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Resumo 

 

Este artigo tem como objetivo analisar de que forma os propósitos comunicativos, ou seja, o 

“querer-dizer”, a intenção do discurso jornalístico deixa-se revelar por meio de palavras ou 

expressões referenciais. Para tanto, foram utilizados argumentos da Linguística Textual, que 

defende ser no discurso o lugar em que os atores sociais se firmam e constroem o sentido do 

texto, e selecionado um artigo de opinião da versão eletrônica da Revista Cult como objeto 

de análise. O estudo mostra que a escolha de uma determinada categoria utilizada para 

referir-se a algo ou a alguém está mais relacionada com a forma como percebemos e 

interpretamos o mundo do que com o próprio objeto ou pessoa a que estamos nos 

remetendo, e que, portanto, essa seleção dificilmente será aleatória. Conclui-se, então, que 

as palavras não são simples rótulos dos objetos, e sim que esses objetos são construídos na 

prática social.  
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Considerações Iniciais 

 

 A Linguística Textual, ramificação da Linguística que elege o texto como principal 

objeto de estudo, tem demonstrado grande interesse pela referenciação enquanto processo 

constitutivo do discurso e, portanto, essencial na articulação textual. 

  Uma definição do que se entende hoje como referenciação começou a ser delineada, 

segundo Mônica Cavalcante, em 1994, por Lorenza Mondada. Esta pesquisadora se propôs 

a estudar a “descrição de processos discursivos que se verificam na introdução de um 

objeto, nos ajustes que ele sofre quando vai participando da configuração complexa de um 

texto e na passagem de um objeto a outro.”. (CAVALCANTE, 2011, p. 9).  

 Essa percepção pressupõe que os referentes são construções do próprio texto, são 

objetos do discurso, e, por isso, não podem ser entendidos como representantes de uma 

realidade que lhes é exterior e extradiscursiva. Os referentes, como a própria língua, é 

produto de uma construção cultural, social e ideológica. Assim, a “realidade” é organizada 

por uma cadeia de interações sociais. 

 

_________________ 
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 Ingedore Koch reforça esse pensamento argumentando que “é na dimensão da 

percepção-cognição que se fabricam os referentes, os quais, embora destituídos de estatuto 

linguístico, vão condicionar o evento semântico.” (KOCH, 2009, p. 52).  

 O que será aplicado e defendido, ao longo deste trabalho, é que, sendo a 

referenciação toda operação realizada pelo enunciador na medida em que o discurso vai se 

desenvolvendo, a fim de manter em foco algum objeto do discurso que está ou será inserido 

no texto, e que esse mesmo discurso só existe dentro de um contexto social, conclui-se que 

toda e qualquer forma de referenciação textual estará impregnada das intenções do locutor. 

Koch afirma que “a intencionalidade refere-se aos diversos modos como os sujeitos usam 

textos para perseguir e realizar suas intenções comunicativas, mobilizando, para tanto, os 

recursos adequados à concretização dos objetivos visados.” (KOCH, 2009, p. 42).   

 A fim de empregar essa concepção de texto enquanto uma produção coletiva e que 

se concretiza em uma realidade social, analisaremos um texto jornalístico de opinião com o 

objetivo de mostrar, primeiramente, a referenciação como uma importante estratégia de 

formação do discurso e, em seguida, veremos como esses termos ou expressões referenciais 

transmitem a visão daquele produziu o enunciado. 

 

Referenciação e intencionalidade: perspectiva teórica  

 

Perceber o mundo é converter a realidade em referente de acordo com o teórico 

Isidoro Blikstein, em seu livro A Fabricação da Realidade. É o ponto de vista que cria, 

constrói e transforma o real. Seguindo essa linha de raciocínio, a referenciação pode ser 

considerada a atividade discursiva que fabrica esses referentes. Logo, estes são, dentro do 

enunciado, objetos do discurso e não objetos do mundo físico.  

Nosso cérebro não opera como um sistema fotográfico do mundo, nem como um sistema de 

espelhamento, ou seja, nossa maneira de ver e dizer o real não coincide com o real. Ele reelabora os 

dados sensoriais para fins de apreensão e compreensão. E essa reelaboração se dá essencialmente no 

discurso. (KOCH, 2009, p. 57) 

Sendo assim, consideremos que, se o processo de referenciação concretiza-se apenas 

em uma situação de interação comunicativa, claramente a escolha de um determinado 

referente, em detrimento a outro, diz muito sobre o querer-dizer, o propósito comunicativo 

do sujeito-enunciador. 
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Interpretar, por exemplo, uma expressão anafórica não significa apenas localizar no 

texto uma porção linguística ou um determinado objeto no mundo, mas principalmente 

observar a intencionalidade dessa expressão e manter alguma relação dela com a memória 

discursiva, construída no e pelo discurso.  

Complementando, então, o entendimento, até agora discutido, de que a 

referenciação é responsável pela construção e reconstrução do discurso, Koch (2009) expõe 

três estratégias ou formas de se fazer referência textual. A autora distingue a referenciação 

por uso de pronomes, de expressões nominais definidas e de expressões nominais 

indefinidas. 

Por meio do uso de expressões pronominais, é possível se fazer referência, tanto 

anafórica quanto cataforicamente, de elementos que pertencem a um mesmo contexto. A 

referenciação por intermédio de formas nominais definidas, segundo Ingedore, precisa 

minimamente de um determinante definido seguindo de um nome e a referenciação por 

expressões nominais indefinidas ocorre em casos em que o determinante está ausente.  

Em nosso caso, interessa-nos atentar para o uso, no discurso jornalístico, das 

expressões nominais definidas que  

“implica sempre uma escolha dentre as propriedades ou qualidades capazes de caracterizar o 

referente, escolha esta que será feita, em cada contexto, em função do projeto de dizer do produtor do 

texto. (...) A escolha de determinada descrição definida pode trazer ao leitor/ouvinte informações 

importantes sobre as opiniões, crenças e atitudes do produtor do texto (...)” (KOCH, 2009, p. 68 e 

69).  

 

Da teoria à prática: a referenciação no discurso jornalístico  

 

 O texto escolhido para esta análise foi publicado na versão eletrônica da revista 

Cult, edição 163, pela colunista Marcia Tiburi que é doutora em filosofia e mantém uma 

coluna de opinião na referida revista. 

 Intitulado como “A nova moral do funk”, o texto enquadra este gênero musical na 

categoria de lixo. Em tom pejorativo e preconceituoso, a autora desenvolve uma linha de 

argumentação que defende que o funk tornou, de alguma forma, a violência, a pornografia e 

as drogas, atividades lícitas. Ela afirma ainda que o funk foi a única cultura que sobrou 

“para uma grande camada da população de classes menos favorecidas econômica e 

politicamente”.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 

 

O que nos interessa saber, porém, é que foi por meio da referenciação que a autora 

posicionou-se, marcou sua opinião contrária ao que ela mesma chama de “moralina funk”. 

Suas escolhas lingüísticas, mais especificamente a escolha dos seus referentes, dizem 

muito, como já foi discutido, sobre sua opinião.  Analisemos, então, o principal argumento 

defendido ao longo do texto e, em seguida, observemos como os processos de referenciação 

nos revelam sobre os propósitos comunicativos da colunista.  

LINHA ARGUMENTATIVA DESENVOLVIDA PELA AUTORA 

O gênero musical funk é considerado, na melhor das hipóteses, um lixo capaz 

de tornar lícita a natureza clandestina da pornografia, é também visto como 

a única forma de acesso à cultura para uma classe menos favorecida 

econômica e politicamente, além de que não tem nenhum capital cultural 

implicando apenas “pobreza material e espiritual”. 

 

DIFERENTES FORMAS NOMINAIS DEFINIDAS UTILIZADAS NO TEXTO PARA REFERIR-SE 

AO FUNK 

“moralina funk” 

“performance corporal-sonora que se apresenta como o ópio do povo de nosso tempo” 

“a ‘cultura’ que resta para uma grande camada da população de classes menos favorecidas econômica e 

politicamente” 

“Produto dos mais interessantes da sempre moralizante indústria cultural da pornografia”  

 

ANÁLISE DAS FORMAS DE REFERENCIAÇÃO EM RELAÇÃO AO PROPÓSITO 

COMUNICATIVO 

 A autora defende que o funk, com seu ritmo e letra, torna regra (moral) aquilo que era considerado 

proibido, como a pornografia. Daí referir-se à categoria por moralina funk. 

 Ainda de acordo com a linha argumentativa desenvolvida no texto, a colunista apresenta o funk como 

uma forma de alienação das classes menos favorecidas, referindo-se a ele como “o ópio do povo de 

nosso tempo” 

 Mais uma vez, ela defende o seu ponto de vista de que o funk é um modismo e que é o que resta a 

classes sociais “marginalizadas”.  

 

A partir da análise feita sobre a relação que se estabelece entre os referentes textuais e o 

propósito comunicativo do texto, foi possível perceber, na prática, o quanto a escolha de 

uma determinada categoria carrega das opiniões, das orientações pessoais, das crenças de 

um determinado indivíduo pertencente, claro, a um grupo social.   
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A autora marca, em seu discurso, sua impressão acerca da categoria musical funk e 

marca essa opinião, dentre outras formas, por meio do uso de determinados referentes. Isso 

mostra que o modo como interpretamos o mundo, a sociedade, está, de alguma maneira, em 

nosso discurso. 

Assim, gostaríamos de finalizar este artigo com uma reflexão de Koch e Marcuschi 

(1998) que diz que 

a discursivização ou textualização do mundo por meio da linguagem não consiste em um simples 

processo de elaboração de informações, mas num  processo de (re)construção do próprio real. 

(KOCH E MARCUSCHI, 1998, p. 169).  

 

Anexo 

A nova moral do funk 

 

Gênero modificou a natureza clandestina da pornografia 

Marcia Tiburi 

A afirmação adorniana de que após Auschwitz toda cultura é lixo não perde sua atualidade. 

Se, de um lado, a frase implica que a cultura não vale mais nada, de outro quer dizer que 

“lixo” é a melhor categoria explicativa da cultura como “aquilo que se rejeita”. 

Mas vem significar também que cultura é a experiência do que sobra para os indivíduos 

levando em conta as condições socioeconômicas e políticas marcadas pela divisão de 

classes, de trabalho, de sexos, da própria educação dirigida de maneira diferente a pobres e 

ricos. 

A partir da elevação do lixo à categoria de análise, podemos com tranquilidade ecológica 

(aquela que faz a separação dos descartáveis por categorias) partir para uma brevíssima 

investigação daquilo que se há de nomear como “moralina funk”, a performance corporal-

sonora que se apresenta como o ópio do povo de nosso tempo. 

Muito já se escreveu sobre o fenômeno que merece atenção filosófica urgente desde que se 

tornou a “cultura” que resta para uma grande camada da população de classes menos 

favorecidas econômica e politicamente. 

Muitos afirmam que “o funk carioca também é cultura”, mas pouco comentam sobre seu 

sentido como capital cultural justamente porque seu único capital implica uma contradição: 

pobreza material e espiritual. Ou seja, capital nenhum. 

Na ausência desse capital sobressai o que resta aos marginalizados. Eles descobriram o 

valor daquilo mesmo que lhes resta. Eis o capital sexual. 
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A performance da moralina funk depende desse capital sexual. Explorado, ele é a única 

mercadoria da consciência e do corpo coisificado. Seu paradoxo é parecer libertário 

quando, na verdade, é a nova moral. 

Pornografia moralizante 

Produto dos mais interessantes da sempre moralizante indústria cultural da pornografia, a 

esperteza do funk carioca é transformar em regra aquilo que foi, de modo irretocável, 

chamado por seus adeptos pela categoria do “proibidão”. A versão da coisa que não é para 

todo mundo. 

A fórmula do funk é tão imbatível quanto a lei do estupro das histórias do Marquês de Sade. 

É o barulho como poder, ou melhor, violência. Nenhum ouvido escapa da moralina funk na 

forma de disfarçadas ladainhas em que as mesmas velhas “verdades” sexistas se expoem, 

como não poderia deixar de ser, pornograficamente. 

A economia do proibidão 

Mandamento sagrado da performance é que ninguém ouse imputar marasmo ao tão 

cultuado quanto profanado Deus Sexo. 

Não existe uso da pornografia autorizado, pois a regra de sua moral é a clandestinidade. Daí 

a função do proibidão na economia política do funk. A história da pornografia oscila entre 

ser o outro lado da lei e ser apenas outra lei. 

Foi isso que fez seu sucesso político em sociedades autoritárias contra o princípio 

publicitário que lhe deu origem. É o que está dado em sua letra: porno (prostituta) e grafia 

(escrita) definem, na origem, a mulher que pode ser vendida. E que, para ser vendida, 

precisa ser exposta. 

A pornografia é, assim, uma espécie de exposição gráfica da mercadoria humana. Não é 

errado dizer que a lógica que transforma tudo em mercadoria tem seu cerne na 

“prostitutabilidade” de todas as coisas. Nada mais simples de entender em um mundo de 

pessoas confundidas com coisas. 

Que a pornografia esteja ao alcance dos olhos, dos ouvidos, de todos os sentidos, exposta 

em todos os lugares, significa apenas que a regra do ocultamento foi transgredida. Mas 

implica também sua efetivação como publicidade universal. Isso explica por que ela não 

choca mais. 

Na performance do funk carioca ela é altamente aceita em escala social. Seja pela pulsão, 

seja pela acomodação, se o imoral torna-se suportável é porque ele tomou o lugar da moral. 

É a nova moral. 

A pornografia de nossos dias é tão bárbara quanto à romana pornocracia, com a diferença 

de que não temos mais nada que se possa chamar de política em um mundo comandado por 

regras meramente econômicas. 
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Daí que todo funkeiro ou seu empresário saibam que seu negócio é bom pra todo mundo. 
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