidade vem mudando nas práticas escolares, mormente, a

partir do que vem preconizando os PCN (1998, p. 35-36), que diz: “Não há como

separar o sujeito, e a história e o mundo das práticas da linguagem. O exercício do

diálogo na explicação, contraposição e argumentação das ideias é fundamental na

aprendizagem de cooperação no desenvolvimento de atitudes”.

Assim, e em consonância com os PCN, este trabalho objetiva, mesmo já

tendo uma rica bibliografia sobre a temática, contribuir para que, no âmbito da

disciplina língua portuguesa, o professor possa trabalhar a referenciação como

estratégia indispensável para o processo de organização textual.

Assim, o docente apresentaria, utilizando os mais diferentes gêneros

discursivo-textuais, as principais estratégias de construção textual por meio da

mobilização das expressões referenciais anafóricas, mostrando como elas podem

contribuir para a organização tópica, para a manutenção temática, para a progressão

do tema e, por conseguinte, para construção dos sentidos do texto.

Portanto, acreditamos que as propostas teórico-metodológicas desenvolvidas

ao longo desta pesquisa, mais especificamente sobre as práticas de produção de

textos, tenham efetivamente contribuído para se refletir acerca de novas práticas no

processo de produção textual. Assim, esperamos que os resultados e as análises

desta pesquisa cheguem ao contexto de sala de aula para que, assim, os

professores de Língua Portuguesa tenham acesso a esses resultados e possam

refletir sobre suas práticas de ensino de produção textual levando em consideração

a mobilização dos recursos referenciais anafóricos para que se tenha um texto bem

articulado, coeso e coerente.
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ANEXO A  –  Artigo 1

Incêndios
LEILA GUERRIERO 03/09/2019

Diego começou a distribuir a comida nos comedouros. O homem disse:

“Louco, você faz bem em trazer comida para os animais. Quanto a nós, é melhor nos

deixar morrer”. Coisas aconteceram. Um supremacista branco matou 22 pessoas a

tiros em um centro comercial em El Paso, no Texas. Donald Trump disse que

pretende comprar a Groelândia. O presidente da França, Emmanuel Macron se opôs

ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul porque, quando a

Amazônia começou a pegar fogo, percebeu que o presidente do Brasil lhe havia

mentido sobre seus compromissos climáticos, condição fundamental para a

assinatura daquele acordo, o que demonstra que Macron é ingênuo ou não lê os

jornais: em julho, em uma coletiva de imprensa internacional, Bolsonaro havia dito

que se “os dados de desmatamento dos últimos 10 anos fossem verdadeiros, a

Amazônia já não existiria”, e que “a Amazônia é nossa, não de vocês”. Enquanto

isso, na minha pequena vida, coisas aconteceram: aprendi a fazer pão com massa

madre e ouvi uma frase. Diego, o homem com quem vivo, alimenta há anos uns

gatos de rua nos bosques de Palermo, em Buenos Aires. Leva-lhes água e comida,

fabrica-lhes abrigos que coloca sobre as árvores. Os gatos estão em uma área

difícil, em que travestis oferecem seus serviços e vários grupos se reúnem para

fumarpaco: pasta base de cocaína. Diego os conhece bem; de vez em quando lhe

pedem dinheiro ou água e ele dá. Outro dia, um dos homens desse grupo se

aproximou dele com quatro facas de muito mau aspecto e queria vender uma. “Não

minto para você”, disse ele, “eu as roubei hoje à tarde”. Diego respondeu que não

tinha um único peso e que, além disso, não precisava de facas. O homem perguntou

se ele tinha um isqueiro. Diego lhe deu o seu. Depois, começou a distribuir a comida

nos comedouros. O homem observou-o fazer a distribuição e, de repente, disse:

“Louco, você faz bem em trazer comida para os animais. Quanto a nós, é melhor nos

deixar morrer”. Essa frase foi o meu incêndio do mês de agosto.

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/03/opinion/1567523295_277759.html
https://brasil.elpais.com/autor/leila_guerriero/a/
https://brasil.elpais.com/tag/fecha/20190903/
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ANEXO B  – Artigo 2

Planeta em chamas
ELIANE BRUM 22 AGO 2019

Enquanto bombeiros tentam apagar fogo na Europa, no Brasil fazendeiros

queimam a Amazônia.

A ativista adolescente Greta Thunberg costuma afirmar, na tentativa de acordar os

adultos para a emergência climática: “Nossa casa está em chamas”. No momento, a

sueca de 16 anos atravessa o oceano num barco à vela rumo à Conferência da

ONU, em Nova York. O que Greta pode não ter imaginado, porém, é ainda mais

assustador: fazendeiros e grileiros atearem fogo na floresta, deliberadamente, como

manifesto político. É o que aconteceu na Amazônia, em 10 de agosto, segundo foi

anunciado no jornal de Novo Progresso.

Fazendeiros e grileiros do entorno da BR-163, uma das regiões de maior conflito na

Amazônia brasileira, programaram o “Dia do Fogo”. Na data, queimaram áreas de

pasto e em processo de desmatamento. Segundo uma das lideranças, entrevistada

pelo jornal Folha do Progresso, setores do agronegócio se sentem “amparados pelas

palavras de Jair Bolsonaro”, que estimula a abertura das áreas protegidas da floresta

para exploração agropecuária e mineração. Disseram também que desejavam

mostrar ao presidente do Brasil “que querem trabalhar e o único jeito é derrubando, e

para formar e limpar nossas pastagens é com fogo”.

Tudo indica que conseguiram. Anunciaram, pelo jornal, cinco dias antes. E cinco dias

depois a Amazônia queimou — mais. Segundo os dados do Instituto Nacional de

Pesquisas Espaciais, na data marcada Novo Progresso teve um número 300% maior

de “queimadas”, com 124 focos de incêndio. No dia seguinte, o número saltou para

203. Em Altamira, as estatísticas mostraram uma realidade ainda mais assustadora:

743% de aumento, com 194 focos de incêndio. No domingo, chegaram a 237.

Enquanto Greta Thunberg navega para Nova York, sua frase se literaliza: há

incêndios em diferentes partes do planeta, da Gran Canária, na Espanha, a Sibéria,

na Rússia. A conexão com a crise climática pode ser mais ou menos direta. Na

Europa, os focos apareceram depois do julho mais quente da história. No Ártico, os

incêndios recordes criaram um ciclo vicioso: o fogo libera CO2 para a atmosfera e

https://brasil.elpais.com/tag/fecha/20190822
https://brasil.elpais.com/tag/onu_organizacion_naciones_unidas
https://brasil.elpais.com/tag/amazonia
https://brasil.elpais.com/tag/amazonia
https://brasil.elpais.com/tag/jair_messias_bolsonaro/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/19/internacional/1566197494_086472.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/19/internacional/1566197494_086472.html
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agrava o colapso climático. O trabalho dos bombeiros, em todas as partes, está

sendo dificultado pelas ondas de calor e pela falta de umidade. Na América Latina, a

Amazônia queima, assim como pedaços da Bolívia e do Paraguai e do Paraguai.

As más notícias para superaquecer o planeta não param. Diante da explosão do

desmatamento no Governo de Bolsonaro, Alemanha e Noruega suapenderam quase

300 milhões de reais destinados à proteção da Amazônia. Bolsonaro respondeu ao

Governo alemão: “A Alemanha vai parar de comprar a Amazônia a prestações”. E,

aos noruegueses: “Pega a grana e ajude a Angela Merkel a reflorestar a Alemanha".

Bolsonaro não é apenas estúpido — e muito mal educado. As declarações servem

para acirrar a paranoia de seus seguidores: o antipresidente e seu clã defendem que

a preocupação com a floresta é uma desculpa para tomar a Amazônia do Brasil. O

curioso nacionalismo pregado por Bolsonaro amaldiçoa a Europa em nome da

soberania e se curva até a cueca aparecer diante dos Estados Unidos de Donald

Trump. Para setores do empresariado brasileiro, porém, a única boa notícia no atual

governo foi o acordo entre União Europeia e Mercosul, costurado durante 20 anos

pelos governos anteriores e hoje ameaçado pela escandalosa destruição da

Amazônia. A Europa precisa decidir: se continuar comprando carne de

desmatadores e produtos empapados de agrotóxicos, o agronegócio predatório vai

continuar se sentindo à vontade para ampliar os dias de fogo, estimulado pelo

perverso que hoje lidera o Brasil.

https://brasil.elpais.com/tag/latinoamerica/a
https://brasil.elpais.com/tag/donald_trump/a
https://brasil.elpais.com/tag/donald_trump/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/06/economia/1562413266_005095.html
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ANEXO C  – Artigo 3

Brasil, a história em vertigem

Descrever Petra Costa como “militante” não é um gesto ingênuo. Na novilíngua dos regimes

autoritários, militante é palavra suspeita para descrever o inimigo

DÉDORA DINIZ / GISELLE CARINO 07 FEV 2020

“Como se escreve a história” é uma obra de Paul Veyne dos anos 1970. O “como”

do título não é uma pergunta, mas o desvendamento de um segredo. Os

historiadores escolásticos responderiam que a pesquisa em arquivos precede a

escrita da história. Fugiriam da pergunta sobre o “como” e escapariam listando suas

“fontes”: livros, documentos, artefatos, fotografias, diários, cartas ou entrevistas. É

isso que Petra Costa faz: revira os arquivos da história recente do Brasil, desde a

ditadura militar até a emergência do bolsonarismo, e apresenta uma narrativa.

Democracia em está na lista dos cinco finalistas para o Oscar de melhor

documentário.

Nas últimas semanas, Costa peregrina por televisões, jornais e debates públicos

sobre o filme. Suas entrevistas são atípicas para uma artista a poucos dias da

cerimônia do Oscar: quase não se discute as escolhas estéticas, os desafios de

captura das imagens no instante dos acontecimentos ou a brutalidade da montagem

de um arquivo de longa duração. O tema das conversas é quase sempre o mesmo:

“O que se passa na democracia brasileira?”. De diretora de um documentário, Costa

é ouvida como uma brasilianista-brasileira que explica o que foi a Operação Lava

Jato, como é um processo de impeachment no Brasil e suas diferenças para os

Estados Unidos, como se deu a colonização evangélica na política ou a crise na

Amazônia. Sua entrevista ao canal BPS, nos Estados Unidos, provocou a fúria de

presidente Jair Bolsonaro, que a descreveu como “militante anti-Brasil” em canais

oficiais de comunicação do Governo. É sabido que a arte intimida os regimes

políticos autoritários. E Costa é mesmo uma personagem assustadora: é a escrita da

história pelas lentes e voz de uma mulher. É o autoritarismo patriarcal que se

encurrala com o palanque global conquistado pela mulher que enquadra um país

numa narrativa. Não é simples desdém estético os que ironizam da suavidade de

https://brasil.elpais.com/acervo/2020-02-07/
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sua voz como narradora do filme. A voz que narra não é o abstrato “voz de deus”

dos documentários pedagógicos que ensinam o que os comuns ignoram. A voz

chega antes de seu corpo, e sua biografia familiar se esmiúça às das elites do país

que alçaram ao poder um personagem fanático.

O filme é um documentário, uma classificação antes política que estética. Qualquer

documentário é um enredo sobre o real a partir de um ponto de vista. Há autoria e,

no caso de um filme com narradora, não há como esquecer-se de quem fala. É

assim que a voz de Costa é um convite à autenticidade e à honestidade autoral:

sabemos quem escreve a história e por que essa história importa desde sua própria

gênese individual e familiar. Com menos transparência biográfica, é também assim

na história impressa em livros —Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado;

Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda; ou Brasil: uma biografia, de

Heloisa Starling e Lilia Schwarcz são narrativas sobre o Brasil. Ter um ponto de

vista, ou uma vista para o ponto, como gostam de provocar as feministas na

espistemologia da ciência, não é apossar-se da liberdade ficcional para falar sobre o

real ou mesmo resvalar-se para o campo ideológico: é assumir-se como uma

narradora desde uma geografia específica da vida. Costa é autora de uma história

sobre a política brasileira e lhe interessa particularmente entender o momento em

que as “sementes” do fascismo brotaram nas ruas com os movimentos de 2013.

Descrevê-la como “militante” não é um gesto ingênuo. Na novilígua dos regimes

autoritários, militante é palavra suspeita para descrever o inimigo. Por isso, convocar

Costa como uma voz “anti-Brasil” é um convite ao ódio. Para os que vivem a política

com o espírito da polarização, inimigo é alguém a ser eliminado e para vencê-lo não

há respeito às regras civilizatórias da verdade. Assim foi com o ex-deputado Jean

Wyllys, hoje, no desterro pelo fanatismo bolsonarista. Mas enquanto peregrina como

tradutora do Brasil, Costa não se silencia. Em uma das entrevistas, perguntada se

teme perseguição do Governo brasileiro pelo filme, sua resposta é a de quem sabe o

lugar da história para a democracia: “Eu espero um país melhor”. O filme já é parte

da memória e se transforma em argumento para a transformação política.
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ANEXO D  – Artigo 4

Violência contra a mulher: silêncios oprimem e matam

Um país que prioriza o fim da violência contra a mulher não silencia nem promove cortes
sucessivos de recursos para políticas de proteção

Carolina Taboada e Terine Husek

Há certa confusão sobre a função do Dia Internacional da Mulher A data não

pretende ser uma celebração do que se considera “feminino” ou um momento de

congratulações. O 8 de Março é sobre ressaltar todas as injustiças, desigualdades e

violências ―visíveis e invisíveis, às quais seguimos expostas todos os dias―, e

propor avanços. A violência contra a mulher tem padrões muito peculiares e

particularmente complexos. Na maior parte das vezes, o agressor é uma pessoa do

círculo de confiança da pessoa agredida; frequentemente, ela vê motivos para

proteger seu agressor; atinge sobremaneira crianças e jovens; a violência física

costuma ser precedida de abusos verbais e psicológicos.

Quando se trata de segurança pública, uma sociedade mais saudável não depende

apenas de repressão a crimes. É necessário desenvolver políticas que

compreendam a origem da violência e, dessa forma, evitem que um crime ocorra. O

objetivo não deve ser simplesmente punir todos os crimes, mas, principalmente, ter

cada vez menos crimes para punir. O mundo ideal precisa de menos impunidade,

mas principalmente de menos vítimas.

Para combater a violência contra a mulher não precisamos, portanto, apenas de

punição dos culpados: precisamos de dados que informem justamente as raízes da

violência e permitam intervenções diretas nesses fatores. Quando iniciamos um

projeto com o objetivo de reunir em um único lugar dados sobre violência contra a

mulher, esperávamos colaborar com o poder público no combate à violência; ajudar

a sociedade a compreender a gravidade do problema; e apoiar mulheres que

sofreram ou sofrem violências, para que não se sintam sozinhas.

Os resultados desse trabalho estão presentes na Plataforma EVA - Evidências sobre

Violências e Alternativas para mulheres e meninas. Contudo, tão importante quanto

os dados obtidos é a ausência deles. As enormes lacunas mostram que não se dá a

devida importância a essa questão.
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Governos que priorizam a redução da violência contra a mulher sabem informar, em

primeiro lugar, o número de mulheres que passou pelos sistemas públicos, para

além do número de boletins de ocorrência ou de entradas em hospitais (uma mesma

mulher pode passar por cada uma dessas situações diversas vezes, enquanto

muitas não o fazem nenhuma e sofrem caladas e sozinhas). Sabem também

informar a relação dos agressores com as pessoas agredidas, e o perfil das vítimas:

raça, faixa etária, se dependem economicamente dos seus agressores, se têm filhos

e o grau de escolaridade.

Um país que prioriza o fim da violência contra a mulher não aceita nem promove

cortes sucessivos de recursos para políticas de proteção. Não é leniente com (e

muito menos fonte de) toda sorte de ofensa direcionada a mulheres usando seu

gênero como forma de tentar diminuí-las. Não chama denúncias de assédio,

violência psicológica, desigualdade salarial e abandono paterno de “exageros”.

A dura conclusão é que a maior parte dos gestores e agentes públicos ainda não

reconhece, ou não compreende, a importância da produção de dados de qualidade

para a formulação de políticas públicas voltadas para a prevenção da violência e a

proteção das mulheres. Temos poucos exemplos do contrário, como o Dossiê

Mulher, elaborado pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro.

Por mais raros que sejam, exemplos como esse mostram que é possível produzir as

informações necessárias para apoiar políticas públicas com capacidade para

interromper ciclos de violência contra mulheres no Brasil.

Muito do que aprendemos com os dados públicos está disponível na plataforma

EVA. Mas os silêncios na informação ―os números não produzidos, não

compartilhados, não consolidados― também nos ensinaram bastante. Para

vencermos a violência contra mulheres precisamos romper todos os silêncios,

inclusive o dos dados.
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ANEXO E  – Artigo 5

O coronavírus revela que éramos cegos e não sabíamos

Somente quando o vírus nos encerra em nossas casas e limita nossos movimentos

percebemos como é triste a solidão forçada. Quando nos privam da cotidianidade nos sentimos

escravos, porque o homem nasceu para ser livre

JUAN ARIAS 14 DE MARÇO DE 2020

A imagem mais dramática e terna, que simboliza ao mesmo tempo es a tristeza e a

solidão do isolamento ao qual a loucura do coronavírus tá nos arrastando, é a dos

italianos, habitantes de um país da arte, do tato e da comunicação, que hoje cantam

nas janelas das casas diante de ruas e praças vazias. Cantam para consolar os

vizinhos encerrados em casa. Os lamentos de suas vozes são o símbolo da dor

evocada pelos tristes tempos das guerras e dos refúgios contra os bombardeios.

Mas é às vezes nos tempos das catástrofes e do desalento, das perdas que nos

angustiam, que descobrimos que, como dizia o Nobel de literatura José Saramago,

“somos cegos que, vendo, não veem”. Descobrimos, como uma luz que acende em

nossa vida, que éramos cegos, incapazes de apreciar a beleza do natural, os gestos

cotidianos que tecem nossa existência e dão sentido à vida.

A pandemia do novo vírus, por mais paradoxal que pareça, poderia servir para abrir

nossos olhos e percebermos que o que hoje vemos como uma perda, como passear

livres pela rua, dar um beijo ou um abraço, ir ao cinema ou ao bar para tomar uma

cerveja com os amigos, ou ao futebol, eram gestos de nosso cotidiano que fazíamos

muitas vezes sem descobrir a força de poder agir em liberdade, sem imposições do

poder.

Descobri essa sensação quando, dias atrás, fui dar a mão a um amigo e ele retirou a

sua. Tinha me esquecido do vírus e pensei que meu amigo poderia estar ofendido

comigo. Foi como um calafrio de tristeza.

Às vezes abraçamos, beijamos e nos movemos em liberdade sem saber o valor

desses gestos que realizamos quase de forma mecânica. Quando os pais sentem às

vezes, no dia a dia, o peso de terem que levar as crianças ao colégio e as deixam lá

com um beijo apressado e correndo, mecânico, apreciam, depois do coronavírus, a
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emoção de que seu filho te peça um beijo ou segure a sua mão. E apreciamos a

força de um abraço, do tato, de estarmos juntos apenas quando nos negam essa

possibilidade.

Somente quando o vírus nos encerra em nossas casas e limita nossos movimentos

percebemos como é triste a solidão forçada, e entendemos melhor o abandono dos

presos e dos excluídos. Somente quando nos impedem de nos aproximarmos dos

nossos animais de estimação é que descobrimos a maravilha que é poder acariciá-

los e abraçá-los.

Se, como dizia Saramago, no cotidiano somos cegos quando não apreciamos a

força da liberdade, também, muitas vezes, amando não amamos e livres nos

sentimos escravos. O que nos parece cansaço e castigo da rotina revela-se como o

maior valor. Quando nos privam dessa cotidianidade nos sentimos escravos, porque

o homem nasceu para ser livre.

Na obra Ensaio Sobre a Cegueira (Companhia das Letras), de Saramago, tão

recordada nestes momentos de trevas mundiais, na qual uma cidade inteira fica

cega e as pessoas enclausuradas, descobre-se melhor nossa insolidariedade e

nosso egoísmo. O escritor é duro em seu romance ao fazer daqueles cegos a

metáfora de uma sociedade onde cada um, nos momentos de perigo e angústia,

pensa apenas em si mesmo.

A única que redime aquela situação perversa dos cegos é uma mulher, a esposa do

médico, a única que não perdeu a visão e que se faz passar por cega para ajudar os

que de fato são. Aquela mulher é representada hoje pelos italianos que usam suas

vozes para, com suas notas doloridas, aliviar a solidão dos vizinhos.

Nestes momentos vividos por boa parte das pessoas do mundo, enclausuradas e

presas pelo rigor do poder que as condena negando-lhes a liberdade de movimento,

que a dor coletiva nos ajude a vencer nosso atávico egoísmo cotidiano, ao contrário

dos cegos egoístas do romance de Saramago.

Que a tragédia do coronavírus consiga nos transformar no futuro em guias e ajuda

amorosa dos novos cegos de uma sociedade que muitas vezes parece não saber

onde caminhar e que, quando goza de liberdade, anseia pela escravidão.

Que a dor de hoje se transforme em tomada de consciência de que vale mais a

liberdade das aves do céu que a escravidão que nos impomos quando somos livres.

Que o mundo não caia na tentação dos escravos que Moisés havia tirado da
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escravidão do Egito, que, enquanto eram conduzidos pelo deserto rumo à liberdade,

continuavam preferindo as cebolas e os alhos do tempo da escravidão ao maná que

Deus lhes enviava do céu. Não existe maior bem neste planeta do que a liberdade

que nos permite amar e sofrer sem sucumbir.

E ante a catástrofe do coronavírus, que poderia nos alcançar a todos, que se

rompam neste país as trincheiras entre bolsonaristas e lulistas para nos sentirmos

solidários numa mesma preocupação.

Na dor e na calamidade coletiva, sentimos que somos menos desiguais do que

pensamos. E que, no fim das contas, as lágrimas não têm ideologia.
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ANEXO F  – Artigo 6

Isenção fiscal para agrotóxico é inconstitucional e nefasta

As maiores beneficiadas são indústrias de grande porte — que detêm capacidade de arcar

com a carga tributária — e cuja atividade é extremamente poluidora e provoca impactos negativos em

vários âmbitos

JOÃO ALFREDO/TELLES MELO 18 FEB 2020

O Brasil é campeão mundial no uso de agrotóxicos. Em 2019, primeiro ano do

governo Bolsonaro, a quantidade dessas substâncias liberadas no país foi a maior

dos últimos dez anos e, desde janeiro deste ano, outros 467 tipos do produto foram

aprovados, sendo 39% deles altamente tóxicos e 34% proibidos na União Europeia.

Sobram dados científicos provando que os agrotóxicos degradam o ar, o solo,

contaminam a água, adoecem e matam trabalhadores do setor agrícola e

consumidores de alimentos em geral, além de colocarem em risco a própria

produção agrícola a longo prazo. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz no

Estado do Paraná atestou que para cada dólar gasto com a compra dos agrotóxicos

no Estado, cerca de US$ 1,28 são gerados em custos de saúde apenas para casos

de intoxicação.

Apesar desse quadro assustador e do alto faturamento do mercado de agrotóxicos

no Brasil (37,55 bilhões de reais em 2017, segundo a Associação Brasileira de

Defensivos Genéricos) nosso país concede benefícios fiscais a esses produtos, com

redução de 60% sobre a base de cálculo do ICMS (sendo que a maioria dos estados

aumentou a desoneração para 100%) e isenção total do IPI para determinados tipos

do produto. Com isso, estimula-se o uso dessas substâncias, o setor deixa de

destinar grandes quantias ao poder público (quase 10 bilhões de reais anuais,

segundo a Abrasco) e eleva-se ao máximo a possibilidades de lucro dos

empresários.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 5533), apresentada pelo PSOL  —

Partido Socialismo e Liberdade, que está em vias de ser apreciada pelo STF,

questiona a constitucionalidade dessa isenção de impostos, que, no caso do ICMS,

está apoiada no “Convênio 100/97” do Conselho Nacional de Política Fazendária.

https://brasil.elpais.com/acervo/2020-02-18/
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O intuito normativo é privilegiar os produtos essenciais à vida, à dignidade humana e

à justiça social. Porém, neste caso, está óbvio que o incentivo fiscal não encontra

qualquer amparo na relação entre essencialidade, capacidade contributiva e

dignidade da pessoa humana. Pelo contrário, as maiores beneficiadas são indústrias

de grande porte — que detêm ampla capacidade de arcar com a carga tributária

regular — e cuja atividade econômica é extremamente poluidora e provoca impactos

nefastos em vários âmbitos.

O setor agrícola tem afirmado que os agrotóxicos são “essenciais” para a produção

de alimentos do país, que o fim da isenção aumentará o preço da produção agrícola

e que os pequenos produtores serão os maiores prejudicados. A argumentação não

tem fundamento, pois não são os alimentos que estão perdendo o benefício, mas

sim os agrotóxicos. Tais produtos fazem parte do processo produtivo da indústria

agrícola, portanto devem ser custeados por quem obtém lucro com a atividade.

Não é razoável que o Estado considere como essencial substâncias que,

comprovadamente, lesionam o direito à saúde (a relação causal da contaminação

por venenos agrícolas e vários tipos de câncer já é cientificamente comprovada) e ao

ambiente e que, por isso mesmo, resultem em prejuízo ao próprio Estado.

Há alternativas viáveis para a produção agrícola, por meio da agricultura orgânica e

de base agroecológica. Pesquisas desenvolvidas pela Universidade de Michigan e

divulgadas na publicação Organic Agriculture and the Global Food Supply concluem

que a agricultura agroecológica tem capacidade para abastecer toda a população

mundial, local e globalmente.

Hoje, quatro culturas concentram o consumo de agrotóxicos: soja, cana, milho e

algodão. Em 2012 e 2013 elas foram responsáveis por cerca de 80% do total de

venenos agrícolas vendidos no Brasil. Os agrotóxicos, portanto, servem mais à

produção de commodities, muitas delas bases para produtos industrializados, do que

propriamente aos alimentos in natura que servem a população.

O PSOL não está isolado nessa defesa, que encontra amplo respaldo na sociedade.

Diversas organizações que atuam pelos direitos humanos participam da ação na

condição de amicus curiae. Entre elas, estão a Defensoria Pública do Estado de São

Paulo, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), a Terra de Direitos,

Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida, Associação Brasileira de

Saúde Coletiva (Abrasco), Associação Brasileira de Agroecologia (ABA) e Fian-Brasil
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Em seu parecer, a Procuradoria Geral da República também pede a procedência do

pedido da ADI nº 5533, argumentando que o incentivo fiscal endereçado aos

agrotóxicos traduz prática contrária aos ditames constitucionais de proteção ao meio

ambiente e à saúde, sobretudo dos trabalhadores.

Compreendemos que o lucro não pode estar acima da vida, nem um decreto ou

resolução acima do texto constitucional, A expectativa que temos é a de que o STF,

como guardião da Constituição Cidadã de 1988, decida em favor dos direitos

fundamentais à vida, à saúde, ao trabalho decente e ao meio ambiente, não só das

atuais, mas, também das futuras gerações. Qual legado deixaremos para os que

ainda estão por nascer?
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ANEXO G  – Artigo 7

As crianças abusadas e as famílias de desaparecidos não encontrarão
consolo vendo ‘Dois Papas’

No filme, o grande duelo interpretativo entre dois colossos acaba empatado. Como acaba
empatada a história real

JORGE M. REVERTE

Quando nos submetemos de bom grado ao tão anunciado duelo de atores, mas

também de doutrinas, que nos traz o filme Dois Papas, podemos ver que pouca

coisa muda na Igreja Católica quando muda um Papa

O resultado é tremendo. Em primeiro lugar, porque a Igreja católica (a representante

da única religião verdadeira, não se esqueça) sai vencedora vença quem vencer o

duelo. Nisso, o filme de Fernando Meirelles é inequívoco e fiel à realidade. Porque

não se conhece nenhuma ocasião em que tenha ocorrido o contrário.

O ruim é que a história pretende que seja a mesma coisa para quem a vê. Ganhe a

opção que ganhar entre Joseph Aloisius Ratzinger (Anthony Hopkins) e Jorge

Bergoglio (Jonathan Price), daria na mesma aos católicos, porque nenhum dos

homens iria dar mais de si além do que se esperava deles. E a Igreja não iria

realmente perseguir os golpistas e torturadores e os abusadores de crianças.

Porque nunca o fez.

Na Espanha o filme deveria vir acompanhado de algum documentário que situasse

os católicos em relação à Igreja e ao franquismo durante os 40 anos em que

ocorreram com absoluta impunidade os abusos sexuais contra menores em uma

grande quantidade de colégios e paróquias, e as torturas e execuções em quase

todas as delegacias de Polícia.

O sorriso complacente de muitos espectadores e espectadoras ao final do longa-

metragem se apagaria. Porque a Igreja católica não foi somente um ator passivo na

brutal história franquista, e sim um ator bem pago em troca de seu silêncio, mas

também de sua participação nos fatos.

https://brasil.elpais.com/autor/jorge_martinez_reverte/a/
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As crianças abusadas de todo o mundo e as famílias de desaparecidos no Chile,

Argentina e muitos outros países, não encontrarão consolo vendo este filme. Um

grande duelo interpretativo entre dois colossos do assunto, que acaba empatado.

Como acaba empatada a história real. Porque a estrutura de poder dentro da

instituição não muda. Há um padre alemão que gosta de filosofia, que enfrenta de

bom humor outro padre que gosta de pobre. O segundo também está de bom

humor.

Eu acho que, após ver o filme, só as mulheres deveriam ficar de bom humor, porque

não são responsáveis por tanta violência.
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ANEXO H – Artigo 8

Por que Jesus nunca disse que era Deus, mas o “filho do homem”?

O Jesus que tantos usam hoje como um pretexto do poder que humilha e discrimina os

diferentes, sentiu a fragilidade de todos os humilhados

JUAN ARIAS 23 DIC 2019

Um dos temas mais controversos sobre Jesus de Nazaré, cujo Natal o mundo cristão

se prepara para celebrar, é se Jesus em algum momento afirmou ser Deus. Embora

possa causar estranhamento, acostumados ao que a oficialidade da Igreja Católica

considera como tal, a verdade é que ele nunca se definiu assim. Ele se denominava

“filho do homem”, que, em aramaico, a língua que ele e seus apóstolos falavam,

significa simplesmente homem, uma definição certamente tirada do profeta Enoque

Curiosamente, o primeiro a chamar Jesus de “homem” é Pôncio Pilatos, durante o

processo que o levou à morte, quando depois de tê-lo submetido a tortura,

apresenta-o à multidão, dizendo com sarcasmo: “Aqui está o homem!” Certamente

não era a imagem de alguém que se sentia deus. Era um homem humilhado, sem

poder, símbolo da fragilidade humana.

Não era um deus do Olimpo. Ele se sentia representante da Humanidade sofredora.

Não se envergonhava de ser como todos nós, um projeto inacabado, um feixe de

desejos inalcançáveis e, ao mesmo tempo, um coração capaz de produzir felicidade

e sentir o mistério. Nascido na pobreza, lançou um grito pungente do alto da cruz.

Foi um grito de partir o coração, não de quem se sente Deus e onipotente, mas

esquecido por Ele e humilhado pelos homens.

Se ele se sentisse Deus, sua atitude naquela hora derradeira, não teria tido a

necessidade de exigir contas da divindade: "Por que me abandonastes?”, gritou a

Deus, ele que dizia de si mesmo, “filho do homem”, um como nós, sempre atento a

defender a escória sofredora da humanidade. Aquele grito, da cruz, é o que faz

daquele profeta judeu o melhor símbolo da nossa fragilidade humana e de nossa

busca por resgate e esperança.

https://brasil.elpais.com/autor/juan_arias/a/
https://brasil.elpais.com/acervo/2019-12-23/
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Aquele grito foi o mais emblemático da Humanidade. É o verso mais repleto de

simbolismos e metáforas, de todos os que alguma vez na vida se sentiram obrigados

a pedir contas com Deus. Aquele grito de quem se sentia o “filho do homem”, não

serviu para eliminar a dor da terra, mas, sim, para tentar dar-lhe sentido.

Era o grito de seus compatriotas judeus dos campos de extermínio, dos injustamente

perseguidos, o clamor de todos os torturados das ditaduras e das mães que choram

pelos filhos sacrificados inutilmente nas guerras, dos que saem de todos os

manicômios do mundo no desespero da psique torturada. O grito de medo de cada

recém-nascido diante do mistério da vida.

O Jesus que tantos usam hoje como um pretexto do poder que humilha e discrimina

os diferentes, sentiu a fragilidade de todos os humilhados e abandonados à sua

sorte, vítimas da ganância humana.

Também daquela multidão de mulheres, homens e crianças maltratados e

humilhados nas periferias do mundo, esses imigrantes rejeitados por todos, e esses

milhões que neste Natal, de ponta a ponta do planeta, continuarão a perguntar ao

poder: “Por que nos abandonastes?”

É difícil entender a parábola do Natal e gostarmos da doçura de suas festas sem

incorporar num mesmo pulsar o nascimento daquele menino pobre e emigrante que,

segundo a tradição, seus pais esconderam de Herodes, que queria matá-lo, e o seu

trágico fim de condenado à morte como um mero malfeitor.
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ANEXO I – Artigo 9

Terrorismo estocástico pela porta dos fundos

Os mafiosos do patriarcado estão ofendidos, amedrontados e ressentidos
com as transformações históricas do país

DEBORA DINIZ/GISELLE CARINO

Há um nome para o tipo de terrorismo difuso que vivemos: terrorismo estocástico. A

palavra vem da estatística, descreve quando a probabilidade de um evento é

indeterminada. Como jogar dados: os resultados possíveis são conhecidos, porém

não previsíveis a cada lance. No terrorismo, são as ameaças difusas, a insistência

da perseguição sem rosto ou biografia. É assim que as primeiras pessoas

perseguidas pelo rebanho fanático que levou o presidente Bolsonaroao poder

descrevem as ameaças que sofriam: foram intelectuais, acadêmicos, militantes e

artistas acossados por mensagens de matança, destruição e apocalipse religioso. O

ataque ao Porta dos Fundosé uma peça do ecossistema em que o terrorismo

estocástico é um agente de disseminação do pânico. Governos autoritários animam

a esperança da proteção do pai primevo pela instauração do medo como um

sentimento político generalizado. O par medo-esperança não é novo na política, e já

compreendido sobre como operou nos regimes fascistas do passado. Mas a história

não é uma simples repetição do vivido, por isso, importa compreender a quem

interessa o terrorismo estocástico para uma ordem política em que favelas e

condomínios de luxo se cruzam com os universos digitais das mídias sociais legais e

clandestinas.

O terrorismo estocástico responde a um mesmo senhor moral na política

bolsonarista, os valores do patriarcado da conquista, para seguir as palavras de Rita

Segato. É uma ordem espoliadora colonial que não abandona suas forças

misóginas, homofóbicas e racistas. Se toda violência carrega uma dimensão

instrumental e outra expressiva, no terrorismo estocástico contra o Porta dos

Fundos, a dimensão instrumental é evidente: o objetivo é instaurar o pânico. É,

https://brasil.elpais.com/autor/debora_diniz/a/
https://brasil.elpais.com/autor/giselle_carino/a/
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porém, a dimensão expressiva que exige ir além da investigação policial sobre

sujeitos encapuzados que assumem a autoria do ato.

Um regime político que se instaura pela mentira (ou pelo “terrorismo das fofocas”,

segundo o Papa Francisco) e pelo medo se estrutura por diferentes dimensões de

sociabilidade. Uma delas é a que disputamos pelo Estado democrático de direito: a

separação entre instituições políticas e religiões, a transparência dos atos de

governo ou a luta por direitos. Outra dimensão é a que vários países da América

Latina vivem como realidade paralela —a das milícias, das forças ilegais e brutais do

narcotráfico e das gangues, da corrupção das elites. Uma terceira realidade, onde se

esconde a milícia virtual, é a pararrealidade da clandestinidade digital, o ponto de

encontro para os mafiosos da masculinidade ofendida que dali partem para ameaçar

os que ousam desestabilizar os privilégios do patriarcado da branquitude.

O que querem expressar os mafiosos da masculinidade ofendida? A quem querem

se comunicar? A outros homens de grupos mafiosos que se escondem na

pararrealidade que alimenta o fanatismo. A passagem da pararrealidade à vida

comum não se dá apenas em eventos espetaculares como a violência ao Porta dos

Fundos, mas pela cotidianidade do encontro dessas pequenas máfias com a

masculinidade abusiva que opera na legalidade, como os influenciadores digitais da

política bolsonarista de ódio às feministas.

Esse é o pulo do gato que demanda nossa atenção. Primeiro, é preciso identificar e

submeter à ordem do Estado os mafiosos que aterrorizam desde a pararrealidade.

Mas é também preciso reconhecer que há encontros e interesses mútuos entre os

mafiosos e o Estado de poder. Os mafiosos do patriarcado estão ofendidos,

amedrontados e ressentidos com as transformações históricas do país: não é o pater

embranquecido quem apenas tem voz.
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ANEXO J – Artigo 10

Excludente de ilicitude é voltar o Estado contra seu próprio povo

Após um ano de mandato, é preciso reconhecer que a lógica do confronto segue pautando a

visão do Governo federal na segurança pública

BRUNO LANGEANI|CAROLINA RICARDO|FELIPPE ANGELI 20 DIC 2019

Entre as muitas críticas que se pode endereçar ao presidente Jair Bolsonaro, uma

que seria injusta é a acusação de incoerência. Em seus sete mandatos como

deputado federal, desde 1991, a obstinação em banalizar o uso de armas de fogo e

a apologia que sempre promoveu dos anos de chumbo do regime militarconstituem

os pilares centrais de sua atividade política. Em vinte anos de trabalho pela melhoria

da segurança pública brasileira e por uma política responsável de controle de armas

e munições, o Instituto Sou da Paz adota entre seus valores inegociáveis a defesa

da democracia e a proteção incondicional da vida humana. Pautados nisso, temos

mobilizado a sociedade e seus representantes eleitos na denúncia às sucessivas

tentativas do Governo Federal de ampliar por decreto o acesso a armas, inclusive

aquelas de alto potencial ofensivo, como armas semiautomáticas, sem o devido

debate legislativo.

Esta mobilização, apoiada por setores importantes da sociedade como policiais,

ambientalistas, defensores de direitos da população negra, mulheres, LGBTT, entre

outros, obrigou o Governo a recuar muitas vezes. Após um ano de mandato, é

preciso reconhecer que a lógica do confronto segue pautando a visão do Governo

federal na segurança política. Ao invés de prevenção à violência, armas. No lugar de

alternativas pacíficas de resolução de conflitos, as Forças Armadas. Em

contraposição ao devido processo legal, um discurso que legitima mortes violentas

em confronto, atingindo quase sempre jovens, negros e periféricos. A obsessão pelo

“excludente de ilicitude” é a nova aposta do Palácio do Planalto para acrescentar

mais truculência a um já insuportavelmente violento Brasil.

Ignorando os recordes de letalidade policial, vimos o Governo apresentar à Câmara

dos Deputados o PL nº 6125/2019, com o objetivo de flexibilizar a estrita observância

ao dever de proteção da vida para ampliar as hipóteses de excludente de ilicitude,

https://brasil.elpais.com/acervo/2019-12-20/
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deixando de punir o agente público por excessos cometidos. Obviamente, não se

trata aqui de denunciar o bom policial ou soldado que arrisca sua vida na defesa da

população, no estrito cumprimento de seu dever legal e segundo os melhores

protocolos do uso da força. Mas preocupam as cada vez mais frequentes e

irresponsáveis menções ao AI-5, símbolo do Estado de exceção no período mais

duro da ditadura militar, como instrumento voltado à defesa nacional frente à

possibilidade do legítimo exercício dos direitos de reunião e manifestação por

cidadãos descontentes. Também houve o anúncio da intenção em direcionar as

Forças Armadas para ações de reintegração de posse inseridas no contexto de

conflitos agrários, além do avanço difuso de outros projetos que também tratam da

ampliação do excludente de ilicitude em comissões parlamentares do Congresso

Nacional.

Em respeito à história, não temos o direito de minimizar qualquer arroubo autoritário

expresso pelo mais alto líder da nação. Alusões irresponsáveis ao AI-5 por

representantes do Governo são inadmissíveis. Mais do que nunca é preciso

reafirmar trechos daquele discurso de 5 de outubro de 1988, quando Ulysses

Guimarães cravou de forma definitiva que a “Democracia é a vontade da lei, que é

plural e igual para todos, e não a do príncipe, que é unipessoal e desigual para os

favorecimentos e os privilégios.”
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ANEXO K – Artigo 11

Alice no país dos pasteis de Belém trancada em casa
Lisboa vive o abril mais insólito desde a Revolução dos Cravos em 1974

JAVIER MARTÍN DEL BARRIO

Alice aprendeu o WatsApp antes do alfabeto. “Vovó, você está em casa? Então me

mostre o meu quarto.” Com dois aninhos, ela não se fia. Até a chegada do estado de

emergência, Alice passava três dias na casa da mãe, Madalena, outros três na casa

do pai, Zé María, e outros três divididos entre a casa da avó Elena e a dos avós

Nené e João. Com o estado de emergência estabelecido há um mês, três gerações

da família Forjaz Fidalgo se dedicam ao malabarismo logístico pelos bairros de

Lisboa.

No começo foi um caos. “A creche fechada”, lembra Zé María, “as aulas

extraescolares também; os avós, proibidos, passaram de grupo de salvação para

grupo de risco, Madalena e eu, no teletrabalho”. Mas tudo pode piorar“. De fato,

Madalena teve uma amigdalite e fez quarentena.” Pior impossível, não? “Bom, não;

alguns dias antes eu tinha ficado sem carteira de habilitação.”

No primeiro dia que Alice faltou à casa dos avós foi preciso explicar a ela sobre a

covid-19. “Não sou muito criativo, me recusei a dizer que na rua tinha um monstro,

como alguns pais fazem. Disse que tínhamos de ficar em casa”, lembra Zé Maria.

“Disse que havia uns bichinhos por aí”, pondera Madalena. Alice passou alguns dias

triste e chorosa, e pronto. “As crianças se acostumam rapidamente às novas

situações”, diz o pai. Os adultos, nem tanto. “De dias sem vê-la passei a semanas de

24 horas juntos em um apartamento com uma janela”.

Primeiro foi o nível de alerta, depois 15 dias de emergência, que acabarão sendo 45.

A polícia patrula nas estradas e saídas das cidades e às vezes também dentro de

Lisboa. Os avós vão daqui para lá fazendo entregas, levando comida e outros

pedidos às casas dos filhos; felizmente eles nunca foram parados. Seu caso não se

enquadra no decreto de confinamento.

É o abril mais estranho desde a Revolução dos Cravos de 1974. No sábado, 25 de

abril, pela primeira vez os manifestantes não descerão a avenida da Liberdade,

agora sem carros, sem pessoas, sem fumaça ou barulho. Triste. Vazio de

https://brasil.elpais.com/autor/francisco-javier-martin-del-barrio/
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passageiros, nem o bonde 28 range ao atravessar o bairro da Alfama. O rio Tejo

entra e sai de Lisboa sem nada a impedi-lo. Não há cargueiros que o rasguem, não

há cruzeiros bem-vindos nem gente que lhe siga a corrente.

No Chiado, os vizinhos de Luis de Camões e Fernando Pessoa mantêm 30 metros

de distanciamento social. Estão assombrados. Os pombos pararam de defecar aos

pés do zarolho autor de Os Lusíadas; há semanas ninguém lhes joga migalhas de

pão. Os turistas já não tocam o míope autor do Livro do Desassossego. A rua

Garrett, sempre intransitável, está vazia, com as lojas fechadas, mas com

fechamentos que se adivinham que não são de descanso semanal; o fechamento da

igreja dos italianos o corrobora e o mítico café Brasileira o ratifica, assim como

outras lanchonetes onde Pessoa fazia suas paradas, Nicola, Martinho de Arcada...

Hoje seria impossível surpreender o poeta em “flagrante delito”.

Depois um mês de reclusão, Alice bate ovos, espreme limões, espalha mussarela,

molho de tomate e cogumelos sobre a pizza. “Fazer o jantar acabou sendo nossa

melhor experiência do dia, melhor do que a pintura ou a televisão”, reconhece

Madalena, que trabalha a distância no setor do entretenimento. Zé María, dedicado

ao software futebolístico, ficará sem ganhos variáveis, mas por enquanto com

salário. Cerca de um milhão de trabalhadores, quase um terço da força de trabalho

do país, teve suspensão temporária do emprego.

Na porta da casa, a avó Elena toca a campainha e deixa as compras do

supermercado para o filho e a neta. Desta vez não incluiu os caprichos das

festividades, pasteis de Belém, croquetes da Versalhes, arroz de pato do O Chef,

ovos moles da Alcôa, rosbife do Gambrinus... De um mês para cá, reina a massa e o

álcool gel.

Atrás da janela, Alice agita as mãozinhas e parece gritar oi e tchau à avó, que, sem

ouvi-la, responde da mesma maneira, oi e tchau, da janela do carro. Fazendo

beicinho, as duas se afastam até a próxima semana de emergência.

Lisboa está sofrendo. Não cheira à canela de suas confeitarias, não tem o gosto de

coentro de suas tavernas, não há quem a abrace, mas tem um eco do mais puro

Camané [conhecido fadista]: “Há um silêncio pesado, que não sei de onde vem, nem

sei se lhe chamam fado, ou que outro nome é que tem”.
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ANEXO L – Artigo 12

Em tempos de coronavírus, indígenas fazem acampamento
virtual

Em quarentena pelo avanço da covid-19, lideranças indígenas canalizam para as
redes mobilização de pautas essenciais para os povos tradicionais do Brasil

JULIO JOSÉ ARAUJO JUNIOR/MARIVELTON BARÉ

O estado de emergência causado pelo novo coronavírusimpediu a realização

presencial do Acampamento Terra Livre (ATL),evento que reúne todos os anos em

abril, milhares de indígenas de diversas etnias em Brasília para discutir e apresentar

soluções para a defesa de seus territórios e direitos.

O ATL, contudo, está acontecendo, mas virtualmente, com uma série de discussões,

transmissões ao vivo e apresentações culturais orientadas a estimular a mobilização

indígena e denunciar o cenário de omissão do Estado brasileiro quanto a esses

povos. Para tanto, é imprescindível mostrar que o atual governo vem seguindo à

risca a inconstitucional promessa de não demarcar os territórios, agravando conflitos,

violências e a vulnerabilidade social de diversos grupos.

É importante pontuar que a inferiorização do indígena, promovida em discursos do

presidente da República, tem repercussão direta nas práticas governamentais.

Exemplo disso é que durante a gestão do ex-ministro Sérgio Moro, o Ministério da

Justiça deixou de analisar todos os processos demarcatórios que estavam sob sua

responsabilidade, devolvendo-os à Fundação Nacional do Índio (Funai) e atrasando

a solução de conflitos antigos.

A autarquia indigenista, por sua vez, recusa-se a adotar políticas públicas em

territórios não demarcados, o que provoca uma espécie de círculo vicioso das

omissões: o mesmo Estado que se omite no seu dever constitucional de demarcar

Terras Indígenas utiliza os efeitos da omissão como argumento para deixar de

exercer a política indigenista. Indígenas que estão em territórios não demarcados

são tratados como invasores, e, quando vão protestar, são recebidos pela Força
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Nacional de Segurança Pública, ao passo que os adversários da causa indígena

recebem outro tipo de tratamento.

O discurso integracionista e de ódio do Governo federal repercute, também, no

assédio aos recursos naturais dos territórios, pois há uma sinalização favorável e até

um estímulo à violação dos direitos indígenas, constantemente tratados como

fraudulentos ou exagerados. A devastação da floresta e os impactos de atividades

ilícitas são profundos, o que é favorecido por um projeto eficaz de desestruturação

dos órgãos de fiscalização. Em vez de combater a usurpação de terras públicas e

garantir a proteção de territórios e unidades de conservação, o Estado brasileiro

preferiu editar a Medida Provisória nº 910, que premia a grilagem e convalida

ocupações irregulares. Com isso, há uma renúncia à proteção do patrimônio público

e o favorecimento a crimes ambientais, sem haver a necessária destinação às

finalidades constitucionais de demarcação e reforma agrária.

No cenário de pandemia, tais problemas se agravam. Além da persistência da

vulnerabilidade dos territórios, inclusive com o aumento de índeces de

desmatamento na Amazônia, conforme dados do Sistema Deter-B, do INPE, a

disseminação da covid-19 expõe as deficiências do subsistema de saúde indígena,

política pública que vinha sendo precarizada por tentativas de privatização e

facilitação de evangelização. O risco de colapso causado pelo vírus realça as

dificuldades de articulação entre a esfera federal e os Municípios e Estados na

saúde indígena, e as carências de profissionais e materiais são imediatamente

sentidas.

Não bastassem essas dificuldades, o Governo não adota medidas diferenciadas

para o recebimento do auxílio emergencial. A recusa de diálogo com organizações e

movimentos sociais na discussão quanto à implementação do benefício e quanto à

adoção de mecanismos para garantir a não aglomeração nas cidades para o seu

recebimento geram o risco de contaminação em massa. As formas como os

indígenas se organizam para ir às cidades, geralmente em grupos, e as dificuldades

na permanência nos municípios acendem o alerta para o risco de aumento

exponencial de casos nessas regiões.

Canal de pressão

Assim, o vírus se impõe sobre uma realidade em que os reais invasores continuam

nos territórios, as políticas públicas não funcionam adequadamente e o Governo
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Federal ainda pensa que os indígenas precisam tornar-se “seres humanos iguais a

nós”. Soma-se que a crise da democracia no Brasil bloqueia canais de participação e

de escuta dos grupos, dificultando ainda mais a construção de soluções.

Diante disso, considerando o fato de que a covid-9 provoca efeitos desiguais sobre

os povos indígenas e o dever do Estado de prevenir o genocídio, torna-se

fundamental que os indígenas possam, com o apoio da sociedade civil, efetivamente

mostrar os seus anseios e apontar os caminhos e as demandas para o

enfrentamento dessa realidade, o que passa pela proteção dos territórios e pelo

respeito à sua identidade.

Finalmente é preciso reafirmar que as atrocidades contra os indígenas não ficaram

no passado. Ele se perpetua em diversos cantos do país, onde os “parentes” são

assassinados em razão da sua etnia e de seus modos de vida. Na pandemia, os

problemas se multiplicam, e a histórica omissão do Estado e o racismo estrutural

provocam repercussões desiguais e desproporcionais.

É por isso que o ATL se torna ainda mais importante. Ainda que não haja a presença

física nem as manifestações de rua em Brasília, devemos refletir e lutar pela causa

indígena e pela democracia.
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