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Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar, sob a perspectiva dos estudos da referenciação, a
orientação argumentativa e os mecanismos de referenciação presentes no editorial “Já está passando da
hora” publicado pelo Jornal da Cidade em 13 de abril de 2013. A referenciação é um mecanismo utilizado
para fazer menção a algo ou alguém, no discurso falado ou no texto escrito, que (re)constrói as coisas do
mundo real. O gênero editorial caracteriza-se por informar e opinar sobre assuntos do momento e trata de
economia, política ou outros assuntos de interesse dos leitores do jornal. As principais fontes teóricas são
Koch (2005, 2008, 2011, 2012), Marcuschi (2008) e Bond (1962). A escolha das classes de palavras:
substantivos, adjetivos, verbos e advérbios revelaram o propósito comunicativo do autor desse editorial do
jornal.

Palavras-chave: referenciação, editorial, orientação argumentativa.

Abstract: The aim of this study is to analyse, under the perspective of the referentiation studies, the
argumentative orientation and the referentiation mechanisms within the editorial “Já está passando da
hora” (Time is Gone, free translation) published on Jornal da Cidade on april 14, 2013. Referentiation is a
mechanism used to mention something or someone, in oral speech or written text, that (re)builds the
things from the real world. The editorial gender is characterized for informing and opining about recent
subjects and comes to economics, politics or any other subject of the journal’s readers interests. The main
theoretical sources are Koch (2005, 2008, 2011, 2012), Marcuschi (2008) and Bond (1962). The choice of
word classes nouns, adjectives, verbs and adverbs reveal the communicative purpose of the author of that
paper&39;s editorial.
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Neste trabalho, analisaremos a referenciação no editorial “Já está passando da hora” (anexo), publicado
pelo Jornal da Cidade em 13/04/13. Está constituído da revisão da literatura, na qual apresentaremos
nossas bases teóricas, conceitos do campo de estudo da referenciação e informações sobre o gênero
editorial; dos resultados e discussão, nos quais procedemos ao exame do conteúdo crítico, semântico, dos
processos de referenciação nos editoriais; e, por fim, da conclusão a que chegamos mediante o estudo
feito.

1. Revisão da literatura

Partimos da concepção de língua defendida por Marcuschi que a conceitua como “um conjunto de práticas
sociais e cognitivas historicamente situadas” (2008, p.61). Essa noção de língua admite a presença de um
sujeito ativo que participa da situação real de comunicação. Tanto Marcuschi quanto Koch concebem o
texto como uma atividade, sempre em construção e nele os sentidos vão sendo instituídos de acordo com
o tempo e com seus interlocutores. O texto é, portanto, o lugar da interação entre os sujeitos, “vistos
como atores/ construtores sociais, sujeitos ativos que – dialogicamente – se constroem e são construídos
no texto” (KOCH, 2012, p.10). Dessa forma os sentidos obedecem ao contexto em que está inserido
porque:

textos são resultados da atividade verbal de indivíduos socialmente atuantes, na
qual estes coordenam suas ações com o intuito de alcançar um fim social, de
conformidade com as condições sob as quais a atividade verbal se realiza (KOCH,
2008, p.22).

Essa visão de língua assume o dialogismo bakhtiniano, pois ressalta a interação verbal, que, segundo
Bakhtin, constitui a verdadeira substância da língua. Intrinsicamente ligada a essa interação, estão os
gêneros do discurso, a partir dos quais se realizam todos os usos da linguagem humana verbalizada.
Desse modo, não há um texto sequer que esteja desvinculado de algum dos diversos gêneros discursivos.
A diversidade deles é resultado das infinitas formas da atividade humana.

Assim, cada uma dessas atividades gera “tipos relativamente estáveis de enunciados”, conceito
bakhtiniano de gêneros do discurso (BAKHTIN, 1992, p. 279). Essa relatividade acontece nos aspectos
temático, composicional e estilístico. De acordo com Bakhtin, a função comunicativa – oficial, cotidiana,
científica, técnica – escolhe o gênero adequado, pois cada situação específica de uso da língua acarreta um
gênero diferente que contemplará as necessidades e peculiaridades do seu contexto de produção. De
acordo com o caráter enunciativo, alguns gêneros são mais suscetíveis a revelar o estilo, isto é, a
individualidade discursiva de quem enuncia (idem, p. 283).

O editorial é um gênero, compreendido nos chamados gêneros jornalísticos, caracterizado por expor fatos
o mais próximo possível dos acontecimentos reais (ao menos, em tese). Para isso, usando uma linguagem
referencial, apresenta uma diferença em relação à notícia: além de informar, opina sobre questões de
interesse geral e veiculam as causas da empresa que o publicou. O modo como o autor opera sobre o
material linguístico – escolhas lexicais e de estrutura sintática, entre outros – revela sua individualidade,
estilo e o seu propósito comunicativo. Em relação ao conteúdo o editorial de jornal, trata de questões do
momento, obedecendo à efemeridade do seu suporte. Essas questões pouco se diversificam em relação ao
tema, são, quase que exclusivamente, de política e economia. Adotamos, conforme Marcuschi (2008), a
definição de suporte como “um lócus físico ou virtual com formato específico que serve de base ou
ambiente de fixação do gênero materializado como texto” (p. 174).

A estrutura do editorial é simples. De acordo com Bond (1962), ele se constitui de cabeçalho,
notícia-chave e opinião. O primeiro desses elementos resume o conteúdo do editorial, além de dissimular
sua ideologia. “Costuma aparecer em destaque, acima do texto, podendo ditar o tom do editorial”
(SANTOS, 2004). A notícia-chave é a informação, sobre assuntos nacionais ou internacionais, que deverá
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estar dentro do âmbito político, econômico ou social. Já, a opinião é o conjunto das ideias do jornal e do
articulista que resultarão no discurso tendencioso voltado, principalmente, para a opinião pública.

A estrutura física do editorial é composta de três elementos introdução, desenvolvimento e conclusão. A
introdução identifica o assunto, ou seja, apresenta a ideia central. Já o desenvolvimento analisa a questão,
através da exposição de dados estatísticos, exemplos, depoimentos, citações e comparações. Por fim, há
sugestão para resolver o problema, ou o resumo do que foi discutido, de modo a levar o leitor a refletir
(LIMA e SANTOS, 2011).

Para persuadir, o editorial usa algumas estratégias. A primeira é falar em nome da coletividade, de modo a
pretender um compromisso público. A segunda é a fala do narrador, apresentada como intermediária entre
o povo e os governantes, e a terceira são propostas de leis que levem ao bem da sociedade. Quanto ao
caráter exortativo, Martin (1989) afirma que o editorial procura levar as pessoas a exercerem uma
determinada ação. Para isso, verbos, advérbios, adjetivos e substantivos que influenciam a posição dos
interlocutores são usados como recurso para expressar sentimentos e atitudes (REBELO, 1999).
Consequentemente, a seleção vocabular serve para denunciar a proposta enunciativa do autor.

A referenciação é um mecanismo utilizado para fazer menção (a algo ou alguém, no discurso falado ou no
texto escrito) que (re)constrói as coisas do mundo real. Segundo KOCH (2012, p. 123), “denomina-se
referenciação as diversas formas de introdução, no texto, de novas entidades ou referentes”.

Há uma tendência, em substituir a noção de referência (dada como intituladora do mundo real exatamente
como ele é) pela de referenciação, que intitula o mundo de acordo com a percepção de cada um e que é
considerada instável. Ela é construída sociocognitivamente, durante o discurso, na interação verbal,
fazendo com que o sujeito realize a escolha lexical de acordo com o seu querer-dizer e com as
circunstâncias em que se diz, (re)construindo os sentidos de mundo, o que faz da referenciação uma
atividade discursiva.

Assim, a realidade extralinguística, para Blikstein, é (re)criada no discurso: o mundo, ao ser dito na
linguagem, é expresso segundo a visão de quem o diz, nossos “óculos sociais”. Isso implica que, o mundo
não é refletido diretamente pelos referentes que usamos na comunicação. Por isso, adotaremos, neste
trabalho, o conceito proposto por Mondada (KOCH, 2005, p. 34) que afirma serem os objetos-de-discurso:

entidades constituídas nas e pelas formulações discursivas dos participantes: é no
e pelo discurso que são postos, delimitados, desenvolvidos e transformados os
objetos de discurso que não preexistem a ele e que não têm uma estrutura fixa,
mas que, ao contrário, emergem e se elaboram progressivamente na dinâmica
discursiva.

As atividades de construção de sentidos atuam sobre os objetos-de-discurso e não sobre os objetos do
mundo real. Então “a discursivização ou textualização do mundo por meio da linguagem não consiste em
um simples processo de elaboração de informações, mas num processo de (re)construção do próprio real”
(KOCH, 2008, p. 33). Sob essa perspectiva objetos-de-discurso são as entidades produzidas durante a
enunciação e a interação entre falantes que (re)criam a realidade extralinguística, sendo produtos culturais
das atividades cognitivas e interacionais e não preexistindo a elas.

À medida que os objetos-de-discurso são retomados, o que garante a progressão do texto, há algum tipo
de associação com elementos que estão atrás ou na frente do referente. O primeiro processo, o
movimento para trás, é chamado anafórico, pois “aponta ou remete para elementos presentes no texto ou
que são inferíveis a partir dele” (Koch, 2012, p. 127) e o movimento para frente é chamado catafórico. A
partir desses dois movimentos podemos tomar as seguintes estratégias de referenciação: a introdução
(construção) em que o objeto ainda não mencionado é introduzido no texto; a retomada (manutenção) em
que um objeto já introduzido é retomado, o que favorece a manutenção do foco no objeto; e a
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desfocalização em que um novo objeto-de-discurso entra em cena e tira o foco do referente passado.

No processo de recategorização, sobretudo quando feita por descrições ou formas nominais, a seleção do
núcleo da forma nominal e de seus modificadores é importante e pode vir por meio de termos
metaforizados. Essa categorização e recategorização indica a orientação argumentativa presente no texto.
A seleção lexical operada no material linguístico para referenciar objetos-de-discurso é um importante
recurso que o leitor tem à sua disposição para depreender o propósito comunicativo do autor e perceber
suas crenças, opiniões e atitudes, contribuindo para a construção do sentido. A compreensão do propósito
comunicativo é indispensável para a leitura proficiente do editorial, dada a sua natureza opinativa. Sem
isso, corre-se o risco de uma leitura superficial e ineficaz, deixando de lado a essência do gênero aqui
trabalhado.

Com base nas estratégias de construção, manutenção e desfocalização, utilizamos mecanismos de
referenciação conceituados por Koch (2012), para a análise de editoriais de jornais sergipanos, a fim de
avaliar alguns aspectos da linguagem relacionados à leitura e a produção de texto. Esses mecanismos são:

• Anáfora indireta: quando não existe no co-texto um antecedente explícito, mas, sim, um elemento de
relação que se pode denominar âncora e que é decisivo para a interpretação;

• Pronominalização: quando a referenciação é realizada por intermédio de formas pronominais.

• Expressões nominais definidas: são expressões antecedidas do artigo definido ou do pronome
demonstrativo.

• Expressões nominais indefinidas: são expressões constituídas de um artigo indefinido e um nome.

Ao longo do texto, novos referentes são introduzidos. Segundo Koch (2012), há dois processos de
introdução de referentes textuais: introdução “não-ancorada” e “ancorada”. A primeira acontece “quando
um objeto-de-discurso totalmente novo é introduzido no texto. Quando representado por uma expressão
nominal, esta opera uma primeira categorização do referente” (KOCH, 2012, p. 127). A introdução
“ancorada”, por sua vez, dá-se “sempre que um novo objeto-de-discurso é introduzido no texto, com base
em algum tipo de associação com elementos já presentes no co-texto ou no contexto sociocomunicativo”
(ibidem).

As anáforas podem ocorrer também sob a forma de encapsulamentos, anáforas complexas, segundo
Schwarz (apud KOCH, 2005), pois “não nomeiam um referente específico, mas referentes textuais
abstratos e frequentemente genéricos e inespecíficos (estado, fato, fenômeno, circunstância, condição,
evento, atividade, hipótese etc.)” (KOCH, 2005, p. 38). Os encapsulamentos sumarizam segmentos
anteriores ou subsequentes do co-texto e os rotulam por meio de uma forma nominal. Como consequência
da rotulação, os encapsulamentos têm dupla função: referencial e predicativa.

Nos editoriais, a sumarização tem importante papel na construção do propósito comunicativo. Os rótulos
avaliativos, frequentemente metaforizados, têm valor persuasivo (KOCH, 2005) e, portanto, poder de
levar os leitores do jornal às conclusões pretendidas pelo autor/jornal que é a intenção maior do editorial.
Entretanto, para que o propósito comunicativo atinja o leitor, é necessário que ele e o articulista possuam
conhecimentos compartilhados (background) no âmbito cultural, permitindo a criação de uma imagem do
referente de acordo com a proposta de sentido do produtor do texto (idem).

Orientação argumentativa e mecanismos de referenciação

O editorial “Já está passando da hora” trata da falta de reajuste nos salários do funcionalismo público
municipal de Aracaju, destacando o tempo a que os servidores estão sem aumento, como sugere o título
do texto. Já no primeiro parágrafo, a expressão nominal indefinida uma crueldade indica como o
editorialista pretende caracterizar essa falta de reajuste e, consequentemente, atribuir uma avaliação
negativa a quem está deixando de dar esse aumento, o atual prefeito de Aracaju, João Alves Filho, que,
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segundo o texto, está fazendo ouvidos de mercador para as reinvindicações dos servidores, isto é, finge
não vê-las. O objeto-de-discurso João Alves Filho é retomado ao longo do texto por prefeito de Aracaju,
duas vezes por recorrência de estrutura – João Alves Filho – e por todos aqueles que assumem a gerência
pública, da qual João Alves faz parte como prefeito de Aracaju.

Os funcionários da prefeitura são introduzidos, no texto, com a expressão nominal definida o servidor
público municipal e retomado três vezes pelo pronome ele, duas vezes pelo pronome interrogativo quem,
uma vez pelo oblíquo –los e pelo possessivo seus. Além de ser reativado anaforicamente sete vezes por os
servidores – ora acompanhado dos adjetivos públicos municipais – e por funcionário; expressões nominais
definidas a parte dos servidores, os barnabés municipais e as classes lá em baixo, orientações
argumentativas que reforçam o propósito comunicativo presente no texto. Retratar os servidores como
sendo de classes sociais baixas incorre em uma generalização, pois, no quadro de funcionários da
prefeitura, há também pessoas de classes mais altas que ocupam funções de maior prestígio. Referenciar
os servidores daquela forma faz pensar no impacto causado pela falta de reajuste no orçamento dessas
pessoas. Percebe-se assim que existe o propósito de tomar todo o funcionalismo municipal pelos
funcionários pertencentes às classes mais baixas e, com isso, sensibilizar o leitor sobre a situação da falta
de reajuste. Já a palavra barnabé na expressão os barnabés municipais é sinônimo para funcionário
público de categoria modesta e tem origem, no Brasil, num samba de 1947, de Haroldo Barbosa e Antônio
Almeida que fala do funcionário Barnabé que “ganha só o necessário/pro cigarro e pro café”.

A letra da música retrata um servidor público que ganha pouco, o suficiente para a alimentação.
Essa condição é trazida no editorial com a expressão indefinida uma mesa raquítica, com a definida
a barriga não espera muito tempo e com a anáfora indireta a comida. Essas expressões são metáforas
para fome, um aspecto essencial à vida do ser humano, sugerindo que os servidores podem passar fome
se continuarem recebendo o salário defasado. O baixo salário é ainda qualificado como pouco, muito
pouco, e a demora no reajuste é expressa com esperar, mais e mais, encapsulada com o pronome isso.
Assim é notado o intuito de intensificar o baixo salário e a demora na correção do seu valor que, segundo
o texto, não é justo. O texto apela para a lei ao mesmo tempo em que remete à justiça moral,
contribuindo para que o leitor se sensibilize com a situação dos servidores e com isso compartilhe da
opinião expressa no texto. Ainda sobre João Alves, o editorialista cita seus projetos megalomaníacos que,
para o autor, merecem menos atenção que o salário dos servidores ao contrário do que o prefeito prioriza.

O reajuste dos servidores é reativado por recorrência de estrutura; com a anáfora indireta as tabelas, com
as expressões indefinidas uma nova tabela em vigor, um pouco mais de grana no seu contracheque ao
final de cada mês, um reajuste que seja ao menos digno para os barnabés municipais; com as expressões
definidas este problema – que retoma a falta de reajuste nos salários dos servidores públicos municipais –,
o último reajuste recebido pelo servidor público municipal, a data base dos servidores municipais, a data
base de reajuste dos servidores municipais, o primeiro mês de uma nova administração, as reivindicações
dos barnabés municipais e o aumento com data retroativa a primeiro de janeiro, encapsulado pelo
pronome demonstrativo isso. O texto diz ser quase certo que o retroativo não saia e predica isso como
sendo lamentável. Entretanto, o reajuste não tinha saído até a data de publicação do editorial, assim
afirmar que o valor retroativo não irá ser pago demostra a orientação argumentativa pretendida pelo
texto, criando um juízo de valor negativo quanto à administração de João Alves Filho. O reajuste é ainda
reativado na memória sociocognitiva pela anáfora o aumento.

O vereador Emmanuel Nascimento, autor do discurso na Câmara que serviu de motivação para o editorial
é reativado com a recorrência de estrutura o vereador Emmanuel Nascimento, ora mencionado Emmanuel,
e serve de âncora para as expressões definidas o pequeno expediente da Câmara Municipal, a Câmara de
Vereadores e a sua fala. Segundo o vereador, a nova administração da cidade alardeou que a situação
herdada da administração anterior não era nada boa. Esse excerto possui duas expressões definidas, são
elas: a situação herdada da administração anterior e a administração anterior, além de expressar com o
verbo alardear que a ostentação feita para a situação em que as finanças da prefeitura foram deixadas, o
que sugere também que a situação não foi tão ruim assim, constituindo o alarde uma manobra política que
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serve de desculpa para não dar o reajuste aos servidores municipais.

A inflação crescente durante o governo da presidente Dilma Rousseff é constantemente abordada no texto,
sendo introduzida com a expressão indefinida uma inflação que vai levando o pouco que resta de dinheiro.
Esta expressão possui em sua estrutura as definidas o pouco que resta de dinheiro e o final de cada mês.
Esse objeto-de-discurso é ainda retomado pela expressão indefinida um surto inflacionário muito forte e
pelas definidas essa etapa amarga da vida brasileira e esse rodízio de aumentos. Nessa última expressão
aumentos é uma anáfora indireta para inflação, pois ele decorre em virtude da presença do nome inflação.
Como é característica das anáforas indiretas, “sua interpretação exige do leitor/ouvinte operações mais
sofisticadas de ordem conceitual” (KOCH e ELIAS, 2012).

Outros objetos-de-discurso presentes no editorial são as expressões nominais definidas o poder de compra
dos servidores, os preços dos transportes coletivos – retomada pela expressão definida as empresas de
transporte público e pela anáfora indireta a passagem – e muita desoneração que é reativada pela
recorrência de estrutura e pelo pronome esta.

Considerações finais

O editorial “Já está passando da hora” que tem como mecanismo de referenciação mais recorrente a
expressão nominal definida, constrói uma imagem negativa do governo municipal de Aracaju ao
responsabilizá-lo pelo atraso no reajuste salarial de seus funcionários. Esses, por sua vez, são
generalizados como pertencentes às classes mais baixas da sociedade, podendo a falta do reajuste salarial
implicar em fome para eles. Isso demonstra o propósito comunicativo do editorial em desqualificar, pelo
menos em parte, a administração pública municipal e de, com o uso de adjetivos e metáforas, retratar
todos servidores municipais como pessoas desfavorecidas economicamente, para as quais o salário
recebido é indispensável às suas necessidades básicas.
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Já está passando da hora. Jornal da Cidade, Aracaju, 13/04/2013

Anexo

Já está passando da hora

O que se faz, atualmente, com o servidor público municipal é uma crueldade. Ele está sem reajuste há
nada menos que 15 meses – e não há sinal à vista de que as tabelas serão corrigidas nos próximos dias.
João Alves Filho, prefeito de Aracaju, deve se sensibilizar para este problema antes que venha, da parte
dos servidores, uma reação pouco amistosa.

O vereador Emmanuel Nascimento, em discurso na quinta-feira no pequeno expediente da Câmara
Municipal, chamou a atenção para o fato de que a data base dos servidores públicos municipais é primeiro
de janeiro. Isso quer dizer que desde janeiro eles já teriam que ter uma nova tabela em vigor, mas não foi
o que aconteceu.

Tá bom, janeiro era o primeiro mês de uma nova administração, que alardeou que a situação herdada da
administração anterior não era nada boa. Não precisou nem dizer que não iria dar reajuste aos barnabés
municipais. Mas que desculpa apresentar por que o aumento não foi programado para fevereiro ou março
deste ano

Já estamos na metade do mês de abril de 2013 e os barnabés veem seus salários corroídos por uma
inflação que vai levando o pouco que resta de dinheiro, ao final de cada mês, de quem já ganha pouco,
muito pouco. O que fazer Esperar, mais e mais... Mas isso certamente não é justo.
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A data base de reajuste dos servidores municipais deveria ser respeitada por todos aqueles que assumem
a gerência pública. Não tem essa história de fazê-los esperar, porque a barriga não espera muito tempo.

É possível cortar em alguns pontos, mas a comida é essencial – e na marcha que vai os barnabés terão
uma mesa raquítica, porque João Alves Filho até agora tem feito ouvidos de mercador para as
reivindicações dos barnabés municipais.

Na sua fala na Câmara de Vereadores, o vereador Emmanuel Nascimento lembrou que o último reajuste
recebido pelo servidor público municipal foi em janeiro de 2012. Como até agora não houve reajuste, o
poder de compra dos servidores está cada dia menor. Há um surto inflacionário muito forte que até agora
a presidente Dilma não soube ou não pode controlar.

Tem havido muita desoneração, mas o funcionário não come desoneração. Esta tem sido quase
imperceptível para quem ganha o salário mínimo ou pouco mais do que isso. É pouco, muito pouco
mesmo. Então faz-se necessário, imprescindível que João Alves olhe um pouco mais para as classes lá
embaixo e não para seus projetos megalomaníacos, para oferecer ao servidor municipal um reajuste que
seja ao menos digno para os barnabés vencerem essa etapa amarga da vida brasileira.

Para completar esse rodízio de aumentos, os preços dos transportes coletivos sofrem reajuste. O ano
passado a passagem foi congelada, mas até as empresas de transporte público receberam compensações.
O servidor público é que não tem compensação nenhuma. E ele só reivindica um pouco mais de grana no
seu contracheque ao final de cada mês.

Emmanuel fez outra reivindicação que parece justa, que é de vigorar o aumento com data retroativa a
primeiro de janeiro. Isso certamente, é quase certo, não vai acontecer, o que é lamentável...
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