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ABSTRA CT: This study investigates the performance of extra-clausal constituents in 
textual genre chat. For this, we resort to the theoretical perspective of Dik’s Functional 
Grammar (1997a, 1997b), in which language is conceived as an instrument of verbal 
interaction and it serves essentially for communicative purpos e. 
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0. Introdu ção 

A introdução  de novas t ecnologias p ro mov e e demanda novos modos de 
interação verbal qu e por sua v ez possibilitam o surgi mento de novos gêneros textuais1 
ancorados em gên eros já existentes. O presente estudo toma co mo corpus rep res entativo 
u m g ênero  textual qu e tem particularidades inusitadas , mesclando o ralidade e escrita e 
que, nesse processo, constrói -se enquanto mani festação distinta tanto de uma 
modalidad e quanto de outra para se firmar co mo possibilidade de interação entre elas: o 
bate-papo  na Internet 2. Procuraremos , neste trabalho, investigar a atuação dos 
constituintes extra-oracionais nesse tipo de interação verbal, argu mentando a favor de 
que são as  práticas so ciais de uso d a língua que determinam a estrutura d a língua.  
 

1. Fundamentação  teóri ca 

Este trab alho se insere na p erspectiva teórica da Gramática Funcional d e Dik 
(1997a, 1997b ) na qu al a linguagem é con cebida co mo u m instru mento d e interação 
social, servindo a fins essen cial mente co muni cativos. Segundo Dik (1997a: 311), 
qualquer texto de uma língua natural pode ser dividido em constituintes intra e ext ra-
oracionais . As funções prag máti cas intra-oracion ais dizem respeito ao estatuto 
informacional dos constituintes em relação a um contexto comunicativo mais amplo em 
que a oração  é utilizada. As funções p rag máticas extra-oracionais, por su a v ez, são 
desempenhad as por constituintes que não fazem p arte da predicação p ropriamente dita. 
Bastante comuns no discurso oral, esses constituintes, dorav ante deno minados CEOs, 

                                                                         
∗ Mestranda em An álise Lingüística pela UNE SP/SJRP . Au xílio: CNPq 
1 Gênero textual é to mado  aqui co mo u ma “fo rma textual concretamente realizad a e 
encontrad a co mo texto  empírico , mat erializado”. (Marcus chi, 2001, p.42) 
2 Não analisamos as salas de bate-papo do tipo ICQ e aquelas em qu e se interage via 
micro fone. 
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não podem ser vistos nem co mo o raçõ es nem como frag mentos de orações, estando 
portanto associ ados a u ma funcionalidade prag máti ca (Dik, 1997a).  

Tomando  co mo exemplos dados retirados de nosso  corpus , vejamos 
resu mid amente as funçõ es des empenhad as po r esses constituintes:  
a) monitoramento da interação: CEOs que servem à criação e à manut enção das 
condições interacionais que dev em ser preenchidas para que u m evento co municativo 
seja i mplementado .  
 

ladyinblue 18:59:31                  Boa  noite ... ou  belo  pôr do sol? 
the lady o f sh alott 18:59:59      olá grand e artista!  
ladyinblue 19:00:59                  Olá ... Tira  o grande daí, simplesmente  artista.  
the lady o f sh alott 19:01:03: : ))  que nada 3, fiquei encantada com os  trabalhos 

do site 
ladyinblue 19:01:53                Mesmo? Obrigada .... No desenho eu me defendo 

bem.  
 
b) especi ficação de atitude: CEOs qu e pertencem ao to m emo cional/atitudinal dos 
interlocutores em relação ao dis curso. 
 

Marcelo 23:21:51   ? xi , vai  disputar com  o Almodô var? então não dá ... mas   
                                    Almodô var concorrendo numa categoria tão restrita assim? 

c) organização do discurso: CEOs pertencentes à organização, à estruturação e à 
apres entação do conteúdo discursivo. 
 

Giuseppe Verdi 23:24:53    Boa  noite! Tudo bem? 
Barb alonga 23:25:11         Tudo  bem . E por aí? 
Giuseppe Verdi 23:26:23  Tudo b em (ouvindo “Babalu”, com Yma  Sumac!)  
Barb alonga 23:26:56    uau! Yma Suma c? eu  tenho um bolachão de 78 

rotações dela   : )) 
 
d) execu ção do discurso: CEOs que des emp enham u ma função na express ão do 
conteúdo real  do discu rso. 
 

Marcelo 23:21:51         ? xi , vai  disputar com  o Almodô var? então não dá  ...  
barbalonga 23:22:29      Sim  vai  como  filme estrangeiro 

Os li mites deste trab alho não  nos p ermitem resenharmos  aqui toda a teoria 
proposta por Dik sobre os  constituintes extra-o racion ais4. Pass emos , então, aos aspectos  
avaliativos, l evando em consideração  ao  mes mo tempo  descrição e análise dos dados.  
 

                                                                         
3 Exp ressão que, a nosso ver, rev ela u ma estratégi a de polidez do falante/es crevente 
diante da modéstia de s eu interlocutor. 
4 Ver a ess e respeito tipologia formulada por Dik (1997b:383-407). 
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3. D escri ção e análise dos d ados 

Com o intuito de veri ficar a o corrênci a de constituintes extra-oracionais no 
corpus, distribuí mos os turnos 5 em enun ciados, ordenando os di álogos co m b ase nos 
interlocutores qu e abordav am o  mes mo  tema. Cabe ressaltar que, embora tenham sido 
reproduzidas em seqü ênci a, no corpus original, as diferentes emissões dos internautas 
estavam intercaladas por outros  diálogos paral elos.  

Considerando a ausênci a/presença dos CEOs, os dados  mostram, nu m total de 
293 enunci ados, por um lado , co m relação ao fator pres ença, 155 oco rrências, 
correspondendo a 52,9 % do corpus total, e, por outro, co m relação ao fator ausên cia, 
138 ocorrênci as, correspondent es a 47,1 % do  corpus total (cf. tabela 1). 

 

Tabela 1 . Ocorrência d e CEOs  nos bate-papos 

 Enunciados Percentag em 
CEOs 
CEOsø 

155 
138 

52,9% 
47,1% 

Total 293 100% 
 

Não se deve perd er de vista o fato de qu e estamos trabalh ando com um gênero 
misto que não  se põe nem co mo fala nem co mo escrita p rototípicas, mas que se 
apro xima da convers ação face a face, tentando si mulá-la. Não  é de s e estranh ar, 
portanto, que os resultados revelem uma distribuição mais ou menos equilibrada dos 
CEOs no material em análise, com u ma pequ ena margem de vantag em para a p resen ça 
desses constituintes. Esses resultados con firmam a nossa expectativa, qu al seja a de que 
a ocorrência dos CEOs nos b ate-p apos, a exemplo do que o corre no discurso oral, é 
bastante signi ficativa.  

No caso especí fico do gênero bat e-papo , acreditamos que a maior presença dos 
CEOs esteja relacionada à possibilidade de si mulação de u ma conv ersação espontân ea e 
à imagem qu e os intern autas têm d esse tipo d e interação verbal. Por se sentirem nu ma 
convers ação face a face, os interlocuto res acab am lançando mão d e estratégias de 
textualização próp rias da oralidade e, po r extens ão, empregando co m maior freqüência 
constituintes extra-oracionais. 

Além disso, como esperamos demonstrar em outra parte deste trab alho, os 
52,9 % (cf. tabela 1) referentes à presença desses constituintes nos bate-papos estão 
intimamente relacionados à alta incidên cia de constituintes extra-oracionais usados no 
monitoramento d a interação co m o fi m especí fico de estabelecer e manter o cont ato 
entre os  interlocuto res. 

 

3.1. Fun ções d esempenhadas pelos CEOs 

                                                                         
5 No bate-papo, consideramos turno cada interven ção por escrito feita por u m dos 
interlocutores (cf. Hilgert, 2000). 
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Devido à natureza fo rtemente interacional e à b aixa densidad e informacion al 

observad a nos bate-papos, características de u m g ênero textual que serve a p ropósitos e 
objetivos essencial mente co municativos, acreditáv amos qu e en contraríamos uma maior 
incidência de estratégias discursivas voltadas para o estab eleci mento e a manutenção do 
evento co municativo as quais, co mo vimos, dizem respeito ao monitoramento da 
interação e, conseqü entemente, u ma meno r ocorrên cia das demais funçõ es. Com o 
objetivo de confirmarmos nossa expectativa, fizemos u m l evantamento das funções 
prag máticas d esempenh adas pelos CEOs nos bate-papos, relacionando-as às fun ções da 
linguagem, conforme proposto por Jakobson (1970 ). A tabela 2 traz os resultados 
obtidos : 
 

Tabela 2 . Funções desempenhadas p elos CEOs  

Função Ocorrências Percentag em 
Monitoramento da interação 
Especificação de atitude 
Organização do discurso 
Execução do  discurso 

83 
32 
19 
21 

53,5% 
20,6% 
12,4% 
13,5% 

Total 155  100% 
 

Os dados confirmam a hipótese aci ma, mostrando que de u m total de 155 
ocorrências d e CEOs , mais d a met ade, ou s eja 83 (53,5 %), dizem respeito ao 
monitoramento da interação. De nosso ponto de vista, o predo mínio dessa função deve-
se à alta freqüência de estratégias usad as para se conseguir a atenção do D estinatário e 
assegurar sua disposição em particip ar da conv ersação , tais co mo saudações, 
cump rimentos, chamamentos, d espedidas , estratégias  de polidez.  

E m termos das fun ções da linguagem propostas por Jakobson (1970 ), poder-se-
ia dizer que essas estratégias co municativas direcion am-se p ara a função  fática. 
Centrada no contato, essa função caract eriza-se por fó rmulas co municativas mais rituais 
do que in formativas, exigindo de seus d estinatários tão-somente u ma participação na 
mes ma situação so cial. Co m efeito, observa-s e nos bate-papos um conjunto org anizado 
de expressõ es, de diálogos inteiros que pouco info rmam, mas que mantêm os 
interlocutores em contato.  

Ainda co m resp eito ao alto índice de estratégias d e monitoramento da 
interação, uma obs ervação  mais at enta do corpus aponta p ara o grande números de 
interlocutores e para a alta rotatividade dos participantes que estão sempre entrando e 
saindo das sal as de b ate-p apo, o que acaba contribuindo para u ma grande dispersão 
temática e p ara o uso constante de saudaçõ es, cu mpri mentos, chamamentos e 
despedidas, co mo afi rmamos a pouco. Acreditamos que um bat e-papo co m número 
reduzido de participantes poderia revelar um percentual menor de CEOs pertencentes ao 
monitoramento d a interação. U ma vez estabelecido o contato, os participantes não 
reco rreriam tanto a estratégias co mo saudações  e cu mpri mentos, pois não se dari am 
tantas entrad as e saídas das salas. Nossa hipótese, no entanto, p recis a ser investigada 
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levando em consideração u m corpus em que a rot atividade sej a mínima ou n ão oco rra; 
u m b ate-p apo entre dois interlocuto res, por exemplo.  

Voltando à tabel a 2, veri fica-se que a segund a fun ção mais utilizada pelos 
interlocutores di z respeito aos  CEOs que demonstram o estado  emocion al do E missor, 
os chamados E xpressivos, correspondente a 20,6 %. D e nosso ponto de vista, o uso dos 
Expressivos está relacionado à outra função proposta po r Jakobson (1970), a fun ção 
emotiva, ou expressiva, nos termos de Bühl er. Voltad a para o Emissor da mens agem, 
essa função exp ri me a atitude do falante em relação ao conteúdo de sua fala e à 
situação, sendo rep resentad a po r interj eições , entonações enfáticas, xing amentos, entre 
outros. Pressupo mos aind a que a an álise de todas as oco rrên cias poderia revelar u ma 
atuação mais signi ficativa dessa função no tipo de texto que o ra analisamos, haja vista 
os diferent es tipos de recursos gráficos emp regados nas interações on-line p ara si mular 
o to m de fala, que n a conversação face a face é s alientado por traços  prosódicos .  

Quanto aos CEOs que dizem respeito à organi zação e execu ção do discurso, 
veri fica-se u ma b aixa freqü ência desses  constituintes: 25,9 % contra 74 ,1% das demais 
funções . Esses percentuais não só atestam a natureza interacional dos bate-papos e seus 
propósitos essencialmente comuni cativos, co mo tamb ém reforçam a id éia p resente em 
Halliday (1978) d e que os usos so ciais da língua d eterminam as formas lingüísticas. 
Além disso, a pressão do  tempo exig e dos interlocutores  rapidez e objetividade nas 
emissões . Não há tempo para as divag ações e hesitações tão comuns no discurso oral 
que, em sua maiori a, são marcadas  por estrat égias de organização do discurso.  

Outro fator que pod e explicar a reduzida ocorrência dessas estratégias 
relacion a-se à possibilidade de se apagar as  emissões ant es que elas sejam enviadas. A 
pequena marg em de vantag em de CEOs con cernentes à execução  do discu rso (13,5 %) 
sobre aqueles relativos à o rganização do discurso (12 ,4%) refere-se a p ares  adjacentes 
do tipo pergunt a-resposta.  

Nesse ponto de nossa traj etória, acreditamos ser pertinente apontar um diálogo 
entre a t eoria proposta por Dik a respeito das fun ções prag máticas extra-oracionais e as 
idéias de Halliday no tocante às funçõ es da linguagem; relação esta estab elecida p elo 
próprio Dik (1997b: 425) ao propor um esboço d e uma gramática funcional do discurso 
baseado em camadas discursivas. Usando a terminologia de Bühl er (1934) e H alliday 
(1985), Dik distingue em u m evento discursivo duas camad as, a camada interpesso al 
que envolve o uso de estratégias interpessoais voltad as p ara o monitoramento da 
interação e especi ficação de atitudes; e a camada representacional qu e envolve o 
emp rego de estratégi as representacionais pertencent es à org anização e execução do 
discurso (Dik , 1997 a: 426-427 ).  

Pensando nessa relação , pode-se dizer que o g ênero  bate-papo é regulado e 
conduzido mais por estratégias interpessoais do que por estratégias ideacionais, tendo 
em vista o predo mínio d e formas lingüísticas que s e prestam ao  estabelecimento do 
contato e monitoramento d a interação . 

 

4. Considerações  finais 

Partindo de u ma perspectiva fun cional, p rocuramos descrev er e an alisar a 
atuação dos constituintes ext ra-oracionais no g ênero  textual b ate-p apo na Internet. 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 563-568, 2004. [ 567 / 568 ]



  
Como  ess e gênero  procu ra si mular u ma conv ersação face a face, tínhamos co mo 
hipótese inicial a de que esses constituintes (por serem bastante comuns no discurso 
oral) ocorreri am em nú mero bem maior nos bate-papos do que em g êneros textuais mais 
próxi mos da escrita prototípica. A tabulação dos  dados confirmou a nossa expectativa, 
qual seja a de que a ocorrência dos CEOs n esse tipo de interação, a exemplo do que 
ocorre no  discurso oral, é bastant e signi ficativa.  

Outra hipótese lev antada era a de qu e os interlocutores empreg ariam co m 
maior freqüên cia CEOs perten centes ao monitoramento da interação e à especi ficação 
de atitudes em detri mento aos CEOs concernentes à organização e à execu ção do 
discurso. O resultado obtido revelou u m alto percentual (74,1 %) de CEOs co mo 
saudaçõ es, cu mp ri mentos, chamamentos , vocativos, entre outros que dizem respeito ao 
monitoramento d a interação e de CEOs  que p ertencem ao to m emo cional/atitudinal do 
falante, como os Exp ressivos. Esse percentual , co mparado aos 25,9 % d as demais 
funções  (cf. tabel a 2), comprovou nossa hipótese. 

No tocant e aos  propósitos desse tipo de interação  verbal, pode-se dizer qu e o 
mais i mport ante para os participant es das salas de bate-papo é a possibilidade de contato 
com outras pessoas . Na tentativa de se estab elecer e manter a interação, lança-se mão de 
fórmulas de co muni cação cristalizadas qu e pouco in formam. As estratégias de 
textualização utilizadas acabam po r revelar que o gênero bate-papo é regulado e 
conduzido mais por estratégi as interp essoais do que por estrat égias ideacion ais.  
 
RESUMO: O presente trabalho investiga a atuação dos constituintes extra-oracionais no 
gênero textual bate-papo na Internet. Para tanto, recorre-se à perspectiva teórica da 
Gramática Funcional de Dik (1997a, 1997b), na qual a linguagem é concebida co mo u m 
instru mento d e interação v erbal, servindo a fins essen cial mente comunicativos. 
 
PALAVRAS-CHA VE: constituintes extra-oracion ais; bate-papo; conv ersação na 
Internet . 
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