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Rute Rosa e Natalia Ricciardi 

NOVA FCSH/CLUNL e Universidade Nacional de Rosario

Resumo: Inscrevendo-se no âmbito da Linguística do Texto e privilegiando o quadro teórico do Interacionismo Sociodiscursivo 
(ISD) (Bronckart, [1997] 1999), esta proposta reflete sobre a necessidade de analisar as novas formas de construção textual associadas 
à emergência de meios e suportes digitais e tem como objetivo contribuir para a caracterização do comentário em redes sociais. 
Para tal, privilegiando a perspetiva teórica e instrumentos de análise do ISD, apresenta-se uma análise exploratória comparativa de 
um corpus bilingue (português europeu / espanhol rio-pratense), constituído por comentários produzidos na rede social Facebook, 
em periódicos jornalísticos portugueses e argentinos. A partir dos resultados obtidos, concluímos que apesar de o comentário em 
redes sociais ser um género maleável, sem fronteiras definidas, e intrinsecamente associado às propriedades, dinamismo e mutações 
do quadro social em que é produzido, apresenta algumas características singulares, designadamente contextuais, composicionais, 
enunciativas e linguísticas distintivas derivadas dos diferentes recursos próprios das duas línguas naturais.

Palavras-chave: comentário em redes sociais, Interacionismo Sociodiscursivo, estudo comparativo, análise interlinguística de 
géneros. 

Abstract: Based on the framework of Text Linguistics, especially the theoretical notions of Socio-discursive Interactionism (SDI) 
(Bronckart, [1997] 1999), this study reflects on the need to analyze new forms of textual construction associated with the emergence 
of digital media and formats, and is aimed at contributing to the characterization of the social media comment. With this in mind, 
the study embraces a theoretical perspective and analysis tools of socio-discursive interactionism, and undertakes an exploratory 
comparative analysis of a bilingual corpus (European Portuguese – Rioplatense Spanish) comprised of Facebook comments as 
featured in Argentine and Portuguese digital newspapers. Based on our findings, we conclude that the social media comment appears 
to be a ductile genre without well-defined borders, and intrinsically tied to the properties, dynamism and mutations of the social 
framework in which it is produced; yet, it has certain unique features of its own regarding the distinctive contextual, compositional, 
enunciative and linguistic aspects related to the resources specific to both natural languages.
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1. Introdução

Este trabalho tem como ponto de partida objetivos de dois grupos de investigação: o Eixo de investigação 
– MultiText – do grupo Gramática & Texto do CLUNL (FCSH / NOVA) e o grupo de investigação do Centro 
de Estudos Comparativos da Universidade Nacional de Rosario na Argentina. O primeiro tem como principal 
objetivo a descrição e compreensão das práticas de comentário. O segundo, por seu lado, no âmbito do projeto 
Análise de géneros textuais, ensino de línguas e tradução (português / espanhol), foca a análise interlinguística 
de géneros textuais diversos.

Nas últimas décadas, o grande desenvolvimento e proliferação das novas tecnologias conduziram à 
generalização do uso das redes sociais. Com estes novos meios e suportes de comunicação, surgiram também 
novas formas de construção textual, observando-se a emergência de inúmeros géneros digitais (Marcuschi 
2005), alguns ainda em fase de estabilização, em termos de definição e classificação, como é caso do comentário 
em redes sociais.

Neste sentido, tendo em conta a necessidade de analisar estas novas formas de construção textual, 



14 15

este trabalho, articulando os objetivos dos dois grupos de investigação que partilham o quadro teórico do 
Interacionismo Sociodiscursivo, tem como objetivo contribuir para a caracterização do comentário em redes 
sociais, a partir de uma abordagem interlinguística (Miranda 2017). Para tal, privilegiando os princípios 
teóricos e os instrumentos de análise do ISD, apresentamos uma análise exploratória comparativa de um 
corpus bilingue (português europeu / espanhol rio-pratense), constituído por comentários produzidos na rede 
social Facebook, em publicações de periódicos jornalísticos portugueses e argentinos. Assim, adotando uma 
abordagem descendente (Voloshinov [1929] 1977), contemplamos, em primeiro lugar, o funcionamento social 
do comentário e os parâmetros contextuais de produção e, por fim, a partir do modelo da arquitetura interna dos 
textos, analisamos os tipos discursivos, as instâncias enunciativas mobilizadas e as propriedades do plano de 
texto (Bronckart [1997] 1999), pois consideramos que estes elementos poderão evidenciar a heterogeneidade 
composicional e enunciativa do comentário. 

Este artigo divide-se em quatro pontos. Depois da secção introdutória, que constitui o primeiro, no segundo 
ponto, abordamos princípios teóricos e epistemológicos do ISD, assim como os instrumentos de análise 
privilegiados neste trabalho. O terceiro ponto é dedicado à análise comparativa do comentário, seguindo-se as 
considerações finais, no quarto e último ponto.

2. A perspetiva do ISD

Para o ISD, a linguagem constitui uma forma de ação nas diferentes esferas de interação humana, os textos 
são produtos da atividade humana e das suas necessidades, sendo, deste modo, os correspondentes empíricos 
e linguísticos das atividades de linguagem. O texto empírico e singular é, de acordo com a perspetiva do ISD, 
resultado de uma ação de linguagem situada, constituindo uma unidade comunicativa (Bronckart [1997] 
1999, 75). 

Além disso, defende-se que a produção de qualquer texto implica a seleção e adaptação de um modelo de 
género, cuja estruturação geral depende das atividades humanas a que está associado (Bronckart 2008, 40). 
Para o ISD, os géneros constituem “‘formas comunicativas’ elaboradas pela atividade de gerações precedentes 
e sincronicamente disponíveis, em termos de arquitexto, como instrumentos ou modelos” (Coutinho 2006, 
4) Neste sentido, os géneros estão associados às atividades da vida social, dando a ver os usos da língua nas 
diferentes esferas de atividade e, como sublinha Bronckart (2008, 39), é nos géneros que se manifestam as 
relações de dependência entre as propriedades dos textos e as propriedades das atividades. 

Contudo, não é possível estabelecer uma relação biunívoca entre géneros e atividades, dado que um género 
pode ser mobilizado em diferentes atividades humanas e múltiplas atividades podem estar implicadas num só 
género (Miranda 2012, 123).

Em suma, qualquer texto corresponde a uma ação de linguagem que é concretizada através da adopção 
de um dos modelos de géneros sincronicamente disponíveis, em função da sua pertinência para a situação de 
comunicação. (Bronckart 1996, 12). Assim, o emissor que se encontra numa determinada situação de ação 
de linguagem, a partir do conhecimento que tem do conjunto de géneros (arquitextualmente disponíveis) e 
do modo particular como avalia e perspetiva a situação da ação (mediante as representações do contexto1), 
seleciona o modelo de género que considera mais adequado e adapta-o à situação comunicativa (Bronckart 
1996, 12).

Por outro lado, o género mobilizado pelo agente na situação da ação pode estar definido e rotulado ou 
fazer parte de “conjuntos de textos com contornos vagos e em interseção parcial (géneros para os quais as 
definições e os critérios de classificação ainda são móveis e divergentes)” (Bronckart [1997] 1999, 107). Na 
1  No quadro do ISD, o contexto é entendido como o conjunto de parâmetros físicos (emissor, recetor, momento e lugar) e sociossubjetivos 
(quadro social da ação, papéis sociais do enunciador e destinatário, finalidade) que influenciam a construção textual (Bronckart [1997] 1999, 93).

nossa perspetiva, o comentário em redes sociais faz parte deste segundo grupo de géneros pouco estabilizados, 
em termos de definição e classificação. 

2.1 Tipos discursivos e mecanismos enunciativos e plano de texto

Uma das características de qualquer texto e de qualquer género é a ocorrência de diferentes segmentos que 
se articulam na sua constituição. A estes segmentos constituídos por formas linguísticas específicas, Bronckart 
([1997] 1999, 138) designa de discurso, que consoante as regularidades linguísticas, pode ser classificado 
em quatro tipos discursivos: discurso interativo, discurso teórico, relato interativo e narração.2 Os tipos 
discursivos integram a infraestrutura geral, a camada mais profunda de um dos instrumentos de análise do 
ISD – o modelo da arquitetura textual – e semiotizam quatro mundos discursivos que surgem da relação 
estabelecida, por um lado, entre as coordenadas temporais verbalizadas no texto e as coordenadas temporais 
da situação de enunciação e, por outro, entre as instâncias de agentividade mobilizadas no texto e as instâncias 
de agentividade associadas à situação de produção (Bronckart, [1997] 1999, 152).

Organização temporal

Conjunção 
EXPOR

Disjunção 
NARRAR

Organização 
agentiva

Implicação Discurso 
interativo

Relato 
interativo

Autonomia Discurso 
teórico

Narração

Quadro 1: Tipos discursivos. Extraído e adaptado de Bronckart [1997] 1999, 157

Como ilustra o quadro 1, a construção dos quatro mundos discursivos resulta da articulação de dois tipos 
de operações: organização temporal e organização agentiva.  

Quanto à organização temporal, esta corresponde à localização temporal dos acontecimentos representados 
em relação à situação de produção, podendo concretizar-se de dois modos: com valor de conjunção temporal, 
se as coordenadas temporais expressarem acontecimentos simultâneos à situação de enunciação (discurso 
teórico e discurso interativo); com valor de disjunção temporal, se as coordenadas temporais verbalizadas 
expressarem acontecimentos que não são simultâneos à situação de enunciação (narração e relato interativo). 
As duas formas de construção da organização temporal cruzam-se com duas possibilidades de organização 
agentiva: implicação e autonomia. Há um valor de implicação, quando há inscrição dos parâmetros da situação 
da ação de linguagem no texto (discurso interativo e relato interativo). 

Por outro lado, há um valor de autonomia, quando os parâmetros da situação da ação não se manifestam 
textualmente (discurso teórico e narração). Tal como é referido em Rosa (2018, 72), embora os tipos linguísticos 
sejam aquilo a que temos acesso, “estes estão necessariamente associados a operações do pensamento humano, 
verbalizam operações psicológicas e correspondem a modos de raciocínio específicos”.3 
2  A caracterização e identificação das unidades linguísticas associadas aos quatro tipos discursivos são apresentadas por Bronckart (1985, 
147-150; [1997] 1999, 155-179).  
3  Para Bronckart ([1997] 1999, 156; 165), os tipos linguísticos correspondem ao nível concreto dos tipos discursivos, ou seja, designam 
os tipos discursivos semiotizados numa língua natural, distinguindo-se do caráter abstrato dos arquétipos psicológicos.
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Quanto aos mecanismos enunciativos, estes integram a camada mais superficial do modelo da arquitetura 
interna dos textos e são relativamente independentes da progressão temática. Os mecanismos de responsabilização 
enunciativa, como a designação indica, evidenciam posicionamentos enunciativos, ou seja, dão a ver as 
instâncias que “assumem (ou às quais são atribuídas) a responsabilidade do que é enunciado”, bem como as 
avaliações dessas vozes que se manifestam, designadamente opiniões, juízos de valor, entre outras (Bronckart 
[1997] 1999, 326). Segundo Bronckart ([1997] 1999, 328), as vozes podem ser de personagens, sociais ou do 
autor. Geralmente, como sublinha o autor, o texto é polifónico, ou seja, nele podem ser identificadas diferentes 
vozes do mesmo tipo, bem como diferentes combinações de vozes (Bronckart [1997] 1999, 328-329). Embora 
as vozes possam não ser linguisticamente marcadas, estando implícitas, em alguns casos, são explicitadas por 
marcas linguísticas específicas, como, por exemplo, pronomes e sintagmas pronominais.

Uma outra propriedade constitutiva dos textos e dos géneros que contribui para a sua caracterização é o plano 
de texto que, tal como os tipos discursivos, integra a camada mais profunda do modelo da arquitetura interna 
dos textos. Para o ISD, o plano de texto corresponde à “organização de conjunto do conteúdo temático”, sendo, 
desta forma, responsável pela organização global do texto e, por isso, bastante importante na organização 
dos tipos discursivos (Bronckart [1997] 1999, 120). Podendo ser codificado num resumo, o plano de texto é 
visível no processo de leitura e reconstruído na escrita (ou na oralidade), assumindo, desta forma, um papel 
fundamental na leitura, interpretação e produção textuais (Bronckart [1997] 1999, 120). Apesar da introdução 
do plano de texto neste instrumento de análise textual sublinhar a “necessidade de identificar uma unidade de 
estruturação (ou composição) que permita apreender a globalidade do texto” (Miranda 2010, 136), esta noção, 
como refere Bronckart, continua a ser utilizada num “sentido fraco e não técnico” (Bronckart [1997] 1999, 
248).

O autor que mais tem desenvolvido esta noção tem sido Jean-Michel Adam no quadro da Linguística 
Textual. Para Adam (2008), o plano de texto é o principal fator unificador da estrutura composicional. Na 
perspetiva do autor, o plano de texto consiste no que a Retórica Clássica colocava dispositivo, “parte da arte 
de escrever e da arte oratória que regrava a ordenação dos argumentos tirados da invenção” (Adam 2008, 255) 
Todavia, considerando que o modelo da retórica não permite dar conta de todas as possibilidades de planos de 
texto, Adam distingue os planos convencionais dos planos ocasionais, em função da maior ou menor fixação 
dos géneros (Adam 2008, 256). 

Na perspetiva de Silva (2016, 193), o plano de texto “consiste na distribuição dos conteúdos manifestados 
e, em suporte escrito, na segmentação formal atestada num texto”. Tal como Silva (2016, 193), Gonçalves 
(2011, 9) sublinha que, para analisar o plano de texto, é necessário considerar a distribuição dos conteúdos 
e a segmentação formal, isto é, identificar as diversas secções que constituem o texto e forma como estas se 
distribuem no espaço textual. Conforme é sublinhado em Rosa (2020, 90) “o plano de texto corresponde, 
assim, ao modo particular como a forma evidenciada pela segmentação organiza os conteúdos na superfície 
textual”. Importa, porém, referir que, na maioria dos géneros, os mecanismos de segmentação dependem dos 
conteúdos tematizados e a distribuição dos conteúdos depende da sua seleção prévia (Silva 2016, 194). Para 
dar conta da configuração do plano de texto, é, assim, necessário considerar os mecanismos de organização 
textual (gráficos, linguísticos e pontuação) que segmentam, delimitam e agrupam as unidades no espaço 
textual (Coutinho 2004). 

3. Um estudo comparativo do comentário em redes sociais

Como referido inicialmente, o objetivo deste trabalho é contribuir para a caracterização do comentário em 
redes sociais, a partir de uma abordagem interlinguística. De acordo com Miranda (2017), autora que propõe a 
análise de géneros numa perspetiva comparativa interlinguística – via específica de estudo dos géneros textuais 
– a análise comparativa dos géneros textuais visa a identificação daquilo que é singular em relação ao que é 

comum, para além do género como elemento comum e da língua como elemento singular e diferenciador. Esse 
procedimento de diferenciação contrastiva permite, assim, “observar as zonas de singularidade e as zonas de 
proximidade entre gêneros que, realizados em espaços diferentes, (Miranda 2017, 825). Para tal, é essencial 
que se não observem apenas os “traços da organização semiótica (interna), mas também o modo como esse 
gênero é utilizado em cada comunidade” (Miranda 2017, 825). Por outro lado, a construção de comparáveis 
implica a identificação do elemento comum e dos traços diferenciais, evitando, na medida do possível, uma 
comparação de cunho avaliativo. 

Neste sentido, com este estudo comparativo, procuramos caracterizar o comentário em redes sociais, 
considerando, simultaneamente, as convergências e divergências entre os textos, ou seja, procurando averiguar 
no que é que são diferentes e no que é que se assemelham. 

3.1 Corpus e metodologia

Em conformidade com a abordagem metodológica proposta por Miranda (2017), selecionámos um corpus 
bilingue (português europeu / espanhol rio-pratense), constituído por vinte comentários produzidos na rede 
social Facebook em 2017, em publicações de 2017 de periódicos jornalísticos portugueses e argentinos 
(Observador, Público, Diario La capital e La nación) e recolhidos em 2018. Dadas as múltiplas possibilidades 
realização do género, e de acordo com a abordagem de Miranda (2017, 827), a constituição do corpus foi 
guiada por “critérios situacionais explícitos e convergentes”, nomeadamente época, produtores, destinatários, 
suporte e conteúdos temáticos. Para a seleção dos textos definimos, ainda, os seguintes critérios: i) presença 
obrigatória (não exclusiva) de signos linguísticos; ii) seleção de comentários a notícias/crónicas  relacionadas 
com a candidatura / prisão do ex-presidente brasileiro “Lula” da Silva.

Em termos metodológicos, privilegiamos uma abordagem descendente (Voloshinov [1929] 1977),  
partindo do quadro social para a organização semiótica dos textos, contemplando, num primeiro momento, 
o funcionamento social do género, os parâmetros do contexto de produção dos textos e, por fim, a partir do 
modelo da arquitetura interna dos textos, analisamos as propriedades do plano de texto, tipos discursivos e 
instâncias enunciativas.

3.2 Análise

No que diz respeito ao funcionamento social, o comentário em redes sociais é um género que está 
intrinsecamente associado à atividade das redes sociais, nas quais coexistem perfis pessoais, bem como 
grupos e páginas associadas a diferentes esferas de atividade, nomeadamente comercial, cultural, política, 
médica, jornalística, entre outras. As redes sociais são organizações em rede e apresentam uma “estrutura 
não-linear, descentralizada, flexível, dinâmica, sem limites definidos e autoorganizável, estabelece-se por 
relações horizontais de cooperação” (Tomaél, Alcará e Di Chiara 2005, 94). Com o grande desenvolvimento 
tecnológico, o uso das redes sociais generalizou-se, constituindo um dos principais instrumentos de partilha de 
informação, mediando de forma significativa as relações sociais e profissionais dos indíviduos. 

Trata-se, assim, de um género recém-chegado, criado pelas múltiplas possibilidades comunicativas 
oferecidas pelas redes sociais. No caso dos textos selecionados para o presente trabalho, os comentários são 
produzidos em publicações de páginas de periódicos jornalísticos na rede social Facebook – rede fundada 
em 2004 e com mais de um bilião de utilizadores – de acordo com o conjunto de ferramentas disponível na 
interface, e consoante os recursos disponibilizados nas referidas páginas, tendo em conta que são estas que 
determinam a possibilidade de os utilizadores comentarem, regulando assim suas ações, dado que nem todas 
as páginas permitem que os utilizadores comentem as suas publicações. 

Neste sentido, importa sublinhar que o comentário constitui uma das três possíveis formas de ação do 
utilizador, nomeadamente “gosto”, “comentar”, “partilhar” (cf. Anexo, figura 1). Contudo,  “comentar” é a 
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única forma de ação que implica a mobilização de signos linguísticos. Por outro lado, o comentário em redes 
sociais apresenta uma acentuada dependência intertextual, na medida em que implica sempre uma relação com 
um outro texto, podendo relacionar-se com textos de diferentes géneros, como, por exemplo, notícia, crónica, 
artigo de opinião, quando o comentário se relaciona com uma publicação, ou como resposta a outro comentário. 
Esta dependência intertextual determina que os comentários só possam ser interpretados/compreendidos a 
partir do texto que comentam. Além disso, os comentários também podem remeter para outros comentários, 
através do uso de hastags (#Lula; #FuerzaLula) (cf. Anexo, figuras  2 e 3). Tendo em conta a forte dependência 
intertextual do comentário em redes sociais, antes de observarmos os parâmetros do contexto de produção dos 
textos, importa considerar o contexto socio-histórico para que remetem os conteúdos das publicações (textos 
comentados) e dos textos analisados, assumindo o pressuposto de que “contextos socio-históricos distintos 
geram práticas de linguagem específicas do contexto em que emergem”. (Rosa, Ricciardi e Gonçalves 2019).

Quanto aos textos comentados, como se referiu, estes tematizam aspetos relacionados com a candidatura / 
prisão do ex-presidente brasileiro “Lula” da Silva, estando, assim, associados ao panorama histórico e social 
do Brasil. No momento socio-histórico referido, o vice-presidente de Dilma Roussef, Michel Temer, assume a 
presidência interina em 2016, durante o processo de impeachment de Roussef, e sobre ele caem várias acusações 
e suspeitas de corrupção. Por outro lado, já em 2018, o ex-presidente Inácio Lula da Silva  é condenado por 
decisão do juiz federal Sérgio Moro pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, sendo preso 
em julho. Simultaneamente, Lula aparece como favorito nas pesquisas para as eleições presidenciais de 2018. 

Relativamente ao contexto socio-histórico argentino, destaca-se o panorama inflacionário crescente que 
tem vindo a gerar recessão e perda do valor aquisitivo. A “grieta” – entendida como a separação ideológica, 
social e política – que divide a população desde os anos do Kirchnerismo, acentua-se ainda mais, dividindo 
grupos sociais considerados de esquerda e de direita que se identificam também com os diferentes setores 
políticos do Brasil.

No que diz respeito a Portugal, após os “Anos da Troika” – período marcado pela austeridade financeira no 
país, pela estagnação da economia do país e aumento do desemprego e das desigualdades sociais – em 2017, 
com a coligação política de partidos de esquerda que assumiu o poder em 2015, liderada por António Costa, 
sublinhou-se a divisão política e social entre os grupos sociais de esquerda e de direita. Neste sentido, apesar 
das especificidades dos contextos socio-históricos, a divisão social, política  e ideológica é transversal. 

Quanto aos parâmetros contextuais físicos e sociossubjetivos de produção dos comentários, conforme se 
sistematiza no quadro que se segue, existem alguns traços comuns e transversais a todos os textos.

Fí
si

co
s

Emissor(es) Sujeitos que assumem a autoria dos 
comentários, identificáveis ou não 
(fotografias / nomes reais ou fictícios)

Recetor(es) Sujeitos físicos que leem os comentários, 
identificáveis ou não (fotografias / nomes 
reais ou fictícios)

Lugar(es) O lugar físico em que o texto é produzido 
(parcialmente identificável ou não 
identificável)

Momento(s) A extensão do tempo durante o qual o 
comentário é produzido (informações 
específicas: dia, hora, há quantas semanas, 
etc

So
ci

os
su

bj
et

iv
os

Papéis sociais Enunciador(es) e destinatário(s): 
utilizador(es)

Lugar social Rede social / páginas de periódicos 
jornalísticos

Objetivos da 
interação

Expressar uma opinião sobre conteúdos 
tematizados nas publicações OU sobre 
comentários de outros utilizadores  

Quadro 2: Parâmetros contextuais físicos e sociossubjetivos

Relativamente aos emissores, estes são os sujeitos físicos que assumem a autoria dos comentários, e embora 
sejam identificáveis em todos os exemplares, através da fotografia e nome de utilizador, a sua identidade pode 
ser real ou fictícia, o que possibilita a contestação e a expressão pública e anónima, quando o utilizador oculta 
a sua verdadeira identidade, de múltiplos posicionamentos ideológicos. Já os receptores são os sujeitos físicos 
que leem os comentários, podendo ser comentadores ou não.

Embora o lugar físico de produção dos textos seja apenas parcialmente identificável ou não identificável, 
temos acesso a informações específicas no que respeita ao momento de produção (dia, hora, há quantas 
semanas, etc.).

Quanto aos papéis sociais, tanto os emissores como recetores assumem o papel social de utilizadores da rede 
social, na qual as páginas dos períodicos jornalísticos constituem o quadro social da interação. Porém, o papel 
social atribuído pelo enunciador ao receptor do texto, isto é, como destinatário da interação, poderá ser o autor 
da publicação comentada (jornalista, cronista, entre outros) “…esperava melhor nível de um jornalista…” 
ou de outro comentador que (des)conhece o assunto que se discute/comenta/debate. Esse conhecimento ou 
desconhecimento do destinatário do comentário é muitas vezes explicitamente marcado através de diferentes 
mecanismos semióticos e linguísticos, nomeadamente para parabenizar, elogiar e apoiar o destinatário ou para 
desqualificar a sua opinião (...atrasado mental.../...muda o cassete comunista...) (cf. Anexo, figura n.° 6). Além 
disso, o comentador tem também a possibilidade de identificar o destinatário, escrevendo o nome do utilizador 
no comentário (Christian Aquino te referís a los Cristobál Lopez?)   (cf. Anexo, figura 14).

Ainda relativamente aos papéis sociais assumidos, tendo em conta o quadro da interação, podemos inferir 
que os enunciadores são cidadãos internautas com acesso a redes sociais interessados em questões políticas. 
Em alguns exemplares, sobretudo nos textos em espanhol, o enunciador legitima seu posicionamento 
enunciativo ora especificando o papel social que lhe confere autoridade argumentativa (Soy jubilado...me crié 
en un rancho.../ Yo solo se que mi nuera es rusa....), ora através do recurso a relatos ou vivências pessoais 
como, exemplo, para ilustrar o que se quer demonstrar (cf. Anexo, figuras 4 e 5).

Quanto aos objetivos da interação, o principal é expressar uma opinião sobre conteúdos tematizados nas 
publicações ou sobre comentários de outros utilizadores, podendo, no entanto, reconhecer-se outras finalidades 
específicas (parabenizar, polemizar, desclassificar, reprovar).

No que respeita ao plano de texto, em primeiro lugar, observa-se que o utilizador tem acesso global 
ou parcial, consoante as dimensões dos comentários. O acesso à globalidade do texto, nos comentários 
mais extensos, implica a ação do utilizador. Isto significa que o suporte digital e os recursos da interface 
da rede social influenciam a configuração do plano de texto e, consequentemente, a orientação da leitura e 
interpretação textuais. Por outras palavras, o acesso à globalidade do texto, nos comentários mais extensos, 
implica a ação do utilizador (Ler mais / Leer más) (cf. Anexo, figura 8). Apesar de os conteúdos tematizados 
nos comentários serem bastante variáveis, a sua distribuição é relativamente previsível, dado que em todos os 
exemplares os conteúdos aparecem distribuídos pelas secções imagem, nome do utilizador, corpo do texto, 
reações ao comentário, respostas, antiguidade do comentário e informação de edição. Se, por um lado, esta 
previsibilidade decorre do facto de a interface da rede pré-determinar em grande medida a configuração 
textual, por outro, a distribuição dos conteúdos é potencialmente mutável, pois acompanha as alterações da 
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interface da rede social, como, por exemplo, a inserção de novas funcionalidades. Na maioria dos exemplares, 
os conteúdos tematizados nos textos comentados são retomados explícita ou implicitamente nos comentários, 
sendo frequente o uso de expressões que remetem para o tema objeto de comentário ou para outro comentário 
(Este comentário só pode ser lido por maiores de 18 anos.../ Que comentário mais estúpido...) (cf. Anexo, 
figuras 10 e 11). Ainda no que respeita ao plano de texto, apesar dos conteúdos serem bastante variáveis, é 
frequente a presença do uso reiterado da pontuação e de maiúsculas, assumindo uma função semelhante à que 
os fenómenos prosódicos têm nos textos orais, nomeadamente a entoação, a acentuação e a duração. Além 
disso, observa-se uma acentuada economia linguística, evidenciada pela abreviação e/ou substituição dos 
recursos linguísticos por mecanismos não-verbais, nomeadamente emojis e stickers.

Quanto aos tipos discursivos, tanto em espanhol como em português, embora possam ocorrer os quatro 
tipos, são privilegiados os tipos da ordem do expor, ocorrendo pontualmente a autonomia do enunciador 
(discurso teórico) para referir, por exemplo, factos muito gerais com objetivos argumentativos específicos, 
nomeadamente para enquadrar os posicionamentos assumidos. Nos segmentos de discurso teórico, ocorrem 
formas verbais no presente do indicativo com valor genérico, frases declarativas e pronomes e formas verbais 
de 3.ª pessoa (Lula encabeza las encuestas pero está preso por un departamento que no es suyo.../ Dizem que 
o rico é cleptomaníaco e o pobre ladrão. /…líderes como Lula van a volver para reivindicar la lucha por 
los pobres el Pueblo brasileño no se equivoca…) (cf. Anexo, figuras 3, 12 e 25). Por outro lado, o valor de 
autonomia não é absoluto, tendo em conta que temos quase sempre a presença um nome próprio que marca a 
implicação do produtor. 

No entanto, há uma clara predominância do discurso interativo, sendo marcado pela presença de unidades 
que remetem para a interação verbal (Aqui em Portugal...); frases não declarativas: exclamativas, interrogativas 
(O que é que querias??? / Se ele é corrupto tem de ser preso!! / Te referís a los Cristóbal López? A los Lázaro 
Báez? A los Kirchner? / Vos? / No vuelven más!!! / Aguante Lula!!!) (cf. Anexo, figuras 13, 14 e 25); formas 
verbais e pronomes de 1.ª e 2.ª pessoa do singular e plural (Ya dejen de robar.../ Y ustedes dejen de decir que 
odian la corrupción.../Nooo, solo odiamos a tu gente) (cf. Anexo, figuras 15 e 16). Sendo ainda de salientar a 
presença da alternância entre a 1.ª e a 2.ª pessoas, apresentando, assim, características próximas dos géneros 
conversacionais.

Quanto aos mecanismos de responsabilização enunciativa, as vozes dos autores, tanto em português como 
em espanhol, são linguisticamente marcadas através do uso da 1.ª pessoa do singular em pronomes e desinências 
verbais (Fiquei muito triste... / Yo solo se que...) (cf. Anexo, figuras 17 e 18), da presença de verbos de opinião, 
também na 1.ª pessoa do singular (Acho que o povo brasileiro...) (cf. Anexo, figura 19) e modalizações 
apreciativas que traduzem o juízo de valor da instância enunciativa em relação ao conteúdo temático de 
forma mais subjetiva, através de adjetivos e advérbios (Infelizmente.... / ...abombado... / ...hipócritas...  / 
...ladrones...) (cf. Anexo, figuras 19 e 20). Além disso, quer em espanhol quer em português, a voz do autor 
empírico é também marcada por alguns mecanismos (semio)linguísticos singulares, nomeadamente emojis, 
maiúsculas e sinais de pontuação reiterados (“!!!!!!!!!!!!!!!”; “???????”), com a finalidade de intensificar de 
forma gráfica o aumento do tom de voz, como na modalidade oral (Aqui em Portugal é que não há justica 
senãao até o “teu” amigo não “resvulgava”!!!! / AGUANTE LULA!!! “La lucha continúa “!!! 2019= FIN 
DE CICLO para estos sinvergüenzas de EMPEOREMOS y sus arrastraditos globertos!!! NUNCA MÁS estos 
negreros vendepatria en mi país!!!) (cf. Anexo, figuras 6, 7 e 25). Além disso, são ainda mobilizadas vozes de 
outros comentadores, sendo introduzidas por recursos de citação indireta ou direta (muitas vezes, utilizando 
aspas). Observa-se, nos exemplares em espanhol, o recurso frequente às aspas como mecanismo de atribuição 
da instância enunciativa a determinadas vozes sociais (...”ayudando a los pobres”.../... “roban pero hacen”...) 
(cf. Anexo, figuras 21 e 22), nomeadamente de militantes e simpatizantes de determinados grupos políticos. O 
recurso a vozes sociais através do mecanismo das aspas assume também uma forma singular nos comentários 
argentinos analisados, nos quais as vozes sociais do jornalismo são atualizadas de forma satírica com objetivo 
de reproduzir possíveis títulos de jornais alusivos à prisão de Lula da Silva (“Así pasó Lula la primera noche 

en prisión” / “Lula, de presidente a presidiario” / “Lula deprimido: a veces tengo ganas de terminar todo”). 
(cf. Anexo, figuras 23 e 24). 

4. Considerações finais

Ao longo deste artigo procurámos explorar de forma comparativa um corpus de comentários em redes 
sociais produzidos em dois contextos socio-históricos distintos, Portugal e Argentina, com o objetivo de 
caracterizar globalmente o género. Embora o comentário em redes sociais seja um género potencialmente 
dinâmico, maleável e sem fronteiras definidas, dada a constante mutabilidade do quadro social em que circula, 
foi possível identificar algumas especificidades. A partir da análise efetuada, constatámos que uma das 
características do género é a dependência intertextual. Por outro lado, verifica-se que as propriedades do plano 
de texto dependem, em grande medida, dos recursos e características da interface da rede digital em que é 
produzido. Se, por um lado, a interface pré-determina a configuração do plano de texto, por outro, os conteúdos 
contemplados, embora estejam geralmente relacionados com o texto comentado, dependem dos objetivos 
específicos dos utilizadores. Além disso, o texto pode sofrer constantes alterações (através de edição, correção 
ou eliminação do comentário ou da notícia que gerou a rede de comentários). Por outro lado, ainda no que diz 
respeito ao plano de texto, observou-se, nos exemplares produzidos nas duas línguas, o recurso a mecanismos 
(semio)linguísticos singulares que segmentam e delimitam as unidades textuais: a pontuação, as maiúsculas 
e os emojis. Embora estes sejam mecanismos transversais a múltiplos géneros de texto escritos, o seu uso 
nos comentários em redes apresenta algumas especificidades, aproximando-o dos géneros conversacionais, 
tendo em conta que estes mecanismos assumem funções semelhantes às dos fenómenos prosódicos nos textos 
orais, designadamente o uso reiterado da pontuação e das maiúsculas para “graficar” a intensidade da voz ou 
ressaltar aspectos do conteúdo temático. Uma outra particularidade do género é a abreviação e/ou substituição 
dos recursos linguísticos por mecanismos não-verbais, nomeadamente emojis e stickers, estando associados 
a diferentes tipos de emoções, sentimentos e reações, orientando, desta forma, o destinatário na interpretação 
argumentativa do conteúdo. 

Em relação aos tipos discursivos, tanto nos textos em português como em espanhol, observámos que 
predomina o discurso interativo com uma configuração linguística próxima dos géneros conversacionais.

Relativamente aos mecanismos enunciativos, nas duas línguas, a voz do autor empírico é marcada pela 
1.ª pessoa do singular, sublinhando e legitimando o seu posicionamento enunciativo, demonstrando que este 
faz parte de um coletivo com autoridade (moral, cognitiva...); e pelo recurso a modalizações apreciativas 
(adjetivos, advérbios), não existindo qualquer preocupação em mascarar opiniões e inclinações ideológicas.

Finalmente, identificámos o recurso a vozes sociais associadas, fundamentalmente, a simpatizantes de 
determinadas ideologias políticas (fascistas / kirchneristas), sendo marcadas pelo uso das aspas. Este último 
aspecto apresentou maior ocorrência nos textos em espanhol, nos quais se observou um uso singular das aspas, 
para reproduzir de modo satírico vozes sociais do jornalismo.

Em suma, concluímos que apesar de o comentário em redes sociais ser um género maleável, sem fronteiras 
definidas, e intrinsecamente associado às propriedades, dinamismo e mutações do quadro social em que é 
produzido, apresenta algumas características singulares, designadamente contextuais, composicionais e 
enunciativas. Embora o número de exemplares analisados não permita alcançar conclusões definitivas, os 
resultados obtidos apresentam algumas pistas para trabalhos futuros, devendo, por isso, ser aprofundados, 
comparando, por exemplo, com comentários produzidos em outras redes sociais, com comentários produzidos 
em redes profissioniais e considerando textos produzidos em outras línguas.



22 23

Anexo

Figura n° 1                        Figura n° 2

Figura n° 3           Figura n° 4

Figura n° 5           Figura n° 6      
       

Figura n° 7                                     Figura n° 8



24 25

Figura n° 9                          Figura n° 10

Figura n° 11                    Figura n° 12

Figura n° 13            Figura n° 14

Figura n° 15                    Figura n° 16



26 27

Figura n° 17  

      

Figura n° 18

Figura n° 19               

Figura n° 20

Figura n° 21                        

Figura n° 22



28 29

Figura n° 23             

 

Figura n° 24 

Figura n° 25

Referências

Adam, Jean-Michel. 2008. A linguística textual. Introdução à análise textual dos discursos. São Paulo: Cortez 
Editora.  

Bronckart, Jean-Paul. 1985. Le fonctionnement des discours: Un modèle psychologique et une méthode 
d’analyse. Neuchâtel: Delachaux & Niestlé.

Bronckart, Jean-Paul. 1996. “Genres de textes, types de discours et opérations psycholinguistiques”. Voies 
livres, vol. 78. Lyon: 1-20.

Bronckart, Jean-Paul. [1997] 1999. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um interacionismo sócio-
discursivo. Anna Raquel Machado (Trans.). São Paulo: EDUC.

Bronckart, Jean-Paul. 2008. “Genres de textes, types de discours, et «degrés» de langue. Hommage a 
François Rastier”. Texto! Textes et cultures, vol. 13, nº. 1. 
http://www.revue-texto.net/docannexe/file/86/bronckart_rastier.pdf 

Bronckart, Jean-Paul. 2010. “La vie des signes en questions: des textes aux langues et retour”. In Brito, A. 
M., Silva, F. Veloso, J. & Fiéis, A. (Eds.), Textos Seleccionados, XXV Encontro Nacional da Associação 
Portuguesa de Linguística, 11-40. 

Coutinho, Maria Antónia. 2004. “Sobre organizadores textuais”. Gramática Textual do Português. 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:itv9sLPiWcJ:www.fcsh.unl.pt/cadeiras/texto/
Organizadores%2520textuais.pdf+&cd=1&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt 

Coutinho, Maria Antónia. 2006. “O texto como objeto empírico: consequências e desafios para a 
linguística”. Veredas.

Gonçalves, Matilde. 2011. “Espécie de texto: contributo para a caraterização do sítio web”.  Hipertextus, 
12:1-12.
http://www.hipertextus.net/volume7/02-Hipertextus-Vol7-MatildeGoncalves.pdf   

Marcuschi, Luiz, Antônio. 2005. “Gêneros textuais emergentes no contexto da tecnologia digital”. In 
Marcuschi, Luiz, Antônio; Xavier, Antônio Carlos (orgs.), Hipertexto e gêneros digitais: novas formas de 
construção do sentido. Rio de Janeiro: Lucerna. https://www.revistas.ufg.br/sig/article/view/7396/5262

Miranda, Florencia. 2010. Textos e géneros em diálogo: uma abordagem linguística da intertextualização. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Miranda, Florencia. 2012. “Os géneros de texto na dinâmica das práticas da linguagem”. Cadernos 
Cenpec, vol. 2, n.º 1, São Paulo, 121-139. http://www.clunl.edu.pt/resources/docs/grupos/gramatica/
publicacoes/96_120_1_pb.pdf  

Miranda, Florencia. 2017. “Análise interlinguística de géneros textuais: contribuições para o ensino e a 
tradução”. D.E.L.T.A., 33.3, 811-842. http://dx.doi.org/10.1590/0102-445056244276863621 



30 31

Rosa, Rute. 2018. “A ordem do expor e a ordem do narrar nos textos de divulgação científica”. In 
Gonçalves, M. & Jorge, N. (coord.), Literacia científica na escola. Lisboa: NOVA FCSH-CLUNL. https://
drive.google.com/file/d/1I3hF05jjiSahm9RWHmOpKz5-JGcBBP44/view 

Rosa, Rute; Ricciardi, Natalia; Gonçalves, Matilde. 2019. “O papel do graffiti na construção do poder: um 
estudo comparativo Portugal / Argentina”. In M. A. Marques e S. Guimarães de Sousa (eds)., Linguagens de 
Poder. 1.ª ed. V. N. Famalicão: Edições Húmus, pp. 263-281. ISBN 978-989-755-430- 8.

Rosa, Rute. 2020. A noção de padrão discursivo: textos e géneros em análise. Tese de Doutoramento em 
Linguística. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade NOVA de Lisboa. http://hdl.handle.
net/10362/97668 

Silva, Paulo Nunes da. 2016. “Género, conteúdos e segmentação: em busca do plano de texto”. Diacrítica. 
Revista do centro de estudos humanísticos, série ciências da linguagem, n. º 30/1, 44: 181-224. 
http://ceh.ilch.uminho.pt/publicacoes/Diacritica_30-1.pdf     
 
Tomaél, Maria Inês; Alcará, Adriana Rosecler; Di Chiara, Ivone Gerreiro. 2005. “Das redes sociais à 
inovação”. Ciência da Informação, 34(2): 93-104. https://dx.doi.org/10.1590/S0100-19652005000200010 

Voloshinov, Valentin Nikolaevich. [1929] 1977. Le marxisme et la philosophie du langage. Paris: Minuit.

Linguagem e género: uma abordagem exploratória da configuração linguística 
da enunciação de mulheres em posição de destaque

Carolina da Costa Joaquim

NOVA FCSH/CLUNL

Resumo: Este artigo pretende dar conta de uma faceta pouco explorada, sobretudo em Portugal, no que respeita aos estudos 
sobre a mulher: a relação entre a problemática das mulheres e a linguagem. A este respeito, no âmbito dos estudos feministas, 
podem destacar-se pontos de vista que sustentam a hipótese de uma “escrita de mulheres” (Collin 1981) ou mesmo de uma 
linguagem “feminina”, em que o discurso de uma mulher “implica investimento da pessoa toda” (Pintasilgo 1981, 1988).
A análise que se apresenta pretende atestar se, da perspetiva linguística, essas premissas encontram algum fundamento, propondo-se 
analisar o modo como as mulheres, enquanto instâncias produtoras em posição de destaque, se representam linguisticamente – 
ou seja, se a tendência é (ou não) para um discurso implicado.
A análise orientou-se pelos pressupostos teórico-metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo, tendo como suporte o 
conceito de folhado textual (Bronckart 1999, 2006, 2008), especificamente no que respeita à camada que integra os instrumentos 
que permitem aferir o grau de implicação no texto: os tipos de discurso e, consequentemente, os mecanismos de implicação.
Para a análise, extraíram-se quatro textos de um corpus amplo, que configuram discursos políticos de tomada de posse, com o 
intuito de localizar marcas linguísticas que permitam verificar como se distribuem e orquestram os tipos de discurso no texto; como 
determinam o grau de implicação das instâncias produtoras femininas; e quais as implicações desses mecanismos para a construção 
e configuração da enunciação de mulheres, numa lógica (social) de género. 
Esta análise constituiu uma abordagem exploratória. Não obstante, as conclusões provisórias, ainda que carecendo de um estudo 
comparativo, são significativas: com efeito, tendo sido atestados diferentes posicionamentos enunciativos, o facto de se observarem 
valores altos, relativamente às formas de implicação, faz prever a possibilidade de se confirmar a forte e atestada implicação da 
instância produtora feminina no texto. 
 
Palavras-chave: Mecanismos de implicação, Tipos de discurso, Linguagem, Mulheres, Posição de destaque.

Abstract: The purpose of this article is to focus on something that isn’t explored yet, especially in Portugal. This study concerns the 
relation between women and language. In this regard, within the scope of feminist studies, some points of view can be highlighted 
to support the hypothesis of a “women’s writing” (Collin 1981) or even a “female” language in which a woman’s speech “implies 
the investment of the whole person” (Pintasilgo 1981, 1988).
The analysis that is presented intends to prove whether from the linguistic perspective these premises have any basis, proposing to 
analyze the way in which women, as producing bodies in a prominent position, represent themselves linguistically – that is, if they 
have a tendency (or not) for an implied speech.
The analysis was guided by the theoretical-methodological assumptions of Sociodiscursive Interactionism, based on the concept of 
textual sheet (Bronckart 1999, 2006, 2008), specifically to the layer that integrates the tools that allow the access to the degree of 
implication in the text: the types of discourse and, consequently, the mechanisms of implication.
For analysis, four texts were extracted from a broad corpus that configure political speeches of inauguration, in order to locate 
linguistic marks that allow to verify how the types of speech are distributed and orchestrated in the text; how the degree of 
involvement of the female producing bodies are determined; and what are the implications of these mechanisms for the construction 
and configuration of the enunciation of women, in a (social) gender logic.
This analysis constituted an exploratory approach. Nevertheless, although they are lacking a comparative study, the provisional 
conclusions are significant: in fact, having attested to different enunciative positions, the fact that high values are observed, in 
relation to the forms of implication, makes it possible to foresee the possibility of confirming the strong and attested implication of 
the female producing body in the text.

Keywords: Mechanisms of implication, Types of discourse, Language, Women, Prominent position.


