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RESUMO: Neste trabalho nos ocuparemos, mas, especificamente, da coesão 

referencial, que nas palavras de Koch (1991, p. 31) trata-se daquela “em que um 

componente da superfície do texto faz remissão a outro(s) elemento(s) nela presentes ou 

inferíveis a partir do universo textual.” Atentaremo-nos aqui para a coesão referencial 

lexical, que pode aparecer das mais várias formas, dentre elas, por exemplo, sinônimos, 

nomes genéricos, hiperônimos e hipônimos. 

Por esse motivo, escolhemos analisar a referenciação lexical em um corpus composto 

por crônicas publicadas em uma coluna da Folha de S. Paulo, escritas por Gregório 

Duvivier. Cabe, ainda, mencionar que em nosso trabalho além dos propósitos de 

análises referenciais, pretende-se também investigar como essas formas remissivas 

podem, por exemplo, estabelecer sentidos de humor e criticidade ao discurso. 

 

 

JUSTIFICATIVA: Além de contribuir com os estudos do Português Brasileiro, é o de 

clarear os conceitos ligados a coesão analisando um corpus composto por textos 

publicados em um jornal, em outras palavras, textos publicados em um suporte que faz 

parte do dia a dia das pessoas. E analisar como esses recursos coesivos podem ser 

usados para apresentar uma crítica ou humor por parte do autor. 

 

OBJETIVO: Identificar e analisar as ocorrências de referenciação lexical no gênero 

textual coluna de opinião da Folha de S. Paulo escrito por Gregório Duvivier, 

investigando como esses recursos coesivos podem refletir a intenção discursiva do 

escritor. 

 

ESTÁGIO DE DESNVOLVIMENTO EM QUE SE ENCONTRA: O embasamento 

teórico já foi realizado e dividido em seções específicas, a fase de coleta do corpus já foi 



feita e já foi realizada a identificação dos recursos coesivos lexicais mais utilizados por 

Duvivier, de acordo com a classificação proposta por Koch (2004). A pesquisa 

encontra-se, agora, no estágio de análise e classificação dos dados do corpus. 
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