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RESUMO: Com base em Koch & Elias (2006), entendemos que, para compreendermos um 
texto, não basta o conhecimento linguístico, sendo, portanto, necessários os conhecimentos de 
mundo, culturais e a forma como interagimos na sociedade. A partir dessa visão, buscamos 
investigar de que forma o cruzamento vocabular e a anáfora direta - objetos de estudo neste 
capítulo - dependem não só de conhecimentos linguísticos e coesivos, mas do entendimento do 
gênero textual e do contexto histórico no qual está inserido. 
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INTRODUÇÃO  

Linguística de Texto e a Morfologia apresentam objetos de estudo diferentes no 
que se refere às análises linguísticas, já que, enquanto a primeira busca 
compreender o texto e seus efeitos de sentido, a segunda estuda as palavras e seus 
processos de formação. Apesar de apresentarem uma relação de independência à 
primeira vista, compreendemos que ambas as áreas podem se alinhar e promover 

uma visão importante sobre os fenômenos linguísticos. Dessa maneira, o objetivo primordial 
deste artigo é promover uma discussão sobre o fato de as áreas da Linguística de Texto (LT) e da 
Morfologia manterem uma relação essencial para o entendimento dos textos e de seus sentidos. 

Com base em Koch & Elias (2006), entendemos que, para compreendermos um texto, 
não basta o conhecimento linguístico, sendo, portanto, necessários os conhecimentos de mundo, 
culturais e a forma como interagimos na sociedade. A partir dessa visão, buscamos investigar de 
que forma o cruzamento vocabular e a anáfora direta - objetos de estudo neste capítulo - 
dependem não só de conhecimentos linguísticos e coesivos, mas do entendimento do gênero 
textual e do contexto histórico no qual está inserido.  

A fim de alcançar esse objetivo, organizamos o capítulo da seguinte maneira: na seção 1, 
apresentamos o percurso histórico da LT; na seção 2, abordamos a importância dos estudos de 
gênero para a compreensão dos sentidos atrelados aos textos e às escolhas linguísticas; na seção 
3, tratamos do fenômeno da referenciação, mais especificamente, das anáforas diretas; na seção 4, 
abordamos os principais legados da LT para a descrição morfológica das línguas naturais, na 
seção 5, tratamos do cruzamento vocabular; e na seção 7, analisamos os efeitos de sentidos 
atrelados aos casos de cruzamento vocabular e das anáforas diretas no gênero textual Tweet. Nas 
considerações finais, ressaltamos a importância da realização de mais estudos que contemplem a 
interface Linguística de Texto e Morfologia a partir de uma perspectiva sociocognitivo-
interacional, a fim de compreender os processos de formação de palavra e de referenciação 
interligados aos contextos de uso. 
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Na segunda metade da década de 60 até meados da década de 70, iniciou
da Linguística de Texto que, baseada ainda nos vieses
que o texto – seu objeto de análise 
seriam determinadas por uma gramática textual (KOCH, 2015 [2004]). Dessa maneira, ao 
compreender que o texto co
direcionados à análise e ao entendimento dos mecanismos interfrásticos, como a 
correferencialidade, a pronominalização, a seleção de artigos, etc.

Havia uma preocupação primordial da LT no que se refere à coesão textual, que, segundo 
Koch (2015 [2004]) seria “a forma como os elementos linguísticos presentes na superfície textual 
se interligam [...] de modo a formar um ‘tecido’ (tessitura)” (p.45). A 
de coesão, ganhou destaque nos estudos em LT, em especial a correferência. Podemos 
compreender esse mecanismo a partir do exemplo em (1) em que o pronome “elas” retoma o 
referente “as crianças”, o que promove uma concatenação ent

 
(1) Vá buscar as crianças

 Nesse sentido, observamos que a análise estava restrita aos aspectos linguísticos
compreendia que os pronomes retomavam de forma direta um referente mencionado 
anteriormente (anáfora) ou que ainda seria mencionado no texto (catáfora), sem levar em 
consideração as inferências que ocorrem no processo textual. Todavia, alguns a
Isenberg (1968) observaram que as relações de referência poderiam estar associadas a aspectos 
não linguísticos, sendo necessário um conhecimento contextual por parte do falante, propondo, 
dessa maneira, a existência das anáforas associativas, i
indiretas. Estas são definidas por Marcuschi (2005) como processos que não retomam um 
referente, ou seja, não há uma correferencialidade, mas sim ativam novos referentes e estão 
ancorados no universo textual. No exemplo 
que, em (2), a palavra “noiva” não retoma um objeto mencionado no discurso, sendo, portanto, 
um novo objeto que está ancorado na palavra “casamento”, por meio de inferências:
 

(2) Ontem houve um casamento. A
(Isenberg, 1968 apud 

 

A partir dos estudos sobre as anáforas associativas, observamos uma virada de 
perspectiva na Linguística de Texto, já que os estudos não estavam mais restritos ao processo de 
correferencialidade, que garantiria a coesão e, consequentemente, a coerência do texto. Assim, 
percebemos que os estudos em LT passaram a se relacionar com outros níveis da linguagem, 
como a semântica e a pragmática, porém sem relação ainda com o nível mor

Autores como van Dijk e Schmidt passaram a analisar os textos por meio da Teoria dos 
Atos de Fala e da Teoria da Atividade Verbal, considerando não só o viés sintático, mas também 
o contexto e situação comunicativa na qual o texto é construído. 
passa a ser considerada uma atividade verbal, assim como o texto que, com base nos ideais de 
Schmidt, refere-se a  

[...] todo componente verbalmente enunciado de um ato de comunicação pertinente a 
um “jogo de atuação comunica
cumprindo uma função comunicativa identificável, isto é, realizando um potencial 
ilocutório determinado.” (KOCH, 2015 [2004], p.29)

Posteriormente, na década de 80, ocorre uma virada cognitivista, em que o
como Beaugrande e Dressl
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Na segunda metade da década de 60 até meados da década de 70, iniciou
da Linguística de Texto que, baseada ainda nos vieses estruturalista e gerativista, compreendiam 

seu objeto de análise – era uma unidade linguística superior à frase, cujas estruturas 
seriam determinadas por uma gramática textual (KOCH, 2015 [2004]). Dessa maneira, ao 
compreender que o texto corresponde à junção de sequências frasais, os estudos em LT estavam 
direcionados à análise e ao entendimento dos mecanismos interfrásticos, como a 
correferencialidade, a pronominalização, a seleção de artigos, etc.  

Havia uma preocupação primordial da LT no que se refere à coesão textual, que, segundo 
Koch (2015 [2004]) seria “a forma como os elementos linguísticos presentes na superfície textual 
se interligam [...] de modo a formar um ‘tecido’ (tessitura)” (p.45). A referência, uma das formas 
de coesão, ganhou destaque nos estudos em LT, em especial a correferência. Podemos 
compreender esse mecanismo a partir do exemplo em (1) em que o pronome “elas” retoma o 
referente “as crianças”, o que promove uma concatenação entre as sequências linguísticas:

as crianças na escola. Elas saem às cinco horas (Koch (2015 [2004]), p.46)

Nesse sentido, observamos que a análise estava restrita aos aspectos linguísticos
compreendia que os pronomes retomavam de forma direta um referente mencionado 
anteriormente (anáfora) ou que ainda seria mencionado no texto (catáfora), sem levar em 
consideração as inferências que ocorrem no processo textual. Todavia, alguns a
Isenberg (1968) observaram que as relações de referência poderiam estar associadas a aspectos 
não linguísticos, sendo necessário um conhecimento contextual por parte do falante, propondo, 
dessa maneira, a existência das anáforas associativas, intituladas atualmente como anáforas 
indiretas. Estas são definidas por Marcuschi (2005) como processos que não retomam um 
referente, ou seja, não há uma correferencialidade, mas sim ativam novos referentes e estão 
ancorados no universo textual. No exemplo a seguir, observamos um caso de anáfora indireta, já 
que, em (2), a palavra “noiva” não retoma um objeto mencionado no discurso, sendo, portanto, 
um novo objeto que está ancorado na palavra “casamento”, por meio de inferências:

Ontem houve um casamento. A noiva usava um longo vestido branco 
apud Koch, 2015 [2004]) 

A partir dos estudos sobre as anáforas associativas, observamos uma virada de 
perspectiva na Linguística de Texto, já que os estudos não estavam mais restritos ao processo de 
correferencialidade, que garantiria a coesão e, consequentemente, a coerência do texto. Assim, 
percebemos que os estudos em LT passaram a se relacionar com outros níveis da linguagem, 
como a semântica e a pragmática, porém sem relação ainda com o nível mor

Autores como van Dijk e Schmidt passaram a analisar os textos por meio da Teoria dos 
Atos de Fala e da Teoria da Atividade Verbal, considerando não só o viés sintático, mas também 
o contexto e situação comunicativa na qual o texto é construído. Sob essa perspectiva, a língua 
passa a ser considerada uma atividade verbal, assim como o texto que, com base nos ideais de 

[...] todo componente verbalmente enunciado de um ato de comunicação pertinente a 
um “jogo de atuação comunicativa”, caracterizado por uma orientação temática e 
cumprindo uma função comunicativa identificável, isto é, realizando um potencial 
ilocutório determinado.” (KOCH, 2015 [2004], p.29) 

Posteriormente, na década de 80, ocorre uma virada cognitivista, em que o
como Beaugrande e Dressler, passam a compreender o texto como resultado de processos 

inguística de texto e morfologia a partir numa perspectiva sociocognitivo-interacional 
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Na segunda metade da década de 60 até meados da década de 70, iniciou-se a fase inicial 
estruturalista e gerativista, compreendiam 

era uma unidade linguística superior à frase, cujas estruturas 
seriam determinadas por uma gramática textual (KOCH, 2015 [2004]). Dessa maneira, ao 

rresponde à junção de sequências frasais, os estudos em LT estavam 
direcionados à análise e ao entendimento dos mecanismos interfrásticos, como a 

Havia uma preocupação primordial da LT no que se refere à coesão textual, que, segundo 
Koch (2015 [2004]) seria “a forma como os elementos linguísticos presentes na superfície textual 

referência, uma das formas 
de coesão, ganhou destaque nos estudos em LT, em especial a correferência. Podemos 
compreender esse mecanismo a partir do exemplo em (1) em que o pronome “elas” retoma o 

re as sequências linguísticas: 

Koch (2015 [2004]), p.46). 

Nesse sentido, observamos que a análise estava restrita aos aspectos linguísticos, já que se 
compreendia que os pronomes retomavam de forma direta um referente mencionado 
anteriormente (anáfora) ou que ainda seria mencionado no texto (catáfora), sem levar em 
consideração as inferências que ocorrem no processo textual. Todavia, alguns autores como 
Isenberg (1968) observaram que as relações de referência poderiam estar associadas a aspectos 
não linguísticos, sendo necessário um conhecimento contextual por parte do falante, propondo, 

ntituladas atualmente como anáforas 
indiretas. Estas são definidas por Marcuschi (2005) como processos que não retomam um 
referente, ou seja, não há uma correferencialidade, mas sim ativam novos referentes e estão 

a seguir, observamos um caso de anáfora indireta, já 
que, em (2), a palavra “noiva” não retoma um objeto mencionado no discurso, sendo, portanto, 
um novo objeto que está ancorado na palavra “casamento”, por meio de inferências: 

usava um longo vestido branco  

A partir dos estudos sobre as anáforas associativas, observamos uma virada de 
perspectiva na Linguística de Texto, já que os estudos não estavam mais restritos ao processo de 
correferencialidade, que garantiria a coesão e, consequentemente, a coerência do texto. Assim, 
percebemos que os estudos em LT passaram a se relacionar com outros níveis da linguagem, 
como a semântica e a pragmática, porém sem relação ainda com o nível morfológico.  

Autores como van Dijk e Schmidt passaram a analisar os textos por meio da Teoria dos 
Atos de Fala e da Teoria da Atividade Verbal, considerando não só o viés sintático, mas também 

Sob essa perspectiva, a língua 
passa a ser considerada uma atividade verbal, assim como o texto que, com base nos ideais de 

[...] todo componente verbalmente enunciado de um ato de comunicação pertinente a 
tiva”, caracterizado por uma orientação temática e 

cumprindo uma função comunicativa identificável, isto é, realizando um potencial 

Posteriormente, na década de 80, ocorre uma virada cognitivista, em que os estudiosos, 
er, passam a compreender o texto como resultado de processos 
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mentais. Dessa forma, as unidades não explícitas no texto são compreendidas por meio de 
inferências realizadas por modelos cognitivos, que, segundo Koch
conjuntos de conhecimentos socioculturalmente determinados e vivencialmente adquiridos.

Todavia, o cognitivismo tinha um interesse maior nos processos mentais, secundarizando 
tudo o que estava exterior à mente. Nesse sentido, s
interacionista, em que iremos nos basear neste capítulo. Essa abordagem considera a língua, 
assim como o texto, a partir de questões da mente, do contexto e da interação entre os 
interlocutores, como propõe Koch e Elias:

O texto é um objeto completo que envolve não apenas operações linguísticas como 
também cognitivas, sociais e interacionais. Isso quer dizer que na produção e 
compreensão de um texto não basta o conhecimento da língua, é preciso também 
considerar conheciment
interagir em sociedade. (KOCH e ELIAS, 2016, p.15)

A partir dessa perspectiva, os textos não são produtos acabados em si, mas são 
construídos na própria interação, em que os interlocutores interpretam e
discurso, por meio de suas vivências e dos seus conhecimentos de mundo. Considerando os 
aspectos linguísticos, sociais e cognitivos, a LT, no período atual, procura desenvolver estudos 
sobre a construção de sentido dos textos, levando em c
referenciação, dois conceitos essenciais para a nossa análise textual
Diante da relevância desses aspectos para este capítulo, buscamos desenvolvê
seções. 

OS GÊNEROS TEXTUAIS

 Atualmente, os estudos de texto com base na perspectiva sociocognitiva
se debruçado sobre os gêneros textuais. Ao compreender que a língua é construída na interação 
social, por meio de conhecimento linguísticos, cognitivos e socia
sociais reconhecem que há um modelo previamente estabelecido 
determinada cultura, o qual apresenta
considerado pelo falante a fim de alcançar sua 

 Na Antiguidade, os estudos sobre gêneros ficavam restritos a uma perspectiva literária, 
sem observar o viés linguístico. A partir das pesquisas modernas, iniciadas principalmente pelo 
artigo de Miller (1984), os gêneros passaram a ser es
funcional, considerando que o gênero é uma ação social, logo, está baseado em situações 
cotidianas. Bakhtin (1979), um dos grandes nomes no que refere ao estudo desse objeto, propôs a 
teoria de que a língua elabora enunc
textuais. Estes, portanto, seriam compostos por conteúdo temático, estilo e construção 
composicional, os quais são modificados pelo ato comunicativo, a depender da finalidade 
discursiva de determinada interação social.

 Tendo em vista que os gêneros são fatos sociais, como aponta Marcuschi (2005), estamos 
diante de uma variedade infinita de gêneros, uma vez que esse repertório é proporcional ao uso 
da linguagem e às intenções do falante. Como viven
gêneros, segundo Bakhtin, também estão sujeitos a mudanças, logo, as estruturas de gêneros já 
conhecidos podem ser modificadas, como podem ser criados novos, decorrente da necessidade 
das práticas sociais. Sob essa 
promoveu a criação de novos gêneros discursivos na sociedade, já que reconhecemos a demanda 
por novas práticas.  

 Neste capítulo, analisaremos os processos de anáfora direta e de cruzamento verbal 
encontrados em Tweets, um gênero digital recente e que foi criado a partir das modificações 
advindas da Web 2.0 e das necessidades dos atores sociais de se incluírem nesta nova prática. De 
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mentais. Dessa forma, as unidades não explícitas no texto são compreendidas por meio de 
inferências realizadas por modelos cognitivos, que, segundo Koch (2015 [2004], p.35) seriam 
conjuntos de conhecimentos socioculturalmente determinados e vivencialmente adquiridos.

Todavia, o cognitivismo tinha um interesse maior nos processos mentais, secundarizando 
tudo o que estava exterior à mente. Nesse sentido, surge a perspectiva sociocognitiva
interacionista, em que iremos nos basear neste capítulo. Essa abordagem considera a língua, 
assim como o texto, a partir de questões da mente, do contexto e da interação entre os 
interlocutores, como propõe Koch e Elias: 

texto é um objeto completo que envolve não apenas operações linguísticas como 
também cognitivas, sociais e interacionais. Isso quer dizer que na produção e 
compreensão de um texto não basta o conhecimento da língua, é preciso também 
considerar conhecimentos de mundo, da cultura em que vivemos, das formas de 
interagir em sociedade. (KOCH e ELIAS, 2016, p.15) 

A partir dessa perspectiva, os textos não são produtos acabados em si, mas são 
construídos na própria interação, em que os interlocutores interpretam e
discurso, por meio de suas vivências e dos seus conhecimentos de mundo. Considerando os 
aspectos linguísticos, sociais e cognitivos, a LT, no período atual, procura desenvolver estudos 
sobre a construção de sentido dos textos, levando em conta, por exemplo, o gênero textual e a 
referenciação, dois conceitos essenciais para a nossa análise textual-morfológica deste capítulo. 
Diante da relevância desses aspectos para este capítulo, buscamos desenvolvê

XTUAIS  

Atualmente, os estudos de texto com base na perspectiva sociocognitiva
se debruçado sobre os gêneros textuais. Ao compreender que a língua é construída na interação 
social, por meio de conhecimento linguísticos, cognitivos e sociais, entende
sociais reconhecem que há um modelo previamente estabelecido - os gêneros textuais 
determinada cultura, o qual apresenta uma estrutura e um propósito comunicativo, que será 
considerado pelo falante a fim de alcançar sua intencionalidade. 

Na Antiguidade, os estudos sobre gêneros ficavam restritos a uma perspectiva literária, 
sem observar o viés linguístico. A partir das pesquisas modernas, iniciadas principalmente pelo 
artigo de Miller (1984), os gêneros passaram a ser estudados a partir de uma perspectiva 
funcional, considerando que o gênero é uma ação social, logo, está baseado em situações 
cotidianas. Bakhtin (1979), um dos grandes nomes no que refere ao estudo desse objeto, propôs a 
teoria de que a língua elabora enunciados relativamente estáveis, o que corresponde aos gêneros 
textuais. Estes, portanto, seriam compostos por conteúdo temático, estilo e construção 
composicional, os quais são modificados pelo ato comunicativo, a depender da finalidade 

nada interação social. 
Tendo em vista que os gêneros são fatos sociais, como aponta Marcuschi (2005), estamos 

diante de uma variedade infinita de gêneros, uma vez que esse repertório é proporcional ao uso 
da linguagem e às intenções do falante. Como vivenciamos diversas modificações sociais, os 
gêneros, segundo Bakhtin, também estão sujeitos a mudanças, logo, as estruturas de gêneros já 
conhecidos podem ser modificadas, como podem ser criados novos, decorrente da necessidade 
das práticas sociais. Sob essa ótica, observamos que a inserção da internet, por exemplo, 
promoveu a criação de novos gêneros discursivos na sociedade, já que reconhecemos a demanda 

Neste capítulo, analisaremos os processos de anáfora direta e de cruzamento verbal 
, um gênero digital recente e que foi criado a partir das modificações 

advindas da Web 2.0 e das necessidades dos atores sociais de se incluírem nesta nova prática. De 
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mentais. Dessa forma, as unidades não explícitas no texto são compreendidas por meio de 
(2015 [2004], p.35) seriam 

conjuntos de conhecimentos socioculturalmente determinados e vivencialmente adquiridos.  
Todavia, o cognitivismo tinha um interesse maior nos processos mentais, secundarizando 

urge a perspectiva sociocognitiva-
interacionista, em que iremos nos basear neste capítulo. Essa abordagem considera a língua, 
assim como o texto, a partir de questões da mente, do contexto e da interação entre os 

texto é um objeto completo que envolve não apenas operações linguísticas como 
também cognitivas, sociais e interacionais. Isso quer dizer que na produção e 
compreensão de um texto não basta o conhecimento da língua, é preciso também 

os de mundo, da cultura em que vivemos, das formas de 

A partir dessa perspectiva, os textos não são produtos acabados em si, mas são 
construídos na própria interação, em que os interlocutores interpretam e significam cada 
discurso, por meio de suas vivências e dos seus conhecimentos de mundo. Considerando os 
aspectos linguísticos, sociais e cognitivos, a LT, no período atual, procura desenvolver estudos 

onta, por exemplo, o gênero textual e a 
morfológica deste capítulo. 

Diante da relevância desses aspectos para este capítulo, buscamos desenvolvê-los nas próximas 

Atualmente, os estudos de texto com base na perspectiva sociocognitiva-interacional têm 
se debruçado sobre os gêneros textuais. Ao compreender que a língua é construída na interação 

is, entende-se que os atores 
os gêneros textuais - por 

uma estrutura e um propósito comunicativo, que será 

Na Antiguidade, os estudos sobre gêneros ficavam restritos a uma perspectiva literária, 
sem observar o viés linguístico. A partir das pesquisas modernas, iniciadas principalmente pelo 

tudados a partir de uma perspectiva 
funcional, considerando que o gênero é uma ação social, logo, está baseado em situações 
cotidianas. Bakhtin (1979), um dos grandes nomes no que refere ao estudo desse objeto, propôs a 

iados relativamente estáveis, o que corresponde aos gêneros 
textuais. Estes, portanto, seriam compostos por conteúdo temático, estilo e construção 
composicional, os quais são modificados pelo ato comunicativo, a depender da finalidade 

Tendo em vista que os gêneros são fatos sociais, como aponta Marcuschi (2005), estamos 
diante de uma variedade infinita de gêneros, uma vez que esse repertório é proporcional ao uso 

ciamos diversas modificações sociais, os 
gêneros, segundo Bakhtin, também estão sujeitos a mudanças, logo, as estruturas de gêneros já 
conhecidos podem ser modificadas, como podem ser criados novos, decorrente da necessidade 

ótica, observamos que a inserção da internet, por exemplo, 
promoveu a criação de novos gêneros discursivos na sociedade, já que reconhecemos a demanda 

Neste capítulo, analisaremos os processos de anáfora direta e de cruzamento verbal 
, um gênero digital recente e que foi criado a partir das modificações 

advindas da Web 2.0 e das necessidades dos atores sociais de se incluírem nesta nova prática. De 
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acordo com Giering (2021), os discursos que circulam nas mídias dig
diferenciadas, questionam noções, até então estabilizadas, sobre texto e textualidade. Sob essa 
ótica, é interessante reconhecermos as novas formas de composicionalidade e de propósitos 
associados a esses gêneros textuais em
diferentes sentidos. 

 Marcuschi (2005) deu destaque aos gêneros textuais digitais emergentes, como 
demonstrando que, apesar de terem uma contraparte em gêneros prévios, esses gêneros 
apresentam peculiaridades formais e funcionais, já que estão inseridos em um contexto sócio
histórico que promove essas modificações. O 
analisado neste capítulo, corresponde a “uma rede social virtual pública e dinâm
relacionamentos na qual as pessoas e empresas encontram
compartilhar os mais variados interesses” (DIOGARDI, 2014, p.30).

Diogardi (2014) debruçou
que as escolhas dos aspectos linguísticos presentes nestes eram organizados a fim de indicar o 
posicionamento do usuário. Sob esse viés, acreditamos que a referenciação e o cruzamento 
vocabular presentes nos tweets
do enunciador, com o intuito de garantir que seu posicionamento seja avaliado de forma positiva 
por outros usuários, a partir de curtidas e compartilhamentos. Diante disso, nas próximas seções, 
trataremos sobre a referenciação e sobre cruzamento v
análise do corpus.  
 

REFERENCIAÇÃO 

A princípio, nos estudos sobre textos, a língua era compreendida como um sistema em 
que representava diretamente o mundo, sem considerar os sujeitos e o contexto o qual estava 
inserido. Baseada nesta visão, a referenciação, na fase inicial da LT, era compr
processo de retomada de referentes presentes no texto, sendo estes uma representação direta do 
mundo, sem que levasse em consideração a subjetividade do sujeito diante das escolhas 
linguísticas.  

Porém, a partir da perspectiva 
assuntos sobre os quais a LT se debruça 
refere diretamente aos referentes no mundo. Estes são considerados como objetos do discurso 
ao invés de objetos do mundo (MONDADA e DUBOIS, 2003) e são construídos e 
reconstruídos no próprio discurso, com base nas nossas crenças, atitudes e propósitos (KOCH e 
ELIAS, 2008). 

Cavalcante (2011) propõe uma classificação dos processos referenciais, mas ainda baseada 
em uma perspectiva tradicional. Para a autora, a referenciação pode ser compreendida a partir dos 
processos de introdução referencial, anáfora direta, anáfora indireta, anáfora encapsuladora e 
dêixis. Tendo em vista que, neste capítulo, analisaremos as anáfor
daremos ênfase à compreensão deste processo.

A anáfora direta, um dos objetos desse trabalho, indica a retomada de objetos já 
estabelecidos no discurso por meio da correferenciação, na qual há uma relação direta ou parcia
com o referente (CAVALCANTE, 2011). Tendo em vista a definição tradicional de anáfora, 
podemos considerar, a priori, que se trata somente de uma forma de não repetição de palavras na 
construção do texto. Todavia, Apothéloz e Reichler
diretas, mesmo baseadas na correferencialidade, dependem também de inferências, assim como 
as anáforas indiretas, isto é, são construídas dentro do discurso e recorrem a conhecimentos 
partilhados pelos interlocutores.

Alves Filho (2010) aponta que a referenciação apresenta, em certos casos, uma 
instabilidade categorial, o que indica que um mesmo objeto de mundo pode ser categorizado de 

 
inguística de texto e morfologia a partir numa perspectiva sociocognitivo

Cadernos do NEMP, n. 12, v. 1, 2021, p. 19-28

acordo com Giering (2021), os discursos que circulam nas mídias digitais, por suas características 
diferenciadas, questionam noções, até então estabilizadas, sobre texto e textualidade. Sob essa 
ótica, é interessante reconhecermos as novas formas de composicionalidade e de propósitos 
associados a esses gêneros textuais emergentes, como o Tweet, a fim de compreender os 

Marcuschi (2005) deu destaque aos gêneros textuais digitais emergentes, como 
demonstrando que, apesar de terem uma contraparte em gêneros prévios, esses gêneros 

peculiaridades formais e funcionais, já que estão inseridos em um contexto sócio
histórico que promove essas modificações. O tweet, um dos gêneros textuais emergentes
analisado neste capítulo, corresponde a “uma rede social virtual pública e dinâm
relacionamentos na qual as pessoas e empresas encontram-se conectadas para partilhar e 
compartilhar os mais variados interesses” (DIOGARDI, 2014, p.30). 

Diogardi (2014) debruçou-se sobre o funcionamento argumentativo do 
as dos aspectos linguísticos presentes nestes eram organizados a fim de indicar o 

posicionamento do usuário. Sob esse viés, acreditamos que a referenciação e o cruzamento 
tweetstambém são mecanismos linguísticos que refletem um quer

do enunciador, com o intuito de garantir que seu posicionamento seja avaliado de forma positiva 
por outros usuários, a partir de curtidas e compartilhamentos. Diante disso, nas próximas seções, 
trataremos sobre a referenciação e sobre cruzamento vocabular, conceitos essenciais para a 

A princípio, nos estudos sobre textos, a língua era compreendida como um sistema em 
que representava diretamente o mundo, sem considerar os sujeitos e o contexto o qual estava 
inserido. Baseada nesta visão, a referenciação, na fase inicial da LT, era compr
processo de retomada de referentes presentes no texto, sendo estes uma representação direta do 
mundo, sem que levasse em consideração a subjetividade do sujeito diante das escolhas 

Porém, a partir da perspectiva sociocognitivo-interacional, a referenciação 
assuntos sobre os quais a LT se debruça - passa a ser entendida como um processo que não se 
refere diretamente aos referentes no mundo. Estes são considerados como objetos do discurso 

s do mundo (MONDADA e DUBOIS, 2003) e são construídos e 
reconstruídos no próprio discurso, com base nas nossas crenças, atitudes e propósitos (KOCH e 

Cavalcante (2011) propõe uma classificação dos processos referenciais, mas ainda baseada 
uma perspectiva tradicional. Para a autora, a referenciação pode ser compreendida a partir dos 

processos de introdução referencial, anáfora direta, anáfora indireta, anáfora encapsuladora e 
dêixis. Tendo em vista que, neste capítulo, analisaremos as anáforas diretas realizadas nos 
daremos ênfase à compreensão deste processo.  

A anáfora direta, um dos objetos desse trabalho, indica a retomada de objetos já 
estabelecidos no discurso por meio da correferenciação, na qual há uma relação direta ou parcia
com o referente (CAVALCANTE, 2011). Tendo em vista a definição tradicional de anáfora, 
podemos considerar, a priori, que se trata somente de uma forma de não repetição de palavras na 
construção do texto. Todavia, Apothéloz e Reichler-Béguelin (1999) apon
diretas, mesmo baseadas na correferencialidade, dependem também de inferências, assim como 
as anáforas indiretas, isto é, são construídas dentro do discurso e recorrem a conhecimentos 
partilhados pelos interlocutores.  

) aponta que a referenciação apresenta, em certos casos, uma 
instabilidade categorial, o que indica que um mesmo objeto de mundo pode ser categorizado de 

inguística de texto e morfologia a partir numa perspectiva sociocognitivo-interacional 

28. 

Pá
gi

na
22

 

itais, por suas características 
diferenciadas, questionam noções, até então estabilizadas, sobre texto e textualidade. Sob essa 
ótica, é interessante reconhecermos as novas formas de composicionalidade e de propósitos 

, a fim de compreender os 

Marcuschi (2005) deu destaque aos gêneros textuais digitais emergentes, como e-mail echat, 
demonstrando que, apesar de terem uma contraparte em gêneros prévios, esses gêneros 

peculiaridades formais e funcionais, já que estão inseridos em um contexto sócio-
um dos gêneros textuais emergentes que será 

analisado neste capítulo, corresponde a “uma rede social virtual pública e dinâmica de 
se conectadas para partilhar e 

se sobre o funcionamento argumentativo do tweete concluiu 
as dos aspectos linguísticos presentes nestes eram organizados a fim de indicar o 

posicionamento do usuário. Sob esse viés, acreditamos que a referenciação e o cruzamento 
também são mecanismos linguísticos que refletem um querer-dizer 

do enunciador, com o intuito de garantir que seu posicionamento seja avaliado de forma positiva 
por outros usuários, a partir de curtidas e compartilhamentos. Diante disso, nas próximas seções, 

ocabular, conceitos essenciais para a 

A princípio, nos estudos sobre textos, a língua era compreendida como um sistema em 
que representava diretamente o mundo, sem considerar os sujeitos e o contexto o qual estava 
inserido. Baseada nesta visão, a referenciação, na fase inicial da LT, era compreendida como um 
processo de retomada de referentes presentes no texto, sendo estes uma representação direta do 
mundo, sem que levasse em consideração a subjetividade do sujeito diante das escolhas 

interacional, a referenciação - um dos 
passa a ser entendida como um processo que não se 

refere diretamente aos referentes no mundo. Estes são considerados como objetos do discurso 
s do mundo (MONDADA e DUBOIS, 2003) e são construídos e 

reconstruídos no próprio discurso, com base nas nossas crenças, atitudes e propósitos (KOCH e 

Cavalcante (2011) propõe uma classificação dos processos referenciais, mas ainda baseada 
uma perspectiva tradicional. Para a autora, a referenciação pode ser compreendida a partir dos 

processos de introdução referencial, anáfora direta, anáfora indireta, anáfora encapsuladora e 
as diretas realizadas nos tweets, 

A anáfora direta, um dos objetos desse trabalho, indica a retomada de objetos já 
estabelecidos no discurso por meio da correferenciação, na qual há uma relação direta ou parcial 
com o referente (CAVALCANTE, 2011). Tendo em vista a definição tradicional de anáfora, 
podemos considerar, a priori, que se trata somente de uma forma de não repetição de palavras na 

Béguelin (1999) apontam que as anáforas 
diretas, mesmo baseadas na correferencialidade, dependem também de inferências, assim como 
as anáforas indiretas, isto é, são construídas dentro do discurso e recorrem a conhecimentos 

) aponta que a referenciação apresenta, em certos casos, uma 
instabilidade categorial, o que indica que um mesmo objeto de mundo pode ser categorizado de 
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maneira diferente no discurso, refletindo no valor positivo ou negativo do objeto, como 
observamos no exemplo a seguir:

 
(3) B: A senhora ainda está morando na mesma 

A: Continuo lá no meu 
 

 Com base no exemplo, observamos que a expressão “palácio” funciona como uma 
anáfora direta para casinha, já que retoma o mesmo referente, por meio da correferencialização. 
Todavia, observamos que essa categorização demanda dos interlocutores algumas crença
o fato de que “casinha”, no discurso, apresenta um valor negativo da casa, enquanto a anáfora 
direta “palácio” apresenta um valor positivo diante do referente, tendo em vista que um palácio 
remete a riqueza. Dessa maneira, buscamos, neste trabalho,
enfatizando que esse processo não é somente uma estratégia de retomada direta do remetente, 
mas reflete a intencionalidade do locutor, assim como o contexto vigente. 
 
 
A INTERFACE LINGUÍSTICA DE TEXTO E MORFOLOG

Comumente, na prática pedagógica, o tratamento dado à morfologia ocorre de modo a 
avaliar a estrutura dos vocábulos com a finalidade de explicar os processos analíticos envolvidos 
na formação de determinada palavra. Não raro, são listadas essas 
a importância do contexto de produção real de uso para motivação criativa daquela forma 
gramatical. Na contramão disso, destacamos Basílio (2010), Gonçalves & Rosa (2017) e Vivas& 
Morais (2021), entre outros teóricos, uma vez
levar em consideração a construção discursiva na análise de uma palavra morfológica.

Segundo essa perspectiva, é mais produtivo analisar os fenômenos morfológicos de forma 
contextualizada, isto é, levar 
palavra. Marcuschi (2008) despreza a ideia de que a função da língua é transmitir informações. 
Ancorado pelos pressupostos da LT, o autor defende a ideia de texto como um processo, no qual 
os indivíduos estão envolvidos em contextos sócio
construídos em situação real de uso da língua. Seguindo a contribuição do teórico, entendemos 
que a criação de uma palavra (estudo que interessa à morfologia) não enc
se os sujeitos não (re)construíssem e compartilhassem seu sentido na comunicação real.

Inegavelmente, o surgimento de uma palavra morfológica é possível devido ao 
conhecimento do falante sobre a estrutura de sua própria língua. Em f
da noção de gramaticalidade presente na estrutura de uma palavra criada, pois já fora explorado 
por muitos teóricos, tais como Snowling&Hulme (2003), os quais postulam que consciência 
linguística é o que primeiro permite a análi
Interessa-nos explicitar que os recursos morfológicos possibilitam ao enunciador a expressão de 
subjetividade responsável por manifestar juízo de valor diante do objeto a que se faz referência. A 
esse respeito, Souza & Gonçalves (2018) defendem que existe uma motivação discursiva na 
criação morfológica no que se refere às palavras complexas, visão essa que torna estreita a relação 
entre morfologia e a construção de sentido.

Dessa maneira, partimos da proposta d
por Vivas& Morais (2021), os quais desenvolveram consistentes perspectivas a respeito das 
estratégias morfológicas na representação da intencionalidade do enunciador. Segundo os 
autores:  

Dentro dessa 
modo integrado, de forma que a propriedade coesiva, inerente à motivação textual, e a 
manifestação de ponto de vista, indicada pela motivação discursiva, sejam estudadas 
conjuntame
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maneira diferente no discurso, refletindo no valor positivo ou negativo do objeto, como 
exemplo a seguir: 

B: A senhora ainda está morando na mesma casinha?  
A: Continuo lá no meu palácio. (ALVES FILHO, 2010, p.2015) 

Com base no exemplo, observamos que a expressão “palácio” funciona como uma 
anáfora direta para casinha, já que retoma o mesmo referente, por meio da correferencialização. 
Todavia, observamos que essa categorização demanda dos interlocutores algumas crença
o fato de que “casinha”, no discurso, apresenta um valor negativo da casa, enquanto a anáfora 
direta “palácio” apresenta um valor positivo diante do referente, tendo em vista que um palácio 
remete a riqueza. Dessa maneira, buscamos, neste trabalho, observar as anáforas diretas em 
enfatizando que esse processo não é somente uma estratégia de retomada direta do remetente, 
mas reflete a intencionalidade do locutor, assim como o contexto vigente.  

A INTERFACE LINGUÍSTICA DE TEXTO E MORFOLOGIA 

Comumente, na prática pedagógica, o tratamento dado à morfologia ocorre de modo a 
avaliar a estrutura dos vocábulos com a finalidade de explicar os processos analíticos envolvidos 
na formação de determinada palavra. Não raro, são listadas essas construções sem que se observe 
a importância do contexto de produção real de uso para motivação criativa daquela forma 
gramatical. Na contramão disso, destacamos Basílio (2010), Gonçalves & Rosa (2017) e Vivas& 
Morais (2021), entre outros teóricos, uma vez que, em seus trabalhos, é notória a preocupação em 
levar em consideração a construção discursiva na análise de uma palavra morfológica.

Segundo essa perspectiva, é mais produtivo analisar os fenômenos morfológicos de forma 
contextualizada, isto é, levar em consideração o contexto que motiva a criação de determinada 
palavra. Marcuschi (2008) despreza a ideia de que a função da língua é transmitir informações. 
Ancorado pelos pressupostos da LT, o autor defende a ideia de texto como um processo, no qual 

ndivíduos estão envolvidos em contextos sócio-históricos, capazes de ativar conhecimentos 
construídos em situação real de uso da língua. Seguindo a contribuição do teórico, entendemos 
que a criação de uma palavra (estudo que interessa à morfologia) não enc
se os sujeitos não (re)construíssem e compartilhassem seu sentido na comunicação real.

Inegavelmente, o surgimento de uma palavra morfológica é possível devido ao 
conhecimento do falante sobre a estrutura de sua própria língua. Em face disso, buscamos ir além 
da noção de gramaticalidade presente na estrutura de uma palavra criada, pois já fora explorado 
por muitos teóricos, tais como Snowling&Hulme (2003), os quais postulam que consciência 
linguística é o que primeiro permite a análise sobre a produtividade de um dado vocábulo. 

nos explicitar que os recursos morfológicos possibilitam ao enunciador a expressão de 
subjetividade responsável por manifestar juízo de valor diante do objeto a que se faz referência. A 

Souza & Gonçalves (2018) defendem que existe uma motivação discursiva na 
criação morfológica no que se refere às palavras complexas, visão essa que torna estreita a relação 
entre morfologia e a construção de sentido.  

Dessa maneira, partimos da proposta de interface entre morfologia e LT desenvolvida 
por Vivas& Morais (2021), os quais desenvolveram consistentes perspectivas a respeito das 
estratégias morfológicas na representação da intencionalidade do enunciador. Segundo os 

Dentro dessa perspectiva, a motivação textual e a discursiva, por exemplo, são vistas de 
modo integrado, de forma que a propriedade coesiva, inerente à motivação textual, e a 
manifestação de ponto de vista, indicada pela motivação discursiva, sejam estudadas 
conjuntamente. Dessa forma, tais motivações, vistas desse modo, são parte dos 
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maneira diferente no discurso, refletindo no valor positivo ou negativo do objeto, como 

Com base no exemplo, observamos que a expressão “palácio” funciona como uma 
anáfora direta para casinha, já que retoma o mesmo referente, por meio da correferencialização. 
Todavia, observamos que essa categorização demanda dos interlocutores algumas crenças, como 
o fato de que “casinha”, no discurso, apresenta um valor negativo da casa, enquanto a anáfora 
direta “palácio” apresenta um valor positivo diante do referente, tendo em vista que um palácio 

observar as anáforas diretas em tweets, 
enfatizando que esse processo não é somente uma estratégia de retomada direta do remetente, 

 

Comumente, na prática pedagógica, o tratamento dado à morfologia ocorre de modo a 
avaliar a estrutura dos vocábulos com a finalidade de explicar os processos analíticos envolvidos 

construções sem que se observe 
a importância do contexto de produção real de uso para motivação criativa daquela forma 
gramatical. Na contramão disso, destacamos Basílio (2010), Gonçalves & Rosa (2017) e Vivas& 

que, em seus trabalhos, é notória a preocupação em 
levar em consideração a construção discursiva na análise de uma palavra morfológica.  

Segundo essa perspectiva, é mais produtivo analisar os fenômenos morfológicos de forma 
em consideração o contexto que motiva a criação de determinada 

palavra. Marcuschi (2008) despreza a ideia de que a função da língua é transmitir informações. 
Ancorado pelos pressupostos da LT, o autor defende a ideia de texto como um processo, no qual 

históricos, capazes de ativar conhecimentos 
construídos em situação real de uso da língua. Seguindo a contribuição do teórico, entendemos 
que a criação de uma palavra (estudo que interessa à morfologia) não encontraria produtividade 
se os sujeitos não (re)construíssem e compartilhassem seu sentido na comunicação real.  

Inegavelmente, o surgimento de uma palavra morfológica é possível devido ao 
ace disso, buscamos ir além 

da noção de gramaticalidade presente na estrutura de uma palavra criada, pois já fora explorado 
por muitos teóricos, tais como Snowling&Hulme (2003), os quais postulam que consciência 

se sobre a produtividade de um dado vocábulo. 
nos explicitar que os recursos morfológicos possibilitam ao enunciador a expressão de 

subjetividade responsável por manifestar juízo de valor diante do objeto a que se faz referência. A 
Souza & Gonçalves (2018) defendem que existe uma motivação discursiva na 

criação morfológica no que se refere às palavras complexas, visão essa que torna estreita a relação 

e interface entre morfologia e LT desenvolvida 
por Vivas& Morais (2021), os quais desenvolveram consistentes perspectivas a respeito das 
estratégias morfológicas na representação da intencionalidade do enunciador. Segundo os 

perspectiva, a motivação textual e a discursiva, por exemplo, são vistas de 
modo integrado, de forma que a propriedade coesiva, inerente à motivação textual, e a 
manifestação de ponto de vista, indicada pela motivação discursiva, sejam estudadas 

nte. Dessa forma, tais motivações, vistas desse modo, são parte dos 
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recursos empregados na construção do gênero e do seu propósito comunicativo. 
(VIVAS; MORAIS, 2021, p.556)

 Assim, para os autores, é preciso analisar de que maneira os recursos disponívei
língua para a elaboração criativa dos efeitos de sentido são utilizados para marcar a visão de 
mundo do enunciador, posto que as escolhas linguísticas não são representações neutras de um 
pensamento (Koch, 2005). Na próxima seção, trataremos do cruzam
dos processos possíveis para formação de palavras, buscando sustentar a proposta já evidenciada 
nos objetivos deste trabalho.
 

CRUZAMENTO VOCABULAR

O processo de formação de palavras em português é objeto de estudo da morfologia
ramo da linguística sobre a qual teóricos se debruçam em busca da percepção sistemática da 
produtividade de novos termos na língua. Diante das distintas inovações linguísticas observadas 
no português, tomaremos como foco, nesta abordagem, aquelas fo
vocabular (CV), fenômeno morfológico não
(GONÇALVES, 2004), uma vez observada sua produtividade na língua (BAUER, 2001), além da 
necessidade de aprofundar os estudos sobre esse processo na teoria 

Apesar de receber distintas nomenclaturas, como 
portmanteaus (PIÑEROS, 2002) e 
perspectiva da maioria dos teóricos, seu caráter de efemeridade, pois existem m
contextuais que propiciam a criatividade dos falantes na criação dessas palavras morfológicas.
Estruturalmente, costuma-se agregar a junção vocabular à noção de composicionalidade, pois 
resulta da união de duas bases que antes já existiam, carre
as formas ao mesmo tempo em que se propõe a compartilhar um novo sentido, como é o caso de 
palavras como “quarentreino” (quarentena + treino) e “caretena” (carente + quarentena).

De acordo com Gonçalves (2004), o CV 
subordinando-se a um único acento lexical. É importante destacar que essas palavras podem ou 
não pertencer à mesma classe, ao passo que, na junção das bases, são mantidas as propriedades 
semânticas das bases originais. Assim, ainda que tal processo pareça arbitrário, a criação de CV 
decorre de uma invenção criativa a qual implica determinada avaliação (positiva ou negativa) do 
falante, isto é, a interpretação de um CV depende do reconhecimento das propriedades 
fonológicas e semânticas dos vocábulos envolvidos.

Diante disso, para entender o comportamento do cruzamento vocabular, de acordo com 
Gonçalves (2004) e Basilio (2005), é preciso articular a estrutura da palavra ao conhecimento 
partilhado, uma vez que CVs são
Basilio (2010, p.202) defende ainda que essas fusões resultam do uso de um esquema produtivo, 
o que torna evidente a necessidade de tratar tais processos como portadores de grande 
expressividade na língua. Na abordagem da autora, portanto, as 
chamadas de fuves, são funcionais quanto menor for a interferência fonológica na junção das 
palavras-fonte, de modo a incitar no interlocutor o uso de sua experiência cogniti
interpretação do novo vocábulo. Tomemos para isso como exemplo dois casos analisados por 
Basilio (2010).  

 

(3) lixeratura  

(4) glitterati  
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recursos empregados na construção do gênero e do seu propósito comunicativo. 
(VIVAS; MORAIS, 2021, p.556)  

Assim, para os autores, é preciso analisar de que maneira os recursos disponívei
língua para a elaboração criativa dos efeitos de sentido são utilizados para marcar a visão de 
mundo do enunciador, posto que as escolhas linguísticas não são representações neutras de um 
pensamento (Koch, 2005). Na próxima seção, trataremos do cruzamento vocabular como um 
dos processos possíveis para formação de palavras, buscando sustentar a proposta já evidenciada 
nos objetivos deste trabalho.  

CRUZAMENTO VOCABULAR  

O processo de formação de palavras em português é objeto de estudo da morfologia
ramo da linguística sobre a qual teóricos se debruçam em busca da percepção sistemática da 
produtividade de novos termos na língua. Diante das distintas inovações linguísticas observadas 
no português, tomaremos como foco, nesta abordagem, aquelas formada

fenômeno morfológico não-concatenativo em Língua
uma vez observada sua produtividade na língua (BAUER, 2001), além da 

necessidade de aprofundar os estudos sobre esse processo na teoria morfológica.
Apesar de receber distintas nomenclaturas, como palavras-valise

(PIÑEROS, 2002) e blends lexicais (GONÇALVES, 2003), os CVs mantêm, na 
perspectiva da maioria dos teóricos, seu caráter de efemeridade, pois existem m
contextuais que propiciam a criatividade dos falantes na criação dessas palavras morfológicas.

se agregar a junção vocabular à noção de composicionalidade, pois 
resulta da união de duas bases que antes já existiam, carregando consigo os significados de ambas 
as formas ao mesmo tempo em que se propõe a compartilhar um novo sentido, como é o caso de 
palavras como “quarentreino” (quarentena + treino) e “caretena” (carente + quarentena).

De acordo com Gonçalves (2004), o CV se realiza em uma única palavra prosódica, 
se a um único acento lexical. É importante destacar que essas palavras podem ou 

não pertencer à mesma classe, ao passo que, na junção das bases, são mantidas as propriedades 
nais. Assim, ainda que tal processo pareça arbitrário, a criação de CV 

decorre de uma invenção criativa a qual implica determinada avaliação (positiva ou negativa) do 
falante, isto é, a interpretação de um CV depende do reconhecimento das propriedades 

lógicas e semânticas dos vocábulos envolvidos.  
Diante disso, para entender o comportamento do cruzamento vocabular, de acordo com 

Gonçalves (2004) e Basilio (2005), é preciso articular a estrutura da palavra ao conhecimento 
partilhado, uma vez que CVs são, comumente, criações ancoradas na modalidade oral da língua. 
Basilio (2010, p.202) defende ainda que essas fusões resultam do uso de um esquema produtivo, 
o que torna evidente a necessidade de tratar tais processos como portadores de grande 

na língua. Na abordagem da autora, portanto, as fusões linguísticas expressivas
, são funcionais quanto menor for a interferência fonológica na junção das 

fonte, de modo a incitar no interlocutor o uso de sua experiência cogniti
interpretação do novo vocábulo. Tomemos para isso como exemplo dois casos analisados por 
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recursos empregados na construção do gênero e do seu propósito comunicativo. 

Assim, para os autores, é preciso analisar de que maneira os recursos disponíveis na 
língua para a elaboração criativa dos efeitos de sentido são utilizados para marcar a visão de 
mundo do enunciador, posto que as escolhas linguísticas não são representações neutras de um 

ento vocabular como um 
dos processos possíveis para formação de palavras, buscando sustentar a proposta já evidenciada 

O processo de formação de palavras em português é objeto de estudo da morfologia, 
ramo da linguística sobre a qual teóricos se debruçam em busca da percepção sistemática da 
produtividade de novos termos na língua. Diante das distintas inovações linguísticas observadas 

rmadas por cruzamento 
concatenativo em Língua Portuguesa 

uma vez observada sua produtividade na língua (BAUER, 2001), além da 
morfológica.  

valise (ALVES, 1990), 
lexicais (GONÇALVES, 2003), os CVs mantêm, na 

perspectiva da maioria dos teóricos, seu caráter de efemeridade, pois existem motivações 
contextuais que propiciam a criatividade dos falantes na criação dessas palavras morfológicas.  

se agregar a junção vocabular à noção de composicionalidade, pois 
gando consigo os significados de ambas 

as formas ao mesmo tempo em que se propõe a compartilhar um novo sentido, como é o caso de 
palavras como “quarentreino” (quarentena + treino) e “caretena” (carente + quarentena).  

se realiza em uma única palavra prosódica, 
se a um único acento lexical. É importante destacar que essas palavras podem ou 

não pertencer à mesma classe, ao passo que, na junção das bases, são mantidas as propriedades 
nais. Assim, ainda que tal processo pareça arbitrário, a criação de CV 

decorre de uma invenção criativa a qual implica determinada avaliação (positiva ou negativa) do 
falante, isto é, a interpretação de um CV depende do reconhecimento das propriedades 

Diante disso, para entender o comportamento do cruzamento vocabular, de acordo com 
Gonçalves (2004) e Basilio (2005), é preciso articular a estrutura da palavra ao conhecimento 

, comumente, criações ancoradas na modalidade oral da língua. 
Basilio (2010, p.202) defende ainda que essas fusões resultam do uso de um esquema produtivo, 
o que torna evidente a necessidade de tratar tais processos como portadores de grande 

fusões linguísticas expressivas, 
, são funcionais quanto menor for a interferência fonológica na junção das 

fonte, de modo a incitar no interlocutor o uso de sua experiência cognitiva para 
interpretação do novo vocábulo. Tomemos para isso como exemplo dois casos analisados por 
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A fuve destacada em (4), para ter seu significado construído, necessita, antes de tudo, 
passar pelo processo de reco
lexemas “lixo” e “literatura” para, então, chegar à denotação de que um é um qualificador do 
outro, resultando na leitura expressiva de que tal tipo de literatura não tem validade. O exemplo 
observado em (5) implica um nível maior de complexidade, uma vez que envolve a utilização de 
um vocábulo não pertencente ao léxico em português. Dessa forma, o vocábulo “glitter” 
(“brilhar”) se funde integralmente à palavra “literati”, (“intelectuais”), dan
“glitterati”, configurando-se como um modo pejorativo de caracterizar os intelectuais como 
celebridades. Uma questão relevante na avaliação desse modelo de formação de palavras é a 
presença de um qualificador disfarçado (BASILIO, 2010, p. 
alcançado no momento em que se reconhece a duplicidade de uma construção lexical.

Quanto aos tipos de CVs, Gonçalves & Almeida (2006) estabelecem uma divisão a partir 
de três aspectos: (i) entranhamento lexical, (ii) 
diz respeito à junção de duas palavras por meio da interposição de outra, compartilhando o 
conteúdo fônico na fusão dos vocábulos. Exemplos disso são observados em palavras como 
“apertamento” e “novelha”, c
é apertado e uma novela que é velha. O segundo tipo (ii) apresenta semelhanças com a 
composição, mas se diferencia pela não obrigatoriedade de compartilhar material fonológico. 
“Chocotone” e “brasiguaio” ilustram essa categoria, deixando clara sua relação com as palavras
base que as originaram. O último tipo (iii), a reanálise, caracteriza
das palavras em que existe substituição morfológica decorrente de uma semel
semântica. Em outras palavras, de acordo com Gonçalves & Almeida (2006), é possível que haja 
permuta com outro vocábulo, mantendo características morfológicas e/ou semânticas com a base 
anterior, como pode ser visto em formações como “boa
macumba e “bebemorar”, junção dos verbos beber e comemorar.

Ressaltamos, diante da exposição feita nesta seção, a produtividade do cruzamento 
vocabular, ainda que se trate de palavras que podem não permanecer na língua e
tempo, visto que dependem da avaliação contextual para serem mantidas na comunicação, 
majoritariamente de menor formalidade. A respeito disso, destacamos a extrema contribuição dos 
estudos desenvolvidos pela Morfologia Prosódica no tratamen
concatenativos de formação de palavras, principalmente pelo lugar fornecido à análise dos CVs, 
os quais ainda ocupam menor espaço nos estudos frente aos processos de derivação e 
composição.  
 

ANÁFORA DIRETA E CRUZAMENTO VOCABULAR: A CONSTRUÇÃO DOS 
EFEITOS DE SENTIDO 

Observamos que, durante o período da pandemia de COVID
do mundo recorreram à criação de novas palavras, com o intuito de garantir determinados efeitos 
de sentido em seus discursos com base no contexto histórico
Vocábulos como “covidiota”, “carentena”, “quarentreino”, por exemplo, são casos de 
cruzamento vocabular que surgiram nesse período e que foram observados em processos 
referenciais, com o intuito de categorizar determinados referentes, construindo diferentes 
sentidos a depender da orientação argumentativa 
essas construções, destacamos a seguir um exemplo retirado do 
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destacada em (4), para ter seu significado construído, necessita, antes de tudo, 
passar pelo processo de reconhecimento das bases originais. Assim, é preciso identificar os 
lexemas “lixo” e “literatura” para, então, chegar à denotação de que um é um qualificador do 
outro, resultando na leitura expressiva de que tal tipo de literatura não tem validade. O exemplo 

bservado em (5) implica um nível maior de complexidade, uma vez que envolve a utilização de 
um vocábulo não pertencente ao léxico em português. Dessa forma, o vocábulo “glitter” 
(“brilhar”) se funde integralmente à palavra “literati”, (“intelectuais”), dan

se como um modo pejorativo de caracterizar os intelectuais como 
celebridades. Uma questão relevante na avaliação desse modelo de formação de palavras é a 
presença de um qualificador disfarçado (BASILIO, 2010, p. 203), posto que o efeito expressivo é 
alcançado no momento em que se reconhece a duplicidade de uma construção lexical.

Quanto aos tipos de CVs, Gonçalves & Almeida (2006) estabelecem uma divisão a partir 
de três aspectos: (i) entranhamento lexical, (ii) combinação truncada e (iii) reanálise. O primeiro 
diz respeito à junção de duas palavras por meio da interposição de outra, compartilhando o 
conteúdo fônico na fusão dos vocábulos. Exemplos disso são observados em palavras como 
“apertamento” e “novelha”, cuja significação aponta para, respectivamente, um apartamento que 
é apertado e uma novela que é velha. O segundo tipo (ii) apresenta semelhanças com a 
composição, mas se diferencia pela não obrigatoriedade de compartilhar material fonológico. 

“brasiguaio” ilustram essa categoria, deixando clara sua relação com as palavras
base que as originaram. O último tipo (iii), a reanálise, caracteriza-se pela sequência fonológica 
das palavras em que existe substituição morfológica decorrente de uma semel
semântica. Em outras palavras, de acordo com Gonçalves & Almeida (2006), é possível que haja 
permuta com outro vocábulo, mantendo características morfológicas e/ou semânticas com a base 
anterior, como pode ser visto em formações como “boacumba”, adjetivo boa e substantivo 
macumba e “bebemorar”, junção dos verbos beber e comemorar.  

Ressaltamos, diante da exposição feita nesta seção, a produtividade do cruzamento 
vocabular, ainda que se trate de palavras que podem não permanecer na língua e
tempo, visto que dependem da avaliação contextual para serem mantidas na comunicação, 
majoritariamente de menor formalidade. A respeito disso, destacamos a extrema contribuição dos 
estudos desenvolvidos pela Morfologia Prosódica no tratamento dos processos não
concatenativos de formação de palavras, principalmente pelo lugar fornecido à análise dos CVs, 
os quais ainda ocupam menor espaço nos estudos frente aos processos de derivação e 

ANÁFORA DIRETA E CRUZAMENTO VOCABULAR: A CONSTRUÇÃO DOS 
  

Observamos que, durante o período da pandemia de COVID-19, os falantes do Brasil e 
do mundo recorreram à criação de novas palavras, com o intuito de garantir determinados efeitos 

scursos com base no contexto histórico-social em que vivenciamos. 
Vocábulos como “covidiota”, “carentena”, “quarentreino”, por exemplo, são casos de 
cruzamento vocabular que surgiram nesse período e que foram observados em processos 

uito de categorizar determinados referentes, construindo diferentes 
sentidos a depender da orientação argumentativa à qual estava atrelada. Para compreendermos 
essas construções, destacamos a seguir um exemplo retirado do Twitter: 
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destacada em (4), para ter seu significado construído, necessita, antes de tudo, 
nhecimento das bases originais. Assim, é preciso identificar os 

lexemas “lixo” e “literatura” para, então, chegar à denotação de que um é um qualificador do 
outro, resultando na leitura expressiva de que tal tipo de literatura não tem validade. O exemplo 

bservado em (5) implica um nível maior de complexidade, uma vez que envolve a utilização de 
um vocábulo não pertencente ao léxico em português. Dessa forma, o vocábulo “glitter” 
(“brilhar”) se funde integralmente à palavra “literati”, (“intelectuais”), dando origem à fuve 

se como um modo pejorativo de caracterizar os intelectuais como 
celebridades. Uma questão relevante na avaliação desse modelo de formação de palavras é a 

203), posto que o efeito expressivo é 
alcançado no momento em que se reconhece a duplicidade de uma construção lexical.  

Quanto aos tipos de CVs, Gonçalves & Almeida (2006) estabelecem uma divisão a partir 
combinação truncada e (iii) reanálise. O primeiro 

diz respeito à junção de duas palavras por meio da interposição de outra, compartilhando o 
conteúdo fônico na fusão dos vocábulos. Exemplos disso são observados em palavras como 

uja significação aponta para, respectivamente, um apartamento que 
é apertado e uma novela que é velha. O segundo tipo (ii) apresenta semelhanças com a 
composição, mas se diferencia pela não obrigatoriedade de compartilhar material fonológico. 

“brasiguaio” ilustram essa categoria, deixando clara sua relação com as palavras-
se pela sequência fonológica 

das palavras em que existe substituição morfológica decorrente de uma semelhança fônica e/ou 
semântica. Em outras palavras, de acordo com Gonçalves & Almeida (2006), é possível que haja 
permuta com outro vocábulo, mantendo características morfológicas e/ou semânticas com a base 

cumba”, adjetivo boa e substantivo 

Ressaltamos, diante da exposição feita nesta seção, a produtividade do cruzamento 
vocabular, ainda que se trate de palavras que podem não permanecer na língua em uso por muito 
tempo, visto que dependem da avaliação contextual para serem mantidas na comunicação, 
majoritariamente de menor formalidade. A respeito disso, destacamos a extrema contribuição dos 

to dos processos não-
concatenativos de formação de palavras, principalmente pelo lugar fornecido à análise dos CVs, 
os quais ainda ocupam menor espaço nos estudos frente aos processos de derivação e 
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19, os falantes do Brasil e 
do mundo recorreram à criação de novas palavras, com o intuito de garantir determinados efeitos 

social em que vivenciamos. 
Vocábulos como “covidiota”, “carentena”, “quarentreino”, por exemplo, são casos de 
cruzamento vocabular que surgiram nesse período e que foram observados em processos 

uito de categorizar determinados referentes, construindo diferentes 
qual estava atrelada. Para compreendermos 
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Figura 1: Retirado do 

No tweet "Bolsonaro é um COVIDIOTA
Bolsonaro foi recategorizado pela anáfora direta COVIDIOTA
correferencialidade entre os termos. Além disso, essa anáfora é formada por um cruzamento 
entre os vocábulos COVID-
há a interposição entre os vocábulos, os quais compartilham o material fônico 
essa fusão e a manutenção do sentido original das palavras de origem, essencial para a 
compreensão do interlocutor.Chamamos a atenção para a troca do número 19 em “covid
pelo 17. No Brasil, as oposições políticas são costumeiramente marcadas pelos 
que filiam determinado candidato a um partido. No CV destacado, a substituição dos algarismos, 
então, evidencia o caráter pejorativo do objeto do discurso e daqueles que compartilham ideais 
negacionistas, como o presidente.

A partir dessa recategorização, o objeto do discurso “Bolsonaro” apresenta
figura que não é somente compreendido como presidente do Brasil, mas sim uma pessoa que é 
reconhecida como idiota diante do cenário do COVID
associados a ele. Isso ressalta a importância de entendermos os processos referenciais e as 
formações de palavras como processos construídos
de que o presidente brasileiro foi contra o processo de vacinação e a favor
comprovados cientificamente, o que é essencial para a interpretação dos interlocutores.

Percebemos que, para alcançarmos essa análise, precisamos nos basear em uma 
perspectiva sociocognitiva-interacional, reconhecendo também que o pro
como a formação do cruzamento verbal denota o posicionamento do interlocutor diante das 
práticas negativas do presidente no cenário pandêmico. Ao ser incluído no 
que o discurso apresenta uma orientação argumentat
engajamento de outros interlocutores, por meio das curtidas e compartilhamentos que visam à 
problematização do caso. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do que foi exposto, ressaltamos a produtividade da articulação feita entre a 
morfologia e a LT. A discussão apresentada ao longo deste capítulo teve como principal objetivo 
mostrar que as estratégias linguísticas usadas pelos falantes refletem um “q
2003) que, além de confirmar sua capacidade criativa por meio da invenção de novos vocábulos, 
manifesta claramente atribuição valorativa diante do referente (re)categorizado.

Ratificamos que a escolha pela abordagem feita neste trabal
alguma, minimizar as pesquisas anteriores que se inclinaram sobre os elementos mórficos 
estruturais nas palavras sem que, junto, fosse visto o contexto. Sabemos, sem ressalvas, que 
estratégias de análise de formação de palavras po
potencialmente funcionais para a avaliação da produtividade de determinada marca morfológica. 
Nossa proposta se inclinou para a interface entre Morfologia e Linguística Textual na intenção de 
confirmar que existem motivaç
não se trata de um processo arbitrário e desprovido de significação
contextual.  

Diante de variadas estratégias para a criação de vocábulos na língua, optamos pelo
cruzamento vocabular, posto que envolve tanto o conhecimento sobre as regras de formação de 
palavras quanto caráter avaliativo nessas construções, o que torna ainda mais evidente a relação 
entre morfologia e texto. De certo, esta abordagem deixa clara a n
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Figura 1: Retirado do Twitter. Acesso em 01/12/2021
 

"Bolsonaro é um COVIDIOTA-17”, notamos que o objeto de discurso 
Bolsonaro foi recategorizado pela anáfora direta COVIDIOTA-17, já que há uma 

entre os termos. Além disso, essa anáfora é formada por um cruzamento 
-17 e idiota que seria considerado uma entranhamento lexical, em que 

há a interposição entre os vocábulos, os quais compartilham o material fônico 
essa fusão e a manutenção do sentido original das palavras de origem, essencial para a 
compreensão do interlocutor.Chamamos a atenção para a troca do número 19 em “covid
pelo 17. No Brasil, as oposições políticas são costumeiramente marcadas pelos 
que filiam determinado candidato a um partido. No CV destacado, a substituição dos algarismos, 
então, evidencia o caráter pejorativo do objeto do discurso e daqueles que compartilham ideais 
negacionistas, como o presidente. 

a recategorização, o objeto do discurso “Bolsonaro” apresenta
figura que não é somente compreendido como presidente do Brasil, mas sim uma pessoa que é 
reconhecida como idiota diante do cenário do COVID-19, demonstrando os valores negativos 

ociados a ele. Isso ressalta a importância de entendermos os processos referenciais e as 
formações de palavras como processos construídos sociodiscursivamente, baseados no contexto 
de que o presidente brasileiro foi contra o processo de vacinação e a favor
comprovados cientificamente, o que é essencial para a interpretação dos interlocutores.

Percebemos que, para alcançarmos essa análise, precisamos nos basear em uma 
interacional, reconhecendo também que o pro

como a formação do cruzamento verbal denota o posicionamento do interlocutor diante das 
práticas negativas do presidente no cenário pandêmico. Ao ser incluído no 
que o discurso apresenta uma orientação argumentativa do falante, que busca promover o 
engajamento de outros interlocutores, por meio das curtidas e compartilhamentos que visam à 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante do que foi exposto, ressaltamos a produtividade da articulação feita entre a 
morfologia e a LT. A discussão apresentada ao longo deste capítulo teve como principal objetivo 
mostrar que as estratégias linguísticas usadas pelos falantes refletem um “q
2003) que, além de confirmar sua capacidade criativa por meio da invenção de novos vocábulos, 
manifesta claramente atribuição valorativa diante do referente (re)categorizado.

Ratificamos que a escolha pela abordagem feita neste trabalho não busca, em hipótese 
alguma, minimizar as pesquisas anteriores que se inclinaram sobre os elementos mórficos 
estruturais nas palavras sem que, junto, fosse visto o contexto. Sabemos, sem ressalvas, que 
estratégias de análise de formação de palavras por meio de combinação e permuta são 
potencialmente funcionais para a avaliação da produtividade de determinada marca morfológica. 
Nossa proposta se inclinou para a interface entre Morfologia e Linguística Textual na intenção de 
confirmar que existem motivações discursivas na criação de novas palavras no português, ou seja, 
não se trata de um processo arbitrário e desprovido de significação- tanto estrutural quanto 

Diante de variadas estratégias para a criação de vocábulos na língua, optamos pelo
cruzamento vocabular, posto que envolve tanto o conhecimento sobre as regras de formação de 
palavras quanto caráter avaliativo nessas construções, o que torna ainda mais evidente a relação 
entre morfologia e texto. De certo, esta abordagem deixa clara a necessidade de que mais 
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17”, notamos que o objeto de discurso 
17, já que há uma 

entre os termos. Além disso, essa anáfora é formada por um cruzamento 
que seria considerado uma entranhamento lexical, em que 

há a interposição entre os vocábulos, os quais compartilham o material fônico -idi-, promovendo 
essa fusão e a manutenção do sentido original das palavras de origem, essencial para a 
compreensão do interlocutor.Chamamos a atenção para a troca do número 19 em “covid-19” 
pelo 17. No Brasil, as oposições políticas são costumeiramente marcadas pelos números eleitorais 
que filiam determinado candidato a um partido. No CV destacado, a substituição dos algarismos, 
então, evidencia o caráter pejorativo do objeto do discurso e daqueles que compartilham ideais 

a recategorização, o objeto do discurso “Bolsonaro” apresenta-se como uma 
figura que não é somente compreendido como presidente do Brasil, mas sim uma pessoa que é 

19, demonstrando os valores negativos 
ociados a ele. Isso ressalta a importância de entendermos os processos referenciais e as 

sociodiscursivamente, baseados no contexto 
de que o presidente brasileiro foi contra o processo de vacinação e a favor de medicamentos não 
comprovados cientificamente, o que é essencial para a interpretação dos interlocutores.  

Percebemos que, para alcançarmos essa análise, precisamos nos basear em uma 
interacional, reconhecendo também que o processo referencial assim 

como a formação do cruzamento verbal denota o posicionamento do interlocutor diante das 
práticas negativas do presidente no cenário pandêmico. Ao ser incluído no Twitter, observamos 

iva do falante, que busca promover o 
engajamento de outros interlocutores, por meio das curtidas e compartilhamentos que visam à 

Diante do que foi exposto, ressaltamos a produtividade da articulação feita entre a 
morfologia e a LT. A discussão apresentada ao longo deste capítulo teve como principal objetivo 
mostrar que as estratégias linguísticas usadas pelos falantes refletem um “querer-dizer” (KOCH, 
2003) que, além de confirmar sua capacidade criativa por meio da invenção de novos vocábulos, 
manifesta claramente atribuição valorativa diante do referente (re)categorizado.   

ho não busca, em hipótese 
alguma, minimizar as pesquisas anteriores que se inclinaram sobre os elementos mórficos 
estruturais nas palavras sem que, junto, fosse visto o contexto. Sabemos, sem ressalvas, que 

r meio de combinação e permuta são 
potencialmente funcionais para a avaliação da produtividade de determinada marca morfológica. 
Nossa proposta se inclinou para a interface entre Morfologia e Linguística Textual na intenção de 

ões discursivas na criação de novas palavras no português, ou seja, 
tanto estrutural quanto 

Diante de variadas estratégias para a criação de vocábulos na língua, optamos pelo 
cruzamento vocabular, posto que envolve tanto o conhecimento sobre as regras de formação de 
palavras quanto caráter avaliativo nessas construções, o que torna ainda mais evidente a relação 

ecessidade de que mais 
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trabalhos sejam elaborados em função dessa interface, ampliando a temática a partir de distintos 
gêneros textuais por meio dos quais interagimos socialmente. 
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