
2. Perspectivas teóricas  

2.1  A concepção de linguagem  
 

 Sob o eixo da atividade e ação encontra-se a concepção de linguagem 

pertinente à proposta. Prescindimos da noção clássica de linguagem concebida como 

forma de o homem representar o mundo e seu pensamento devido ao interesse em 

abordar o caráter dinâmico e social da linguagem humana, interesse que vai ao 

encontro da virtualidade (LÉVY, 2007: 11-12) caracterizadora da internet. Na mesma 

medida, as bases deste estudo não estão restritas à visão de linguagem como 

instrumento de comunicação, pois ao percebê-la unicamente como um código, seria 

desqualificada a condição de organismo vivo da língua, por exemplo. Isto posto, 

assumimos a visão de linguagem enquanto atividade constitutiva, pela qual:  

 

Não há nada de imanente na linguagem, salvo sua força criadora e constitutiva, 
embora certos ‘cortes’ metodológicos e restrições possam mostrar um quadro 
estável e constituído. Não há nada de universal, salvo o processo – a forma, a 
estrutura dessa atividade. A linguagem, pois, não é um dado ou resultado; mas 
um trabalho que ‘dá forma’ ao conteúdo variável de nossas experiências, 
trabalho de reconstrução, de retificação do ‘vivido’, que ao mesmo tempo 
constitui o sistema simbólico mediante o qual se opera sobre a realidade como 
um sistema de referências em que aquele se torna significativo. Um trabalho 
coletivo em que cada um se identifica com os outros e a eles se contrapõe, 
seja assumindo a história e a presença, seja exercendo suas opções solitárias. 
(FRANCHI, 2002: 64-65) 
 

 Em outras palavras, consideramos que a linguagem abrange a capacidade 

humana de agir e provocar ações no meio de inserção social sob variadas modalidades 

de expressão, com fins específicos e situadas em contexto sócio-histórico. 

 A interação decorre do uso da linguagem em uma relação recíproca entre a 

língua e a vida, como diz Bakhtin (1997: 282): “A língua penetra na vida através de 

enunciados concretos que a realizam, e é também através dos enunciados concretos 

que a vida penetra na língua”. Assim, os depoimentos produzidos no Orkut do Brasil - 

por falantes do português brasileiro - constituem “enunciados concretos” que colocam 

essa língua em prática. Tal manifestação linguística denota uma ação de comunicação 

verbal e entra na realidade dos envolvidos (produtor de depoimento e leitor) desde o 

momento em que o texto é produzido ou lido. 

 

2.2 O conceito de texto 

 O enquadre teórico de Beaugrande (1997) atende à opção de conceituar o texto 

como um “evento comunicativo” que envolve atos sociais, cognitivos e linguísticos, não 



 

 

resumido a uma simples “sequência de palavras orais e escritas” porque consiste em 

“um sistema de conexões que inclui elementos tais como sons, palavras, significados, 

participantes do discurso, ações em um plano, etc.” Pressuposto idêntico assume 

Marcuschi (2003: 3) ao mencionar o conceito de texto adotado em seu estudo dos 

suportes de gêneros textuais:  

 
é ao mesmo tempo um processo e um produto, exorbita o âmbito da sintaxe e 
do léxico, realiza-se na interface com todos os aspectos do funcionamento da 
língua, dá-se sempre situado e envolve produtores, receptores e condições de 
produção e recepção específicas. Em essência, trata-se de um evento 
comunicativo em que aspectos linguísticos, sociais e cognitivos estão 
envolvidos de maneira central e integrada, como observou Beaugrande (1997). 

 

 Por esta perspectiva, o texto caracteriza um processo porque promove maneiras 

de realizar a língua. Além disso, quem produz/recebe textos e seus respectivos 

contextos de desenvolvimento atuam de forma particular na construção textual. Na 

posição de produto, o texto demonstra o resultado da realização linguística. Nesse 

sentido, o texto materializa a língua porque torna perceptíveis seus elementos e 

organização.  

 Atribuir ao texto o estatuto de evento comunicativo favorece uma compreensão 

de que este teria o papel de expandir conhecimento e, no caso do texto situado em 

ambiente eletrônico, amplia-se o alcance dessa função. Por sua vez, os “aspectos 

linguísticos, sociais e cognitivos” envolvidos no empreendimento textual estariam 

ligados respectivamente ao conhecimento linguístico, ao entorno social com seus 

valores e convenções e aos esquemas mentais que se ativam durante a produção e 

recepção de textos. 

 

2.3  A definição de hipertexto 

 A terminologia hipertexto foi elaborada com o intuito de conceituar a expressão 

da escrita e leitura deslinearizada no ambiente informático por Theodore Nelson na 

década de 60, segundo Cavalcante (2005). O idealizador do termo pretendia organizar 

uma espécie de biblioteca virtual com acesso ilimitado, na qual constassem todas as 

obras literárias e científicas. Na atualidade, a ferramenta hipertexto apresenta um 

escopo mais amplo e, além de conhecimento literário e científico, disponibiliza produtos 

da indústria cultural e mídia em geral. 



 

 

 Cabe ressaltar que o hipertexto não funciona restritamente no meio virtual. 

Cavalcante (2005: 163) recorre a autores como Koch1, Marcuschi2 e Possenti3, para 

destacar a atuação do hipertexto em notas de rodapé, índices remissivos, sumários, 

referências bibliográficas, com a função de remeter o leitor a outros pontos do texto ou 

a outras fontes de informação. Além disso, assumimos a observação de Marcuschi 

(2005: 26), pela qual o hipertexto não caracteriza um gênero textual, na verdade, 

constitui uma maneira de produzir textos que seria extensiva ao universo dos gêneros 

textuais, agregando-lhes certas especificidades. 

 Crystal (2005) e Marcuschi (2005) especificam o hibridismo do hipertexto como 

um uso da língua escrita permeada pela oralidade e por recursos semióticos, estes 

equivalentes a diversos signos: visuais (imagens em movimento, fotos), sonoros (voz, 

música) e linguísticos (abreviaturas, o próprio texto escrito) que, juntamente com os 

links (termos que estabelecem ligação com outras páginas, textos, arquivos), 

constituem o hipertexto ancorado na Internet. 

 Nesta proposta, atribuímos ao “hipertexto Internetiano”, na acepção de 

Marcuschi4 apud Araújo (2005: 97), a base de produção dos textos que serão 

analisados em nossa pesquisa. Na mesma linha do autor, encontra-se Xavier (2002) 

com a proposição de “Hipertexto on-line”, o modo de enunciação digital que 

 
é constituído por textos escritos, sons, imagens, ícones, animações. Esses 
elementos certamente conferem agilidade, dinamismo, flexibilidade no 
processo de absorção de signos, além de garantir uma maior interatividade 
com os diversos objetos de conhecimento envolvidos e expostos no 
computador plugado à rede. 
Enfim, Hipertexto é o espaço virtual inédito e exclusivo no qual tem lugar 
um modo de enunciar e construir sentido. Ele se constitui em mais uma 
tecnologia de enunciação que possui uma maneira própria de dispor, compor e 
superpor, entrelaçadamente, em uma mesma plataforma enunciativa – a tela 
do micro – os recursos semióticos de natureza linguística e não-linguística 
(XAVIER, 2002: 29). 

 

2.4 A noção de gênero textual 

 Quanto à noção de gênero textual, tomamos a orientação de que os gêneros 

são construções textuais escritas ou orais, dotadas de estabilidade relativa, 

                                                           
1 KOCH, Ingedore Villaça. Coerência e manutenção temática no hipertexto. Palestra proferida no 
Seminário Hipertexto – demandas teóricas e práticas, UFPE, Recife, outubro de 2000. 
2 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Hipertexto: definições e visões. Comunicação apresentada no I Seminário 
sobre Hipertexto. Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Recife, outubro 2000. 
3 POSSENTI, Sírio. Notas um pouco céticas sobre hipertexto e construção de sentido. In: Os limites do 
discurso. Curitiba: Criar Edições Ltda., 2002. p. 205-225. 
4 MARCUSCHI, Luiz Antonio. O hipertexto como um novo espaço de escrita em sala de aula. In: 
AZEREDO, J. C. de (Org.). Língua portuguesa em debate: conhecimento e ensino. Petrópolis: Vozes, 
2000. p. 87-111. 



 

 

contextualizadas histórica e socialmente, desenvolvidas em situações de comunicação, 

ou seja, compreendemos a noção de gênero a partir da visão bakhtiniana: 

 
A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), 
concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da 
atividade humana. O enunciado reflete as condições específicas e as 
finalidades de cada uma das esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por 
seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua – 
recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais -, mas também e, sobretudo, por 
sua construção composicional. Estes três elementos (conteúdo temático, estilo 
e construção composicional) fundem-se indissoluvelmente no todo do 
enunciado, e todos eles são marcados pela especificidade de uma esfera de 
comunicação. Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, 
individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 
relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros 
do discurso. (BAKHTIN, 1997, p. 279) 

 

 Pela proposição bakhtiniana, entendemos a esfera da atividade humana como o 

domínio discursivo que define o uso linguístico. Isto equivale a dizer que o uso 

linguístico se dá por meio de textos orais e escritos, definidos e específicos, 

construídos dentro de uma instância discursiva. É o texto que demonstra as situações 

particulares e os objetivos de cada domínio através do conteúdo temático, das 

escolhas linguísticas e principalmente pelo processo de construção. Em determinado 

domínio discursivo, criam-se modos de dizer próprios, passíveis de mudança e 

adaptações, isto é, criam-se os gêneros textuais ou discursivos adequados a um 

contexto sócio-histórico.   

 

2.4.1 Estudos de gêneros digitais 

 O e-mail ou mensagem eletrônica foi estudado por Paiva (2005) sob a 

justificativa de que este é o gênero textual de maior produção nas sociedades letradas 

da atualidade. No estudo, a cientista define o e-mail como “um gênero eletrônico 

escrito”, dotado de traços próprios de memorando, bilhete, carta, conversa face a face 

e telefônica. Também aponta que o gênero representa tanto monólogos quanto 

diálogos. Particularidades como a velocidade do veículo de transmissão, a assincronia 

dos textos escritos, a rapidez, a objetividade e o caráter conversacional de gêneros 

orais, as fórmulas de abertura/fechamento da carta tornam o e-mail distinto de outras 

espécies de mensagens. 

 Em A conversa na Web: o estudo da transmutação em um gênero textual, Araújo 

(2005) constata que o diálogo cotidiano, transposto e absorvido pelo domínio da Web, 

assumiu o espaço de um novo gênero com caráter hipertextual, denominado chat. A 



 

 

transmutação desse gênero é sinalizada pelo “conjunto de intersemiose” (som, imagem 

e escrita) empregado pelos praticantes de conversa na Web para simular a interação 

face a face. Sobre a especificação do gênero quanto à sua natureza, o autor prefere 

atribuir natureza híbrida ao gênero chat, visto que este transita entre os gêneros 

primários (da comunicação oral) e gêneros secundários, complexificados pela escrita. 

 Silva (2006) desenvolveu um estudo diacrônico-comparativo da abreviação para 

constatar a existência e origem desse fenômeno em diversos gêneros, suportes e 

tecnologias. Em sua tese de doutorado, constata que o principal fator de ordem 

sociointerativa que determina a ocorrência de abreviatura é o gênero textual. O 

produtor do texto – de gênero textual ou digital – usa abreviações em textos pessoais e 

privados, sobretudo, com a finalidade de diversão. Já em textos públicos e/ou de 

caráter oficial, o uso é inexistente ou reduzido devido à necessidade de uma linguagem 

mais formal. Outra conclusão relevante diz respeito ao uso maior de abreviaturas em 

gêneros digitais, como SMS, blog e e-mail produzidos por jovens. 

 Os estudos de gêneros digitais não se limitam à síntese apresentada, que 

aborda questões pertinentes ao projeto de pesquisa e essenciais à definição dos 

critérios de análise, como as propriedades formais dos gêneros digitais, o hibridismo e 

a assincronia de textos escritos. O caráter conversacional de gêneros orais de que trata 

Paiva (2005) é um aspecto a ser observado nas análises, bem como a presença de 

fórmulas de abertura/fechamento. Em Araújo (2005) há subsídios para reflexão sobre a 

proposta bakhtiniana de transmutação dos gêneros e a provável inclusão do 

depoimento do Orkut entre os gêneros primários. O estudo de Silva (2006), embora 

extrapole o tema gênero digital, apresenta dados importantes quanto a usos 

linguísticos verificados em produções textuais próprias do contexto de CMC. 

 

3  Pretensões  iniciais  

Na instância discursiva da internet, encontram-se gêneros em situação 

emergente porque surgiram nesse ambiente e “parecem projeções ou ‘transmutações’ 

de outros [gêneros] como suas contrapartes prévias”, segundo Marcuschi (2005, p. 29). 

Percebemos que os textos de depoimentos produzidos e publicados no site Orkut 

dispõem de uma caracterização semelhante a de outros gêneros virtuais em termos de 

hibridismo entre a escrita e a oralidade, disposição gráfica e visual, entre outros 

aspectos que demonstraremos na análise que segue. Disso decorre nosso objetivo 

amplo de verificar a suposta condição de gênero emergente de depoimentos 



 

 

produzidos e veiculados por meio do Orkut. Com a análise do processo de construção 

textual dessas produções, procuramos responder a questionamentos referentes à 

constituição e funcionalidade de um gênero textual sobre o qual não se encontrou 

qualquer abordagem até o momento.  

A especificidade da proposta segue uma direção inicial em que levantamos os 

questionamentos a seguir: 

• há um formato textual básico de depoimentos do Orkut? 

• qual a temática desenvolvida nos textos? 

• qual gênero(s) pré-existente(s) poderia ser vinculado(s) aos depoimentos? 

• quais semelhanças e diferenças existiriam entre o gênero estudado e 

outro(s) pré-existente(s)? 

• o suporte interfere na constituição do gênero? de que maneira? 

• quais seriam as estratégias de escrita adotadas pelos produtores? 

• qual o propósito comunicativo do gênero? 

• qual a funcionalidade do gênero no contexto em que circula? 

 

4  Opções metodológicas  

O estudo linguístico em apresentação tem por objeto de análise o texto 

produzido sob formato de depoimento, que circula na sociedade através de mídia 

eletrônica, a internet, em um suporte específico (MARCUSCHI, 2003): o software 

denominado Orkut. Acrescentamos que o corpus é composto por 80 textos de 

depoimentos coletados no Orkut mediante o critério de serem desenvolvidos como 

resposta explícita à pergunta-comando “O que você tem a dizer sobre [amigo]?”, que 

consta no espaço para inserção de depoimentos. (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Espaço para inserção de depoimento 

 



 

 

Cabe salientar que, como a fonte de dados encontra-se disponível na internet 

para acesso público, descartamos a necessidade de solicitar autorização dos usuários 

para utilização dos textos como objeto de estudo nesta pesquisa. Até mesmo porque, 

atualmente, o usuário do site tem a opção de bloquear ou restringir o acesso (Figura 2) 

a seus depoimentos, fotos, vídeos etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Opções para configuração de privacidade no site Orkut 
 

O corpus está reunido e gravado em arquivo digital (CD), ainda organizado por 

receptor de depoimento, ou seja, em pequenos conjuntos de depoimentos destinados a 

determinado usuário para que possamos identificar a localização exata do texto no site. 

Em análises preliminares (SILVEIRA 2008a, 2008b, 2008c), optamos por retirar a foto 

do produtor que originalmente aparece ao lado do texto a fim de evitar exposição do 

usuário, assim como manter o formato ou configuração gráfica dos textos, visto que 

essa é uma de suas peculiaridades. Com relação à identificação pessoal dos usuários, 

preferimos desconsiderar os dados informados na apresentação do perfil por se 

tratarem de informações nem sempre confiáveis. Por enquanto, mantemos essa 

organização até que possamos estabelecer critérios mais específicos em função do 

recorte a ser definido para a conclusão da pesquisa.  

Há o interesse em conduzir a análise dos dados a partir da identificação de: 

- regularidades no processo de construção textual; 

- escolhas do produtor do texto; 

- atendimento ao propósito comunicativo; 

- prováveis implicações entre tais aspectos e o suporte textual.  



 

 

Outro procedimento, proposto por Marcuschi (2005: p. 31), será a comparação 

das propriedades formais e funcionais levantadas para o suposto gênero emergente 

com aquelas de suas “contrapartes pré-existentes”. A princípio, supõe-se que as 

contrapartes ou gêneros prévios vinculados aos depoimentos do Orkut poderiam ser o 

depoimento policial ou jurídico e depoimento jornalístico dado à observação prévia de 

que há certa similaridade entre os três formatos textuais no tocante ao caráter 

testemunhal. 

 

5. Sobre o comportamento do gênero depoimento do Orkut 

 Nesta seção, desenvolvemos uma análise qualitativa de um corpus composto 

por textos de depoimentos em versão tomada como tradicional5. Em comparação 

sumária com outros gêneros similares, descrevemos um conjunto de características 

recorrentes que atribuímos ao comportamento do gênero depoimento vinculado ao 

domínio discursivo do Orkut. 

 A fonte em que coletamos os dados para o presente estudo é a página 

eletrônica Orkut, uma espécie de rede social cujo software foi criado por um engenheiro 

turco de nome idêntico (Figura 3). A fim de conectar pessoas conhecidas e 

desconhecidas com interesses comuns, o site http://www.Orkut.com foi lançado em 

janeiro de 2004 pela empresa americana Google, que presta serviço de busca na 

Internet. (MOCELLIN, 2007).  

 Todavia, definimos o site como software de suporte dos depoimentos com base 

em Recuero (2004) e Marcuschi (2005). Para aquela, o Orkut é um software e não 

representa uma rede social ou comunidade virtual, pois consiste em “uma espécie de 

conjunto de perfis de pessoas e suas comunidades” que foi “desenvolvido com base na 

idéia de ‘software social’”. Para este último, as páginas eletrônicas são suporte ou 

“locus virtual” de gêneros digitais, i. é, superfícies concretas tal qual a do Orkut que 

pode sustentar gêneros como mensagens, comentários, recados, listas de discussão, 

perfil do usuário, enquetes etc. 

                                                           
5 A definição de depoimento considerada neste trabalho assume um modelo intuitivo com base na 
percepção do que entendemos ser o ato de prestar um depoimento no site Orkut. Este é um conceito a 
ser construído em função do avanço de etapas subseqüentes da pesquisa.  



 

 

 
Figura 3 – Exemplo de perfil de usuário do site Orkut 

 

Costa (2008: 76-77), em seu Dicionário de gêneros textuais, define o gênero 

depoimento como sinônimo de testemunho e com significado compartilhado com o 

verbete “declaração” que significa, “no cotidiano, revelação, confissão oral ou escrita, 

informal, de sentimento ou depoimento”. Em face desse dizer, o depoimento do Orkut 

pode ser definido como enunciado construído com uma maneira própria e informal de 

declarar por escrito algo sobre indivíduo com quem se mantém algum vínculo social. 

Em dimensão ampla, tais depoimentos circulam socialmente na esfera do discurso 

eletrônico e, em dimensão restrita, circulam no contexto de CMC.  

 

5.1 Recursos de escrita hipertextual 

Quanto a recursos de escrita hipertextual, os únicos links permitidos pelo 

software são o nome ou apelido6 e a foto que levam ao perfil do autor7, ambos 

acrescentados automaticamente após o envio do texto. Isto é, parece não ser possível 
                                                           
6 O apelido consiste em denominação escolhida pelo usuário para sua identificação, um recurso 
comumente adotado em ambiente de CMC. Para o usuário do Orkut, o apelido pode ser o título da sua 
página e link de acesso ao seu perfil a partir de qualquer lugar em que esteja. 
7 Segundo Xavier (2002: 166), esse tipo de link permitido no depoimento do Orkut (nome e foto do 
produtor do texto) pode ser interpretado com a função dêitica de caráter catafórico e prospectivo, visto 
que ao clicar nesse tipo de link, o leitor é conduzido automaticamente ao perfil correspondente do 
enunciador no site Orkut, um ambiente que “seria um tipo de co-hipertexto, um espaço doméstico do 
Hipertexto, formado por páginas eletrônicas de um mesmo website que dialogam entre si por terem sido 
criadas conjuntamente e dividirem o mesmo domínio digital”. 



 

 

incluir emoticons ou ícones de emoção e recursos sonoros nem quaisquer outros links, 

conforme a orientação exibida no espaço para criação dos textos. (Figura 1). No 

entanto, encontramos alguns exemplares em que constam emoticons: 

 

(1)  
04/04/08 • яαdiciu 
AMO³³ £ssa garota 

 
 

(2) 
14/01/08 Juliana 
Teacheeeer Juu'   
 
 
Uma das melhores professoras que euu já conheçii ! 
hahahaha ! 
Muitoo gentee boaaa ! 
Essee anoo prometeee né Charaa! |o| 
 
hahahaha ! 
 
 
Adorooo Muitoo ³ 
 
♥  
 

Nos exemplos 1 e 2, “• яαdiciu” e “Juliana” correspondem respectivamente aos 

links com os prováveis nomes dos produtores que aparecem ao lado da data de 

criação dos textos.  

Há uso abundante de pontuação e repetição de letras, o que seria um recurso 

para marcar aspectos relacionados à prosódia e à expressão de emoções, como é 

visível em 2, onde se emprega exclamações reiteradamente no corpo principal do texto 

e as letras nos finais de sílaba são repetidas. Para Crystal (2005), a ênfase de tais 

aspectos indica a natureza limitadora de expressões vocais, corporais e atitudinais da 

CMC. No texto 3, esse uso reiterado de letras se dá nos termos “ahhh” e “bjuss”.  

 

(3) 

L@z@r0: bom essa garota é legal,bonita,sinpatik 
e outras coisas mais 
(ahhh e vc tava linda no desfile )´ 
pode contar sempre cmg 
bjuss  
 

(4) 

09/02/08 AliSsOoN CkloNe 
kaah  
gata  



 

 

engraçada  
legal 
FOFA 
persistente 
baladeira 
e isso é  
quase nada du que tenhu pra  
falar 
conta sempre cmg 
amo vc 
bjo  
 

 Por outro lado, há o emprego de pontuação minimalista e escrita em letras 

minúsculas, observado em 3 e 4, o que é associado a economia de digitação e opção 

pessoal do escrevente (estilo) por Crystal (2005). A disposição gráfica deslinearizada, 

similar a uma lista, não prejudica a coesão do texto 4 que, na visão de Araújo (2005), 

demonstra a inovação propiciada pela construção hipertextual. 

 Outro uso recorrente é o de abreviaturas, com é explorado nos exemplos 3 

(sinpatik, vc, cmg, bjuss) e 4 (cmg, vc, bjo). Conforme constata Silva (2006), o produtor 

usa abreviações em textos pessoais e privados, sobretudo, para divertimento, o que 

predomina em gêneros como e-mail, mensagens de celular e blog produzidos por 

jovens. Em função disso, teríamos condições de reconhecer o uso de abreviatura nos 

depoimentos do Orkut como opção vinculada ao seu caráter de texto pessoal para fim 

semelhante ao apontado pela autora. 

 

5.2 Marcas de oralidade 

Além da reiteração de pontuação e letras, a seleção de vocativos (exemplo 8), 

dêiticos pessoais (destacados em negrito nos exemplos 5 e 7) e marcadores 

discursivos (BOM em 6, viu?! e AH! em 7) sinalizam a tendência desse gênero para um 

hibridismo (entre escrita e oralidade), que também pode ser visto nos depoimentos 

pessoais - jornalísticos8, policiais ou jurídicos9 -, de produção oral e posterior 

transposição ou transcrição para meio gráfico. Assim como estes outros tipos de 

depoimento, os depoimentos do Orkut portam marcas de oralidade, apesar de serem 

veiculados no meio gráfico, serem assíncronos como o e-mail e, aparentemente, não 

visarem ao diálogo existente em bate-papos.  

Vejamos alguns exemplos dessa particularidade. 

 

 

                                                           
8 Ver, a esse respeito, Esperança (2006). 
9Ver, a esse respeito, Guimarães (1999). 



 

 

(5) 

18/08/04 Eliane 
Grande amiga!!!! Que falta tu fazes aqui no Brasil! Não imaginas como ainda é difícil falar em 
ti, porque tu és uma pessoa maravilhosa, inteligente, linda, com um gênio mutante, amiga 
como poucas, me conhece como ninguém, basta um olho de deboche que já sabes 
exatamente o que estou pensando! Guardarei ótimas lembranças das nossas aventuras desde 
os tempos de colégio... te cuida por aí e manda beijos ao maridão Max tb! Sinto saudades, eu 
te adoro... Lili  
 
 

(6) 
RuFuSS: NAO SEI POR ONDE COMEÇAR A FALAR DA CLEUSINI ,,AFINAL ELA É MINHA 
ESPOSA,,MAS VOU TENTAR,ELA É MEU PAR PERFEITO,MINHA CARA METADE,LINDONA 
POR DENTRO E POR FORA,GUERREIRA COMO POUCAS,MAE 
GENEROSA,EXAGERADAMENTE CUIDADOSA,ENFIM,RESUMINDO,,NAO SABERIA VIVER 
SEM ELA,APESAR DOS 23 ANOS DE CASADOS AMO ELA MUITO,,BOM VOU PARAR POR 
AI,,,SENAO VOU ENCHER A BOLA DEMAIS,,,UHUAHUAUAUAUAUHUAH,,BJUS MINHA 
AMADA !!!!!! FRANCISCO (PANICO) 
 

(7) 

16/04/08 Sheila 
Um primo que admiro muito e um amigo para a vida toda! Te adoro, viu?! Beijão AH! Não 
esqueça que estou rindo. hahahaha  
 

(8) 

20/07/07 Juliane 
Dani, 
Grandes amigos são aqueles que estão sempre por perto, acompanhando os nossos passos e 
nos ajudando a descobrir novos caminhos. Eles nos fazem rir, nos ajudam quando precisamos 
de uma força e não cansam de dividir os bons e os maus momentos da vida. 
 
Feliz Dia do Amigo!!! 
 
Saudades amiga... 
love you... 
bjos...  
 
 

5.3 A estrutura composicional 

5.3.1 Introdução metaenunciativa 

Em termos de estrutura composicional, a maioria dos depoimentos dispõe de 

uma fórmula de abertura como no enunciado inicial dos textos 9 e 10, que representa 

uma espécie de introdução metaenunciativa a fim de expor reflexão sobre sua 

enunciação. Por um lado, o produtor formula uma apresentação metaenunciativa de 

categorização e/ou avaliação de um ato enunciativo, segundo a proposta por Apothéloz 

(1995)10, apud Koch (2004: 78).  

                                                           
10 APOTHÉLOZ, D. Nominalisations, réferents clandestins e anaphores atypiques. In : 
BERRENDONNER, A. E REICHLER-BÉGUELIN (eds.). Du sintagma nominal aux objets-de-discours. 
Neuchâtel: Université de Neuchâtel, 1995, 99. 143-173.  
 



 

 

(9) 

25/05/07 Boto 
Criar um depoimento pra mtas pessoas é uma coisa complicada, mas pra mim é mto 
fácil pq é só escrever o q sinto qdo lembro de ti amiga! 
Adorei conhecer os EUA, tenho mtas lembranças boas e imagens q vou me lembrar pro resto 
da vida, mas nem de longe se compara ao fato de conhecer vc e a gurias, essas lembranças 
terei cmg pra eternidade, pq pra mim a unica coisa q se leva dessa vida são as amizades! 
E tu podes ter certeza q o Botinho nunca vai perder o contato ctg, vou t procurar pelo mundo 
onde quer q vc esteja, nem q seja pra gente fala bobagem, ehehehehe, 
 
Amiga, t amo muito, e olha q não falo eu t amo pra mulheres com essa facilidade, 
ahauaahahahaha 
t cuida ai, q aqui estamos todos muito bem 
t aguardamos com um amargo bem bueno de especial 
BJOOOOOOOOOOOOOOOOOO  
 

(10) 
05/02/06 *.* Erika 
Falar do meu "primo" 
difícil... 
ahhhhhhhhhh... ele é o primo mais lindo do mundo... 
Beijossssssss  
 

Por outro lado, demonstra a reação do enunciador face ao dialogismo suscitado 

pela pergunta: “O que você tem a dizer sobre [amigo]?”, (Figura 2). Essa reação 

responsiva ativa (BAKHTIN, 1997) conduz a um caminho para definir quais textos 

podem ser considerados depoimentos no tocante ao atendimento de suposto propósito 

comunicativo de declarar algo sobre alguém com quem se mantém vínculo social. 

Declaração esta nem sempre evidente, pois o espaço tem ampla utilização para 

inserção de recados e brincadeiras, os quais podem, por via indireta, manifestar 

percepção sobre o enunciatário e atender o objetivo. Como é o caso do texto abaixo, 

em que a produtora comemora a conquista do topo, a posição onde aparece o primeiro 

depoimento no perfil do usuário: 

 

(11) 

09/11/07 | Pequena Lê | 
 
Tooopoo ! 
 
pq elaa é super importante pra mim !\o/ 
 
Beeeijo's 
 
|Pequena Lê|  
 

 
5.3.2 A organização seqüencial 

Observamos uma relação esquemática de proposições que resulta em uma 

disposição heterogênea em sequências textuais (ADAM, 1992), cujo predomínio 



 

 

aparente é da sequência descritiva como dominante ou introdutora de outras 

sequências. Em 12, a sequência descritiva encontra-se em condição dominante, ao 

invés de ocupar condição hierárquica de sequência dominada, assumida por Adam 

como propriedade geral da sequência descritiva. Além disso, a heterogeneidade do 

esquema seqüencial do texto 12 decorre do encaixamento de sequência explicativa 

(em itálico) e de sequência fática de encerramento (em negrito). Esta última é um tipo 

de fechamento originário de sequência dialogal, base estrutural, a princípio, não 

encontrada em utilização plena no corpus coletado até o momento.  

 

(12) 

Denise: O que dizer do Isaac... 
Uma pessoa maravilhosa, sempre disposto a lutar por uma sociedade mais justa 
e humana. Uma pessoa que tem dignidade e respeito. Quero dizer que torço por 
você,principalmente porque conheço sua história e ela é linda. Se tornou um 
grande amigo e um ótimo conselheiro. 
Um super beijão 
Denise 

 

A hipótese de que a estrutura predominante nos depoimentos escritos no Orkut 

seja a sequência descritiva, que pode manter relação dominante com as demais 

sequências, provém de considerações de Adam (1992) referentes à descrição própria 

do gênero retrato, definido como a única espécie de descrição autônoma destinada a 

descrever características morais e físicas de ser animado real ou fictício. No exemplo 

12, a descrição contempla propriedades do objeto descrito (pessoa maravilhosa, 

sempre disposto, tem dignidade e respeito) ao invés de partes ou características 

físicas. A observação de tal esquema proporciona certa consistência à defesa de uma 

tendência para o conteúdo temático do gênero, a ser apresentada mais adiante. 

 

5.3.3 Forma de fechamento 

Os depoimentos apresentam uma forma de fechamento típica que é marcada 

pela composição de sequência fática de encerramento. A presença dessa macro-

proposição na estrutura de um gênero assíncrono como é o caso do depoimento do 

Orkut pode ser vista como resquício da oralidade que permeia textos escritos em 

situação enunciativa à distância, tal qual ocorre em cartas pessoais. 

 

(13) 

05/10/05 Luiz Fernando 
O que mais alguem pode querer da vida tendo uma amizade como essa!! Pense em uma 



 

 

mulher meiga, inteligente, bonita e sincera, e que sempre fica vermelha quando falam dela! 
Quem mais poderia ser se não a incrível Gabi. Uma amizade que com certeza levarei para o 
resto de minha vida.. beijos do seu amigão Cabritão Ninjão...  
 
(14) 
Lobo Mau: Ela é uma pessoinha muito gente boa, muito inteligente e muito festera tb... e 
como festa essa menina.. rs.. mas tb sempre mostrou ter juízo. 
É uma minina a qual conquistou meu respeito e minha confiança a muito tempo. Eu sei q 
posso até conta meus podre pra ela q ela vai guardar segredo. 
As vezes a gente tá bem desanimado, dae chega a Bia, e dae ela fala alguma besteira e a 
gente já começa a dar risada.. ela sempre gostou de ver a gente animado. 
Só quem conhece mesmo pra saber o quanto ela é gente boa.. e quem não conhece... bom.. 
tb não sabe oq tá perdendo.. 
rs 
 
Vc mora no meu coração e não paga aluguel, Bia 
Bjus  
 
 

Especificamente, a parte final do depoimento é o ponto onde prevalece o 

direcionamento da voz do enunciador ao enunciatário, bem como as construções com 

imperativos, modalizadores, vocativos (presente em 14) e expressões de despedida. 

No exemplo 13, observamos um fechamento através de expressão de despedida 

(beijos do seu amigão) seguida da identificação do produtor (Cabritão Ninjão), tal qual 

se percebe em 12 e na maioria dos textos. O conjunto desses traços acrescenta um 

tom conversacional aos depoimentos, como Paiva (2005) reconheceu no e-mail, que 

seria uma transmutação da carta, e Adam (1992) identifica no gênero carta que 

apresenta sequências fáticas de abertura e encerramento, próprias de sequências 

dialogais, embora a interação através desses textos escritos não se dê em tempo 

concomitante por serem assíncronos. 

 

5.4 Sintagmas nominais indefinidos: anafóricos ou predicativos?  

É com foco no enunciatário que o produtor realiza descrições valorativas, 

argumentações a favor (ex.: “mas sempre mostrou ter juízo” em 14), explicações 

ratificantes (“Eu sei q posso até conta meus podre pra ela q ela vai guardar segredo.” 

em 14) de percepção apreciativa e relato de experiências compartilhadas (“As vezes 

a gente tá bem desanimado, dae chega a Bia, e dae ela fala alguma besteira e a gente 

já começa a dar risada.. ela sempre gostou de ver a gente animado.” em 14). A fim de 

construir sentidos sob esse prisma, o produtor adota uma estratégia de referenciação 

(KOCH, 2004) em que pode selecionar expressões nominais indefinidas (com a 

estrutura [artigo indefinido + sintagma nominal]) para finalidades diversas. Isto não quer 



 

 

dizer que outros tipos de expressões referenciais11, como as definidas, dêiticos 

pessoais, formas pronominais, não sejam utilizados, entretanto, destacamos essa 

peculiaridade frente à recorrência do uso de nominal indefinido no corpus coletado e a 

dúvida quanto ao seu caráter referencial ou não.  

Sobre esse aspecto, cabe o questionamento quanto ao caráter dessa seleção 

que teria a função de, por um lado, retomar ou remeter ao elemento em foco no texto 

(caracterizando uma anáfora?) e/ou, por outro lado, realizar apenas predicações, 

conforme concepção tradicional da semântica. Numa perspectiva ampla, essa 

estratégia materializa a constante categorização e recategorização do receptor de 

depoimento, constituindo-se como objeto de discurso (MONDADA & DUBOIS, 2003) 

em processo evolutivo de designação. Retomamos o exemplo 12 que demonstra a 

questão levantada: 

 

(15) 

Denise: O que dizer do Isaac... 
Uma pessoa maravilhosa, sempre disposto a lutar por uma sociedade mais justa 
e humana. Uma pessoa que tem dignidade e respeito. Quero dizer que torço por 
você,principalmente porque conheço sua história e ela é linda. Se tornou um 
grande amigo e um ótimo conselheiro. 
Um super beijão 
Denise 
 

Os sintagmas nominais indefinidos, destacados em 15, aparentemente 

constituem cadeias anafóricas. Encontramos uma possível explicação para essas 

ocorrências em Cunha Lima (2004), para quem o uso de “indefinido anafórico” resulta 

da necessidade de recategorização de um referente de natureza existencial no 

discurso e não apenas para introduzir informação nova. Na visão da autora, “o que o 

indefinido faz é identificar o tipo a que pertence o referente”.(op. cit.: 187), sendo 

passível de operação como elemento anafórico em certos contextos (relações de 

meronímia e tematização-remática). No exemplo 15, se assumíssemos esse ponto de 

vista, teríamos uma anáfora com indefinido por meio de tematização-remática, pois o 

nome núcleo de Uma pessoa maravilhosa é recategorizado com sua retomada parcial 

(tematização) pela expressão Uma pessoa que tem dignidade e respeito, em que a 

oração relativa encaixada introduz informação (a operação remática) sobre a nova 

categoria em que o elemento anafórico está incluído. 

 

                                                           
11 Para esta observação, tomamos a classificação de expressões referenciais proposta por Cavalcante 
(2004). 



 

 

(16) 

Kariza: A Elis é uma amiga com "A" maiúsculo! Eu nunca esquecerei o que ela 
fez por mim e, se hoje estou bem em minha profissão, é a ela quem devo 
agradecer, pois, a Elis me indicou para trabalhar no lugar dela na Azonasul!! 
Bah! Valeu muito amiga! Também admiro a personaidade da Elisange, uma 
mulher definida, com atitude, sem medo de ser feliz e que sabe o que quer para 
a sua vida! Continue assim! Um beijo amiga!!! Kariza 

 

No texto 16, também o aposto destacado seria explicado como tematização-

remática ao invés de predicação por Cunha Lima. Ao contrário do exemplo anterior, o 

processo de recategorização não é evidente, o que torna o reconhecimento da anáfora 

com indefinido questionável e, particularmente, motivador de maior investigação sobre 

a diferença entre esse tipo de anáfora e a predicação. 

 

5.5 A tendência do conteúdo temático  

De um modo geral, o produtor descarta manifestação depreciativa sobre o 

enunciatário, o que contribuiria para indicar o percurso temático do gênero pela seleção 

lexical que adiciona principalmente adjetivos e advérbios quantificadores, além da 

orientação de sentido que é mantida ou organizada nas sequências textuais que 

tratamos anteriormente, bem como pelo recurso ao indefinido anafórico que poderia 

mobilizar designações recategorizantes para o objeto-de-discurso mediante uma 

“identificação de tipo” ou categoria, na percepção de Cunha Linha (idem). 

 

(17) 

26/05/06 -Gypsy 
Fala Aninha!!! 
Eu adoro a Anna, uma menina seriamente compreensiva, meiga, legal, carinhosa, 
etc....... 
Desde a 3ªsérie eu já era amiguinha dela xDDD ficamos bem amigas, até uma certa Marcela 
chegar e num sei o que aconteceu que nos deixamos de falar.Mas eu sempre gostei dela, 
raramente alguém não gostar 
Te adoiu Anna...  
 

 (18) 
27/07/06 Janice 
A Angel... 
Noooossa! Pra quem a conhece, sabe o que é ter uma amiga de verdade, uma 
companheira pra tudo! 
Conheci a Angel na faculdade, éramos realmente INSEPARÁVEIS. Tenho uma enorme saudade 
daquele tempo. Lembro que todo mundo tinha um apelido criado por nós, é claro! 
hahahaha...tem uns que ainda hoje me lembro qdo encontro as pessoas, tenho que me cuidar 
pra não chamá-las pelo apelido. 
Amiga, ADORO VC! Pena que a gente está tão longe uma da outra. Mas mesmo assim, conte 
sempre comigo...                                                                   
Um Grande Beijo... 
Janice  

 



 

 

Deste modo, considerando os termos destacados (uma enumeração formulada 

com quatro modificadores apreciativos) em 17, ressaltamos o emprego da adjetivação 

após o nome menina em que o sentido apreciativo recebe ênfase com o acréscimo de 

uma forma adverbial (seriamente compreensiva). A outra forma adverbial raramente 

figura em estrutura de argumentação a favor do enunciatário. Já as predicações 

valorativas destacadas no início do texto 18 evidenciam, tanto quanto em 17, indícios 

de outra tendência do gênero relativa ao conteúdo temático que expõe uma projeção 

de imagem positiva do outro.  

 

5.6 Contrapartes possíveis 

Ainda quanto à circulação social do gênero, cabe perceber, de certo modo, uma 

definição das características do gênero suscetível à relação com o suporte, o contexto 

de enunciação, os propósitos comunicativos, as condições de produção. Podemos 

aproximar o caráter testemunhal (i) de depoimentos gravados para o quadro intitulado 

“Arquivo Confidencial” do programa Domingão do Faustão da emissora Rede Globo, (ii) 

de depoimentos policiais/jurídicos que são transcritos para constar como provas de 

processos e (iii) de depoimentos escritos e publicados em dado espaço no site Orkut. 

Entretanto, cada versão de depoimento pessoal ou contraparte possível (MARCUSCHI 

2005, 2007) possui traços singulares e inerentes à esfera de inserção.  

Em comparação sumária entre o depoimento do Orkut e a versão de depoimento 

para o programa de televisão, pois supomos haver maior proximidade entre ambos, 

verificamos que aquele apresenta uma constituição diferente deste veiculado pelo 

suporte de um programa de televisão porque, nessa esfera, a imagem e a oralidade 

são os recursos mais explorados para construir os gêneros que comporta. O contexto 

de enunciação da mídia televisiva impõe restrições quanto ao que pode ser dito a fim 

de seguir roteiros de programa e orientações de diretores. Em consequência, a 

construção é pouco espontânea e, de certo modo, parcial. Já a enunciação no contexto 

da mídia digital difere não só pelo imediatismo, mas principalmente pelo uso de 

recursos hipertextuais e pela possibilidade de interação sociocultural ou de simulação 

desta. Contudo, a temática de ambos os gêneros converge. Também a construção do 

dizer encontra limitações no Orkut (Figura 1), pois o depoimento deve conter no 

máximo 1024 caracteres e está sujeito à aprovação do receptor, além da possibilidade 

de visualização autorizada a outros usuários do site.  



 

 

Quanto ao depoimento jurídico que, segundo Colares (2005), tem sua forma 

original adaptada pela intermediação do inquiridor ou juiz quando passa para o registro 

escrito, destacamos que esse tipo de depoimento é gerado pela tomada ou inquirição 

oral através de perguntas. Dessa contraparte, o depoimento do Orkut herda o recurso 

da pergunta geradora do texto (“O que você tem a dizer sobre (...)?”), no entanto, é 

gerado em modalidade escrita pelo próprio produtor. 

 

6. Perspectivas para o estudo: considerações finais 

De modo sumário, tentamos demonstrar respostas provisórias para as oito 

questões explicitadas na seção 3. Através dos dados coletados, oferecemos um 

panorama da constituição do gênero que nos propomos a investigar em termos de 

estilo, construção composicional e conteúdo temático, conforme teoriza Bakhtin (1997). 

Deste momento em diante, reconhecemos a necessidade de direcionar a perspectiva 

da proposta a fim de definir o recorte a ser feito.  

Nesse sentido, este esboço do estudo em andamento sobre o comportamento 

do gênero depoimento do Orkut culmina em uma questão motivadora de 

aprofundamento da reflexão em torno do emprego de SN indefinido anafórico. Para 

tanto, consideramos que o indefinido anafórico pode ser tomado como particularidade 

do depoimento do Orkut, porque constituiria um recurso linguístico que atua no 

desenvolvimento do conteúdo temático e, consequentemente, na construção de 

sentidos textuais. Porém sustentar tal hipótese requer lidar com interpretações 

controversas quanto ao uso de SN indefinido na composição de uma anáfora ou uma 

predicação. Diante da recorrência desse uso no corpus, parece-nos relevante 

questionar seu caráter: é anafórico ou predicativo?  
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