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RESUMO 

O objetivo principal deste trabalho é descrever a linguagem dos registros escritos editoriais, 

reportagem jornalística e revista de notícias por meio da identificação, classificação 

discursivo-funcional e análise da variação sistemática de seus quadros lexicais. Quadros 

lexicais são sequências de palavras semifixas, isto é, sequências de palavras compostas por 

duas ou mais palavras fixas e uma variável (BIBER; GRAY, 2013). A abordagem da 

Linguística de Corpus, que se ocupa primordialmente da linguagem em uso, será o norteador 

teórico deste trabalho. O corpus investigado é um subcorpus do Corpus Brasileiro de 

Variação de Registro (CBVR), este último composto por 48 registros em sua totalidade. Cada 

um dos três registros que compõe o corpus deste estudo contém 20 textos, totalizando, 

portanto, 60 textos, apresentando 10.047 ocorrências (palavras) e 3.227 tipos (palavras 

distintas) em editoriais; 10.737 ocorrências e 3.242 tipos em reportagem jornalística e 18.309 

ocorrências e 4.755 tipos em revista de notícias. A identificação dos quadros lexicais do 

corpus foi efetuada com o auxílio do software AntGram 1.2.3 (ANTHONY, 2020). Os 

quadros foram identificados de acordo com os seguintes critérios: (1) pertenciam 

exclusivamente a um dos registros em estudo; (2) eram comuns aos três registros em estudo; 

(3) estavam presentes em pelo menos sete textos de cada registro e (4) tinham frequência 

mínima de 20 ocorrências em cada registro. Esses cuidados foram tomados para que os 

quadros lexicais fossem efetivamente característicos dos registros em questão e não apenas 

frequentes em poucos textos. Após a identificação e seleção dos quadros lexicais, as 

ferramentas Concordance e Concordance Plot, pertencentes à suíte de ferramentas de análise 

linguística AntConc 3.5.8 (ANTHONY, 2019), foram utilizadas para que os quadros lexicais 

fossem classificados funcionalmente. Tal classificação funcional permitiu uma melhor 

compreensão do papel da linguagem na elaboração de editoriais, reportagem jornalística e 

revista de notícias e foi embasada pelas categorias propostas por Biber (2006). Os resultados 

mostram que o registro editorial é o único abertamente marcado por posicionamento e que o 

registro revista de notícias parece ser mais padronizado e informal do que o registro 

reportagem jornalística, por ter um número maior de quadros lexicais e apresentar expressões 

idiomáticas em sua linguagem. 

 

Palavras-chave: Quadros Lexicais. Editoriais. Reportagem Jornalística. Revista de Notícias. 

Linguística de Corpus. 

 



 

ABSTRACT 

The aim of this study is to profile the language of editorials, newspaper reportage, and magazine 

news by means of (1) identifying their lexical frames; (2) classifying these frames according to 

their discourse functions; (3) determining the extent of variation in these frames in terms of 

frequency and discourse functions across registers. Lexical frames are discontinuous sequences 

in which two or more words form a ‘frame’ that surround a variable slot (BIBER, GRAY, 

2013). The study is based on the corpus linguistics approach, which investigates how language 

is used by speakers and writers. The corpus used in this study is a subset of the Brazilian 

Register Variation Corpus (CBVR), which, in its entirety, is composed of 48 registers. Each of 

the three registers selected for this study—i.e., editorials, newspaper reportage, and magazine 

news—is comprised of 20 texts, therefore totaling 60 texts and 10,047 tokens and 3,227 types 

(editorials), 10,737 tokens and 3,242 types (newspaper reportage), and 18,309 tokens and 4,755 

types (magazine news), totalling 39,093 tokens and 11,224 types. The lexical frames were 

identified with the help of the software AntGram 1.2.3 (ANTHONY, 2020). The frames were 

identified according to the following criteria: (1) they belonged to only one of the registers in 

the corpus; (2) they belonged to all of the registers in the corpus; (3) they were present in at 

least seven texts in each register and (4) they had a minimum frequency of 20 occurrences per 

register. These criteria were adopted to ensure that the lexical frames were representative of the 

registers being studied rather than of just few texts. Once the lexical frames were identified, the 

Concordance and Concordance Plot, tools in AntConc 3.5.8 (ANTHONY, 2019), were used to 

aid the functional classification of the frames. Such functional classification, which was based 

on the categories proposed by Biber (2006), allowed for a better understanding of language use 

in the writing of editorials, newspaper reportage, and magazine news. Results show that the 

register editorials is the only register overtly marked by stance and that the register magazine 

news seem to be more patterned and informal than the register newspaper reportage. Such 

conclusion is based on a greater number of lexical frames identified for the register magazine 

news as well as the presence of idiomatic expressions in its discourse. 

Keywords: Lexical Frames. Editorials. Newspaper Reportage. Magazine News. Corpus 

Linguistics.  
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1 INTRODUÇÃO 

Estudar um segundo idioma requer muita dedicação e não é diferente quando se pretende 

aprimorar o estudo da própria língua em seu padrão formal. Muitas vezes, quando um aprendiz 

falante do português brasileiro está em uma sala de aula de língua portuguesa, tem a impressão 

de estar aprendendo outro idioma, tamanha é a diferença que percebe existir entre a variedade 

da língua priorizada na escola, principalmente no formato escrito, e aquela que, habitualmente, 

utiliza para entender e se fazer entender. Há no Brasil um distanciamento muito grande da 

gramática de fala e da gramática da escrita, o que pode acarretar ao aprendizado da escrita a 

natureza da aprendizagem de uma segunda língua (KATO, 2005). Essa afirmação vem ao 

encontro da minha percepção como professora de Língua Portuguesa para turmas de Ensino 

Médio e Cursos Técnicos há mais de 25 anos. 

Este trabalho pretende descrever e analisar os quadros lexicais  — sequências de palavras 

semifixas  —  (BIBER; GRAY, 2013) presentes em editoriais, reportagem jornalística e revista 

de notícias do Corpus Brasileiro de Variação de Registro1 (doravante CBVR) sob a ótica da 

Linguística de Corpus, buscando identificar a variação linguística sistemática presente nesses 

registros com intuito de contribuir para a compreensão do uso e ensino/aprendizado da Língua 

Portuguesa por professores e aprendizes. A escolha desse corpus não foi motivada pela leitura 

de currículos específicos, mas encontrou propósito e embasamento neles, conforme esclareço a 

seguir. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), elaborada a partir da Lei nº 13.415/2017, 

traz dez competências gerais da Educação Básica a qual compreende a Educação Infantil, o 

Ensino Fundamental e Ensino Médio. Seguem transcritas as competências 4 e 5 para a reflexão 

a seguir: 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 

escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens 

artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, 

experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que 

levem ao entendimento mútuo. 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação 

de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo 

as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal 

e coletiva.                    (BRASIL, 2018, p. 9) 

 

 

1 A composição do CBVR será descrita na Fundamentação Teórica. 
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Apesar de se referir a todas as áreas do conhecimento, as competências 4 e 5 são   bastante 

pertinentes à Área de Linguagens e suas Tecnologias. Os termos “utilizar linguagens”, 

“produzir sentidos”, “compreender”, “comunicar de forma crítica”, destinados a todos os 

profissionais da Educação, orientam, principalmente, aos da Área de Linguagens e suas 

Tecnologias. Espera-se que este trabalho possa contribuir para a formação de professores e 

aprendizes de Língua Portuguesa na esfera escolar ao descrever sistematicidades nesses três 

registros, pois a cultura da palavra escrita deve continuar tendo centralidade na educação 

escolar, sem desconsiderar a importância da cultura digital, dos multiletramentos e dos novos 

letramentos, entre outras denominações que procuram designar novas práticas sociais de 

linguagem (BRASIL, 2018 p. 487). 

Como atuo no Ensino Médio e para não estender essa explanação sem necessidade, segue 

o que diz respeito apenas a essa etapa de hora em diante. A BNCC passa a organizar seu 

currículo do Ensino Médio por itinerários formativos, a saber: 

I – linguagens e suas tecnologias; 

II – matemática e suas tecnologias; 

III – ciências da natureza e suas tecnologias; 

IV – ciências humanas e sociais aplicadas; 

V – formação técnica e profissional (LDB, Art. 36; ênfases adicionadas). 

 

Essa nova estrutura do Ensino Médio, além de ratificar a organização por áreas do 

conhecimento – sem desconsiderar, mas também sem fazer referência direta a todos 

os componentes que compunham o currículo dessa etapa –, prevê a oferta de variados 

itinerários formativos, seja para o aprofundamento acadêmico em uma ou mais áreas 

do conhecimento, seja para a formação técnica e profissional. 

(BRASIL, 2018, p. 468) 

 

Assim, segundo a BNCC, na Área Linguagens e suas tecnologias, o Ensino Médio “tem 

a responsabilidade de propiciar oportunidades para a consolidação e a ampliação das 

habilidades de uso e de reflexão sobre as linguagens – artísticas, corporais e verbais (oral ou 

visual-motora, como Libras, e escrita) –, que são objeto de seus diferentes componentes (Arte, 

Educação Física, Língua Inglesa e Língua Portuguesa)” (BRASIL, 2018, p.482). No documento 

há sete competências específicas de Linguagens e suas Tecnologias para o Ensino Médio, das 

quais a primeira está transcrita a seguir:  

1. Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais 

(artísticas, corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos na recepção e 

produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, 

para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de 

explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo. 

(BRASIL, 2018, p. 490) 
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Essa competência está para todos os componentes da área de linguagens, e ainda há a 

orientação de situar as abordagens integradas das linguagens e suas práticas em campos de 

atuação, a fim de proporcionar uma vivência significativa pelos estudantes (BRASIL, 2018, p. 

485). Os campos de atuação são cinco: o campo da vida pessoal, o campo das práticas de estudo 

e pesquisa, o campo de atuação na vida pública, o campo artístico e o campo jornalístico-

midiático, sendo este último caracterizado “pela circulação dos discursos/textos da mídia 

informativa (impressa, televisiva, radiofônica e digital) e pelo discurso publicitário, sua 

exploração permite construir uma consciência crítica e seletiva em relação à produção e 

circulação de informações, posicionamentos e induções ao consumo” (BRASIL, 2018, p. 489). 

Espera-se que os estudantes iniciem essa etapa da educação tendo condições de participar 

de forma significativa de práticas sociais que envolvam a linguagem, que conheçam certos 

gêneros textuais/discursivos que circulam nos diferentes campos de atuação. “Cabe ao Ensino 

Médio aprofundar a análise sobre as linguagens e seus funcionamentos” (BRASIL, 2018, p. 

498). É neste ponto que a escolha deste trabalho em debruçar-se sobre os editoriais, reportagem 

jornalística e revista de notícias encontra seu propósito, pois ao descrever as estratégias 

linguístico-discursivas presentes nos textos, esperamos contribuir, mesmo que seja de forma 

muito tímida, com o saber linguístico.  

Ainda sobre currículos de Língua Portuguesa, este trabalho encontrou respaldo na 

Proposta do Centro Paula Souza (PCPS), que traz as competências, habilidades e propostas de 

matriz curricular da BNCC por série e por componente curricular. O Grupo de Formulação e 

Análises Curriculares (Gfac) estabelece a seguinte competência para o componente curricular 

Língua Portuguesa, Literatura, Comunicação e Trabalho da 2ª série: “Analisar os recursos 

linguísticos da produção textual oral e escrita, relacionando textos e contextos midiáticos 

mediante a função, organização e estrutura, bem como as condições de produção e recepção.” 

(p. 29).  

Diante do exposto, ou seja, da valorização do estudo de textos escritos e jornalísticos por 

currículos escolares, o objetivo deste trabalho é descrever a linguagem dos registros escritos 

editoriais, reportagem jornalística e revista de notícias por meio da identificação, classificação 

discursivo-funcional e análise da variação sistemática de seus quadros lexicais. Quadros 

lexicais são sequências de palavras semifixas, isto é, sequências de palavras compostas por duas 

ou mais palavras fixas e uma variável (BIBER; GRAY, 2013). Tendo em vista que este trabalho 

se filia à abordagem da Linguística de Corpus (doravante LC), usaremos o termo registro em 

vez de gênero e uma discussão entre as diferenças de ambos será feita no capítulo de 
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fundamentação teórica. Para atingir este objetivo foram elaboradas as seguintes perguntas de 

pesquisa: 

(1)  Quais são os quadros lexicais exclusivos aos registros editoriais, reportagem 

jornalística e revista de notícias do CBVR? 

(2)  Quais são os quadros lexicais comuns aos registros em estudo? 

(3)  Qual é a classificação discursivo-funcional de cada um desses quadros lexicais com 

base na taxonomia proposta por Biber (2006)?  

(4)  Com que frequência e variabilidade os quadros lexicais ocorrem em cada um dos 

registros do estudo? 

(5)  Quais são as classificações discursivo-funcionais mais frequentes nos editoriais, 

reportagem jornalística e revista de notícias? 

 

Para responder a essas perguntas de pesquisa, esta dissertação contará com esta 

introdução, onde as motivações do trabalho e as perguntas que o norteiam foram apresentadas, 

e mais quatro capítulos. O segundo capítulo discorrerá sobre o arcabouço teórico do trabalho 

dividido em três subseções, sendo que a primeira trará um breve histórico da LC; a segunda 

explanará sobre tipos de corpora, inclusive a composição do CBVR; e a terceira discorrerá 

sobre os conceitos-chave da LC, quadros lexicais e sobre a taxonomia discursivo-funcional 

utilizada nesta pesquisa.  

O terceiro capítulo descreverá o raciocínio metodológico aplicado para que a análise 

tenha o rigor científico necessário; o quarto apresentará os resultados alcançados em várias 

subseções tendo duas como principais: a análise dos quadros lexicais exclusivos e dos quadros 

lexicais comuns aos registros em estudo; e o quinto capítulo trará as considerações finais desta 

pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo, o aporte teórico está descrito em três subseções. A primeira traz um breve 

histórico da LC. A segunda descreve os tipos de corpora, inclusive o CBVR. A terceira traz os 

conceitos chave da LC, esclarece o conceito de quadros lexicais (BIBER; GRAY, 2013) e 

apresenta a Taxonomia Discursivo-Funcional proposta por Biber (2006). 

2.1 LINGUÍSTICA DE CORPUS: UM BREVE HISTÓRICO 

A LC se ocupa da coleta e exploração de corpora a partir de critérios que embasem 

estudos de uma língua ou variantes desta, através de dados extraídos por computador (BERBER 

SARDINHA, 2004). Como a LC explora textos reais, ou seja, atos concretos de comunicação, 

podemos considerá-la “a face moderna da linguística empírica” (TEUBERT, 1996, p. vi apud 

OLIVEIRA, 2009).  

Essa maneira de extrair evidências linguísticas do corpus, com o auxílio de programas de 

computador, fez com que a LC fosse vista por alguns pesquisadores como um campo de estudo 

com suas próprias bases teóricas e não somente uma metodologia  para o estudo da linguagem. 

Isso porque o uso de ferramentas tecnológicas possibilitou um novo olhar sobre os fenômenos 

linguísticos que são trazidos à tona  pela intuição dos linguistas (LEECH, 1992).  

No entanto, é importante esclarecer que, antes do advento do computador, havia estudos 

sobre corpora; como, por exemplo, na Grécia antiga, Alexandre, o Grande, definiu o Corpus 

Helenístico (BERBER SARDINHA, 2004). Em 1737, Alexander Cruden publicou uma 

concordância da Bíblia, onde apresentava a palavra nódulo2 em oito ou dez palavras de co-

texto. Em 1790, Samuel Ayscough publicou um índice de palavras em Shakespeare, 

apresentando nódulos com apenas três ou quatro palavras de co-texto, mas de forma inusitada, 

este índice apontava os diferentes significados das palavras-nódulo (STUBBS, 2007). Durante 

boa parte do século XX, muitos pesquisadores se dedicaram à descrição da linguagem por meio 

de corpora, entre eles o educador Thorndike (BERBER SARDINHA, 2004). 

A grande diferença entre as épocas mencionadas e a atual é que os corpora não eram 

eletrônicos e sim coletados manualmente, o que tornava o processamento de corpus com 

milhares de palavras, uma missão pouco confiável e por que não dizer insana, pois o ser humano 

 

 

2 Nódulo é a palavra que se deseja investigar.  
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não foi feito para a tarefa de identificar o que é típico. E é justamente o padrão que evidencia o 

que é típico no uso da linguagem (STUBBS, 2007).  

Para analisar a coocorrência sistemática de elementos linguísticos como vemos hoje, foi 

necessário o avanço técnico descrito como o formato KWIC (Keyword in Context), termo que 

teve origem no trabalho realizado no final dos 1950 por Hans Peter Luhn (1896 – 1964), que 

permite alinhar uma palavra ao centro e (re)ordenar linhas de concordância à direita e à 

esquerda, de forma rápida, possibilitando a visualização dos padrões de coocorrência 

(STUBBS, 2007). Vale lembrar que, nos anos 1950 a 1970, as dificuldades para informatizar 

um conjunto de textos eram enormes. O Brown University Standard Corpus of Present-day 

American English, o primeiro corpus linguístico eletrônico, lançado em 1964, continha uma 

quantidade invejável de dados para a época: 1 milhão de palavras. Seus textos foram 

transferidos para o computador por meio de cartões perfurados um a um. Foi com a 

popularização dos microcomputadores pessoais, a partir de 1980, que a pesquisa linguística 

baseada em corpus se fortaleceu (BERBER SARDINHA, 2004).  

Desde então, linguistas como Geoffrey Leech, Jan Svartvik, John Sinclair, Randolph 

Quirk e Douglas Biber, foram responsáveis pelo desenvolvimento, respeitabilidade e 

divulgação da LC no meio acadêmico. Por meio da análise de grandes quantidades de dados, 

que ocorrem em contextos sociais e linguísticos diversos, esses e outros linguistas de renome 

têm apresentado evidências que “podem chegar a provocar mudanças relevantes nos 

conhecimentos teóricos” acerca das línguas e linguagens (OLIVEIRA, 2009: 63). No Brasil, o 

desenvolvimento da área de LC ocorreu a partir dos anos 90, quando surgiram pesquisadores 

interessados em desenvolver estudos baseados em corpus e quando começam a aparecer 

algumas iniciativas para a organização de corpora do português. A publicação do primeiro livro 

sobre a área, de Tony Berber Sardinha, em 2004, bem como a inclusão da LC em teses e 

dissertações, muitas delas sobre o estudo do português do Brasil, impulsionaram os estudos 

nessa área (OLIVEIRA, 2009). 

Apesar de toda a evolução histórica mencionada, a LC causa questionamento quanto ao 

seu aspecto metodológico ou teórico. Tognini-Bonelli (2001) traz uma definição interessante e 

bastante esclarecedora, quando diz que há a abordagem baseada em corpus (corpus-based) e a 

abordagem direcionada pelo corpus (corpus-driven). Na primeira,  o corpus é utilizado para 

exemplificar teorias e descrições pré-existentes. Na segunda, o papel do corpus é proporcionar 

uma amostra para  a observação e análise de padrões e frequências lexicais, que podem levar à 

hipótese e à generalização. Em outras palavras, à formulação de descrições de natureza léxico-
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gramatical. Enfim, tudo dependerá da maneira como os linguistas se apropriam do corpus para 

que a LC seja vista como metodologia ou teoria (SHEPERD, 2009).  

Atualmente, além da discussão do status da LC como metodologia ou teoria, há também 

a discussão do quanto análises estatísticas complexas auxiliam ou prejudicam a análise 

linguística dos dados (EGBERT; LARSSON; BIBER, 2020; GRIES; PAQUOT, 2021). O 

argumento central desta questão é que quanto mais complexo o procedimento estatístico, mais 

o pesquisador se afasta da linguagem (EGBERT; LARSSON; BIBER, 2020). 

A tendência de utilização de análises estatísticas complexas surgiu nos Estados Unidos 

na década de 1980, com o trabalho seminal de Biber (1988) sobre a variação linguística 

existente entre registros orais e escritos e deu origem ao que se conhece hoje em dia como 

vertente americana da LC (VEIRANO PINTO, 2013). As principais diferenças entre as 

vertentes europeia e americana da LC têm relação com as unidades básicas de análise de um 

estudo e da interação pesquisador-texto.  

Na vertente europeia há a tendência de se desenhar o corpus com a palavra como unidade 

básica de análise, ou seja, a representatividade de uma determinada língua ou variedade 

linguística depende do número de ocorrências e itens presentes em um corpus, ou seja, de seu 

tamanho (BERBER SARDINHA, 2004). Neste desenho, as fronteiras entre os textos se perdem 

e o que importa é o fenômeno linguístico analisado.  

Na vertente americana, especialmente na abordagem metodológica conhecida por análise 

multidimensional de variação de registro, criada por Biber na década de 1980, a unidade básica 

de análise é o texto. Desse modo, o desenho de um corpus se baseia no números de textos 

coletados e sua representatividade é determinada não pelo número de ocorrências e itens, mas 

pelo número de textos que são necessários para representar uma determinada situação 

comunicativa (BIBER, 1993). Este desenho de corpus, permite que o pesquisador volte a um 

texto específico se necessário for e analise os fenômenos estudados dentro das fronteiras dos 

textos que compõe o corpus (BERBER SARDINHA, 2004). 

O corpus utilizado neste trabalho foi desenhado de acordo com os princípios de 

representatividade da vertente americana. Para que se possa compreender como sua 

representatividade foi mensurada, o trabalho de Berber Sardinha, Kauffmann e Acunzo (2014) 

será resenhado na seção 2.2.2. 
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2.2 TIPOS DE CORPORA 

Textos escritos ou transcrição de textos falados, que ocorrem naturalmente, constituem 

material coletado para a criação de um corpus. São utilizados para representar um idioma ou 

uma variedade deste e o ideial é que sejam relativamente grandes a fim de melhor representar 

a variedade observada. A maioria dos corpora é constituída de textos escritos ou transcrições 

de textos orais, mas já existem corpora com imagens, fotografias, vídeos e gestos, o que permite 

incluir estudos da linguagem de sinais para comunidades surdas (ESIMAJE; HUNSTON, 

2019). 

Desde a compilação do corpus Brown, com 1 milhão de palavras do inglês americano, 

datado de 1964, os corpora aumentaram drasticamente, chegando a conter 2,5 bilhões de 

palavras como o Oxford English Corpus. Apesar do fator tamanho ser muito importante na 

construção de um corpus, o tamanho não constitui o único aspecto a ser observado, pois também 

é necessário atentar para o equilíbrio e representatividade desse corpus. Os critérios adotados 

para definir o tamanho e a representatividade de um corpus dependerá do tipo de investigação 

que o linguista pretende fazer. Dentre as classificações de corpora existentes na literatura da 

LC, as principais são: 

Corpus geral, também conhecido como corpus de referência, é aquele que apresenta uma 

coleção de textos de diferentes tipos e gêneros e é muito utilizado para comparar línguas. No 

entanto, apesar de abarcar uma grande quantidade de dados é improvável que seja 

representativo de uma língua, ou seja, simplesmente conterá um ampla variedade de textos 

(HUNSTON, 2002). O CBVR é um exemplo de corpus de referência, pois foi criado para 

identificar as dimensões de variação de registro do português brasileiro.  

Corpus especializado, diferentemente de um corpus de referência, é compilado para uma 

tarefa específica. Tarefa essa que pode ser representar um determinado tipo de texto ou idioma, 

como, por exemplo,  uma coleção de obras de um determinado autor, em um determinado 

contexto ou época (ESIMAJE; HUNSTON, 2019).  

Corpora comparáveis e paralelos são usados no estudo da tradução entre línguas. 

Consistem dois ou mais subcorpora que, por sua vez, devem possuir o mesmo número de tipos 

de textos. Estes corpora permitem estudar e comparar, por exemplo, o uso de conjunções 

coordenativas ou o uso de determinadas palavras, orientando os tradutores em suas escolhas 

gramaticais ao passarem um texto de um determinado idioma para outro.  

Corpus de aprendiz é uma coleção de textos produzidos por aprendizes de uma língua. 

Esse tipo de corpus é utilizado frequentemente para estudar/comparar a linguagem de um grupo 
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de aprendizes com a linguagem de falantes nativos da língua em questão. Estudos dessa 

natureza auxiliam a identificação de erros recorrentes e de necessidades de aprendizagem. Um 

exemplo é o International Corpus of Learner English (ICLE), compilado por Sylviane Granger 

(1998) e sua equipe. Dentre os subcorpora do ICLE está o BR-ICLE, o corpus de aprendizes 

brasileiros de Inglês como Língua Estrangeira (ESIMAJE; HUNSTON, 2019). 

Corpus diacrônico é uma coleção de textos da mesma língua em diferentes períodos de 

tempo. São utilizados para rastrear mudanças na linguagem (McEnery et al., 2006), como, por 

exemplo, a tese de doutorado de Veirano Pinto (2013) intitulada “A Linguagem dos Filmes 

Norte-Americanos ao Longo dos Anos: Uma Abordagem Multidimensional”, que investiga as 

dimensões de variação na linguagem dos filmes americanos ao longo de 80 anos de cinema 

falado. Já um corpus sincrônico apresenta textos do mesmo período, como o próprio CBVR. 

2.2.1 GÊNERO E REGISRO 

Os termos gênero e registro são frequentemente utilizados na área da Linguística para se 

referir a uma variedade de textos definidos por seu contexto de uso (BIBER; CONRAD, 2009, 

p.21). No entanto, há necessidade de destacar que ambos são utilizados com uma variedade de 

definições na literatura, dependendo da teoria a qual um determinado estudo se filia. O termo 

gênero, na análise de discurso bakhtiniana, por exemplo, se refere a tipos de textos 

"relativamente estáveis" de enunciados que caracterizam determinadas esferas de atividade 

humana (BAKHTIN, 1986, p. 60). Já na Linguística Sistêmico-Funcional (doravante LSF), 

gêneros são definidos como "uma configuração recorrente de significados que representam as 

práticas sociais de uma determinada cultura" (MARTIN; ROSE, 2008, p. 11). Para Biber (1989, 

p. 5), gêneros são "categorias textuais prontamente identificadas por falantes maduros de uma 

língua." Apesar da variedade de definições existentes, algumas das quais explicitadas acima, 

parece haver algo em comum entre todas elas: a influência da atividade humana e da cultura na 

caracterização do gênero. 

O registro, por outro lado, parece se caracterizar, primordialmente, pela probabilidade de 

escolhas linguísticas feitas em função de sua situacionalidade. Para Biber (2009, p. 823), os 

diferentes registros se definem a partir do propósito do falante, relação entre os falantes e das 

circunstâncias de produção (BIBER, 2009, p. 823). Na LSF, os registros  também se configuram 

a partir de escolhas linguísticas determinadas pelas variáveis relações (interações entre os 

participantes), campo (tópico ou foco) e modo (oral, escrito, multimodal) (MARTIN; ROSE, 

2008: 11). Na sociolinguística, o registro é definido como um conjunto consciente de escolhas 
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linguísticas que se alternam dependendo da condição e atividade social de um indivíduo 

(IRVINE, 2001: 27-28).  

Além dessas diferenças de cunho teórico acerca de gênero e registro, há também uma 

distinção metodológica. Um trabalho cujo objeto de pesquisa é o genero, normalmente, analisa 

textos completos, expressões especializadas e organização retórica. Já um trabalho cujo objeto 

de pesquisa é o registro enfoca a descrição, recorrência e distribuição de elementos linguísticos 

e não, necessariamente, utiliza textos inteiros (BIBER; CONRAD, 2009, p. 16). 

Como esta pesquisa se filia à LC e seu foco é justamente a descrição, recorrência e 

distribuição de elementos linguísticos e suas funções comunicativas, a definição de registro 

adotada é a de Biber (2009, p. 823): "variedade linguística definida por aspectos situacionais, 

incluindo o propósito do falante, a relação entre falante e ouvinte, e o contexto de produção”.  

Agora que a LC foi historicamente contextualizada, os principais tipos de corpora foram 

elencados e a definição de registro adotada neste estudo foi descrita e situada perante o que, de 

modo geral, se entende por gênero e registro na literatura da Linguística, passa-se a uma 

descrição detalhada do estudo de variação de registro do português brasileiro. Tal descrição é 

relevante para este trabalho porque mostra o corpus que contém os subcorpora aqui analisados 

e dá um panorama da linguagem presente nos registros editorias, revista de notícias e 

reportagem jornalística. 

2.2.2 A VARIAÇÃO DE REGISTRO DO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

A fim de identificar as dimensões de variação de registro do português brasileiro, por 

meio da LC, mais especificamente pela Análise Multidimensional (AMD) proposta por Biber 

(1988), é que o Corpus Brasileiro de Variação de Registro (CBVR) foi coletado por Berber 

Sardinha et al. (2014). A AMD identifica semelhanças e diferenças linguísticas entre os 

registros através de dimensões, isto é,  conjuntos de características linguísticas coocorrentes 

interpretados funcionalmente. 

Pesquisas nesses moldes já haviam sido feitas em outras outras línguas como o inglês 

(BIBER 1988; CROSSLEY & LOUWERSE 2007; de MÖNNINK, BROM & OOSTDIJK 

2003; LEE 1999), o coreano (KIM & BIBER 1994), o somali (BIBER & HARED 1994), o 

tuvaluano de Nukulaelae (BESNIER 1988), o gaélico (LAMB 2008) e o espanhol (BIBER, 

DAVIES, JONES & TRACY-VENTURA 2006; PARODI 2007). A AMD também foi utilizada 

em diversas pesquisas para a descrição da linguagem de corpora especializados como em 

Bértoli (2010) e Veirano Pinto (2013), mas a pesquisa de Berber Sardinha et al. (2014) foi a 
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primeira no país a ter como objeto de estudo uma língua como um todo, no caso a língua 

portuguesa em sua variante brasileira, baseando suas análise em numerosas características 

linguísticas de registros orais e escritos. 

Segundo Biber (1990), para que o corpus possa representar a variedade de textos de uma 

língua a principal preocupação deve ser a variedade de registros e não a quantidade total de 

textos. Biber (1990) também diz que 10 textos de diferentes registros são capazes de representar 

as características linguísticas principais da língua inglesa. Para tornar o CBVR apropriado ao 

projeto, estabeleceu-se um total de 20 textos em cada registro, ou seja, o dobro sugerido por  

Biber (1990). Além do mais, se um texto particular tivesse menos de 400 palavras corridas, este 

era combinado a outro do mesmo registro, no mesmo arquivo, até atingir a contagem de 400 

palavras. Assim, o CBVR é um corpus que engloba 48 diferentes registros (5.644.006 palavras), 

dos quais 12 registros são falados (1.547.853 palavras, 27,5% do total) e 36, escritos (4.096.153 

palavras, 72,5%), contendo 20 textos em cada subcorpus (totalizando 960 textos), balanceado 

para a AMD, uma vez que a unidade de análise é o texto e não a palavra.  A Tabela 1 apresenta 

a composição detalhada do CBVR. 

 

Tabela 1 - Composição do CBVR 

Registros* Ocorrências % de ocorrências 

1. Artigos acadêmicos 92.148 1,6% 

2. Acordos 44.562 ,8% 

3. Blogs 31,486 ,6% 

4. CHAMADAS DE REUNIÕES DE 

NEGÓCIOS 

106.076 1,9% 

5. Correspondências de negócios 12.720 ,2% 

6. Planos de campanha 29.724 ,5% 

7. Liturgia de igrejas 66.995 1,2% 

8. Quadrinhos 25.937 ,5% 

9. DEBATES NO CONGRESSO 641.080 11,4% 

10. CONVERSAS 93.470 1,7% 
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11. Editoriais 11.233 ,2% 

12. E-mails pessoais 11.223 ,2% 

13. Verbetes de enciclopédias 13.690 ,2% 

14. Crônicas 21.403 ,4% 

15. Facebook 11,022 ,2% 

16. Instruções de jogos  16.260 ,3% 

17. Romances de ficção 403.796 7,2% 

18. Licitações governamentais 127.239 2,3% 

19. Horósocopos 12.637 ,2% 

20. ENTREVISTAS - SOCIOLINGUÍSTICA 152.788 2,7% 

21. Entrevistas na imprensa 28.175 ,5% 

22. ENTREVISTAS NA TV 263.821 4,7% 

23. Piadas 9.310 ,2% 

24. Legislação 125.531 2,2% 

25. Revistas de celebridades 25.738 ,5% 

26. Revista de notícias 19.850 ,4% 

27. Bulas de remédios 16.061 ,3% 

28. Minutas 25.929 ,5% 

29. Reportagem jornalística 11.467 ,2% 

30. Livros de não-ficção 55.028 1,0% 

31. DISCURSOS POLÍTICOS 44.591 ,8% 

32. Apostilas de cursinho  15.411 ,3% 

33. Rótulos de produtos 9.183 ,2% 

34. TRANSMISSÕES DE RÁDIO 91.335 1,6% 

35. Receitas 9.591 ,2% 
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36. Contos 57.362 1,0% 

37. NOVELAS DE TV 93.627 1,7% 

38. MÚSICAS 11.990 ,2% 

39. DIÁLOGOS DE LIVROS DIDÁTICOS(a) 9.447 ,2% 

40. TEXTOS DE LIVROS DIDÁTICOS (b) 12.732 ,2% 

41. LIVROS DIDÁTICOS 1.234.790 21,9% 

42. Dissertações 617.943 10,9% 

43. REPORTAGENS DE TV 11.453 ,2% 

44. Twitter 11.027 ,2% 

45. Manuais de proprietários/usuários 301.650 5,3% 

46. Websites 28.338 ,5% 

47. Exames escritos 33.937 ,6% 

48. Romances para jovens adultos 543.200 ,6% 

Total 5.644.006 100,0% 

Fonte: Adaptada de Berber Sardinha et al. (2014) 

* Os registros em caixa alta são do modo falado. 

(a), (b) Esses textos foram retirados de um livro para ensino de português como segunda língua. 

 

A fim de identificar as variáveis a serem utilizadas, uma ampla pesquisa bibliográfica 

sobre a língua portuguesa em sua variedade brasileira foi feita a partir de obras de referência, 

gramáticas e trabalhos acadêmicos, como por exemplo, Azevedo (2005), Bechara (1999), 

Castilho (1989), Cunha (2001), Ilari (1991), Moura Neves (2000), Thomas (1969) e Whitlam 

(2010) para determinar as variáveis a serem utilizadas. As dimensões identificadas após análise 

do CBVR foram as seguintes: (1) Discurso oral versus letrado; (2) Argumentação; (3) Produção 

com envolvimento versus produção com foco informacional; (4) Discurso procedural; (5) 

Orientação temporal para o futuro versus orientação temporal para o passado (6) Discurso 

relatado. 
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Como o corpus deste trabalho compreende os editoriais, reportagem jornalística e revista 

de notícias, vejamos a seguir o perfil multidimensional de cada um desses registros3. Os 

editoriais apresentam um discurso letrado e informacional, propenso à argumentação. As 

reportagens jornalísticas e revistas de notícias se caracterizam pelo discurso letrado, 

informacional, relatado e orientado para o passado (BEBER SARDINHA et al., 2014).  

  O Exemplo (1) traz um trecho do arquivo wr-ed_02.txt, que compõe o subcorpus  

editoriais e ilustra seu perfil multidimensional. O acúmulo de substantivos abstratos 

(privilégios, compromisso, laicidade, pluralismo, leitura, legislação, Comissão, Relações, 

acordo, maioria, atividades, garantias, liberdade, culto, isenção, respeito, patrimônios, 

inscritos, ordenamento, ponto, vista, Concordata, convalidação, religião, detrimento, Estado), 

adjetivos (religioso(s), Exteriores, complacente, dispensável, brasileira, religiosas, tributária, 

jurídico, nacional, internacional, brasileiro, singular), e das preposições que os acompanham 

(sem, pelo, com, entre, na, no, às, a, de, sob, da, para, do, em), associado, por vezes, a verbos 

na voz passiva (aprovado, concedido, chamada) marcam o caráter informacional e letrado do 

texto. A propensão à argumentação se encontra na associação entre os verbos no futuro do 

pretérito (deveria, poderia, daria, deixaria), pronomes relativos (que), pronomes indefinidos 

(alguém, um, uma), pronomes demonstrativos (esse), conjunções coordenadas adversativas 

(entretanto), verbos no infinitivo (rejeitar, repetir, afirmar, firmar, deixar, representar) e 

advérbios (apenas, afinal). 

 

(1) Sem privilégios. Pelo compromisso com o pluralismo religioso e a laicidade, 

Congresso deveria rejeitar tratado entre Brasil e Vaticano. Na leitura mais 

complacente, é dispensável o acordo entre o Vaticano e o Brasil, aprovado ontem 

na Comissão de Relações Exteriores da Câmara. A grande maioria de seus 19 

artigos apenas faz repetir garantias que a legislação brasileira confere às 

atividades religiosas. Liberdade de culto, isenção tributária, respeito a templos e 

outros patrimônios religiosos estão, afinal, inscritos no ordenamento jurídico 

nacional. Sob esse ponto de vista, alguém poderia afirmar que daria no mesmo, 

para o Brasil, firmar a chamada Concordata, que equivale a um tratado 

internacional, ou deixar de fazê-lo. A convalidação do acordo pelo Congresso, 

entretanto, não deixaria de representar um privilégio, concedido pelo Estado 

brasileiro a uma religião singular, em detrimento de todas as outras.  

 

 

 

3 As características linguísticas subjacentes aos parâmetros comunicativos-discursivos, que descrevem o perfil 

multidimensional desses registros, se encontram no Apêndice A.  
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O Exemplo (2) traz um trecho do arquivo wr-nr_06.txt, que compõe o subcorpus  

reportagem jornalística e ilustra seu perfil multidimensional. O caráter letrado e informacional 

é marcado pelo acúmulo de substantivos abstratos (Liga, ameaças, paz, Relações, resolução, 

agressão, segurança, estabilidade, integridade, reunião, crise, ação) e adjetivos (árabes, 

Exteriores, eventuais, iraquianas, territorial, ministerial, urgente, egípcio, iminente, militar), 

bem como preposições (das, dos, contra, às, ao, do, da, no, pelo, para, de), advérbios (ontem, 

igualmente, implicitamente), conjunções (assim como) e verbos no particípio (dada, sido 

convocada). Os verbos no pretérito (adotaram,comprometeram, foi, havia) sinalizam a 

orientação temporal para o passado. 

 

(2) Liga Árabe rechaça todas as ameaças à paz. Os ministros árabes das Relações 

Exteriores adotaram ontem uma resolução que rechaça "toda e qualquer agressão 

dos EUA contra o Iraque" e igualmente "qualquer agressão contra o Kuait", 

referindo-se implicitamente às eventuais ameaças iraquianas ao emirado do golfo 

Pérsico. Os 22 membros da Liga Árabe reunidos no Cairo, Egito, se 

comprometeram a "preservar a segurança e a estabilidade da República Iraquiana, 

assim como as do Estado kuaitiano e a sua integridade territorial". A declaração 

foi dada após uma reunião ministerial urgente. A reunião havia sido convocada 

pelo presidente egípcio, Hosni Mubarak, para discutir a crise na região, que 

enfrenta a ameaça iminente de uma ação militar.  

 

O Exemplo (3) traz um trecho do arquivo wr-mn_08.txt, que compõe o subcorpus  revista 

de  notícias e ilustra seu perfil multidimensional. O caráter letrado e informacional é marcado 

pelo acúmulo de substantivos abstratos (Parlamento, forma, resgate, impedimentos, 

concessões, caminho, bloco, resultado, dúvida, partidos, regulações, troca, medidas, 

crescimento, geração, apoio, constituição) e adjetivos (alemão, esmagadora, permanente, 

orçamentárias, legais, monetário, oposição) e preposições que os acompanham (de, da, do, em, 

desse,pela). Os verbos no pretérito (aporvou, foi, precisava) demonstram a orientação temporal 

para o passado e juntamente com o predomínio da terceira pessoa, evidenciam o discurso 

relatado. 

 

(3) O Parlamento alemão aprovou de forma esmagadora nesta sexta-feira o fundo de 

resgate permanente e as novas regras orçamentárias da zona do euro. No entanto, 

impedimentos legais permanecem e as concessões da chanceler Angela Merkel à 

Itália e à Espanha, suas parceiras do bloco monetário, podem dificultar o caminho 

para superá-los. O resultado da votação nunca foi seriamente colocado em dúvida 
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após os partidos da oposição concordarem em apoiar as regulações orçamentárias, 

ou "compacto fiscal", em troca de medidas de crescimento e geração de empregos. 

Merkel precisava desse apoio para atingir a maioria de dois terços exigida pela 

constituição do país. 

 

É possível constatar que os editoriais, reportagem jornalística e revista de notícias, 

registros do corpus deste trabalho, apresentam muitas semelhanças quanto ao seu perfil 

multidimensional. No entanto, cada um deles também apresenta algumas especificidades, como 

o fato de o discurso argumentativo estar  presente em editoriais, mas ser quase nulo nos outros 

dois. Por esse motivo, uma descrição mais detalhada das características linguísticas dos 

registros a partir de outros aspectos pode ser produtiva. Tal descrição será feita a partir da 

taxonomia discursivo-funcional dos quadros lexicais comuns e exclusivos, proposta por Biber 

(2006). 

2.3 CONCEITOS-CHAVE DA LINGUÍSTICA DE CORPUS 

Como já mencionado, o aumento da capacidade de análise de dados e facilidade de exibir 

e reexibir os nódulos em linhas de concordância no formato KWIC (Figura 1), fez com que a 

abordagem direcionada pelo corpus ganhasse maior popularidade. Mais especificamente, essa 

maior popularidade veio a partir do relatório britânico OSTI (Office for Scientific and Technical 

Information), pesquisa lexical realizada entre 1967 e 1969, na qual critérios para investigação 

de relações sintagmáticas entre os itens lexicais foram formulados. O OSTI foi o responsável 

por  progressos relativos à teoria estatística de colocação (STUBBS, 2007), conceito formulado 

por Firth (1957) segundo o qual o significado de uma palavra está relacionado com as palavras 

que a acompanham. Seguem-se ao conceito de colocação os conceitos de coligação, preferência 

semântica e prosódia semântica, que juntos permitem a descrição ampla dos significados e usos 

de elementos lexicogramaticais. A definição desses conceitos se encontra a seguir: 

 

• Colocação é a relação entre o nódulo (palavra de busca) e as demais palavras à 

sua direita ou sua esquerda (BERBER SARDINHA, 2004). Na Figura 1, observa-

se que o nódulo vez é frequentemente acompanhado das preposições de e em e do 

advérbio de tempo quando, formando a locução adverbial de tempo de vez em 

quando. 
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• Coligação é a relação entre o nódulo e as categorias gramaticais que co-ocorrem 

frequentemente com ela (BERBER SARDINHA, 2004). Na Figura 1 é 

tipicamente antecedida e precedida de preposições e seguida do advérbio de 

tempo quando. 

 

• Preferência semântica é a relação entre o nódulo e palavras que pertencem a um 

determinado campo semântico (BEDNAREK, 2008). Na Figura 1, a palavra vez 

parece se colocar frequentemente com palavras relacionadas a tempo. 

 

• Prosódia semântica é a tendência que as palavras tem de atrair palavras com 

“auras” positivas, negativas ou neutras (LOUW, 1993). A palavra vez parece ter 

uma prosódia neutra. 

 

Figura 1- Exemplos de linhas de concordância no formato KWIC do CBVR 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

Outro conceito importante na LC para este trabalho é o conceito de n-gramas, que são 

sequências fixas de duas a oito palavras (BIBER et al., 1999).  Como os n-gramas resultam da 

imbricação de colocações (HOEY, 2005, p. 11) eles normalmente não representam uma 

estrutura gramatical completa e agem como a ligação entre orações ou frases como, por 
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exemplo, “para que a gente” e “por isso que eu”. A diferença entre este conceito e o conceito 

de feixes lexicais é de cunho teórico: para que um n-grama seja considerado um feixe lexical 

ele precisa ocorrer pelo menos uma vez a cada 40 milhões de palavras e em pelo menos cinco 

textos de um determinado registro (BIBER et al., 1999; CORTES, 2004, 212; HYLAND, 2008, 

2012). Essa restrição se dá para que idiossincrasias de um determinado autor não sejam vistas 

como ocorrências sistemáticas de registros distintos (BIBER, 1999, 2006). Nas linhas de 

concordância utilizadas como exemplo, podemos verificar a presença do quadrigrama de vez 

em quando, que pela ferquência de ocorrência observada é um bom candidato a ser elevado à 

categoria de feixe lexical.  

Feixes lexicais são bastante utilizados para descrever a variação linguística de registros a 

partir de uma perspectiva da LC. A grande maioria das pesquisas sobre feixes lexicais se baseou 

de dados em inglês, com algumas exceções tais como: entrevistas sociolinguísticas espanholas 

e prosa acadêmica (TRACY-VENTURA et al., 2007), redação acadêmica em espanhol 

(CORTES, 2012), conversação em coreano e escritos acadêmicos (KIM, 2009) e, para o 

português, debates políticos da União Europeia em português (DIAS e LOPES, 2005), o jornal 

diário Folha de S. Paulo (BERBER SARDINHA, 2005), a tradução brasileira de O Código Da 

Vinci (ZYNGIER et al., 2007), relatórios de negócios (BERBER SARDINHA, 2003) e 

reuniões (BARBARA e BERBER SARDINHA, 2009) além de português como língua 

estrangeira em livro didático de línguas (SÃO BENTO FERREIRA, 2010) e feixes lexicais em 

português brasileiro (BEBER SARDINHA et al., 2014), sendo que este último estudo teve o 

objetivo de identificar os feixes lexicais no português brasileiro e classificá-los de acordo com 

suas funções de discurso e variação entre os registros do CBVR. 

O fato de os feixes lexicais serem sequências fixas de palavras, que devem ter frequências 

e amplitudes mínimas, no entanto, limitam a descrição dos registros, haja vista que não se 

admite nenhum tipo de variabilidade nas palavras que os compõe (BIBER et al. 1999). Como 

reação à essa limitação surgiu o conceito de quadros lexicais, que  são feixes lexicais com uma 

variável (BIBER, 2009), como por exemplo, de * em quando (o asterisco representa a palavra 

que varia). A Figura 2, mostra que outra locução adverbial de tempo que parece ser comum na 

língua portuguesa é revelada pela possibilidade de variação no feixe lexical de vez em quando 

é de quando em quando. Segundo Biber e Gray (2013), muitos estudos sobre quadros lexicais 

surgiram a partir da observação de feixes lexicais. 
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Figura 2 - Exemplo de quadro lexical 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

Feixes e quadros lexicais podem ser classificados de um modo amplo ou detalhado. A 

classificação ampla leva em conta apenas a sua composição no tocante a categorias gramaticais. 

Esse tipo de classificação proposto por Biber e Gray (2013, p. 122) classifica os feixes e quadros 

como: 

1. verbais: compostos por um ou mais modais, verbos principais ou auxiliares (e.g. eu 

queria saber *; eu gostaria de *) 

2. lexicalizados: compostos por adjetivos, substantivos, advérbios  (e.g. milhões de *; 

São Paulo *; o Brasil *) 

3. gramaticais: compostos por preposições, determinantes, pronomes etc. (e.g., * que o; 

a * do; de * para) 

 

Praticamente todos os quadros lexicais identificados neste trabalho pertencem à categoria 

gramatical. Dentre os quadro lexicais lexicalizados encontrados − listados como exemplo no 

item 2 − apenas o quadro  milhões de *  foi analisado. Isso se deveu ao fato de que os outros 

quadros lexicalizados encontrados, dentre eles São Paulo *; o Brasil *, não se encaixavam nos 

critérios de frequência e amplitude mínimas para que pudessem ser considerados quadros, isto 

é, devem ser considerados n-gramas. 

Possivelmente, a maioria dos quadros lexicais identificados sejam gramaticais por causa 

do perfil multidimensional dos textos do corpus analisado. Mais especificamente, como os 

textos dos editoriais têm um discurso letrado e informacional, propenso à argumentação e os 
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textos das reportagens jornalísticas e revistas de notícias são caracterizados pelo discurso 

letrado, informacional, relatado e orientado para o passado (vide seção 2.2.2), eles são povoados 

recorrentemente por artigos definidos e indefinidos, preposições, substantivos, nominalizações, 

vários tipos de orações subordinadas com que, adjetivos, advérbios e têm uma densidade lexical 

alta (razão forma4/ocorrência)5. Os artigos, preposições e o pronome relativo que proporcionam 

um “enquadramento” para os substantivos, nominalizações, adjetivos e advérbios, que 

preenchem os asteriscos dos quadros e que variam muito por causa da razão forma/ocorrência 

alta.  

A classificação detalhada dos feixes e quadros é baseada em uma taxonomia discursivo-

funcional. Como essa classificação evidencia diferenças funcionais nos feixes e quadros e 

sabemos que essas diferenças funcionais (os parâmetros comunicativos-funcionais de variação 

de cada dimensão, no caso da análise multidimensional) nos ajudam a diferenciar registros (por 

meio de uma presença mais ou menos marcada de posicionamento, marcadores de discurso e 

referentes, bem como das diferentes sub-categorias dessas funções discursivas, no caso dos 

feixes e quadros) ela será a classificação na qual este estudo se apoia. O Quadro 1, adaptado de 

Berber Sardinha (2014), apresenta essa classificação. Note-se que no Quadro 1 os exemplos 

dados são feixes para que se possa ter uma melhor ideia do que está por trás de cada 

classificação. 

 

Quadro 1 - Taxonomia discursivo-funcional para os pacotes lexicais de Biber (2006) 

Funções discursivas  Exemplos 

A. Posicionamento   

1. Epistêmico: pessoal  Eu não sei se 

2. Epistêmico: impessoal  Sem conhecimento do seu 

3. Atitudinal/modalizado: desejo - pessoal  Eu gostaria de saber 

4. Atitudinal/modalizado: obrigação/diretivo - 

pessoal  
A gente tem que 

5. Atitudinal/modalizado: obrigação/diretivo - 

impessoal  
É necessária a reaplicação 

6. Atitudinal/modalizado: intenção/previsão - 

pessoal  
É que eu vou 

 

 

4 Essa razão também é conhecida por razão item/ocorrência e se refere ao número de palavras diferentes no corpus 

(item ou forma) em razão do número de palavras do corpus (ocorrência). 
5 Para a lista completa das categorias lexicogramaticais que perfazem o perfil multidimensional dos textos do 

corpus ver Apêndice A. 
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7. Atitudinal/modalizado: intenção/previsão - 

impessoal  

Serão desclassificadas as 

propostas 

8. Atitudinal/modalizado: habilidade/esforço - 

pessoal  
Que a gente pode 

9. Atitudinal/modalizado: habilidade/esforço - 

impessoal  
Pode ser perigoso para 

10. Atitudinal/modalizado: imperativo  E leve ao forno 

B. Organizadores de discurso   

1. Topical: introdução - foco  A sessão de perguntas 

2. Topical: elaboração – classificação  Tendo em vista o 

3. Identificação/foco  Isto é o meu 

4. Condição  Se você não gostar 

C. Referentes   

1. Especificação de atributos: quantidade  Número de alunos por 

2. Especificação de atributos: atributos tangíveis  Para o interior da 

3. Especificação de atributos: atributos 

intangíveis  
Com a finalidade de 

4. Tempo/lugar/texto/outras referências: lugar – 

instituição  
Na América do Sul 

5. Tempo/lugar/texto/outras referências: tempo  Sexta e no sábado 

6. Tempo/lugar/texto/outras referências: texto  Neste edital e seus 

7.Tempo/lugar/texto/outras referências: 

multifuncional  
A partir de um/uma 

D. Funções especiais   

1. Polidez e questionamentos  Tenham um bom dia 

Fonte: Adaptado de Beber Sardinha et al. (2014) 

 

A apresentação do Quadro 1 encerra o capítulo de fundamentação teórica.  No próximo 

capítulo a metodologia utilizada no trabalho será descrita. 
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3 METODOLOGIA  

Neste capítulo, a primeira subseção descreve o corpus utilizado neste estudo, localizando-

o nesta pesquisa e em relação ao CBVR de forma quantitativa. A segunda subseção traz os 

passos utilizados para a identificação dos quadros lexicais  a serem analisados.  

3.1 O CORPUS CBVR E O CORPUS DESTE ESTUDO 

O corpus selecionado para este trabalho são os registros escritos denominados editoriais, 

reportagem jornalística e revista de notícias, que são subcorpora do CBVR. O CBVR contém 

5.644.006 ocorrências distribuídas em 48 registros, sendo 12 registros do modo falado 

(1.547.853 ocorrências, 27,5%) e 36 do modo escrito (4.096.153 ocorrências, 72,5%), contendo 

20 textos em cada registro (vide Tabela 1). O total do número de ocorrências apresentado na 

Tabela 1 pode diferir do total de ocorrências apresentado neste trabalho para os registros 

editoriais, reportagem jornalística e revista de notícias, porque as ocorrências foram contadas 

por programas computacionais diferentes. Neste trabalho o programa utilizado foi o AntConc 

3.5.8 e Berber Sardinha et al. utilizaram o SPSS 20 para Mac. 

O corpus utilizado neste estudo é formado por três dos 36 registros escritos do CBVR, 

assim, temos a Tabela 2 com a quantidade de ocorrências e tipos dos registros selecionados de 

acordo com o programa de análise linguística AntConc 3.5.8.  

 

Tabela 2 - Composição do Corpus deste estudo 

Registros Ocorrências Tipos 

Editoriais 10.047 3.227 

Reportagem jornalística 10.737 3.242 

Revista de notícias 18.309 4.755 

TOTAIS 39.093 8.195 

Fonte:  Elaborada pela autora com base na contagem do programa AntConc 3.5.8. 

 

 

Entende-se por “ocorrências”, o número total de palavras e, por “tipos”, a quantidade de 

palavras diferentes presente no corpus. Ao observar rapidamente os números da Tabela 2, pode-

se inferir que o corpus selecionado para essa análise pode ser considerado lexicalmente denso, 

com uma taxa média de 20% de palavras distintas. Surpreendentemente, a densidade lexical 
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dos editoriais (32,1%), que são textos opinativos e argumentativos (BERBER SARDINHA et 

al., 2014) é maior que a das reportagem jornalística (30,1%) e de revista de notícias (26%). 

Talvez isso se deva pela quantidade de informação que deve ser fornecida em um número bem 

limitado de palavras, haja vista que, normalmente, jornais e revistas dedicam não mais que uma 

página à opinião de diversos leitores sobre as matérias previamente publicadas. Além disso, 

supõe-se que isso ocorra devido ao fato de esse registro ser de autoria de pessoas letradas e 

engajadas com o consumo de leitura e conhecimento. 

3.2 IDENTIFICAÇÃO DOS QUADROS LEXICAIS 

Os quadros lexicais foram levantados com o auxílio do software AntGram 1.2.3. Este 

programa de análise linguística permite que quadros lexicais sejam identificados de modo 

indutivo, ou seja, direcionado pelo corpus e não pelo levantamento de feixes lexicais que podem 

ser, posteriormente, transformados em quadros lexicais. Em outras palavras, a partir do 

momento em que o corpus é carregado no AntGram 1.2.3, o programa seleciona sozinho todos 

os n-gramas que encontra, de acordo com os critérios estabelecidos nas opções circuladas em 

vermelho na Figura 3. Mais especificamente, tamanho mínimo e máximo dos n-gramas, número 

de lacunas nos feixes, posição das lacunas, frequência mínima dos n-grams no corpus e 

frequência mínima relativa ao número de textos em que eles ocorrem. A Figura 3 traz todas as 

opções escolhidas para a elaboração deste trabalho. 

Os resultados parciais também podem ser vistos na Figura 3. Esses resultados trazem, 

em sua grande maioria, quadros lexicais gramaticais por causa do perfil multidimensional dos 

textos do corpus, conforme o explanado na seção 2.3. 
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Figura 3 -  Interface do AntGram 1.2.3 

 

Fonte:  Foto da tela do AntGram 1.2.3 captada pela autora 

 

O AntGram 1.2.3 possui uma série de filtros (marcados em vermelho) que permitem ao 

pesquisador adequar o tamanho e a frequência dos quadros ao tamanho do corpus. Essa 

adequação é importante porque, como mencionado na seção 2.3 da fundamentação teórica deste 

trabalho, quadros lexicais que representam um determinado registro só podem ser considerados 

como tal se tiverem uma frequência e amplitude (número de textos nos quais figuram) mínima 

nos registros.  

Tendo em vista que o objetivo deste estudo é descrever cada registro separadamente, 

para em seguida compará-los, cada um deles foi carregado no AntGram 1.2.3 separadamente. 

Após os arquivos referentes a cada um dos registros serem carregados por meio do botão “File”, 

os seguintes filtros foram selecionados: (1) delimitação de uma sequência semifixa de três 

palavras apenas em “N-Gram Min. Length / Max. Length”, por causa do número relativamente 

pequeno dos subcorpora analisados (10.000 – 18.000 ocorrências), (2) delimitação de apenas 

uma posição variável e duas fixas em “Open Slots”, para facilitar a classificação funcional dos 

quadros, (3) ausência de delimitação da posição variável por meio da não seleção da opção 

“Only inner slots”, com o objetivo de não limitar demais a identificação dos quadros (4) 

estabelecimento de uma frequência mínima de 20 ocorrências no registro e sete textos, com o 

intuito de garantir representatividade da sistematicidade de ocorrência e, por fim, (5) decisão 
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de não substituir numerais pelo símbolo cerquilha (#), visando a facilitar a interpretação 

funcional a partir das linhas de concordância que serão geradas com o auxílio do programa de 

análise linguística AntConc 3.5.8.  

  

3.3 CLASSIFICAÇÃO DOS QUADROS LEXICAIS 

Ao final do processo de identificação dos quadros lexicais nos três registros, os 

resultados obtidos foram tratados da seguinte maneira: (1) os quadros lexicais comuns a apenas 

dois registros não foram analisados por este trabalho, (2) os quadros comuns aos três registros 

e os exclusivos dos registros em estudo foram colocados um a um nas ferramentas Concordance 

(vide Figura 4) e Concordance Plot (vide Figura 5) do AntConc 3.5.8 a fim de identificar as 

palavras que preenchem a lacuna deixada pelo asterisco, facilitando sua classificação com base 

na taxonomia discursivo-funcional proposta por Biber (2006) e adaptada por Berber Sardinha 

(2014), bem como verificar a tendência de sua posição textual. 

Figura 4 - Interface da Ferramenta Concordance - AntConc 3.5.8 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

A ferramenta Concordance Plot (vide Figura 5) além de indicar uma tendência de 

posição textual dos quadros mostra quantas vezes o quadro analisado aparece em um 

determinado texto. Tal dado permite-nos perceber se há uma distribuição regular entre os textos 

ou se o quadro está mais presente em um dos textos pertencentes ao registro. 
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Figura 5 - Interface da Ferramenta Concordance Plot - AntConc 3.5.8 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

Uma terceira consideração que foi necessária, relativa à identificação e classificação dos 

quadros, foi a verificação de quadros que se repetiam e sua subsequente eliminação. As Figuras 

6 e 7 mostram que quando o asterisco (palavra variável) está na primeira ou na terceira posição 

há uma tendência de esses quadros serem os mesmos quadros com fronteiras diferentes. 

Vejamos as figuras 6 e 7  a seguir com os quadros lexicais * são paulo e são paulo *. 

 

Figura 6 – Quadro lexical * são paulo - Linhas de concordância 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 
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 Uma análise cuidadosa das linhas de concordância das Figuras 6 e 7 mostra que elas são 

exatamente as mesmas. A diferença nos quadros é apenas a variabilidade da primeira ou da 

última palavra. Nesses casos, a análise detalhada de ambos quadros se tornou improdutiva e 

apenas uma única análise foi feita.  

Figura 7 – Quadro lexical são paulo * - Linhas de concordância 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

  A Figura 8 traz as linhas de concordância do AntConc 3.5.8 para a análise do quadro * 

São Paulo *.  A adoção deste processo de pré-analise dos quadros levou ao descarte de alguns 

deles, pois percebeu-se que quando as lacunas marcadas pelo asterisco eram preenchidas  por 
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pontuação, os quadros claramente não constituiam uma sequência lexical (vide linhas 1, 2, 3, 

4, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17 e 20). 

 

Figura 8 – Quadro lexical * são paulo * - Linhas de concordância 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

Agora que os procedimentos metodológicos foram apresentados, o próximo capítulo 

apresentará e discutirá os resultados obtidos. Depois que os resultados forem apresentados e 

discutidos, o capítulo 5 tecerá as conclusões do trabalho. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo, os quadros lexicais exclusivos para cada registro serão analisados e terão 

suas funções discursivas identificadas. Em seguida, o mesmo será feito para os quadros comuns 

a todos os registros. Por fim, considerações acerca da linguagem de cada registro à luz dos 

resultados obtidos serão tecidas. 

O programa computacional AntGram 1.2.3 encontrou 15 quadros lexicais em editoriais, 

19 em reportagem jornalística e 51 em revista de notícias (vide Tabela 3). O número maior de 

quadros lexicais no registro revista de notícias não se deve a uma maior formulaicidade deste 

registro, mas sim ao maior número de ocorrências perante os outros dois registros (PAN et al., 

2020).  

A Tabela 3 também mostra que há 12 quadros lexicais comuns aos três registros em 

estudo, apenas um quadro lexical exclusivo do registro editoriais e um do registro reportagem 

jornalística. Praticamente todos esses quadros podem ser categorizados como gramaticais, pois 

são majoritariamente compostos por preposições e pronomes relativos. Tal composição parece 

resultar da alta densidade lexical observada, dada a alta variabilidade das palavras lexicalizadas 

(substantivos, adjetivos, advérbios etc.) que não se encontram na parte fixa dos quadros. Pode-

se observar também que há maior similaridade entre os registros reportagem jornalítica e revista 

de notícias, pois há seis quadros comuns a esses dois registros — além daqueles quadros que 

são comuns a todos os registros — ao passo que não há quadros em comum entre os registros 

editoriais e reportagem jornalística. 

 

Tabela 3- Quadros lexicais dos registros editoriais, reportagem jornalística e revista de 

notícias 

Editoriais Reportagem Jornalística Revista de Notícias 

rank gram freq doc_freq rank gram freq doc_freq rank gram freq doc_freq 

1 a * de 77 18 1 a * de 53 18 1 a * de 92 19 

2 de * e 40 16 2 o * de 46 14 2 o * de 58 19 

3 de * de 39 13 3 o * do 33 13 3 de * e 53 18 

4 o * de 37 17 4 de * de 31 16 4 a * da 49 17 

5 a * do 35 15 5 * para a 27 13 5 * com o 42 16 

6 de * a 32 17 6 para a * 27 13 6 com o * 42 16 

7 * que o 31 13 7 * que a 26 14 7 de * de 41 15 

8 que o * 31 13 8 * que o 26 13 8 de * a 39 17 

9 * para a 25 11 9 a * do 26 10 9 * que o 38 12 

10 para a * 25 11 10 de * e 26 13 10 que o * 38 12 
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11 * com a 24 14 11 que a * 26 14 11 * com a 37 13 

12 com a * 24 14 12 que o * 26 13 12 * para a 37 14 

13 de * que 23 15 13 * para o 25 11 13 com a * 37 13 

14 o * do 22 13 14 para o * 25 11 14 de * da 37 13 

15 de * o 21 14 15 a * da 23 10 15 de * em 37 13 

     16 da * de 21 13 16 para a * 37 14 

     17 de * do 21 12 17 de * o 35 14 

     18 * com a 20 13 18 o * da 35 17 

     19 com a * 20 13 19 a * do 34 17 

           20 * que a 30 17 

           21 que a * 30 17 

           22 uma * de 28 15 

           23 * e a 27 15 

           24 * o brasil 27 8 

           25 da * de 27 13 

           26 do * de 27 13 

           27 e a * 27 15 

           28 no * de 27 12 

           29 o * do 27 14 

           30 o brasil * 27 8 

           31 que * o 27 16 

           32 * de um 26 13 

           33 * e o 26 12 

           34 de um * 26 13 

           35 e o * 26 12 

           36 em * de 26 14 

           37 * milhões de 25 10 

           38 milhões de * 25 10 

           39 que * a 25 12 

           40 na * de 24 10 

           41 um * de 24 14 

           42 de * para 23 12 

           43 * para o 22 11 

           44 e * de 22 10 

           45 para o * 22 11 

           46 em * a 21 9 

           47 * o que 20 12 

           48 * são paulo 20 8 

           49 em * o 20 9 

           50 o que * 20 12 

                51 são paulo * 20 8 

            

Leia-se:     

* corresponde à palavra variável do n-gram     
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  Quadros lexicais comuns aos 3 registros     

  Quadros lexicais exclusivos do registro     

  Quadros lexicais comuns a reportagem jornalística  e revista de notícias   

  Quadros lexicais comuns a editorias e revista de notícias    
 

Fonte:  Elaborada pela autora com base nos dados obtidos pelo AntGram 1.2.3 

 

Dentre os quadros que o programa AntGram 1.2.3 identificou para o registro revista de 

notícias os quadros * com o, e a *, * o Brasil, de um *, e o *, * milhões de, * o que e São Paulo 

* foram descartados porque eram iguais a outros no mesmo registro, ou porque percebeu-se que 

quando as lacunas marcadas pelo asterisco eram preenchidas  por pontuação, os quadros 

claramente não constituiam uma sequência lexical. Desse modo, pode-se considerar que o 

registro revista de notícias têm 43 quadros a serem analisados. 

4.1  ANÁLISE DOS QUADROS LEXICAIS EXCLUSIVOS 

Nesta subseção, faremos a descrição dos quadros lexicais exclusivos aos registros em 

estudo. Como já mencionado há apenas um quadro lexical exclusivo do registro editoriais e um 

do registro reportagem jornalística, enquanto o registro revista de notícias traz 31 quadros 

lexicais exclusivos, conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 4 - Quadros lexicais exclusivos 

Editoriais Reportagem Jornalística Revista de Notícias 

nº gram freq doc_freq nº gram freq doc_freq nº gram freq doc_freq 

1 de * que 23 15 1 de * do 21 12 1 * com o 42 16 

      
    2 com o * 42 16 

      
    3 de * da 37 13 

      
    4 de * em 37 13 

      
    5 o * da 35 17 

      
    6 uma * de 28 15 

      
    7 * e a 27 15 

      
    8 * o brasil 27 8 

      
    9 do * de 27 13 

      
    10 e a * 27 15 

      
    11 no * de 27 12 

      
    12 o brasil * 27 8 

      
    13 que * o 27 16 

      
    14 * de um 26 13 

      
    15 * e o 26 12 
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    16 de um * 26 13 

      
    17 e o * 26 12 

      
    18 em * de 26 14 

      
    19 * milhões de 25 10 

      
    20 milhões de * 25 10 

      
    21 que * a 25 12 

      
    22 na * de 24 10 

      
    23 um * de 24 14 

      
    24 de * para 23 12 

      
    25 e * de 22 10 

      
    26 em * a 21 9 

      
    27 * o que 20 12 

      
    28 * são paulo 20 8 

      
    29 em * o 20 9 

      
    30 o que * 20 12 

                31 são paulo * 20 8 

 

Fonte:  Elaborada pela autora com base nos dados obtidos pelo AntGram 1.2.3 

 

Os quadros exclusivos dos registros editoriais e reportagem jornalística parecem ser 

quadros referentes, que enfocam a identificação de algo. Já os quadros exclusivos do registro 

revista de notícias são quadros organizadores de discurso e referentes, que enfocam a 

identificação de algo, estabelecem relações lógicas, especificam, quantificam e selecionam 

informações. As subseções seguintes apresentam uma análise detalhada de todos os quadros 

fornecidos na Tabela 4. 

4.1.1 QUADRO LEXICAL EXCLUSIVO DO REGISTRO EDITORIAIS 

Conforme apresentado nas tabelas 3 e 4, o quadro lexical exclusivo do registro editoriais 

é de * que. Lembrando que, para que este quadro seja passível de análise léxico-gramatical 

neste trabalho, com o auxílio do AntGram 1.2.3, foi determinado um número mínimo de 

ocorrências (20) e de textos (7) no registro em estudo, e assim, apuramos 23 ocorrências 

presentes em 15 documentos dos 20 textos do subcorpora editoriais do CBVR. Através das 

ferramentas Concordance e Concordande Plot do software AntConc 3.5.8 é possível também 

verificar as linhas de concordância e a disposição  de de * que nos textos. A Figura 9 mostra as 

palavras que preenchem a lacuna marcada pelo asterisco e a Figura 10 ilustra a tendência de 

posicionamento de de * que nos editoriais. 
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Figura 9 - Linhas de concordância de de * que 

 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

 

  Analisando a Figura 9, observa-se que de * que, a partir da preposição de,  

majoritariamente introduz substantivos (apenas linha 19 com um numeral indicando ano) que 

funcionam como adjuntos adnominais e, a partir da palavra que, orações subordinadas adjetivas 

restritivas (maioria) e explicativas. Nas linhas 7, 8 e 13, no entanto, a posição variável é 

preenchida por verbos mentais. Quanto à taxonomia discursivo-funcional (Biber et al., 2006), 

podemos classificar esse quadro como referente, pois ele especifica atributos tangíveis nas 

linhas 4, 11, 15 e 17 e intangíveis nas linhas 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21 e 

22. Nas linhas 7, 8 e 13 os verbos mentais funcionam como um marcador de posicionamento 

do autor, que faz uma previsão ou aponta para um argumento que deve ser considerado. É 

importante notar que sua variabilidade lexical enquanto referente é muito maior do que 

enquanto marcador de posicionamento. 
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Figura 10 − Posição textual de de * que  

 

 

 
Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

           A tendência de posicionamento no meio e no final dos textos possivelmente se deve a ao 

fato de de * que funcionar como referente e marcador de posicionamento. Como referente o 

quadro especifica algo que foi anteriormente apresentado no texto e como marcador de 

posicionamento ele encerra o texto com a atitude do autor perante o que foi apresentado. 

4.1.2 QUADRO LEXICAL EXCLUSIVO DO REGISTRO REPORTAGEM JORNALÍSTICA 

Conforme as tabelas 3 e 4, o quadro exclusivo do registro reportagem jornalística é de 

* do. Foram apuradas 21 ocorrências em 12 documentos dos 20 textos do subcorpora 

reportagem jornalística do CBVR. A Figura 11, é possível ver que todos os casos, com exceção 
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da linha 3, que apresenta uma comparação, apresentam uma subespecificação da especificação, 

ou seja, há um refinamento da especificação do termo precedido da preposição de depois da 

contração do. Na linha 5, há uma informação específica, mas não no formato das demais, pois 

há a introdução de uma oração explicativa a respeito do termo “Defesa”, no entanto a função 

de especificar se mantém. Quanto à taxonomia discursivo-funcional, podemos classificar de * 

do como referente de atributos tangíveis  (linhas 1, 2, 9, 12, 13, 17, 18 e 19) e intangíveis nas 

demais linhas.  

 

Figura 11 - Linhas de concordância de de * do 

 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

 

          A variabilidade de de * do parece ser menor do que a encontrada para o quadro de * que. 

Possivelmente porque de * do parece ser utilizado na nomenclatura de diversas instituições e 

leis, como por exemplo: Comitê de Planejamento de Defesa, Estatuto de Defesa do Torcedor, 

Conselho de ética do Senado. 
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Figura 12 − Posição textual de de * do 

 

 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

 

          A Figura 12 mostra que de* do tende a ser mais utilizado no início e meio dos textos. 

Provavelmente, por ser utilizado, na maioria das vezes, para contextualizar com exatidão o 

tópico de um determinado texto. 

4.1.3 QUADROS LEXICAIS EXCLUSIVOS DO REGISTRO REVISTA DE NOTÍCIAS 

Diferentemente dos registros anteriores, que trouxeram apenas um caso de quadro 

exclusivo cada, o registro revista de notícias obteve 31 quadros lexicais exclusivos, como visto 

nas tabelas 3 e 4. A descrição destes quadros exclusivos do registro revista de notícias seguirá 

a ordem da tabela 4, pois nela estão ordenados de acordo com a maior frequência. Como 

explicado na seção de metodologia os quadros lexicais com asterisco na primeira ou terceira 
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posição serão analisados em conjunto e um deles será descartado, pois como mencionado na 

subseção 3.3, correspondem  aos mesmos casos. 

4.1.3.1 Quadros lexicais * com o / com o * 

Esses quadros apresentaram 42 ocorrências, em 16 documentos dos 20 textos do 

subcorpora revista de notícias. Após analisarmos o quadro  * com o * constatamos que o quadro 

* com o não seria produtivo, pois o termo variável estava, em algumas linhas de concordância, 

antes de ponto, vírgula ou parêntese, o que descaracteriza a sequência lexical. Assim, apenas 

com o * será analisado.  

Na Figura 13 é possível verificar que apenas nas linhas 36 e 37 o termo variável 

corresponde à palavra que a qual introduz orações subordinadas. Nas demais observamos que 

o termo variável corresponde a substantivos (na linha 10, a palavra santo está oculta). Tais 

observações fazem que com o *  seja classificado como referente, com a função de especificar 

relações de companhia entre elementos tangíveis. Exceções a essa classificação se encontram 

nas linhas 10, 35 e 38, nas quais o quadro é utilizado nas expressões idiomáticas “não bater 

com o santo” e “com o pé atrás” para relatar entrosamento entre as pessoas envolvidas e 

desconfiança. Nestes casos, o quadro deixa de ser um referente e passa a ser um marcador de 

posicionamento dos autores. 
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Figura 13 − Linhas de concordância de com o * 

 

 
Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

 

 A Figura 13 também mostra que a variabilidade lexical de com o * como referente é 

grande. No entanto, tanto em sua função como referente quanto na composição de expressões 

idiomáticas a lacuna é preenchida com substantivos. A seguir apresentaremos a tendência de 

posicionamento de com o * nos textos (vide Figura 14). 
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Figura 14 − Posição textual de  com o * 

 

 

 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 
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Na Figura 14, observamos uma certa regularidade nas ocorrências de com o *, que  oscila 

entre uma a quatro vezes, em 15 textos, aparecendo nove vezes apenas no texto representado 

pelo gráfico 16 (Plot 16). Esse texto explica os problemas sofridos pelos herdeiros da cachaça 

51 depois da morte do patriarca. O quadro com o * foi necessário para mostrar as relações 

existentes entre os herdeiros, bancos, escritórios de advocacia, custos de produção, enfim, o 

contexto da situação na qual se encontravam. O quadro parece tender a aparecer no início e 

final dos textos. Essa posição sugere que as relações se estabelecem e são comentadas ou que 

fatos são apresentados e seguidos das relações entre eles.  

4.1.3.2 Quadro lexical de * da 

O quadro de * da conta com 37 ocorrências em 13 documentos, dos 20 textos do 

subcorpora revista de notícias. A análise da Figura 15 mostra que esse quadro tem a mesma 

composição (substantivos) e função do quadro de* do, que é o único quadro exclusivo das 

reportagens jornalísticas. Tal função é subespecificar o termo que vem depois da preposição de 

a partir da contração da. Dessa forma, classificamos de * da como referente que especifica 

atributos tangíveis.   
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Figura 15 − Linhas de concordância de de * da 

 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

 

  A variabilidade lexical de de * da é grande. Além disso, muitas das palavras que 

completam a lacuna deste quadro pertencem ao contexto corporativo (acionistas, 

administração, caixa, capital, compra, contas, contratos, custos, dividendos, economia, 

endividamento, fornecedores) neste registro. 
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Figura 16 − Posição textual de de * da 

 

 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

 

 A Figura 16 sugere que o quadro de * da é mais recorrente nos textos das revistas de 

notícias do que o quadro de * do  é recorrente nas reportagens jornalísticas, apesar de terem a 
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mesma função. Essa observação aponta para uma maior especificação das informações 

apresentadas nas revistas do que nos jornais. Quanto ao posicionamento desse quadro nos 

textos, ele parece aparecer com maior frequência no início e meio dos textos. 

 

4.1.3.3 Quadro lexical de * em 

De * em conta com 37 ocorrências em 13 documentos, dos 20 textos do subcorpora 

revista de notícias, e a lacuna marcada pelo asterisco é preenchida por substantivos. A Figura 

17 mostra que, em vários casos, de * em ficou descaracterizado devido à pontuação ou por não 

corresponder a uma sequência lexical, por isso as linhas 4, 5, 9, 13, 14, 15, 22, 24, 27 e 37 foram 

excluídas da análise (vide Figura 14). A presença de algarismos e sinal de porcentagem em 

algumas linhas também causou uma diferença no número de ocorrências (39 em vez de 37) em 

relação ao que foi apurado pelo AntGram 1.2.3. 

 

Figura 17 − Linhas de concordância de de * em 

 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 
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As linhas de concordância da Figura 17, que não foram excluídas, sugerem que de * em, 

em função do sentido imposto pela preposição em (tempo e lugar principalmente),  é utilizado  

como referente de tempo (em 2011, de fevereiro), de lugar (em Detroit, em Uberaba, em 

Londres) e modo ou destinação (em gastos, em saúde, em português). Tal fato faz com que este 

seja o quadro com maior variabilidade de ocorrências analisado até o momento.  

 

Figura 18 − Posição textual de de * em 
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Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

A Figura 18 sugere que este quadro é bastante produtivo, haja vista que em muitos textos 

ele é utilizado mais de três vezes. De * em aparece em diversas posições nos textos, mas tende 

a figurar, com frequência, no início dos textos. 

4.1.3.4 Quadro lexical o * da 

O quadro o * da conta com 35 ocorrências em 17 documentos, dos 20 textos do 

subcorpora revista de notícias. Ao analisar a Figura 19, é possível ver que todos os casos, 

apresentam especificação dos substantivos localizados após artigo o a partir da preposição da. 

Por isso, o * da  foi classificado como referente que especifica atributos tangíveis. Esse quadro 

difere dos quadros de * que e de * da, porque é utilizado como especificador de um determinado 

elemento, e não de restrições e explicações ou de relações, respectivamente. 
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Figura 19 – Linhas de concordância de o * da 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

  A variabilidade de o * da parece ser menor que aquela dos quadros analisados até o 

presente momento, haja vista que alguns dos substantivos tendem a se repetir (Ministério, 

placar, resto, resultado, tema). É interessante perceber que esses substantivos que se repetem 

podem ser utilizados em textos de tópicos diversos. 
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Figura 20 − Posição textual de o* da 

 

 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 
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  A Figura 20 mostra a preferência de uso desse quadro no início e meio do texto. No 

entanto por vezes ele também aparece em posição final. A preferência por essas posições 

parecem se justificar pelo fato de que o quadro especifica uma informação que, por vezes, é 

dada como um argumento, como por exemplo, na linha 13: “ Por fim, o levantamento da 

Operação Monte Carlo também indica [...].”  

4.1.3.5 Quadro lexical  uma * de 

O quadro uma * de apresenta 28 ocorrências em 15 documentos, dos 20 textos do 

subcorpora revista de notícias. Ao observarmos a Figura 21, vimos que em algumas linhas a 

palavra uma constitui um numeral em outras artigo indefinido, porém em todas as linhas há 

uma especificação do termo precedido pela preposição de. Portanto, classificamos uma * de 

como referente que especifica atributos tangíveis. A lacuna marcada pelo asterisco é preenchida 

por substantivos que denotam lugares, quantidade, generalizações, entidades, processos, 

obrigações e status. 

 

Figura 21 − Linhas de concordância de uma * de 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 
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  Uma análise mais cuidadosa da Figura 21 revela que a variabilidade de uma * de tende 

a ser mais baixa que aquelas dos outros referentes que especificam atributos tangíveis. Talvez 

porque este quadro tende a ser utilizado mais de uma vez por texto (vide Figura 22) e com 

substantivos que indicam quantidade (série) ou generalização (espécie).  

 

Figura 22 − Posição textual de  uma * de 
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Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

 

  A Figura 22 revela que o quadro uma * de tende a ser utilizado no início e no final dos 

textos. No entanto, por vezes, ele também aparece no meio, fazendo parte do desenvolvimento 

das informações apresentadas. 

4.1.3.6 Quadros lexicais * e a / e a *  

Os quadros * e a  e e a * apresentam 27 ocorrências em 15 arquivos, dos 20 textos do 

subcorpora revista de notícias. Por serem semelhantes, uma pré-análise utilizando a forma * e 

a * foi feita com o auxílio da ferramenta Concordance do AntConc 3.5.8. Verificou-se que  

ambos estão presentes nos mesmos textos e revelam as mesmas informações. Elegeu-se por 

analisar o quadro * e a  porque a conjunção e, que tem por função unir palavras e orações, 

obriga-nos a observar as palavras à sua direita.  

A  Figura 23 revela que na linha 22 a conjunção e une dois algarismos que se referem a 

anos (2000 e 2030); a presença desses algarismo e do sinal de porcentagem na linha 26 pode 

ter causado uma diferença no número de ocorrências (29 em vez de 27) e no número de textos 

(16 em vez de 15), em relação ao que foi apurado pelo AntGram 1.2.3. As linhas 1, 2, 9, 14, 23 

mostram que o asterisco está antes de vírgula ou ponto, o que descaracteriza a sequência lexical, 

por isso elas não foram analisadas. As linhas restantes sugerem que * e a  tem a função de 

organizar o discurso proporcionando um ordenamento de ações  (a dar o troco e a concluir, 

negociações e a chegada) e de informações (britânica Shell e a francesa Total; a Rússia e a 

China, a Ciência e a Cultura). 
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Figura 23 – Linhas de concordância de * e a 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

 

  A variabilidade das palavras que preenchem a lacuna marcada pelo asterisco é grande 

tanto no tocante à categoria gramatical das palavras (substantivos, pronomes, preposições), 

quanto às palavras em si. No entanto, o quadro tende a ser utilizado apenas uma vez em cada 

texto (vide Figura 24). 
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Figura 24 − Posição textual de * e a 

 

 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 
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  A Figura 24 revela que * e a tende a ser usado no início e no meio dos textos. Essa posição 

parece se justificar por seu papel funcional de organizador de discurso. 

4.1.3.7 Quadros * o Brasil / o Brasil * 

Os quadros * o Brasil e o Brasil *  foram analisados como * o Brasil *, pois verificou-se 

que ambos trazem as mesmas informações em suas 27 ocorrências em 8 documentos, dos 20 

textos do subcorpora revista de notícias. Julgou-se que * o Brasil não seria produtivo, pois o 

termo variável está, em algumas linhas de concordância, antes de ponto, vírgula ou parêntese,  

o que descaracteriza a sequência lexical. Por isso ele foi descartado e apenas o quadro o Brasil 

* foi analisado. 

A Figura 25 revela que nas linhas 2, 3, 7, 14, 16, 18 e 20 o Brasil * não se caracterizava 

como uma sequência lexical por causa da presença de algum tipo de pontuação. A exclusão 

dessas linhas fez com que o quadro não se encaixasse em nossos critérios  de representatividade, 

por isso ele não foi analisado. 

 

Figura 25 – Linhas de concordância de o Brasil * 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 
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 Além disso, a Figura 26  revela que 18 das 27 ocorrências de o Brasil *  se encontram 

em um único texto (vide Plot 3). A consulta ao arquivo em questão (wr-mn_05) revelou que se 

tratava de uma reportagem sobre o desempenho dos atletas brasileiros nas Olimpíadas de 

Londres, posto que o Brasil seria a próxima sede dos jogos.  

 

Figura 26 − Posição textual de o Brasil * 

 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

4.1.3.8 Quadro lexical do * de 

 Do * de  têm 27 ocorrências em 13 arquivos, dos 20 textos do registro em estudo. Ao 

analisar a Figura 27, é possível ver que, de modo geral, há um refinamento da especificação do 

substantivo, que se coloca depois da contração do, antecedido pela preposição de.  

Algumas linhas apresentam situações diferentes, tais como: na linha 2 temos um verbo 

depois da preposição de (do coração de chegar), onde de chegar complementa o sentido do 
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verbo impede; na linha 6, há indicação de modo (do euro de uma maneira sustentável); nas 

linhas 20, 21 e 22, as palavras que completam  do * de constituem um nome próprio (do Rio de 

Janeiro). Levando-se todas essas considerações em conta, pode-se dizer que a função discursiva 

de do * de é referencial e especificadora de atributos tangíveis, ações e modos, bem como 

constituírem a nomenclatura de lugares e instituições (do Departamento de Doenças 

Transmissíveis da Secretaria de...; do Rio de Janeiro). 

 

Figura 27 − Linhas de concordância de do * de 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

 

  A Figura 27 mostra que a variabilidade de  do * de é grande no tocante aos diferentes 

substantivos que o completam. No entanto, sua variabilidade em termos das diferentes 

categorias gramaticais que o completam parece ser nula. 
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Figura 28 − Posição textual de do * de 

 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

 

  Do * de parece ser mais utilizado no início e no meio dos textos, para contextualizar os 

tópicos tratados. No entanto, ele também é, por vezes, utilizado no final provavelmente com o 

intuito de retomar as informações fornecidas anteriormente. 
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4.1.3.9 Quadro lexical no * de 

 O quadro  no * de apresenta 27 ocorrências em 12 arquivos, dos 20 textos do registro em 

estudo. A Figura 29 mostra que a contração de preposição no (em + o), de certa maneira, induziu 

ao sentido de tempo e lugar na maioria das linhas. Mas uma análise cuidadosa revelou que no 

* de tem grande variabilidade funcional. 

 Nas linhas 2, 5, 6, 7, 12, 21, 22 e 23  no * de  funciona como um referente especificador 

de lugares (no estado de Michigan, no Estádio de Futebol). Nas linhas 4, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 

17 e 24 como referente especificador de tempo (No dia 3 de agosto, No final de 2011, No início 

de setembro). Na linha 18 ele assume o papel de referente de quantidade (no número de 

medalhas). Nas linhas  10, 11, 20, 25 e 26 ele especifica instituições (no instituto de Ciências, 

no segmento de livros). Na linha 3 opera como especificador de um processo (no 

desenvolvimento de). Na linha 27 é utilizado para indicar direção (no sentido de). Por fim,  nas 

linhas 1, 19 e 28 no * de se apresenta  como organizador de discurso (introdução nas linhas 1 e 

19; desfecho na linha 28).  

 

Figura 29 − Linhas de concordância de  no * de 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 
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  A Figura 29 também mostra que a variabilidade das palavras que preenchem a lacuna 

marcada pelo asterisco não é grande em termos de categorias gramaticais; muito pelo contrário: 

no * de é sempre preenchido por substantivos. Quando utilizado como especificador de tempo 

sua variabilidade também tende a ser pequena, haja vista que forma expressões como  no início 

de,  no fim/ final de. A variabilidade no uso de substantivos relacionados às suas outras funções, 

no entanto, parece ser grande. 

Figura 30 − Posição textual de no * de 

 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 
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 A figura 30 mostra que o quadro no * de tende a ser utilizado mais de uma vez nos textos. 

Apesar de em alguns poucos textos ele aparecer no início, os dados do Concordance Plot  

parecem sugerir que ele tende a ser mais utilizado no meio e no final dos textos, ou seja, em 

seu desenvolvimento e conclusão.  

4.1.3.10 Quadro lexical que * o 

Que * o apresenta 27 ocorrências em 16 arquivos, dos 20 textos do registro em estudo. Pode-

se observar na Figura 31 que em muitas das linhas de concordância há orações subordinadas 

adjetivas a partir da palavra que. Essas orações operam como referentes e especificam o papel 

dos substantivos que as antecedem. Já nas linhas 4, 7, 20, 21, 26 e 27 há orações subordinadas 

substantivas que operam como referentes de tempo. 

 

Figura 31 − Linhas de concordância de que * o 

 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 
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  A variabilidade da lacuna deste quadro parece ser maior quando ele opera como 

especificador do que quando ele age como referente de tempo, pois neste caso é possível 

observar a repetição de que até o. A Figura 32 revela que este quadro não tende a se repetir nos 

textos das revistas de notícias. 

 

Figura 32 − Posição textual de que * o 
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Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

 

  Outro ponto que a Figura 32 sugere é que que * o tem a tendência de ser usado no início 

e meio dos textos. A exceção é o arquivo wr-mn_17 (plot 14) que contém uma notícia sobre a 

situação das montadoras nos Estados Unidos da América. Esta notícia possui três seções: 

introdução, mão de obra farta e barata e missa em coreano. Provavelmente, a diversidade de 

tópicos das seções levou à recorrência do quadro nesta notícia, onde ele é utilizado nas duas 

funções elencadas acima: como especificador e referente de tempo. 

4.1.3.11 Quadros lexicais * de um / de um * 

 Os quadros  * de um  e  de um * apresentam 26 ocorrências em 13 arquivos, dos 20 textos 

do subcorpora revista de notícias. Como eles pareciam pertencer aos mesmos textos e ideias 

optou-se por fazer uma pré-análise dos quadros como se ele fosse um único quadro com dois 

asteriscos (* de um * ), na ferramenta Concordance do AntConc 3.5.8. A pré-análise 

demonstrou que o quadro * de um seria mais produtivo porque possibilitaria a análise dos 

elementos à direita e à esquerda do quadro.  

Ao observarmos a Figura 33, vimos que palavra um funciona como elemento 

quantificador, mesmo nas linhas em que não fica claro se é numeral ou artigo indefinido, assim, 

classificamos * de um como referente especificador de atributos de quantidade. A única linha 

que precisou ser excluída da análise por não se configurar como uma sequência lexical foi a 

linha 3. 
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Figura 33 − Linhas de concordância de * de um 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

 

  A Figura 33 também mostra que há uma grande variabilidade gramatical na lacuna 

marcada pelo asterisco, pois a lacuna pode ser preenchida por advérbios, substantivos, 

nominalizações e verbos. Dentre essas categorias gramaticais a que parece ter menor 

variabilidade é a de advérbios, haja vista que eles tendem a se repetir: mais de um, meio de um. 
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Figura 34 − Posição textual de * de um 

 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

 

  A Figura 34 sugere que a posição mais típica de * de um  é o início e meio dos textos. 

Além disso, * de um  tende a ocorrer entre uma e duas vezes por texto no registro revista de 

notícias.  
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4.1.3.12 Quadros lexicais * e o / e o * 

Os quadros * e o e e o * apresentam 26 ocorrências em 12 arquivos, dos 20 textos do 

subcorpora revista de notícias. Novamente, uma pré-análise foi necessária para evitar 

duplicidade. A pré-análise mostrou que o quadro * e o é mais produtivo porque a conjunção e, 

que tem por função unir palavras e orações, obriga a observação das palavras anteriores a * e 

o. Além disso, percebeu-se também  a necessidade de se descartar as linhas 1, 7, 9, 13 e 23, nas 

quais a presença de pontuação descaracteriza a sequência lexical. A análise das demais linhas 

mostra que * e o funciona como um organizador de discurso, coordenando os participantes de  

uma determinada situação (eu e o Ney Matogrosso, Jovair Arantes e o próprio Rubens Otoni; 

Luciana e o marido; Neo Química e o laboratório Teuto; mineração clandestina e o tráfico de 

drogas). 

 

Figura 35 − Linhas de concordância de * e o 

 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 
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  A variabilidade da lacuna marcada pelo asterisco parece ser gramaticalmente baixa, pois 

apenas substantivos a preenchem. Já a variabilidade lexical é bem alta, com diversos campos 

semânticos (países, instituições, pessoas, esportes etc.) preenchendo a lacuna. 

 

Figura 36 − Posição textual de * e o 

 

 

 
Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

 

  O quadro * e o, tipicamente, não é recorrente no início dos textos de revistas de 

notícias. Costuma ocorrer do meio para o final do texto entre uma e duas vezes apenas. A 
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exceção é o arquivo wr-mn_01 (Plot 1), que noticia o fato de a cidade do Rio de Janeiro ter sido 

a primeira a ser eleita Patrimônio Cultural da Humanidade. Nesse texto a necessidade de uso 

de * e o parece estar atrelada à descrição das belezas naturais da cidade. 

4.1.3.13 Quadro lexical em * de 

Em * de apresenta 26 ocorrências em 14 arquivos, dos 20 textos do registro em estudo. 

Uma primeira análise da Figura 37 revela que a linha 10 precisar ser descartada por não 

constituir sequência lexical. As outras linhas demonstram que em * de funciona como referente 

de tempo (em agosto de 1969, Em 2 de feveiro, em outubro de 2009), de lugar (em programas 

de planejamento, em reuniões de acionistas), de situações (em busca de; em situações de) e de 

quantidade aproximada (em média de, em torno de). Além da função de referente, o quadro em 

* de também forma as locuções prepositivas  em cerca de, em troca de e em vez de (linhas 25, 

26, 27), que se referem a substituições. 

 

Figura 37 − Linhas de concordância de em * de 

 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 
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Neste registro, a variabilidade da lacuna marcada pelo asterisco não é muito alta em 

termos gramaticais, pois observam-se apenas substantivos e numerais. Em termos de campos 

semânticos ela é relativamente alta, porque os substantivos pertencem a classes como datas, 

situações, lugares e quantidades. 

 

Figura 38 − Posição textual de em * de 
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Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

  Nas revistas de notícias o quadro em * de tende a ocorrer no início e no meio dos textos. 

Sua recorrência é tipicamente baixa. Como relação a sua frequência em um único texto há 

apenas uma exceção: o texto wr-mn_16 (Plot 11). Nesse texto, cujo título é “Todos contra a 

bilionária russa Margarita Louis-Dreyfus”, publicado na Revista Exame, em março de 2012, o 

quadro é utilizado para referenciar datas, situação e lugares.  

4.1.3.14 Quadros lexicais * milhões de / milhões de * 

* milhões de  e milhões de * ocorrem 25 vezes em 10 arquivos, dos 20 textos do registro 

em estudo. Como ambos os quadros representam as mesmas informações, uma pré-análise que 

determinasse o quadro mais produtivo foi necessária. Essa pré-análise mostrou que milhões de 

* traria mais informações acerca da função da sequência lexical, porque  a variável nesse caso 

corresponderia a uma palavra e não a um algarismo, como ocorreu na  análise de * milhões de. 

Na Figura 39, é possível observarmos que milhões de *  opera como um referente de 

quantidade. Na grande maioria das linhas de concordância milhões de *  está relacionado a 

dinheiro, moeda ou questões financeiras (milhões de reais, milhões de dólares, milhões de 

toneladas vendidas). 
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Figura 39 – Linhas de concordância de milhões de * 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

  A variabilidade de milhões de * é baixa em termos de categorias gramaticais. As palavras 

que completam a lacuna deixada pelo asterisco são sempre substantivos. Os campos semânticos 

apresentam alguma variação e dentre eles, no registro revistas de notícias do CBVR, 

encontramos moedas, adjetivos de nacionalidade, tempo, unidades de medida e veículos. 
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Figura 40 − Posição textual de milhões de * 

 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

 

  Pode-se observar na Figura 40 que o quadro milhões de * tende a ocorrer duas ou mais 

vezes nos textos. De modo geral, é utilizado do meio para o final do texto. No texto wr-mn_20 

a sua frequência pode ser explicada pelo título da matéria: “O preço da paz para os herdeiros 

da cachaça 51”. Essa matéria foi publicada em março de 2012 na revista Exame e informa sobre 

todos os problemas enfrentados pelos herdeiros da empresa depois do falecimento do patriarca. 

4.1.3.15 Quadro lexical que * a 

O quadro que * a  apresenta 25 ocorrências em 12 arquivos, dos 20 textos do registro em 

estudo. Na Figura 26, observa-se que que * a, a partir da palavra que, introduz orações 

subordinadas adjetivas, que especificam e explicam o termo anterior. Desse modo, que * a foi 

classificado como referente especificador de elementos tangíveis. É interessante notar que 
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quando o artigo do quadro é o artigo feminino “a” o quadro não tem a função de referente de 

tempo, como acontece com que * o (vide seção 4.1.3.10). 

 

Figura 41 − Linhas de concordância de que * a 

 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

 

A variabilidade gramatical deste quadro é relativamente baixa, haja vista que suas lacunas 

são preenchidas por verbos no presente e no passado simples. Já a variabilidade lexical é 

bastante alta e reflete a densidade lexical dos textos. 
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Figura 42 − Posição textual de que * a 

 

 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

 

A Figura 42 mostra que que * a tende a ocorrer pelo menos duas vezes nos textos. 

Possivelmente, essa característica se deve ao modo escrito dos textos, pois em textos escritos o 

nível de interação autor-leitor é relativamente baixo, exigindo que os autores esclareçam ao 

máximo todos os aspectos da informação que estão transmitindo. Que * a tende a ocorrer no 

meio e no final dos textos. 
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4.1.3.16 Quadro lexical na * de 

Na * de apresenta 24 ocorrências em 10 arquivos, dos 20 textos do registro em estudo. A 

análise das linhas de concordância da Figura 43 mostra que sua funções nos textos de 

reportagens de revista são de referentes de lugar (na sala de aula, na Universidade de Harvard), 

tempo (na campanha de 2010, Na edição de 2005, na prova de hoje) e eventos (na campanha 

de; na compra de; na implantação de). 

 

Figura 43 − Linhas de concordância de na * de 

 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

 

 A variabilidade de sua lacuna é, novamente, relativamente baixa em termos gramaticais, 

pois apenas substantivos a preenchem. A variação lexical é grande e, mais uma vez, reflete a 

densidade lexical dos textos. 
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Figura 44 – Posição textual de na * de 

 

 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

 

  O quadro  na * de  parece preferir se colocar no meio e no final dos textos de revistas de 

notícias (vide Figura 44). Assim como o quadro que * a ele tem a tendência de ocorrer duas 

vezes ou mais nos textos. No arquivo wr-mn_11 (Plot 4), que noticia indícios de 

superfaturamento na compra de lanchas patrulha na * de é utilizado com frequência no início 

do texto para relatar o principal evento (na compra de 28 lanchas-patrulha pelo Ministério da 

Pesca; entrou na alça de mira da oposição), bem como contextualizá-lo (Na edição de 21 de 

outubro de 2011). 
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4.1.3.17 Quadro lexical um * de  

Um * de  ocorre 24 vezes em 14 arquivos, dos 20 textos das revistas de notícias. A 

observação atenta da Figura 45 mostra que  em algumas linhas a palavra um constitui um 

numeral em outras artigo indefinido. No entanto, em todas as linhas há especificação do termo 

precedido pela preposição de. Portanto, o quadro age como um referente especificador de 

atributos tangíveis, eventos (pagamento; procedimento), duração (espaço; momento), 

quantidade (milhão) e pessoas (produtor). 

 

Figura 45 − Linhas de concordância de um * de 

 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

 

   Uma vez mais, a variabilidade gramatical do quadro é pequena, tendo em vista que 

sua lacuna é sempre preenchida por substantivos. Sua variabilidade lexical, no entanto, é ampla, 

refletindo a alta densidade dos textos das revistas de notícias. 
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Figura 46 − Posição textual de um * de 

 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

 

   Um * de tende a ocorrer no início e no final dos textos das revistas de notícias, como 

se pode observar na Figura 46. Raramente ocorre uma vez nos textos, pois é utilizado na 

especificação de substantivos de diversos campos semânticos. 
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4.1.3.18 Quadro lexical de * para 

De * para tem uma frequência de 23 ocorrências em 12 arquivos, dos 20 textos do registro 

em estudo. A Figura 47, mostra que a presença de algarismo e sinal de porcentagem em algumas 

linhas pode ter alterado o número de ocorrências (de 23 para 24) apuradas pelo AntGram 1.2.3. 

Nas linhas 6 e 20, a pontuação após a palavra variável do quadro, marcada pelo asterisco, 

descaracteriza a sequência lexical, por isso elas foram descartadas da análise. Nas linhas 13 a 

15, o quadro tem a função de especificador de alterações de quantidade. Quando  de * para  é 

seguido de pessoas ou empresas (linhas 7, 17, 18, 19, 20 e 22) o quadro age como referente de 

destinatários. Nas linhas 16 e 24, nas quais para  é seguido por substantivos que indicam locais, 

o quadro é um referente de destino. Nas demais linhas, nos casos que em que após a palavra 

para há verbos,  de * para opera como referente de finalidade (de ajuda para salvar, de bancos 

para reafirmar). Por fim , em uma única linha (21) percebemos que de * para também pode 

ser um referente de tempo, quando seguido da palavra frente, porque forma a locução adverbial 

de tempo “para frente”.  

 

Figura 47 − Linhas de concordância de de * para 

 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 
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  A variabilidade da lacuna marcada pelo asterisco em  de * para é a mesma que a maioria 

dos quadros analisados até o momento. Gramaticalmente baixa e lexicalmente alta. 

 

Figura 48 − Posição textual de de * para 

 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

 



91 

O quadro de * para tende a ocorrer no início e meio dos textos das revistas de notícias 

(vide Figura 48). Apesar de ter uma frequência relativamente alta em alguns textos, 

normalmente ocorre apenas uma ou duas vezes. 

4.1.3.19 Quadro lexical e * de 

E * de  ocorre 22 vezes em 10 arquivos, dos 20 textos do registro revista de notícias. 

Observa-se na Figura 49, que na linha 1 a palavra prova está oculta assim como nas linhas 6, 7 

e 20 a palavra medalha também está suprimida. Ainda assim, percebe-se que, em todas as 

linhas, e * de opera como um organizador de discurso ao coordenar ações (ser confiante e capaz 

de trabalhar), pessoas (chefas e chefes de Estado, publicitária e dona de e-reader); objetos 

(duas de prata e três de bronze), características (escuras e forradas de vidro) etc.   

 

Figura 49 − Linhas de concordância de e * de 

 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

 

   A variabilidade da lacuna do quadro, marcada pelo asterisco, é gramaticalmente 

pequena e lexicalmente alta. É interessante notar, no entanto, que a coordenação entre os 

elementos do texto permite a substituição de substantivos por artigos e numerais.  
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Figura 50 − Posição textual de e * de 

 

 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

 

   A análise da Figura 50 revela que, tipicamente, e * de não ocorre com muita 

frequência em um mesmo texto. A exceção é o texto wr-mn_15, intitulado “Festivais: mudam 

as épocas, fica o espírito”, publicado na revista  Exame, em 2011, no qual uma série de fatos e 

características de uma época são abordados (cantores e milhares de pessoas em festivais; 

tratados e deposição de governantes; afetar mentes e valores de uma geração; um fato 

relevante e indicativo de mudanças; políticas e sociais de sua época; Dezenas de bandas e 

milhares de pessoas; entre cachês e estrutura de palco) para contextualizar a notícia. Outra 

exceção que se pode observar neste texto é que  e * de foi utilizado no início e meio do texto, 

equanto na maiorias dos outros textos do registro ele é utilizado no meio e no fim. 
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4.1.3.20 Quadro lexical em * a 

Em * a  apresenta 21, inicialmente, ocorrências em 9 arquivos, dos 20 que compõe o 

subcorpus revistas de notícias. A Figura 51 revela que na maioria das linhas o termo variável e 

o termo fixo aparecem separados por algum tipo de pontuação. Ademais,  há casos em que 

claramente essas palavras estão em parágrafos distintos. Esses fatos descaracterizam a 

sequência lexical e o número de linhas descartadas fez com que o quadro perdesse a 

representatividade com relação ao registro. Por isso, sua análise não será feita. 

 

Figura 51 − Linhas de concordância de em * a 

 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

4.1.3.21 Quadro lexical em * o 

Assim como o quadro  em * a,  o quadro  em * o,  apesar de inicialmente respeitar os 

critérios de representatividade, foi descartado. A análise da Figura 52 mostra que, depois da 
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exclusão das linhas onde a pontuação descaracteriza a sequência lexical, o quadro perde a 

representatividade em relação ao registro.  

 

Figura 52 - Linhas de concordância  de em * o 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

 

4.1.3.22 Quadros lexicais * o que / o que * 

Os quadros * o que e o que * ocorrem 20 vezes em 12 arquivos, dos 20 textos do 

subcorpora revista de notícias. Como ambos se referem aos mesmoss trechos de texto, uma 

pré-análise foi feita para que se determinasse qual deles seria mais produtivo para a descrição 

do registro.  Depois da pré-análise o quadro o que * foi selecionado, pois o termo variável 

estava, em algumas linhas de concordância, antes de ponto, vírgula ou parêntese, o que 

descaracteriza a sequência lexical.  

Na Figura 53, é possível ver que em todas as linhas, com exceção das linhas 1, 11 e 16, a 

palavra que é seguida por verbo. Entretanto, em todas as linhas a função de  o que * é organizar 

o discurso por meio de identificação e foco em uma determinada informação. 
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Figura 53 − Linhas de concordância de o que * 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

  

   A variabilidade das palavras que completam a lacuna marcada pelo asterisco no 

quadro o que * é razoável, em termos gramaticais, pois ela é preenchida por verbos, artigos, 

pronomes e nomes próprios. Em termos lexicais, ela parece ser um pouco menor qua a maioria 

dos quadros analisados até o momento, dada as repetições do verbo  fazer e da partícula de 

realce  se. 
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Figura 54 − Posição textual de o que * 

 
Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

 

  O quadro lexical o que * tipicamente ocorre no meio e no final dos textos e uma vez por 

texto, no registro revistas de notícias. A Figura 54, mostra que há exceções, como por exemplo 

o texto 18, no qual o que* é recorrente durante o desenvolvimento do texto. Esse texto intitulado 

“A mansão sobe,  a casa cai na Rede TV!” noticia as dificuldades financeiras pelas quais e 

emissora passou no ano de 2012, enquanto uma mansão era construída em Alphaville com dois 

helipontos, 50 vagas na garagem e uma suíte de 1.200 metros quadrados para um de seus donos. 

Uma análise desse texto mostrou que o quadro o que * foi utilizado diversas vezes para 

identificar a fonte dos problemas da emissora.  
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4.1.3.23 Quadros lexicais * São Paulo/São Paulo * 

Assim como o quadro * Brasil/Brasil *, o quadro * São Paulo/São Paulo *  demonstrou 

não ser  representativo do registro revista de notícias. A pré-análise na ferramenta Concordance 

do AntConc 3.5.8. revelou que as linhas 2, 3, 4, e 17 deveriam desconsideradas porque o termo 

variável ocorre depois de um traço que descaracterizou a sequência lexical.  

 

 

Figura 55 − Linhas de concordância de * São Paulo 

 

 

Fonte:  Foto da tela do AntConc 3.5.8 captada pela autora 

 

 

 

  A análise desse quadro encerra a análise individual dos quadros exclusivos dos 

diferentes registros do corpus  deste estudo. A seguir, a Tabela 5 compila os resultados obtidos. 
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Tabela 5 − Resumo das funções discursivas, variabilidade e posição dos quadros lexicais 

exclusivos dos registros do corpus. 

 

Registro 
Quadro 

lexical 

Função discursiva 

e classe gramatical 

da lacuna 

Variabilidade 

lexical 

Variabilidade 

gramatical 
Posição textual 

      + +/- + - início meio  fim 

Editoriais 

de * que 

Referente: 

restritivo/explicativo 

(substantivos) 

√     √ √     

de * que 
Posicionamento 

impessoal (verbos) 
  √       √ √ 

Reportagens 

jornalísticas 
de * do 

Referente: 

refinamento de 

especificações de 

atributos tangíveis e 

intangíveis 

(substantivos) 

√     √ √ √   

Revistas de 

notícias 
com o * 

Referente: 

especificador de 

relações de 

companhia 

(substantivos) 

√   √  √ √ 

 com o * 

Expressões 

idiomáticas 

(substantivos) 

NA NA           

 de * da 

Referente: 

refinamento 

especificações de 

atributos tangíveis e 

intangíveis 

(substantivos) 

√   √ √ √  

 de * em 

Referente de tempo, 

lugar, modo, 

destinação 

(substantivos) 

√     √ √     

 o * da 

Referente: 

especificações de 

atributos tangíveis e 

intangíveis 

(substantivos) 

√   √ √ √  
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 uma * 

de 

Referente: 

especificações de 

quantidade, lugares, 

generalizações, 

entidades, 

processos, 

obrigações e status 

(substantivos) 

  √   √ √   √ 

 * e a 

Organizador de 

discurso: 

ordenamento de 

ações e informações 

(substantivos, 

pronomes, 

preposições) 

√  √  √ √  

 do * de 

Referente: 

refinamento 

especificações de 

atributos tangíveis, 

ações e modos; 

nomenclaturas 

(substantivos) 

√     √ √ √   

 no * de 

Referente: 

especificações de 

tempo, quantidade, 

processos, direção e 

instituições 

(substantivos) 

√   √  √ √ 

 no * de 
Organizador de 

discurso 

(substantivos) 

  √   √ √   √ 

 que * o 

Referente: 

explicativos e de 

grau (verbos) 

√   √ √ √  

 que * o 
Referente de tempo 

(advérbios) 
  √   √   √ √ 

 * de um 

Referente: 

quantidade 

(advérbios, 

substantivos, 

nominalizações e 

verbos) 

√  √  √ √  
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 * e o 

Organizador de 

discurso: 

coordenação 

(substantivos) 

√     √   √ √ 

 em * de 

Referente: 

especificações de 

tempo, de lugar, de 

situações e de 

quantidade 

(substantivos; 

numerais) 

√   √    

 

 em * de 
Locuções 

prepositivas 

(substantivos) 

  √   √ √ √   

 milhões 

de * 

Referente de 

quantidade 

(substantivos) 

 √  √  √ √ 

 que * a 

Referente: 

explicativos 

(verbos) 

√     √   √ √ 

 na * de 

Referente: lugares e 

eventos 

(substantivos e 

nominalizações) 

√   √  √ √ 

 um * de 

Referente: atributos 

tangíveis, eventos, 

duração, quantidade, 

pessoas 

(substantivos) 

√     √ √   √ 

 de * 

para 

Referente: 

especificador de 

alteração 

quantidades, 

destinatários, 

destino, tempo e 

finalidade 
(substantivos e 

numerais) 

√   √ √ √  
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 e * de 

Organizador de 

discurso: 

coordenação de 

ações, pessoas, 

objetos e 

características 

(substantivos, 

adjetivos e 

numerais) 

√   √   √ √   

  o que * 

Organizador de 

discurso: 

identificação de 

foco (verbos, 

artigos, pronomes e 

nomes próprios) 

  √ √     √ √ 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

No total, 21 quadros lexicais foram analisados para os editoriais (1), reportagens 

jornalísticas (1) e revistas de notícias (19) (vide Tabela 5).  Quatro dentre esses quadros − de * 

que, com * o, no * de e em *de − têm duas funções discursivas ou compõe uma expressão 

idiomática ou locução prepositiva. De * que é usado como referente e marcador de 

posicionamento. Com * o opera como referente e forma as expressões idiomáticas “ [bater] com 

o santo” e “com o pé [atrás]”. No * de age como referente e organizador de discurso. Em * de 

é utilizado como referente e forma as locuções prepositivas no início de,  no fim de, no final de.  

A grande maioria dos quadros, mais especificamente 18, foram utilizados como 

referentes. Estes referentes especificam tempo, lugar, modo, destinação, direção, destinatário, 

quantidade, processos, obrigações, status, generalizações, instituições e entidades, eventos, 

grau, alterações de quantidade, atributos tangíveis, intangíveis e relações de companhia. 

Majoritariamente, as palavras que completam a lacuna (marcada por um asterisco) dos quadros 

lexicais, cuja função é de referente, pertencem à classe gramatical substantivos, mas algumas 

também pertencem às classes: verbos, advérbios, nominalizações e numerais. Os quadros 

lexicais preenchidos por verbos, advérbios e nominalizações são, normalmente, referentes de 

quantidade, lugares e eventos. Àqueles preenchidos por  advérbios são, tipicamente, referentes 

de tempo. 

Há cinco quadros − * e a, no * de, * e o, e * de  e o que * − cuja função discursiva é 

organizador de discurso. Nesta função os quadros são preenchidos por substantivos, adjetivos, 

pronomes, verbos, artigos, preposições, nomes próprios e numerais. O quadro lexical cuja 
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função discursiva é marcar posicionamento pertence ao registro editoriais e é preenchido por 

verbos mentais (esperar e lembrar). 

Praticamente todos os quadros apresentam grande variabilidade lexical e pequena 

variabilidade gramatical. A variabilidade lexical só é menor nos quadros cujas funções 

discursivas são: marcador de posicionamento, referentes especificadores de quantidade e tempo 

e organizadores de discurso. Isto é, alguns desses quadros são candidatos à feixes lexicais na 

língua.  

Outro ponto que merece destaque é que a cultura de empresa das revistas de notícias 

parece originar um estilo próprio de linguagem, haja vista que os 20 textos desse registro 

geraram 19 quadros lexicais e os 20 textos dos registros editoriais e reportagens de notícias 

deram origem a apenas um quadro lexical exclusivo cada. Em outras palavras, não parece haver 

um estilo de linguagem típico de editoriais e reportagens de jornais.  

A Tabela 5 também sugere que os autores das reportagens publicadas em revistas de 

notícias parecem utilizar uma quantidade maior de linguagem formulaica (referentes) no início 

e no final de seus textos. Essa última observação parece sugerir que há um determinado padrão 

de organização de informações para se iniciar e terminar um texto jornalístico que será 

publicado em uma revista de notícias. 

As considerações feitas acima encerram essa etapa da análise. A próxima seção apresenta 

a última etapa de análise dos quadros lexicais identificados neste estudo.  

 

 

4.2 ANÁLISE DOS QUADROS LEXICAIS COMUNS AOS TRÊS REGISTROS 

Observa-se na Tabela 6 que há 12 quadros comuns aos registros editoriais, reportagem 

jornalística e revista de notícias. Todos eles podem ser classificados como quadros gramaticais 

(BIBER; GRAY, 2013: 122). Sua análise foi feita seguindo os mesmos critérios metodológicos 

estabelecidos no Capítulo 3 e seguidos na seção 4.1. 
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Tabela 6 - Quadros lexicais comuns aos três registros 

  Quadros Lexicais   Editorias 
Reportagem 

Jornalística 

Revista de 

Notícias 

nº gram freq doc_freq freq doc_freq freq doc_freq 

1 a * de 77 18 53 18 92 19 

2 de * e 40 16 26 13 53 18 

3 de * de 39 13 31 16 41 15 

4 o * de 37 17 46 14 58 19 

5 a * do 35 15 26 10 34 17 

6 * que o 31 13 26 13 38 12 

7 que o * 31 13 26 13 38 12 

8 * para a 25 11 27 13 37 14 

9 para a * 25 11 27 13 37 14 

10 * com a 24 14 20 13 37 13 

11 com a * 24 14 20 13 37 13 

12 o * do 22 13 33 13 27 14 
Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados obtidos pelo AntGram 1.2.3 

4.2.1 QUADRO LEXICAL A * DE 

O quadro a * de obteve os seguintes números de ocorrências apurados pelo AntGram 

1.2.3: 77 ocorrências em 18 arquivos dos 20 textos do subcorpora editoriais; 53 ocorrências em 

18 textos do subcorpora reportagem jornalística e 92 ocorrências em 19 textos em revista de 

notícias. A análise de a * de com o auxílio da ferramenta Concordance Plot do AntConc 3.5.8, 

constatou que nos três registros há certa regularidade quanto à frequência nos textos e posição 

nos textos. Nos editoriais, a * de  ocorre  até nove vezes por texto em 18 textos e é, 

frequentemente, utilizado no início e no final deles. Nas reportagens  jornalísticas o quadro 

ocorre até cinco vezes por texto em 17 textos, preferindo a posição final, e 14 vezes em um 

único texto que trata da abertura de uma CPI. Nos textos das revistas de notícias a * de ocorre 

até oito vezes por texto em 17 textos, tipicamente mais para o final do texto, 11 vezes em um 

único texto, sobre um texto sobre a fusão das companhias aéreas TAM e LAN, e 16 em outro 

que fala sobre as montadoras em Detroit. Os tópicos dessas notícias parecem sugerir que a * de 

contribui para a especificação de eventos, lugares, processos, bem como quantidades e nomes 

de instituições. 

A hipótese levantada acima se confirmou nas linhas de concordância, pois na grande 

maioria das linhas observadas a palavra a corresponde a um artigo e a variável, marcada pelo 

asterisco, é substituída por uma variedade de substantivos especificados a partir da preposição 
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de. Além desses referentes o quadro  a * de forma  as locuções prepositivas a partir de (três 

ocorrências em cada registro,  a fim de esteve (duas ocorrências em editoriais), a ponto de (uma 

vez em reportagem jornalística) e a respeito de (uma vez em reportagem jornalística e notícias 

de revista). Desse modo, o quadro foi classificado como referente especificador de eventos, 

lugares, processos, bem como quantidades e nomes de instituições em todos os registros do 

corpus.  

4.2.2 QUADRO LEXICAL DE * E 

De * e obteve os seguintes números de ocorrências apurados pelo AntGram 1.2.3: 40 

ocorrências em 16 arquivos dos 20 textos do subcorpora editoriais, 26 ocorrências em 13 textos 

do subcorpora reportagem jornalística e 53 ocorrências em 18 textos em revista de notícias. Os 

gráficos demonstraram certa regularidade quanto à frequência nos textos e uma preferência 

pelas posições iniciais e finais nos editoriais e revistas de notícias e final nas reportagens 

jornalísticas. Nos editoriais, de * e ocorre em 16 textos, entre uma e seis vezes. No registro 

reportagem jornalística o quadro ocorre em 13 textos, entre uma e quatro vezes. Nos textos de 

revistas de notícias de * e figurou em 16 textos, entre uma e sete vezes. Esses números 

significam que esse quadro é típico dos três registros.  

A análise do quadro por meio de linhas de concordância levou à exclusão de duas linhas 

de concordância − uma do registro reportagens de notícias e uma do registro revista de notícias 

− por causa da presença de pontuação que descaracterizou a sequência lexical. Na grande 

maioria das linhas houve a presença de especificação do substantivo a partir da preposição de 

e a conjunção e foi seguida por substantivos e verbos (e.g., regras de acesso e rebaixamento, 

compra de ações e apostas, operações de busca e apreensão, abundância de capital e 

multiplicou). Em 6 linhas a lacuna foi preenchida por numerais e percentuais (e.g., de 60%, 

70%, 80% e 90%, de 60 e gestantes).  Assim, nos três registros ficou claro que a função do 

quadro é a coordenação de informações específicas nos textos por meio de uma variedade de 

substantivos, numerais e percentuais. Por isso ele foi classificado como organizador de 

discurso. 

4.2.3 QUADRO LEXICAL DE * DE 

O quadro de * de obteve os seguintes números de ocorrências apurados pelo AntGram 

1.2.3: 39 ocorrências em 13 arquivos dos 20 textos do subcorpora editoriais; 31 ocorrências em 
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16 textos do subcorpora reportagem jornalística e 41 ocorrências em 15 textos em revista de 

notícias. Assim, podemos afirmar que o quadro é mais típico dos registros editoriais e revista 

de notícias. A análise  de * de com o auxílio da ferramenta Concordance Plot do AntConc 3.5.8, 

constatou que  nos três registros o quadro ocorre entre uma e seis vezes. Nos editoriais e nas 

revistas de notícias ele tende a ser usado no início dos textos, já nas reportagens jornalísticas 

ele é mais frequente no final.  

A observação das linhas de concordância mostrou que duas das ocorrências no registro 

editorial deveriam ser descartadas por causa da presença de pontuação, que descaracterizou a 

sequência lexical.  Neste registro,  nas linhas 24 e 25, de * de foi classificado como referente 

de tempo (e.g., De outubro de 2008 a março, de outubro de 2008 a janeiro) e nas demais linhas 

como refinamento da especificação a partir da segunda preposição de (e.g., de abrigos de 

ônibus, de acordos de leniência, de emissão de carbono), por uma variedade de substantivos. 

 No registro reportagem jornalística, todas as linhas apresentaram uma variedade de  

substantivos após a primeira preposição de, com exceção da linha 17 que apresenta um numeral 

(de 55 metros de profundidade). Tanto os substantivos quanto o numeral apareciam 

subespecificados a partir da segunda preposição, refinando a especificação da informação. 

Desse modo, as ocorrências de  de * de   foram novamente classificadas como referentes  

No registro notícias de revista, novamente, há grande variabilidade lexical. Tal 

variabilidade, fez com  que  de* de  fosse classificado como referente especificador de 

quantidade (e.g., de cerca de 15%, de 60 bilhões de dólares, de 5 milhões de dólares, de 60 

milhões de reais, de 30 milhões de reais, de 100 milhões de reais, de 230 milhões de reais, de 

26 milhões de reais, de 400 milhões de reais), de tempo (e.g., de abril de 2013, de 20 anos de 

experiência, de 31 de julho, de 21 de outubro) e de atributos tangíveis (e.g., de emissão de 

ações, de exposições de artes plásticas, de geração de caixa, de gestão de loterias, de grau de 

imunização). 

4.2.4 QUADRO LEXICAL O * DE 

O* de obteve os seguintes números de ocorrências apurados pelo AntGram 1.2.3: 37 

ocorrências em 17 arquivos, dos 20 textos do subcorpora editoriais; 46 ocorrências em 14 textos 

do subcorpora reportagem jornalística e 58 ocorrências em 19 textos em revista de notícias. 

Portanto, mesmo levando em consideração a diferença de tamanho entre os subcorpora 

editoriais e reportagem jornalística e revista de notícias, este quadro parece ser mais típico das 

revistas de notícias. Ao analisarmos o * de através da ferramenta Concordance Plot do AntConc 
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3.5.8, constatamos nos três registros certa regularidade quanto à frequência nos textos, haja 

vista que o quadro ocorre de uma a sete vezes nos três registros do corpus. Nos editoriais e 

reportagens jornalísticas o*de tende a ser utilizado no início e no meio dos textos e nas revistas 

de notícias no meio e no final. 

Nas linhas de concordância do registro editorias o artigo o antecede substantivos que são 

especificados a partir da preposição de por outros substantivos ou por orações subordinadas. O 

mesmo acontece nas linhas de concordância do registro reportagem jornalística. Em ambos 

registros a variabilidade de substantivos é alta.  

Já em revista de notícias a linha 1 traz a única ocorrência do pronome pessoal oblíquo 

(e.g., o acusou de mau desempenho) e nas linhas 45, 46 e 47 o quadro constitui em um nome 

próprio (o Rio de Janeiro). Apesar das excepcionalidades descritas, ficou evidente que a função 

discursivo-funcional de o * de nos três registros é de referente especificador de atributos 

tangíveis. 

4.2.5 QUADRO LEXICAL A * DO 

O quadro a * do ocorre 35 vezes em 15 arquivos dos 20 textos do subcorpora editoriais, 

26 vezes em 10 textos do subcorpora reportagem jornalística e 34 vezes em 17 textos do 

subcorpora revista de notícias. A ferramenta Concordance Plot do AntConc 3.5.8 revelou 

regularidade na ocorrência de a * do  nos textos dos três registros, mais especificamente o 

quadro foi usado de uma a sete vezes nos textos que o continham. Nos editoriais e reportagens 

de jornais a * do tende a ser usado no meio e no final dos textos. No registro revista de notícia 

ele é típico do início e do meio dos textos. 

Em editorias, nas linhas 23, 24, 25, 29 e 30 tivemos a presença de locuções prepositivas 

(e.g., a par do registro, a partir do dia, a propósito do combate, a respeito do assunto, a respeito 

do que é liberdade). Nas demais linhas, o a funciona como artigo que antecede substantivos 

que são especificados a partir da preposição do (e.g., a imagem do Poder, a imprensa do 

exterior, a influência do poder, A instrução do processo, a marcha do emprego, a nulidade do 

processo). Portanto, a * do, neste registro, foi classificado como especificador de atributos 

tangíveis e intangíveis. 

Em reportagem jornalística, nas linhas 7, 8, 9, 10 e 11  o quadro a * do constitui um nome 

próprio (A Coreia do Norte), ou seja, apresenta a função de referente de lugar. Na linha 19 há 

uma locução prepositiva (a respeito do programa) e nas demais linhas a palavra a corresponde 

a um artigo e a lacuna, marcada pelo asterisco, a um substantivo que é especificado a partir da 
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preposição do. Desse modo, a * do, neste registro, também foi classificado como especificador 

de atributos tangíveis e intangíveis. 

 Em notícias de revista, a palavra a, em todas as linhas de concordância, corresponde a 

um artigo e a lacuna a um substantivo, que é especificado a partir da preposição do. Assim, 

mais uma vez, a * do foi classificado como especificador de atributos tangíveis e intangíveis. 

Em todos os registros do corpus há uma ampla variedade de substantivos e nominalizações que 

completam a lacuna marcada pelo asterisco, portanto pode-se dizer que sua variedade é grande. 

4.2.6 QUADRO LEXICAL * QUE O/QUE O * 

Como * que o e que o *  se relacionam às mesmas informações, o primeiro passo da 

análise foi definir qual das formas do quadro seria mais produtiva para descrevê-lo. Tendo em 

vista que na maioria das linhas de concordância observadas o artigo o antecedia susbstantivos, 

optou-se por analisar * que o, que parecia introduzir orações subordinadas substantivas. * que 

o  têm 31 ocorrências em 13 arquivos no subcorpora editoriais. No subcorpora reportagem 

jornalística, ele ocorre 26 vezes em 13 textos. No registro reportagem de notícias, sua 

frequência é de 38 em 12 textos. Nos editoriais, * que o tende a aparecer no meio dos textos. Já 

nas reportagens jornalísticas e nas revistas de notícias ele é, frequentemente, usado no início e 

no final dos textos. Há regularidade de ocorrência em todos os registros do corpus, isto é, * que 

o ocorre entre uma a cinco vezes em cada texto. 

Nos três registros em estudo, a palavra que introduziu orações subordinadas substantivas 

(e.g., apontam que o contingente, disse que o atacante, resolveu que o grupo); orações 

subordinadas adverbiais (e.g., Ainda que o atual governo, para que o Brasil, Assim que o 

discurso) e orações subordinadas adjetivas (e.g., laicidade que o Brasil, repórter que o 

questionara, Lugo que o acusou). Assim, * que o  foi classificado como organizador de 

discurso: topical – elaboração – classificação. Em todos os registros sua variabilidade lexical e 

gramatical é alta. 

 

4.2.7 QUADROS LEXICAIS * PARA A / PARA A * 

Assim como nos outros casos nos quais os quadros se referiam às mesmas informações, 

uma pré-análise foi necessária para que houvesse a verificação de qual dos quadros seria mais 

produtivo na descrição dos registros do corpus. Considerando que na totalidade das linhas 
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observadas a palavra a correspondia a um artigo que antecedia susbstantivos, optou-se pela 

análise de * para a. * para a ocorre  em 25 vezes em 11 textos do registro editoriais, 27 vezes 

em 13 textos do registro reportagem jornalística e 37 vezes em 14 textos de revistas de notícias. 

Portanto, pode-se perceber regularidade na distribuição de ocorrências por texto: entre uma e 

seis vezes. A diferença se encontra na posição nas quais tendem a ser usados. Nos editorias e 

nas revistas de notícias * para a tende a ser utilizado no início e no meio dos textos. Já no 

registro reportagem jornalística o quadro tende a constar do início e do final dos textos. 

   A análise das linhas de concordância revelou que a lacuna, marcada pelo asterisco de * 

para a, é preenchida por uma variedade de classes gramaticais − substantivos, verbos e 

adjetivos − e palavras. No entanto, sua função discursiva é menos variada.  * para a  opera 

como referente de finalidade ou destinação (e.g., convidados para a renovação, completou para 

a rede, fácil para a bilionária).  

4.2.8 QUADROS LEXICAIS * COM A / COM A * 

No caso de * com a  e  com a * , novamente, uma pré-análise foi necessária. Essa  pré 

análise indicou que a forma mais produtiva do quadro para a descrição dos registros do corpus  

é * com a, pois na totalidade das linhas observadas a palavra a correspondia a um artigo que 

antecedia susbstantivo.  * com a têm 24 ocorrências em 14 arquivos do registro editoriais,  20 

ocorrências em 13 textos do registro reportagem jornalística e 37 ocorrências em 13 textos do 

registro revista de notícias. A maior ocorrência no registro revista de notícias se deve a dois 

textos nos quais * com a  recorre 7 e 8 vezes. Os demais textos deste registro tem uma 

distribuição regular de ocorrências com relação aos registros editoriais e reportagens de 

notícias: entre uma e três por texto. No tocante à tendência de posição textual, * com a tende a 

ocorrer no início e no final dos textos nos editoriais e nas reportagens jornalísticas e a ocorrer 

no meio das notícias nas revistas de notícias. 

A análise das linhas de concordância de * com a revelaram que sua lacuna é preenchida 

por uma variedade de verbos, substantivos, nominalizações e adjetivos.  A análise cuidadosa 

das palvras dessas classes gramaticais levou à classificação discursiva do quadro como referente 

especificador de relações de causa e de associações (e.g., sofre com a, eufórico com a, 

associação com a, empresas com a). 
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4.2.9 QUADROS LEXICAIS O * DO 

O quadro lexical o * do têm 22 ocorrências em 13 arquivos do registro editoriais, 33 

ocorrências em 13 textos do registro reportagem jornalística e 27 ocorrências em 17 textos  do 

registro revista de notícias. A ferramenta Concordance Plot do AntConc 3.5.8, revelou 

regularidade quanto à frequência nos textos dos três registros: uma a seis vezes por texto. Há 

regularidade também com relação à tendência da posição de uso deste quadro nos textos do 

corpus. O * do tende a ser usado no início e no meio dos textos para especificar uma informação. 

A análise das linhas de concordância revelou que a variabilidade lexical dos substantivos 

que preenchem a lacuna marcada pelo asterisco é alta. Nos três registros em estudo, a palavra 

o, em todas as linhas de concordância, corresponde a um artigo definido e a variável do QL a 

um substantivo que é especificado a partir da preposição do. Portanto, o * do  foi classificado 

como  referentes que especificam atributos tangíveis e intangíveis. 

  A análise desse quadro encerra a análise individual dos quadros comuns aos diferentes 

registros do corpus  deste estudo. A seguir, a Tabela 7 compila os resultados aqui descritos. 

 

Tabela 7 − Resumo das funções discursivas, variabilidade e posição dos quadros lexicais 

comuns aos registros do corpus. 
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Quadro 

lexical 
Registro 

No de 

textos 

Função 

discursiva e 

classe 

gramatical da 

lacuna 

Variabilidade 

lexical 

Variabilidade 

gramatical 
Posição textual 

        + +/- + - início meio  fim 

a * de 

Editoriais 18 

Referente: 

especificador 

de eventos, 

lugares, 

processos, 

quantidades, 

instituições 

(substantivos, 

numerais) 

√     √ √   √ 

Jornais 18 

Revistas 19 

de * e 

Editoriais 16 

Organizador de 

discurso: 

ordenamento de 

informações 

(substantivos, 

numerais) 

√   √   √   √ 

Jornais 12       √ 

Revistas 15         √   √ 

de * de 

Editoriais 37 

Referente de 

tempo e 

refinamento de 

especificações 

de atributos 

tangíveis e 

intangíveis 

(substantivos e 

numerais) 

√     √ √     

Jornais 31 

Referente: 

refinamento de 

especificações 

de atributos 

tangíveis e 

intangíveis 

(substantivos, 

numerais) 

√     √     √ 

Revistas 41 

Referente 

especificador de 

quantidade, 

tempo, atributos 

tangíveis 

(substantivos, 

numerais) 

√     √ √ √   
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o * de 

Editoriais 37 

Referente 

especificador de 

atributos 

tangíveis 

(substantivos) 

√     √ √ √   

Jornais 46 √   √ √ √  

Revistas 58 

Referente 

especificador de 

atributos 

tangíveis 

(substantivos, 

verbo) 

√     √   √ √ 

a * do 

Editoriais 35 

Locução 

prepositiva e 

referente 

especificador de 

atributos 

tangíveis e 

intangíveis 

(substantivos, 

nominalizações, 

advérbios) 

√  √   √ √ 

Jornais 26 

Locução 

prepositiva e 

referente 

especificador de 

atributos 

tangíveis e 

intangíveis 

(substantivos, 

nominalizações) 

√     √   √ √ 

Revistas 34 

Locução 

prepositiva e 

referente 

especificador de 

atributos 

tangíveis e 

intangíveis 

(substantivos, 

nominalizações, 

advérbios) 

√   √   √ √   

* que o 

Editoriais 31 

Organizador de 

discurso: 

identificação de 

tópico, 

elaboração e 

classificação 

(verbos, 

advérbios, 

preposições, 

pronomes, 

substantivos) 

√   √     √   

Jornais 26 √  √  √  √ 

Revistas 38 √   √   √   √ 
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Fonte: Elaborada pela autora 

 

No total, nove quadros lexicais comuns aos registros do corpus foram analisados nesta 

etapa. Não surpreendentemente, a grande maioria, mais especificamente oito, foram 

classificados como referentes. Apenas dois foram classificados como organizadores de 

discurso. Dentre os referentes, apenas três funções não haviam sido identificadas durante a 

análise dos quadros exclusivos, são elas: referente de finalidade (* para a ), referente de 

relações de causa e associações (* com a).  

Outra semelhança com a análise feita na seção 4.1 se encontra na grande variedade lexical 

encontrada, provavelmente causada pela densidade lexical dos textos reportada em Berber 

Sardinha et al. (2014). Um ponto interessante, e até certo ponto surpreendente, é que apesar de 

os quadros lexicais serem comuns a todos os registros ele são, por vezes, utilizados em posições 

diferentes nos textos dos diferentes registros. Por exemplo, de * e tende a ser utilizado no início 

e no final de editoriais e revistas de notícias, mas apenas no final de reportagens de jornais;  de 

* de tende a ser utilizado no início dos editoriais, no final das reportagens jornalísticas e no 

início e meio das reportagens de revistas. Essas diferenças aparecem em quase todos os quadros 

comuns, à exceção do quadro o * do, que tende a ocorrer no início e no meio dos textos de todos 

os registros do corpus. Esta pesquisa não tem escopo para explicar essa diferença, mas esse é 

* para a 

Editoriais 25 

Referente de 

finalidade ou 

destinação 

(substantivos, 

verbos, 

adjetivos) 

√   √   √ √   

Jornais 27         √   √ 

Revistas 37         √ √   

* com a 

Editoriais 24 

Referente: 

especificador de 

relações de 

causa e de 

associações 

(substantivos, 

nominalizações, 

verbos, 

adjetivos) 

√   √   √   √ 

Jornais 20     √  √ 

Revistas 37           √   

o * do 

Editoriais 22 

Referente: 

especificações 

de atributos 

tangíveis e 

intangíveis 

(substativos) 

√   √ √ √  

Jornais 33         √ √   

Revistas 27         √ √   
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um ponto que parece merecer investigação no futuro por meio de uma outra abordagem 

metodológica. 

   Este capítulo de análise, além de listar e comentar os quadros lexicais exclusivos e comuns 

dos registros editorias, reportagem jornalística e revista de notícias mostrou como os quadros 

lexicais contribuem para a explicitação do contexto (quando agem como referentes), necessária 

em discursos letrados, posicionamento dos autores e organizadores de discurso em textos 

informacionais. A explicitação de contexto se dá por meio da especificação de atributos 

tangíveis e intangíveis de substantivos de diversos campos semânticos (dispositivos, ensino, 

escândalos, Inglaterra, sala lista, geração), nominalizações (concorrência, envolvimento, 

recuperação), quantidades (30%, resto, séries, números) e datas (mês, ano), em quadros 

compostos por preposições, artigos, pronome que e contrações de preposições e artigos (com, 

a, de, da, que, em, do, o). 

O posicionamento perante os fatos relatados se dá por meio da utilização de verbos 

mentais e de atividade em quadros lexicais compostos pelo pronome relativo ou conjunção que, 

preposições e artigos, como por exemplo de lembrar que e que inspirou o, que corrompe o,  que 

fazem o, que ajuda a. É interessante perceber, que esses quadros, muitas vezes, ajudam os 

autores de um texto a “disfarçar” seu posicionamento de fato ao flexionarem esses verbos de 

modo a se distanciar do texto. 

 A organização do discurso é feita com o auxílio de quadros lexicais que são compostos 

pelas conjunções que e/ou e, pela preposição de e pelos artigos definidos o e a, bem como pela 

contração dos artigos definidos e preposições. Esses quadros têm, nas posições variáveis, 

classes gramaticais como verbos (importa, faz, estava), artigos (a, o), pronomes (se, eu), nomes 

próprios (Luciana, Bacha), substantivos (chefes, suborno, valores), adjetivos (sírias, 

clandestina, ocidentais), e numerais (três, 12, 46). 

Por fim, alguns desses quadros também formam locuções prepositivas e expressões 

idiomáticas. Ambas foram encontradas apenas no registro revistas de notícias. As locuções 

prepositivas foram utilizadas para estabelecerem relações entre substantivos, como por 

exemplo, (1) o número de integrantes é calculado em cerca de oito mil, (2) regulações 

orçamentárias, ou “compacto fiscal” em troca de medidas de crescimento e (3) MPB em vez 

de rock. As expressões idiomáticas foram formadas a partir da preposição com e do artigo 

definido masculino o (“não bater com o santo” e “com o pé atrás”) e deram um tom mais 

informal aos textos. 

Tais resultados revelaram que o registro revista de notícias parece ser o mais padronizado 

dos três — tendo em vista o vasto número de quadros lexicais exclusivos identificados para este 
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registro — e que o único registro onde a expressão de posicionamento é sistematicamente 

padronizada é o editorial. Além disso, toda a sistematização de linguagem identificada a partir 

dos qualdros lexicais formados, majoritariamente, por palavras gramaticais mostram como as 

diferentes associações entre palavras gramaticais e de conteúdo auxiliam a elaboração de textos 

lexicalmente densos de modo coerente e coeso. 

As considerações feitas acima encerram o capítulo de análise. A próxima seção apresenta 

as considerações finais acerca de como este trabalho atingiu seu objetivo de pesquisa por meio 

das perguntas que o nortearam.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A valorização da cultura escrita no ambiente escolar e a comprovação dessa valorização 

através da minha experiência como professora de Língua Portuguesa, há mais de 25 anos, e dos 

currículos escolares como a BNCC, onde se propõe que as abordagens sobre as linguagens e 

suas práticas sejam feitas por campos de atuação e, dentre eles, o campo jornalístico-midiático, 

fez com que a escolha dos subcorpora editoriais, reportagem jornalística e notícias de revistas 

do CBVR tivesse espaço para a exploração linguística a que esta pesquisa se ocupou. 

Atualmente, a reflexão sobre as linguagens na sala de aula fica no campo do gênero e seus 

movimentos, mas não chega no campo do registro, que como posto na seção 2.2.1 deste trabalho 

se caracteriza, primordialmente, pela probabilidade de escolhas linguísticas feitas em função de 

sua situacionalidade. 

A importância dessa reflexão acerca do gênero e seus movimentos é inegável, mas ela 

não parece ser suficiente para minimizar o frequente sentimento, que o aprendiz falante de 

português brasileiro tem, de que aprender o padrão letrado de sua língua materna é tarefa árida 

e, por vezes, inescrutável. Portanto, cabe ao professor a responsabilidade de propiciar 

oportunidades para a consolidação e a ampliação das habilidades de uso e de reflexão sobre as 

escolhas linguísticas de modo contextualizado. Esse contexto deve ser capaz de situar os 

gêneros não somente nos cinco campos de atuação da vida — campo da vida pessoal, campo 

das práticas de estudo e pesquisa, campo de atuação na vida pública, campo artístico e campo 

jornalístico-midiático — mas também de acordo com suas funções comunicativo-funcionais, 

como fizemos neste trabalho, apoiados na pesquisa de Berber Sardinha et al. (2014).  

Ao mostrar, primeiramente, que os editoriais têm como parâmetros comunicativo-

funcionais o discurso letrado e informacional, propenso à argumentação e as reportagens 

jornalísticas e as revistas de notícias se caracterizam pelo discurso letrado, informacional, 

relatado e orientado para o passado (BEBER SARDINHA et al., 2014), começamos a relacionar 

os gêneros com sua situacionalidade e propósito. Em outras palavras, a mostrar aos aprendizes 

como os textos dos diferentes registros servem determinadas funções comunicativas face a suas 

condições de produção e recepção.  

Esse primeiro passo tem o potencial de facilitar a compreensão do funcionamento das 

diferentes linguagens, especialmente aquele da linguagem letrada, que deve continuar tendo 

centralidade na educação escolar. Não queremos com tal afirmação desconsiderar a importância 

de outras linguagens, como a verbal, a da cultura digital, dos multiletramentos e dos novos 

letramentos, entre outras denominações que procuram designar novas práticas sociais de 
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linguagem (BRASIL, 2018 p. 487), mas queremos enfatizar que é na escola que o aluno tem a 

oportunidade ser mais exposto a e entender o funcionamento da linguagem letrada, 

informacional e formal. 

Em um segundo momento, procuramos mostrar como a reflexão sobre a linguagem pode 

ser feita por meio da identificação de quadros lexicais comuns e exclusivos de editoriais, 

reportagens jornalísticas e revistas de notícias do CBVR. Consideramos que a análise da 

sistematicidade das escolhas lexicogramaticais desses registros do campo jornalístico “permite 

construir uma consciência crítica e seletiva em relação à produção e circulação de informações, 

posicionamentos e induções ao consumo” (BRASIL, 2018, p. 489), daí a relevância da pesquisa 

sobre os registros em questão.  

A identificação desses quadros lexicais, bem como sua classificação discursivo-funcional 

e análise de variação e posicionamento também nos permitiu descrever a linguagem dos 

registros escritos editoriais, reportagem jornalística e revista de notícias, que era o objetivo 

principal desta pesquisa. Ao alcançarmos tal objetivo temos em mãos um vasto material para 

mostrar aos alunos como o enquadramento sistemático de palavras de conteúdo, por palavras 

das classes gramaticais pronomes, preposições e artigos, proporciona a elaboração coerente e 

coesa de textos lexicalmente densos, argumentativos — no caso dos editoriais — 

informacionais e repletos de relatos, no caso das reportagens jornalísticas e das reportagens de 

notícias. 

Sabemos, por exemplo, que os registros editorias e reportagem jornalística têm apenas 

um quadro lexical exclusivo cada: de * que e de* do, respectivamente. O quadro lexical de * 

que ocorre 23 vezes no corpus e em 15 textos. Ele é utilizado como referente explicativo ou 

restritivo e como marcador de posicionamento. Sua variabilidade lexical é bastante alta quando 

ele atua como referente, mas é menor quando atua como marcador de posicionamento. Os 

resultados também mostram que quando de* que é utilizado como referente ele costuma 

aparecer no início e no meio dos textos, já quando é usado como marcador de posicionamento 

ele tende a aparecer no final dos textos. O quadro lexical  de * do, exclusivo das reportagens 

jornalísticas, ocorre 21 vezes em 12 textos. Opera como referente e refina as especificações de 

atributos tangíveis e intangíveis. Sua variabilidade lexical é bastante alta e ele costuma ser 

utilizado no início e no final dos textos. 

     Já o registro revista de notícias têm 23 quadros lexicais exclusivos. Eles ocorrem entre 

40 e 20 vezes em uma média de 11 textos. Cinco deles, * e a, no * de, * e o, e * de, o que *, 

atuam como organizadores de discurso, um forma uma locução prepositiva, em * de,  um forma 

expressões idiomáticas com * o. Todos os outros 16 (vide Tabela 6) operam como referentes 
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especificando relações de companhia, atributos tangíveis e intangíveis, tempo, lugar, modo, 

destinação, quantidade, lugares, generalizações, entidades, processos, obrigações, status, ações, 

modos, nomenclaturas, processos, direção, instituições, explicativos, grau e situações. Quando 

são usados para especificar tempo e quantidade tendem a apresentar uma variabilidade lexical 

menor e a figurar no final dos textos. 

Apenas nove quadros são comuns ao três registros: a * de, de * e, de * de, o * de, a * do, 

* que o, * para a, * com a, o * do. Eles têm uma frequência média de 36 em por volta de 14 

textos nos editoriais, 34 em aproximadamente 14 textos nas reportagens jornalísticas e 46 em 

16 textos das reportagens de revistas. Dois deles são usados como organizadores de discurso:  

de * e e * que o. Apenas o quadro a * do é utilizado como locução prepositiva e referente. Os 

demais quadros atuam como referentes especificadores de eventos, lugares, processos, 

quantidades, instituições, atributos tangíveis e intangíveis, quantidade, tempo, finalidade, 

destinação e relações de causa e de associações. É interessante perceber que tais classificações 

discursivo-funcionais se mantém em todos os registros para cada um dos quadros, bem como 

sua variabilidade lexical alta. Apenas seu posicionamento, por vezes, varia de acordo com o 

registro (vide Tabela 7). 

Essa síntese nos mostra que há mais semelhanças que diferenças entre os quadros lexicais 

dos três registros. Dentre as semelhanças temos suas classificações discursivo-funcionais, tendo 

em vista que a grande maioria dos quadros atua como referente e apenas alguns poucos têm a 

função de organizar o discurso e marcar posicionamento. As diferenças que podemos ressaltar 

são: (1) o fato de o discurso das revistas de notícias parecerem ter um estilo próprio, destacado 

pelo grande número de quadros exclusivos a esse registro, (2) o fato das locuções prepositivas 

figurarem mais nas notícias de revistas do que nas reportagens de jornais, (3) o fato de que 

apenas editoriais têm quadros lexicais de posicionamento e (4) o fato de que os mesmos quadros 

lexicais tendem a ser usados em posições textuais diferentes nos diferentes registros do corpus. 

Este último ponto sugere, que há, provavelmente, uma sistematização no modo como os 

textos dos diferentes registros organizam sua informação. Infelizmente, olhar para esta 

organização está fora do escopo desta pesquisa. 

Um outro ponto que esta pesquisa levantou, mas não consegue responder é porque 

revistas e jornais são comumente taxados como sendo de direita, esquerda ou liberais, sem que 

tenham em sua linguagem quadros lexicais de posicionamento. Se tais rótulos procedem, como 

se dá o posicionamento desses meios de comunicação? Será que a falta de formulaicidade no 

posicionamento dos autores faz com que esse posicionamento seja disfarçado de informação? 

Estas e outras perguntas devem ficar para uma pesquisa futura.  
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Não foi possível propor práticas pedagógicas relacionadas aos resultados da pesquisa, 

este desenvolvimento ficou para o futuro. Todavia acreditamos que esse trabalho ao ser aplicado 

juntamente com a perspectiva do gênero e do registro, isto é, sua situacionalidade e propósito 

comunicativo, contribui para fornecer uma maior compreensão de como esses três registros 

jornalísticos são construídos.  
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APÊNDICE A – DIMENSÕES LINGUÍSTICAS IDENTIFICADAS NO CBVR  

Tabela 1 – Dimensão 1 - Discurso oral (polo positivo)  versus letrado (polo negativo) – os 

registros editoriais, reportagem jornalística e revista de notícias apresentam características 

pertencentes ao polo negativo. 
 

 
Fonte: Adaptada de Berber Sardinha et al. (2014) 

Característica [variável] Peso

Pronome: oblíquo de segunda pessoa [prn2obl] 0,910

Verbo: primeira pessoa [vb1] 0,826

Verbo: mental [vbment] 0,827

Verbo: futuro perifrástico com ‘ir’ [vbfutir] 0,821

Pronome: segunda pessoa do singular em posição de sujeito [prn2sngsubj] 0,763

Verbo: privado [vbpriv] 0,702

Verbo: de ação [vbact] 0,689

Advérbio: ‘não’ [advnao] 0,674

Pronome: primeira pessoa do singular em posição de sujeito [prn1sngsubj] 0,633

Advérbio: tempo [advtime] 0,629

Pronome: oblíquo de primeira pessoa [prn1obl] 0,622

Pronome: quantificador [prnqtf] 0,616

Adjetivo: avaliativo [adjeval] 0,612

Pronome: possessivo [prnposs] 0,605

Advérbio: de intensidade [advints] 0,552

Interrogativa com advérbio interrogativo [qsqu] 0,539

Advérbio: amplificador [advampl] 0,522

Advérbio: enfatizador [advemph] 0,476

Oração subordinada com ‘que’ controlada por verbo no modo indicativo [vbqueindic] 0,467

(Advérbio: lugar [advpl] 0,460)

Adjetivo: em posição predicativa [adjpred] 0,456

(Interrogativa sem advérbio interrogativo [qsyn] 0,421)

Verbo: infinitivo [vbinf] 0,407

Advérbio: modo [advmanner] 0,373

Verbo: de comunicação [vbcomm] 0,356

(Marcador discursivo [discmrkr] 0,350)

Verbo: gerúndio [vbgerall] 0,345

(Omissão de sujeito [subjdrop] 0,343)

Modal: ‘precisar’ [mdprecisar] 0,338

Oração subordinada com ‘que’ controlada por advérbio [clqueeadv] 0,337

Verbo: Forma composta contínua precedida de infinitivo [vbproginf] 0,330

 (Verbo: futuro do subjuntivo [vbsubfut] 0,323)

Advérbio: de negação (exceto ‘não’) [advneg] 0,320

(Oração coordenada (condicional) [cjcond] 0,313)

Pronome: nominal em posição de sujeito [prnnomsubj] 0,308

Oração progressiva reduzida [vbprogphr] -0,309

Pronome: 'qual' ou 'cujo' como pronome relativo [prnqualcujo] -0,315

 (Adjetivo: afiliativo [adjaffi] -0,336)

Voz passiva sem agente [clpassless] -0,377

Adjetivo: relacional [adjrela] -0,422

Verbo: particípio passado [vbpastprt] -0,497

Nominalização em posição de sujeito [nominlzsubj] -0,505

Adjetivo: topical [adjtopi] -0,511

Substantivo: abstrato [nabst] -0,521

Média de palavra [wl] -0,529

Adjetivo: em posição atributiva [adjattr] -0,589

Substantivo: composto [ncomp] -0,651

Artigo: definido [artdef] -0,739

Preposição: todas [prpall] -0,776
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Tabela 2 – Dimensão 2 – Argumentação - os registros editoriais apresentam características 

pertencentes ao polo positivo; os registros reportagem jornalística e revista de notícias 

apresentam características pertencentes ao polo positivo próximo a zero (quase nulo). 
 

 
Fonte: Adaptada de Berber Sardinha et al. (2014) 

 

Tabela 3 – Dimensão 3 – Produção com envolvimento (polo positivo) versus produção com 

foco informacional (polo negativo) - os registros editoriais, reportagem jornalística e revista de 

notícias apresentam características pertencentes ao polo negativo. 

 

 
Fonte: Adaptada de Berber Sardinha et al. (2014) 

Característica [variável] Peso

Oração subordinada com ‘que’ controlada por substantivo [nounque] 0,593

Pronome: relativo ‘que’ [prnque] 0,529

Advérbio: comparativos [advcomp] 0,473

Substantivo: de cognição [ncogn] 0,451

Oração subordinada com ‘que’ ou reduzida de infinitivo controlada por substantivo 

(posicionamento) [nqueinfcl]
0,447

Oração reduzida de infinitivo controlada por adjetivo [clinfadj] 0,447

Oração subordinada com ‘que’ controlada por preposição [clqueeprp] 0,426

Pronome: demonstrativos [prndem] 0,406

Oração reduzida de infinitivo controlada por preposição [clinfprp] 0,395

Oração subordinada com ‘que’ controlada por adjetivo (posicionamento) [adjque] 0,378

(Adjetivo: em posição predicativa [adjpred] 0,353)

(Pronome: quantificadores [prnqtf] 0,352)

(Pronome: oblíquo de terceira pessoa [prn3obl] 0,343)

(Modal: ‘poder’ [mdpoder] 0,336)

Oração reduzida de infinitivo controlada por adjetivo de facilidade ou dificuldade 

[clinfadjease]
0,334

Advérbio: atenuadores [advhedg] 0,331

Artigo: indefindos [artindef] 0,325

Verbo: futuro do pretérito [vbfutpret] 0,311

Conjunção: coordenada (adversativa) [cjadv] 0,310

Característica [variável] Peso

Questões tag [qsttag] 0,795

Contrações [contrac] 0,714

Marcadores discursivos [discmrkr] 0,671

Interrogativa sem advérbio interrogativo [qsyn] 0,547

Pronome: terceira pessoa do singular, em posição de sujeito [prn3sngsubj] 0,498

Pronome: terceira pessoa do plural, em posição de sujeito [prn3plusubj] 0,481

Conjunção: coordenadas (conclusivas) [cjcncl] 0,475

Advérbio: de lugar [advpl] 0,462

Modal: ter que / ter de [mdter] 0,315

(Pronome: demonstrativos [prndem] 0,362)

(Oração: subordinada com que, controlada por verbo no modo indicativo [vbqueindic] 0,316)

(Pronome: Primeira pessoa do singular, em posição de sujeito [prn1sngsubj] 0,314)

Razão forma-ocorrência [ttr] -0,346

(Adjetivo: em posição atributiva, pré-modificador [adjattr] -0,357)

(Pronome: Possessivos [prnposs] -0,431)
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Tabela 4 – Dimensão 4 – Discurso procedural - os registros editoriais, reportagem jornalística 

e revista de notícias não apresentam características pertencentes a essa dimensão. 

 

 

 

Fonte: Adaptada de Berber Sardinha et al. (2014) 

 

 

Tabela 5 – Dimensão 5 – Orientação temporal para o futuro (polo positivo) versus orientação 

temporal para o passado (polo negativo) - os registros editoriais apresentam características 

pertencentes ao polo positivo próximo a zero (quase nulo); os registros reportagem jornalística 

e revista de notícias apresentam características pertencentes ao polo negativo. 

 

 

 
Fonte: Adaptada de Berber Sardinha et al. (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Característica [variável] Peso

Verbo: presente do subjuntivo [vbsubpres] 0,821

Verbo: imperativo [vbimp] 0,774

Substantivo: concretos [nconc] 0,565

Omissão de sujeito [subjdrop] 0,545

Verbo: de facilitação [vbfacil] 0,485

Conjunção: coordenadas (oracionais) [cjcoorcls] 0,465 0,465

(Advérbio: modo [advmanner] 0,345)

Característica [variável] Peso

Verbo: futuro do subjuntivo [vbsubfut] 0,616

Conjunção: coordenada ou [cjou] 0,611

Verbo: futuro do presente do indicativo [vbfutpres] 0,513

Modal: dever [mddever] 0,474

Modal: poder [mdpoder] 0,426

Oração subordinada (condicional) [cjcond] 0,390

Advérbio: de probabilidade [advlikl] 0,389

Conjunção: coordenadas (frasais) [cjcoorphr] 0,322

(Adjetivo: relacional [adjrela] 0,303)

Substantivo: de lugar [nplac] -0,301

Verbo: Pretérito do subjuntivo [vbsubpast] -0,308

(Artigo: indefinido [artindef] -0,320)

Adjetivo: afiliativo [adjaffi] -0,355

Verbo: pretérito imperfeito [vbimpf] -0,375

Verbo: pretérito do indicativo [vbpast] -0,554
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Tabela 6 – Dimensão 6 – Discurso relatado - os registros editoriais e revista de notícias não 

apresentam características pertencentes a essa dimensão; enquanto reportagem jornalística 

apresentam características pertencentes ao polo positivo próximo a zero (quase nulo). 

 

 
Fonte: Adaptada de Berber Sardinha et al. (2014) 

 

Característica [variável] Peso

Pronome: oblíquo menos comum [objprnrare] 0,628

Verbo: segunda pessoa [vb2] 0,466

Pronome: possessivos [prnposs] 0,424

Oração subordinada (final) [cjfinal] 0,413

(Oração subordinada com ‘que’ controlada por preposição [clqueeprp] 0,380)

Pronome: oblíquo de terceira pessoa [prn3obl] 0,371

(Pronome: relativo ‘que’ [prnque] 0,340)

Verbo: públicos [vbpubl] 0,327

Modal: ‘haver que’ / ‘haver de’ [mdhaver] 0,311


