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Broadcasters are storytellers,  
newspapers are fact-gatherers and organizers of information  

and news magazines are kind of a hybrid of both.  
Everette E. Dennis  



RESUMO 
 

 

Esta tese objetiva à análise da revista TIME através das suas matérias de capa em 

busca pelas dimensões de variação linguística desde o início de sua publicação, em 

fevereiro de 1923, até abril de 2011. Para tanto, a pesquisa se fundamenta na 

Linguística de Corpus, área da Linguística Aplicada por meio da qual a língua é vista 

como um sistema probabilístico e cujos estudos envolvem o uso de ferramentas 

computacionais e coleções de textos em formato eletrônico (corpora). A pesquisa 

também se fundamenta na Análise Multidimensional, uma abordagem metodológica 

baseada em corpus que permite o estudo das dimensões de variação em grandes 

quantidades de textos por meio de procedimentos estatísticos com o intuito de 

mapear as associações existentes entre características linguísticas e registros. A 

metodologia utilizada inclui a coleta em massa de textos da revista TIME na Internet 

por meio de scripts e suas análises através da Análise Fatorial, Análise de Variância 

e Análise de Agrupamento. A primeira parte da análise tem como objetivo localizar o 

corpus dentre as cinco principais dimensões de variação definidas por Biber, em 

1988, e que se aplicam à Língua Inglesa como um todo. A segunda etapa da análise 

busca determinar as dimensões de variação específicas à revista TIME, assim como 

verificar o papel de fatores externos, tais como questões editoriais, políticas, 

econômicas e sociais. Esta análise revela cinco dimensões, a saber: discurso 

orientado por pessoa versus discurso orientado por discussão, posicionamento 

opinativo, discurso argumentativo versus discurso narrativo, discurso orientado por 

ideias versus discurso orientado por ações e persuasão implícita versus escrita 

informacional. Outras análises identificam as faixas de variação dentro das 

dimensões e os tipos de textos inerentes à revista TIME.  

 

Palavras-chave: Linguística de Corpus. Análise Multidimensional. Revista TIME. 
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ABSTRACT 
 

 

This thesis aims to analyze TIME magazine through its cover stories in search for the 

dimensions of linguistic variation of all of its texts since the beginning of its 

publication, in February 1923, to April 2011. To meet this goal, the research is based 

on Corpus Linguistics, an area of Applied Linguistics which sees language as a 

probability system and whose studies involve the use of computational tools and 

collections of texts held in electronic format (corpora). The research also finds 

support in Multidimensional Analysis, a corpus linguistic approach that allows the 

study of the dimensions of variation in large amounts of texts by means of statistical 

procedures in order to map the associations between linguistic features and 

registers. The methodology includes mass data collection of TIME magazine texts on 

the Internet through scripts and a range of analyses through Factor Analysis, 

Analysis of Variance and Cluster Analysis. The first part of the analysis aims at 

placing the corpus along the five main dimensions of variation defined by Biber in 

1988, which apply to English as a whole. The second part of the analysis seeks to 

determine the dimensions of variation that are specific to TIME magazine as well as 

check the role of external circumstances, such as editorial, political, economic and 

social events. This reveals five dimensions, namely: person-oriented discourse 

versus discussion-oriented discourse, opinion-based stance, argumentative 

discourse versus action-oriented discourse, idea-oriented discourse versus action-

oriented discourse, and covert persuasion versus informational reporting. Other 

analyses identify the ranges of variation within the dimensions, as well as the text 

types that are inherent in TIME magazine. 

 

Keywords: Corpus Linguistics. Multidimensional Analysis. TIME Magazine.  
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1 INTRODUÇÃO  

 
 
Durante os séculos XVII, XVIII e XIX, a imprensa escrita figurou como único canal de 

expressão jornalística (MELO, 1985) e hoje em dia a imprensa escrita ainda figura 

como uma das principais fontes de informação em nível global, passando a ter 

concorrência a partir da popularização do rádio, na década de 1920, e da televisão, 

após a Segunda Guerra Mundial. Razões técnicas e históricas, como o aumento da 

alfabetização, a expansão do capitalismo e a inclusão das novas tecnologias de 

comunicação (SCALZO, 2003; SHRIVASTAVA, 2007), levaram a um aumento na 

demanda por novas informações e conhecimentos internacionalizados a partir do 

século XIX.  

 

Foi a partir desse contexto de necessidade social crescente pelo acesso à 

informação de maneira rápida que se popularizaram as revistas - no início, uma 

mistura de livros e jornais que levavam a informação com maior riqueza de detalhes 

ao leitor ao mesmo tempo em que apresentavam uma escrita concisa e ilustrada. 

Desde então, matérias provenientes de revistas são assuntos em todos os lugares: 

de textos acadêmicos (ex: HERNANDES, 2006; entre outros) a exames para 

ingresso à universidade, a exemplo da Fundação Universitária para o Vestibular 

(FUVEST), responsável pelo maior exame de vestibular do país, que há anos insere 

textos publicados em revistas semanais de reportagens, tais como Veja, IstoÉ, Carta 

Capital, The Economist, Newsweek e Time, em suas provas.  

 

Com a popularização da Internet, na década de 1990, a mídia impressa passou a ter 

mais um concorrente no mercado. Testemunhou-se, então, a reinvenção das 
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revistas e dos jornais, que trouxeram conteúdos digitais e disponibilizaram outros 

tipos de acesso ao leitor, tais como blogs, podcasts e edições online. 

Surpreendentemente, apesar da revolução digital, a circulação diária atual de um 

jornal, tal como o americano USA Today, em formato impresso, ainda pode girar em 

torno de 1.8 milhão cópias1. 

 

Diferentemente do jornal impresso, a circulação de uma revista semanal não chega 

sempre a apresentar tiragens tão impressionantes. Com por volta de 52 edições por 

ano, uma revista semanal, tal como a brasileira Veja, pode ter a circulação anual de 

1.097.485 cópias. Seus números surpreendem, no entanto, ao se considerar a 

quantidade de informação que geram: somente o acervo digital da Veja, por 

exemplo, oferece acesso a 350.000 páginas de matérias escritas ao longo de 41 

anos de publicação.  

 

Apesar da grande quantidade de pesquisas a respeito de diferentes tipos de textos 

jornalísticos (CUVARDIC GARCIA, 2002; CABASINO, 1999; BELL & GARRETT, 

1998; VILLAS BOAS, 1996; TUOMARLA, 1993; BELL, 1991; FOWLER, 1991; 

LAGE, 1986; MARTÍN-LAGARDETTE, 1987), há pouca pesquisa a respeito de 

revistas semanais (SCALZO, 2003; TEBBEL & ZUCKERMAN, 1991; PETERSON, 

1964) e pouca ou nenhuma pesquisa envolvendo a análise de matérias de capa de 

revistas semanais de notícias e suas variações linguísticas, o que sugere o 

ineditismo da proposta que se introduz. Mesmo na área de Jornalismo, pouco ou 

quase nada se discute sobre matérias de capa, centrando suas discussões ora nas 

classificações dos textos jornalísticos (BOND, 1959; MELO, 1985 e 2003; CORRÊA, 
                                                
1 Dados atualizados em março de 2010. Fundado em 15 de setembro de 1982, USA Today é o maior jornal de 
circulação nos Estados Unidos atualmente. Fontes: Audit Bureau of Circulations <http://www.accessabc.com/> e 
sítio Web do USA Today <http://www.usatoday.com>  
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2003; PENA, 2005; entre outros) ora na ética por trás da função de jornalista 

(MARCONDES, 2000; KUNCZIK, 2001; PENA, 2005; entre outros). 

 

Além disso, a presente pesquisa também pode ser de relevância para a área de 

Jornalismo por outras diferentes razões. Primeiramente, por sugerir o estudo 

rigoroso e sistemático da linguagem jornalística usada em matérias de capa de 

revista de notícias semanal TIME, produzindo dados que possam contribuir na 

descrição detalhada da estrutura e da língua em uso nos textos em questão. Em 

segundo lugar, por tratar exclusivamente do jornalismo desenvolvido em revistas de 

notícias semanais e da coleta de matérias de capa publicadas em um período tão 

extenso, de 1923 a 2011, a pesquisa pode oferecer uma possibilidade de 

comparação tanto em termos de linguagem quanto em manutenção de estilo textual 

para pesquisadores e profissionais da área. Não obstante, tem-se a análise das 

matérias de capa da revista TIME de maneira diacrônica e considerando fatores 

externos que poderiam vir a influenciar o texto jornalístico, tais como períodos de 

conflito armado ou escândalos políticos. Acredita-se que devido ao fato da pesquisa 

envolver a análise das matérias de capa publicadas em um período de 88 anos, o 

estudo possibilita uma visão das dimensões de variação da revista TIME. 

 

Em termos linguísticos, a pesquisa pretende contribuir com a área da Linguística 

Aplicada ao propor a análise sistemática e diacrônica da linguagem encontrada nas 

matérias de capa da revista de notícia semanal de maior circulação no mundo, a 

americana TIME, e sua evolução ao longo dos anos. Para esse fim, faz-se uso de 

um corpus de estudo, formado por todos os textos publicados nessa revista e 

classificados como matérias de capa – compreendidas aqui como o principal texto 
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publicado pela revista de notícias em uma determinada semana e que tem seu 

assunto como tema principal da capa.  

 

Não menos importante, a pesquisa também possui uma motivação pessoal. Apesar 

do interesse pelo discurso jornalístico desde a época da faculdade, foi durante o 

desenvolvimento de pesquisa de nível mestrado na área de Linguística Aplicada 

utilizando corpus jornalístico na elaboração de atividades didáticas (SOUZA, 2005) 

que se notou a infrequência com que as matérias que atraem o leitor nas revistas 

semanais faziam parte do dia a dia da sala de aula de Inglês como Língua 

Estrangeira.  Talvez porque se tratam de textos mais longos e apesar da presença 

de textos de revistas semanais em exames nacionais e internacionais, as matérias 

de capa pareciam esquecidas, aos olhos desta pesquisadora; como se ao mesmo 

tempo em que eles fossem extremamente importantes, ninguém ousasse vê-los 

como um conjunto de textos que talvez se comportasse da mesma forma, 

apresentasse características linguísticas similares ou até mesmo representasse 

linguisticamente inquietações e sucessos da sociedade, da política e da economia. 

Há diversas pesquisas específicas sobre textos jornalísticos, publicados em jornais 

especialmente, que indicam sua natureza argumentativa, como nos editoriais (ex: 

ARAHATA, 2011), sua natureza informativa, como nas notícias (ex: SANTOS, 2003), 

ou até mesmo sobre o apelo imagético da fotografia da capa (ex: PERES, 2009) -  

mas e o texto da matéria de capa em si? O que o caracteriza? Será que ele justifica 

seu destaque na revista apenas pelo fato dele ocupar um espaço maior que os 

outros e ter a responsabilidade de discorrer sobre aquilo que ‘marcou a semana’? 

Apesar dessas indagações, transformadas em motivação pessoal para a pesquisa, 

não se tem como objetivo classificar a matéria de capa dentro das categorias 
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conhecidas do gênero jornalístico, mas sim proporcionar um olhar mais profundo 

sobre o que esses textos têm a oferecer, seja à linguista ou à professora, quanto às 

suas variações linguísticas ao longo dos anos e ao longo de diferentes momentos 

históricos, políticos e econômicos. 

  

Como modo de realizar o estudo sistemático desses textos, coletaram-se matérias 

de capa publicadas na revista TIME desde 1923, início da tiragem da revista em 

questão, até 2011, o que proporciona uma visão diacrônica do uso da língua inglesa 

e ajuda a traçar um panorama a respeito das características linguísticas e funcionais 

desses textos.  

 

A pesquisa fundamenta-se: (1) na Linguística de Corpus, que compreende o estudo 

sistemático da linguagem autêntica por meio de pesquisa baseada em grandes 

quantidades de texto que podem ser lidas pelo computador (SAMPSON & 

MCCARTHY, 2004), dada à quantidade de informação disponível e a uma visão de 

linguagem como um sistema probabilístico; e (2) na Análise Multidimensional, uma 

abordagem metodológica, vinculada à Linguística de Corpus, que permite identificar, 

empírica e quantitativamente, os padrões linguísticos que coocorrem em uma 

determinada língua, devido à oportunidade de preencher a lacuna referente à 

variação linguística e funcional das matérias de capa de revista semanal de notícias 

em termos diacrônicos. A interlocução entre as duas permite analisar a linguagem a 

partir das suas características linguísticas, fazendo uso de dados autênticos e 

extensos. 

 

Na Linguística de Corpus, considera-se que há “uma regularidade nos tipos de 
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associação a que se submetem as palavras” (BERBER SARDINHA, 2004, p. 39) e 

que elas, junto com relações entre palavras e estruturas (HUNSTON & FRANCIS, 

2000), formam padrões que podem ser analisados quantitativa e qualitativamente. 

Nessa área, há grande interesse na utilização de programas de análise lexical no 

trabalho com textos autênticos (BERBER SARDINHA, 2004; BIBER ET AL, 1998; 

HUNSTON, 2002; etc.). No entanto, ao se considerar a análise das características 

discursivas de uma coleção de textos, há “poucos estudos que objetivam produzir 

descobertas generalizáveis”2 (BIBER ET AL, 1998, p.1063). Como consequência, 

“ainda sabemos surpreendentemente pouco a respeito das semelhanças e 

diferenças de discurso através dos textos e registros”4 (Biber et al., 1998, p.106). O 

estudo de corpora diacrônicos, como se propõe aqui, pode permitir observar as 

semelhanças e diferenças da língua em uso tanto em termos lexicográficos, 

gramaticais e discursivos quanto em termos dialetais e de registro.  

 

Biber et al (1998, p.205)5 afirmam que  

 
um corpus diacrônico oferece uma série de recursos valiosos, que incluem: uma 
grande coleção de textos de diferentes períodos históricos; textos de registros 
variados; e a habilidade de buscar construções gramaticais e lexicais 
selecionadas por meio de ferramentas computacionais.  

 

Logo, a pesquisa que se descreve aqui parece se mostrar relevante para a área. 

Ademais, embora haja uma série de publicações e trabalhos em Linguística de 

Corpus, não há nenhuma pesquisa na área que lide com a questão da análise da 

                                                
2 “relatively few of these studies aim to produce generalizable findings.” 
3 Todos as citações originais em inglês estão inseridas como nota de rodapé e foram traduzidas por mim, exceto 
quando informado o contrário. 
4 “we still know surprisingly little about the discourse similarities or differences across texts and registers.”  
5 “a diachronic corpus provides a number of invaluable resources, including: a large collection of texts from 
across historical periods; texts from several different registers; and the ability to search for selected grammatical 
and lexical constructions using computational tools.” 
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linguagem nas matérias de capa publicadas em revistas semanais de notícias, em 

especial, das dimensões de variação nesse tipo de registro, tal como se propõe. O 

presente trabalho busca preencher essa lacuna.  

 

Também convém localizar a tese dentre as pesquisas desenvolvidas por 

pesquisadores do Grupo de Estudos em Linguística de Corpus6 (GELC), coordenado 

pelo Prof. Dr. Antonio Paulo Berber Sardinha e relacionado ao Programa de Estudos 

Pós-graduados em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL) da PUC-

SP. Dentre variedades de estudos em Linguística de Corpus (ex: elaboração de 

material didático, análise de metáfora, Linguística Forense), os pesquisadores do 

GELC vêm desenvolvendo estudos de Análise Multidimensional em diferentes 

registros e tipos de textos, tais como os publicados em jornal impresso em Língua 

Portuguesa, letras de músicas, roteiros e transcrições de filmes, redações 

argumentativas escritas por alunos de Inglês como Língua Estrangeira, manuais de 

manutenção de aeronaves, além do estudo do Corpus do Português, financiado pelo 

CNPq e pela FAPESP, entre outros. O grupo disponibiliza de uma gama de recursos 

computacionais para o desenvolvimento dessas pesquisas, tais como os programas 

e tagsets do Biber Tagger e Biber Tag Count, usados nesta pesquisa e 

apresentados no capítulo Metodologia.  

 

A segunda base teórica, vinculada à Linguística de  Corpus, é a Análise 

Multidimensional, desenvolvida e propagada pelo linguista americano Douglas Biber 

a partir de sua pesquisa a respeito da variação linguística na língua falada e na 

língua escrita, em que observou variações nas características linguísticas de tipos 

                                                
6 Página Web do grupo: http://www.corpuslg.org  
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diferentes de textos, em Língua Inglesa, e constituintes dos corpora London-Oslo-

Bergen7 e London-Lund. A partir delas, Biber (1988) propôs que esses textos 

poderiam ser classificados em cinco dimensões diferentes de variação, sendo elas: 

(1) produção com envolvimento versus produção informacional, (2) produção com 

preocupações narrativas versus preocupações não-narrativas, (3) produções com 

referências explícitas versus produções com referências dependentes da situação, 

(4) produções com persuasão explícita versus produções com persuasão implícita, 

(5) produções com informação abstrata versus produções com informação não-

abstrata8. Uma descrição mais detalhada a respeito das dimensões é oferecida no 

capítulo Fundamentação Teórica.  

 

Berber Sardinha (2004, p.300) observa que a Análise Multidimensional proporciona 

 
um arcabouço metodológico que permita incluir dezenas de variáveis 
linguísticas e correlacioná-las com outras variáveis situacionais (formalidade, 
impessoalidade, oralidade, período histórico, estilo). 

 

Em termos práticos, a Análise Multidimensional é dividida em dois momentos: (1) um 

macroscópico, em que se identificam as dimensões de variação entre textos e se 

especifica as relações entre eles; e (2) um microscópico, em que se descrevem as 

funções das características linguísticas nos textos individuais. Inicia-se a aplicação 

da Análise Multidimensional pelo macroscópico, mais especificamente por meio da 

identificação de um conjunto de características linguísticas que, segundo Biber et al 

(1998, p.145), são 16 as principais: 

 

                                                
7 ou Lancaster-Oslo-Bergen 
8 (1) involved versus informational production, (2) narrative versus non-narrative concerns, (3) explicit versus 
situation-dependent reference, (4) overt expression of persuasion, (5) abstract versus non-abstract information 
(BIBER, 1988, p. 122) 
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1. Marcadores de tempo e de aspecto verbal. 
2. Advérbios de tempo e lugar. 
3. Pronomes e verbos vicários9. 
4. Questões. 
5. Formas nominais. 
6. Passivas. 
7. Formas referentes a estado (stative forms). 
8. Características de subordinação. 
9. Sintagmas preposicionais, adjetivos e advérbios. 
10. Especificidade lexical. 
11. Classes lexicais. 
12. Verbos modais. 
13. Classes verbais especializadas. 
14. Formas reduzidas e estruturas preteridas (dispreferred structures). 
15. Coordenação. 
16. Negação. 

 

Devido à análise das características linguísticas, a aplicação da Análise 

Multidimensional se torna viável a partir do uso de etiquetadores, isto é, de 

programas de análise linguística que inserem automaticamente, no corpus, códigos 

que indicam a classe de cada palavra (BERBER SARDINHA, 2004). Essa 

etiquetagem pode ser de quatro tipos: (1) morfossintática, (2) sintática, (3) semântica 

e (4) discursiva. As etiquetas transformam-se em ‘fatores’, isto é, em variáveis 

analisáveis por programas estatísticos, que passam a ser ‘dimensões’ quando são 

interpretados do ponto de vista das suas funções comunicativas. Para se  obter as 

etiquetas nesta pesquisa, foram usadas as etiquetagens morfossintática e semântica 

por meio do etiquetador Biber Tagger, a ferramenta de facto das pesquisas em 

Análise Multidimensional em inglês, apresentada no capítulo Metodologia. 

 

É relevante mencionar que a Análise Multidimensional conta necessariamente com 

um tipo de análise estatística multivariada, chamada Análise Fatorial, usada pela 

                                                
9 Um verbo vicário (pro-verb) é uma palavra ou sintagma usado no lugar de um verbo para evitar, por exemplo, 
que este seja repetido. Resumidamente, o verbo vicário está para o verbo como o pronome está para o 
substantivo, podendo ser considerado um tipo de anáfora. Para distinguir de ‘provérbio’, pro-verb é sempre 
hifenizado em inglês.  
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primeira vez nas Ciências Humanas em 1901, pelo psicólogo Karl Pearson. A 

divulgação da Análise Fatorial costuma estar atrelada ao também psicólogo Charles 

Spearman e seu trabalho sobre inteligência, publicado em 1904. Segundo Hair, 

Anderson, Black e Tatham (2007, p.91), “análise fatorial é um nome genérico dado a 

uma classe de métodos estatísticos multivariados cujo propósito principal é definir a 

estrutura subjacente em uma matriz de dados”. Dessa forma, a Análise Fatorial 

permite a análise das correlações entre variáveis de modo a definir um conjunto de 

dimensões comuns, os fatores. Segundo os autores, os dois principais usos da 

Análise Fatorial são o resumo e a redução de dados a fim de permitir suas análises.  

 

Em uma pesquisa na qual se aplica a Análise Multidimensional, o procedimento 

estatístico de Análise Fatorial destaca-se como “uma técnica de correlação 

desenhada com o objetivo de identificar um conjunto de variáveis que estão 

distribuídas de maneiras semelhantes” (BIBER et al, 1998, p.146)10. Deste modo, ela 

identifica os padrões de coocorrência entre características linguísticas, isto é, 

elementos linguísticos, tais como verbos, adjetivos e preposições. Cada conjunto 

identificado recebe o nome de ‘dimensão’ e pode ser interpretado funcionalmente, 

considerando funções cognitivas, situacionais e sociais compartilhadas pelas 

características linguísticas destacadas.  

 

Nesta pesquisa, propôs-se integrar a visão probabilística da língua à estatística, 

mais especificamente à análise multivariada de dados, com o objetivo de analisar 

grupos de variáveis linguísticas de maneira simultânea e, inicialmente, mapear as 

dimensões de variação em um corpus diacrônico composto por matérias de capa da 

                                                
10 “a correlation technique to identify sets of variables that are distributed in similar ways”. 
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revista TIME, publicadas entre 1923 e 2011, dentre as dimensões propostas por 

Biber (1988). Em seguida, a partir de fatoração executada apenas para os fins desta 

pesquisa, destacar as características linguísticas de cada texto e agrupá-las com o 

objetivo de propor dimensões de variação específicas para a revista TIME. 

 

Para tanto, elaboraram-se as seguintes questões de pesquisa, aplicadas ao corpus 

de estudo. 

 

(1) Como o corpus, considerado na sua completude, pode ser mapeado em 

relação às dimensões de variação de registro do inglês sugeridas por Biber 

(1988)?  

(2) Considerando o agrupamento dos textos do corpus por décadas, como esses 

grupos podem ser mapeados nas dimensões de variação de registro do inglês 

propostas por Biber (1988)?  

(3) Quais são as dimensões de variação próprias da revista TIME?  

(4) Qual é o papel dos fatores externos, tais como diferentes editores e 

redesenhos da revista, questões políticas, econômicas ou bélicas da história 

americana e concorrência com outras mídias, na variação linguística da revista 

TIME? 

 

A tese inicia com um capítulo de contextualização em que se faz uma introdução 

necessária a respeito do contexto histórico, social e teórico das revistas e da revista 

de notícia semanal, foco deste trabalho. Ainda nesse primeiro capítulo, há uma 

apresentação do panorama histórico, social, político e econômico dos Estados 

Unidos entre 1923 e 2011 e dos principais meios de comunicação de massa no país 
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nesse período. Em seguida, descreve-se a fundamentação teórica que embasa a 

pesquisa: a Linguística de Corpus e, em maior destaque, a Análise Multidimensional. 

Em um terceiro momento, apresenta-se o corpus de estudo, bem como a 

metodologia empregada na sua coleta e análises estatística e qualitativa. Na quarta 

parte da tese, apresentam-se as análises dos dados e, por fim, as conclusões feitas 

a partir delas. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
Este capítulo oferece uma contextualização necessária para a pesquisa e está 

dividido em quatro partes. Inicia-se por um breve histórico a respeito da origem da 

revista, do jornalismo de revista e da revista semanal de notícias. Em seguida, 

apresenta-se a revista TIME e suas peculiaridades, seja em termos de estilo ou de 

editores. A terceira parte contempla a história americana desde o ano em que a 

revista TIME foi lançada, 1923, até os tempos atuais, 2011.  A história é brevemente 

contada seguindo três grandes eixos: a política, a economia e os conflitos armados. 

Por fim, discute-se sobre os meios de comunicação em massa concorrentes com a 

revista TIME entre 1923 e 2011: o rádio, a TV e a Internet. 

 

2.1 A Revista semanal: história, conteúdo e estilo  

 

Surgidas no século XII, provavelmente originadas de panfletos, almanaques e 

livretos, as revistas consagraram-se como repositórios de informações e fontes de 

experiências confiáveis. Erbauliche Monaths-Unterredungen (‘Edificantes 

Discussões Mensais’) foi a primeira revista publicada no mundo, em 1663, na 

Alemanha. Segundo Scalzo (2003, p. 19), Erbauliche só foi “considerada revista 

porque trazia vários artigos sobre um mesmo assunto – teologia – e era voltada para 

um público específico” e “propunha-se a sair periodicamente”. A partir daí, 

publicações semelhantes surgiram na França (Journal des Savants, 1668), na Itália 

(Giornali dei Litterati, 1668) e na Inglaterra (Mercurius Librarius ou Faithful Account 

of all Books and Pamphlets, 1680). 
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Foi apenas no início do século XVIII11, na Inglaterra, que o termo magazine (‘revista’) 

passou a ser utilizado e carregava o sentido de storehouse, um repositório de 

informações. Durante esse século, as revistas republicavam livros, jornais e outras 

revistas e, nos Estados Unidos, mantiveram-se intimamente relacionadas a revistas 

inglesas até o século XIX. A partir de então, as revistas se tornaram o meio de 

comunicação em massa dominante, o que perdurou até meados do século 20, com 

o advento da televisão. Scalzo (2003, p. 20) destaca que  

 

com o aumento dos índices de escolarização, havia uma população alfabetizada 
que queria ler e se instruir, mas não se interessava pela profundidade dos livros, 
ainda vistos como instrumentos da elite e pouco acessíveis. Com o avanço 
técnico das gráficas, as revistas tornaram-se o meio ideal, reunindo vários 
assuntos num só lugar e trazendo belas imagens para ilustrá-los. 

 

Nos Estados Unidos, Mott (1938) e Ohmann (1996) afirmam que as revistas 

ajudaram a criar uma cultura nacional que compartilhava referências, informações e 

perspectivas, em especial por terem sido o primeiro local onde propagandas foram 

veiculadas em nível nacional. A chamada magazine revolution, iniciada nos anos 

1890 com três revistas mensais, Munsey’s, Cosmopolitan e McClures, proporcionou 

edições mais baratas e de circulação em massa, alterando o foco da revista da 

venda de edições para a venda de propagandas em revistas.  

 

Entre os anos 1920 e 1960, 60% dos americanos liam revistas regularmente 

(OHMANN, 1996). Revistas surgidas nesse período tiveram grande impacto político. 

Scalzo (2003, p. 22) destaca que “talvez nada tenha contribuído tanto para o 

progresso do gênero como o nascimento da primeira revista semanal de notícias”. 

Villas Boas (1996, p.85) comenta que “nas duas grandes guerras, as revistas 

                                                
11 Em 1702, segundo Scalzo (2003); em 1731, segundo Mott (1938-1966), Ohmann (1996) e Peterson (1964), 
com o lançamento da revista Gentleman’s Magazine, na Inglaterra.  
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desempenharam um papel abrangente”, pois “eram as únicas que podiam oferecer 

aos seus leitores imagens nítidas dos acontecimentos relatados diariamente pelos 

jornais”. No entanto, a partir dos anos 1950, as revistas passaram a concorrer com a 

televisão e com o rádio na informação.  

 

Mundialmente, as revistas semanais de maior circulação encontram-se no mercado 

americano, como se pode observar na Tabela 1 a seguir. 

 

Revista Semanal Circulação por edição  Ano da 1ª edição 
Businessweek 917.568 1929 

National Review 190.000 1955 
New Republic 53.485 1914 

Newsweek 1.972.219 1933 
The Nation 158.513 1865 

The Weekly Standard 80.664 1955 
TIME 3.329.429 1923 

U.S. News & World Report 1.269.260 1948 (fusão) 
Tabela 1: Circulação por edição das revistas semanais de notícias americanas na primeira metade de 
2009.  (Ano de referência: 2009 Fonte: eCirc – Audit Bureau of Circulation)  
 

Observa-se que a revista semanal de notícias de maior circulação por edição é a 

revista TIME. Publicada pela primeira vez em março de 1923, a revista TIME tinha a 

intenção de se tornar uma revista de notícias que pudesse resumir e organizar as 

notícias de modo que as pessoas pudessem ser facilmente informadas. Seus 

criadores, Henry R. Luce e Briton Hadden, tinham como objetivo lançar uma revista 

que pudesse entregar notícias às massas de uma maneira mais sucinta e 

organizada do que seus competidores, quebrando as matérias em pedaços de mais 

fácil leitura, isto é, em seções. A partir de então, TIME tem servido como modelo de 

diversas revistas de notícias, como para as brasileiras Veja, Isto É e Época.  
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TIME publicou 4.559 edições, incluindo edições especiais e comemorativas, entre 

fevereiro de 1923 e dezembro de 2009. Essencialmente, as histórias noticiadas na 

revista estão ligadas a eventos diários de interesse local ou internacional, tais como 

aposentadoria, atentados terroristas, cinema e outros. A escolha de qual assunto de 

capa fará a capa depende de fatores ligados à ‘noticiabilidade’, ao ‘valor absoluto’ e 

aos ‘valores-notícia’, os quais serão discutidos oportunamente. 

  

TIME oferece os seguintes dados  (Tabela 2) quanto aos assuntos que mais 

apareceram nas capas de suas edições:  

 

Assuntos de capa Número de edições 
Política 884 

Negócios 352 
Assuntos militares 341 
Saúde & Medicina 258 

Presidentes americanos 205 
Sociedade 192 

Religião 182 
Filmes 170 
Música 133 

Escritores 129 
Ciência & Tecnologia 122 

Os mais populares 106 
Realeza 101 

      Tabela 2: Revista TIME - assuntos de capa que apareceram mais de 100 vezes de 1923 a 2009 

 

A imprensa escrita - e com ela as revistas – iniciou no Brasil com a chegada da corte 

portuguesa, no começo do século XIX. Durante esse período, as revistas publicavam 

histórias de costumes, virtudes morais e sociais, novelas, trechos de livros 

portugueses e artigos científicos. Por falta de assinantes e de recursos, tiveram 

pouco tempo de vida e poucas tiragens.  
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A imprensa brasileira começou a se profissionalizar no início do século XX, devido 

às transformações científicas e tecnológicas do período. Publicações passaram a 

lidar com temas amenos, tais como variedades e cultura. A revista O Cruzeiro, um 

dos fenômenos editoriais do país, surgida em 1928, iniciou a publicação de grandes 

matérias e o uso mais detalhado e atento do fotojornalismo. Em 1968, surgiu a Veja, 

a revista semanal de notícias de maior circulação no Brasil, como se pode observar 

na Tabela 3 a seguir, e a quarta no mundo (Hernandes, 2006).  

 

Revista Semanal Circulação anual  Ano da 1ª edição 
Carta Capital 73.400i 1994 

Época 420.000ii 1998 
Isto é 362.307iii 1976 
Veja 1.107.050iv 1968 

Tabela 3: Circulação anual das revistas semanais de notícias brasileiras.  
(Fonte: iBDO Trevisan, referência 2008; ii, iii e ivAssociação Nacional de Editores de Revistas, referência 200912)  
 

Com 2184 edições, Veja foi criada aos moldes da TIME e, por tal razão, pode-se 

observar uma divisão semelhante ao da revista americana em termos de pauta e 

tipos de textos disponibilizados em cada edição, incluindo notícias nacionais e 

internacionais, textos informativos sobre economia, ciência, tecnologia, saúde, 

educação, esporte, celebridades e sessões escritas por colunistas/jornalistas fixos, 

tal como Diogo Mainardi, escritor de uma coluna política em Veja desde 1999, e 

Richard Corliss, crítico de cinema em TIME desde 1980. 

 

Ambas as revistas podem ser classificadas no que Villas Boas (1996) chama de 

‘estilo magazine’. Para o autor, cada veículo da mídia possui um estilo específico: o 

jornalismo de revista “é uma prática jornalística diferenciada” (VILLAS BOAS, 1996, 

p. 71), na qual se pode observar uma preocupação pelo uso da fotografia, pelo 

                                                
12 Disponível em <http://www.aner.org.br> . Último acesso 24/10/2012. 
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design e pelo texto – e isso caracteriza o que ele classifica como ‘estilo magazine’.  

Além disso, as revistas, por serem mais duráveis que o jornal, possuem estilo gráfico 

e linguagem que “tendem para uma gramática própria do gênero revista” (VILLAS 

BOAS, 1996, p. 71), fazendo uso de frases criativas, expressões populares (jargões, 

neologismos, coloquialismos, etc.), em que “o fato é o pretexto para uma análise 

mais aprofundada do tema” (VILLAS BOAS, 1996, p.74). O autor propõe uma 

divisão das revistas em três grupos estilísticos: (1) as especializadas, que podem ser 

temáticas ou atreladas a um segmento de leitores, (2) as ilustradas, que como o 

nome sugere têm como foco a imagem e (3) as informativas-gerais, como a TIME, 

foco deste trabalho, que trazem informação, mas contam também com ilustração.  

 

A interpretação também se destaca como uma das características das revistas 

informativas-gerais. Villas Boas (1996) menciona a divisão da interpretação em dois 

momentos: (1) o do jornalismo extensivo, essencialmente informativo, produzido sob 

pressão de tempo e espaço, típico de jornais; e (2) o jornalismo intensivo, isto é, 

aquele que depende de reflexão, que transmite a informação de maneira completa e 

profunda e, como tal, característico de revistas. Neste tipo de jornalismo, observa-se 

a reportagem individual e investigativa, com textos ágeis e bem redigidos.  

 

Também faz parte do estilo magazine a identificação de notícias de ‘valor absoluto’, 

que “despertam interesse e importam a todos os leitores” (VILLAS BOAS, 1996, 

p.78) e as que seguem as seguintes circunstâncias básicas, segundo Beltrão (1976, 

apud VILLAS BOAS, 1996, p.79): “proximidade no tempo e no espaço, número e 

qualidade das pessoas envolvidas e valor material e/ou ideológico”. Para obter o 

efeito esperado no leitor, é preciso que o jornalista saiba lidar com um 
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“sensacionalismo sem data” (VILLAS BOAS, 1996, p.81), focando em três padrões – 

sensação, sucesso e relaxamento – e abordando os assuntos de uma maneira 

espetacular, por meio de um ângulo sensacional, mesmo que a data em que a 

notícia ocorreu esteja distante daquela da reportagem.  

 

A dificuldade de formação do jornalista atuante nas revistas semanais fez com que 

muitas delas criassem cursos de formação próprios e manuais de estilo, aos moldes 

dos grandes jornais. A Editora Abril, responsável por Veja, criou, em 1990, o Manual 

de Estilo da Editora Abril, na tentativa de garantir a padronização de seus textos e 

usos da Língua Portuguesa em suas revistas. Já a revista TIME faz uso do The New 

York Times Manual of Style and Usage, elaborado pelo jornal The New York Times e 

usado por outras revistas e periódicos também como referência de estilo e uso da 

Língua Inglesa (usos da gramática, razões para escolhas lexicais, abreviações, usos 

de estrangeirismos, questões de ortografia, entre outros) na mídia jornalística. Em 

nenhum dos casos há informação sobre a estrutura organizacional dos textos 

jornalísticos.  

 

A própria categorização dos textos jornalísticos em gêneros, feita por jornalistas e 

por acadêmicos que também atuam como jornalistas, é debatida por estudiosos 

(MELO, 1985, 2003; PENA, 2005, entre outros), tanto que Pena (2005, p.66) 

destaca “a dificuldade em estabelecer um conceito unificado de gênero” na área e o 

fato de que a primeira categorização, sugerida pelo editor inglês Samuel Buckeley 

no século 18, tenha demorado “quase duzentos anos para ser efetivamente aplicada 

pelos jornalistas e, até hoje, causa divergências”. O uso do termo ‘gênero’ em 

Jornalismo difere-se consideravelmente dos seus significados na área da 
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Linguística. Por essa razão, para os fins desta pesquisa, a categorização de textos 

em ‘reportagem’, ‘notícia’, ‘resenha’, entre outros, deve ser entendida como uma 

mera menção de tipos de textos disponíveis no meio jornalístico.  

 

Existem várias classificações de textos jornalísticos ao redor do mundo. 

Invariavelmente, há adaptações dos tipos de textos as realidades distintas de 

imprensa. A classificação norte-americana, por exemplo, sugerida por Fraser Bond, 

divide os textos em dois grandes blocos: (1) noticiário, que abarca notícia, 

reportagem, entrevista e história de interesse humano; e (2) página editorial, que 

abarca editorial, caricatura, coluna e crítica (MELO, 1985, 2003; PENA, 2005).  

 

Para o jornalismo brasileiro, Melo (1985 e 2003) propõe uma classificação dos textos 

considerando os seguintes itens: (1) finalidade ou intencionalidade do texto; (2) 

estilo; (3) modos de escrita ou morfologia; (4) natureza do tema ou topicalidade; e 

(5) articulações interculturais. Desse modo, Melo (1985 e 2003) sugere uma divisão 

dos textos em dois tipos de jornalismo: (1) informativo, que inclui nota, notícia, 

reportagem e entrevista; e (2) opinativo, que inclui editorial, comentário, artigo, 

resenha, coluna, crônica, caricatura e carta. Melo (2003, p.65) destaca que enquanto 

a nota é um relato de um acontecimento em processo, sendo característica do rádio 

e da TV, “a notícia é o relato integral de um fato que já eclodiu no organismo social”. 

A reportagem, por sua vez, “é o relato ampliado de um acontecimento que já 

repercutiu no organismo social” (MELO, 2003, p.65). Em mais uma classificação, 

Corrêa (2003) enumera seis tipos de reportagem: (1) do perfil, (2) de fatos, (3) 

polêmica, (4) monotemática, (5) de ação e (6) documental, enquanto que Lage 
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(2001) relata três tipos: (1) investigativa, (2) interpretativa e (3) novo jornalismo, que 

aplica técnicas literárias.  

 

Kauffmann (2005) corrobora a ideia de que a reportagem está entre os textos mais 

frequentes na mídia impressa. Em seu estudo, destaca onze tipos de textos como os 

mais comuns, considerando a tiragem semanal de um jornal impresso, muitos dos 

quais também podem ser facilmente encontrados em revistas: (1) artigo, (2) carta, 

(3) chamada, (4) comentário, (5) crítica, (6) crônica, (7) editorial, (8) entrevista, (9) 

coluna de notas, (9) noticia, (10) reportagem e (11) resenha.  

 

Uma notícia de capa em revista semanal, por exemplo, pode figurar um  número de 

tipos de textos jornalísticos, dependendo do meio e do acontecimento. No entanto, 

ao considerar o ‘valor absoluto’ e os assuntos mais frequentes em capas de revista 

tais como Veja e TIME, observa-se que textos de capa tendem a concentrar-se em 

noticiário, segundo a classificação de Bond (1959), e em informativo, segundo a 

classificação de Melo (1985 e 2003), excetuando-se a nota.   

 

Neste momento, parece ser relevante destacar o termo noticiabilidade. Wolf (2002) 

apresenta o termo para justificar porque alguns fatos tendem a virar notícia enquanto 

outros não. Essa capacidade é verificada por valores-notícia, uma medição que 

depende de cinco categorias, originadas a partir da sugestão feita por Bond (1959, 

apud PENA 2005, p.72):  

 

(1)  Categorias substantivas: importância dos envolvidos, quantidade de pessoas 
envolvidas, interesse nacional, interesse humano, feitos excepcionais;  

(2)  Categorias relativas ao produto: brevidade – no caso de jornais, atualidade, 
novidade, organização interna da empresa, qualidade e equilíbrio;  
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(3)  Categorias relativas ao meio de informação: acessibilidade à fonte, 
formatação prévia, política editorial;  

(4)  Categorias relativas ao público: identificação de personagens, interesse 
público, protetividade; e  

(5) Categorias relativas à concorrência: exclusividade ou furo, gerar 
expectativas, modelos referenciais.  

                                                                                                

Tais categorias, transformadas em ‘valores-notícia’, podem ser aplicadas na 

definição de uma pauta de uma revista ou de um jornal, assim como ser usado na 

escolha de um assunto de capa ou de primeira folha. 

 

2.2 A Revista TIME  

 

Surgida em 1923 com o slogan ‘Time will tell’13, a revista TIME é vista como a aquela 

que originou o conceito de news magazine. Inicialmente, a grande inovação adveio 

do fato que a 

 

TIME escrevia notícias por meio das personalidades – os eventos não eram abstratos e 
impessoais, as pessoas eram a notícia e a TIME ajudava a compreender essas pessoas. 
Trata-se de uma noção antiga de que os homens e as mulheres fazem história assim 
como a história faz os homens e as mulheres. (STENGEL, in ANGELETTI & OLIVA, 
2010, p.714) 

 

Ao longo dos anos, TIME, testemunha de mudanças sociais, políticas e culturais, 

consolidou-se como um meio de informação forte e de estilo definido. No total, a 

revista contou, até o momento, com três editores (Briton Hadden, 1923-1929; Henry 

Luce, 1929-1949; Thomas S. Matthews, 1949-1953) e onze editores executivos 

(Thomas S. Matthews, 1949-1953; Roy Alexander, 1949-1960; Otto Fuerbringer 

                                                
13 O slogan ‘Time will tell’ permite duas versões de tradução para o português: (1) o tempo dirá e (2) [a revista] 
Time contará. 
14 “Time wrote about the news through personalities – events were not abstract and impersonal, people made 
news, and Time helped you understand those people. It’s an old notion: men and women make history as much 
as history makes men and women.” 
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(1960-1968); Henry Grunwald, 1968-1977; Ray Cave, 1979-1985; Jason McManus, 

1985-1987; Henry Muller, 1987-1993; James R. Gaines, 1993-1995; Walter 

Isaacson, 1996-2000; Jim Kelly, 2001-2006; e Richard Stengel, 2006-presente). 

Todos contribuíram de alguma forma, seja em termos meramente imagéticos seja 

em termos estruturais, para a criação do estilo da TIME tal como se conhece hoje 

em dia. 

 

Grande parte do estilo em que TIME é escrita originou-se na era Hadden (1923-

1929), em especial no tocante à escrita resumida e concisa. Sugerindo que uma 

notícia deveria ser direta e evitar rodeios, era comum a alteração de um texto de 

cinquenta linhas para trinta por meio da substituição de blocos de língua 

(ANGELLETI & OLIVA, 2010), tal como ‘in the nick of time’ por ‘in time’s nick’, da 

transformação de substantivos em adjetivos, tal como de ‘a man who was teacher’ 

para ‘teacher + sobrenome do homem’, e da criação de novos vocábulos, tais como 

‘kudos’, ‘tycoon’ e ‘socialite’ (ANGELLETI & OLIVA, 2010; WILNER, 2006). 

 

Além disso, tornou-se rotineiro o uso de epítetos homéricos, uma estratégia retórica 

em que uma personalidade ou personagem era introduzido através de um adjetivo, 

um substantivo ou uma combinação dos dois, como por exemplo: ‘the famed poet 

William Shakespeare’. Tais epítetos caracterizaram-se como taglines. Apesar disso, 

os títulos das matérias e o lead eram carregados de suspense de modo a evitar 

revelar a história, mas sem amedrontar o leitor.  

 

Hadden e Luce pontuavam que desejavam que a TIME fosse provocativa, concisa e 

baseada em fatos. Apesar disso, a opinião do editor poderia ser observada nas 
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legendas das fotos. Logo abaixo de uma imagem de Benito Mussolini, por exemplo, 

podia-se ler “seus olhos rolavam com fúria”15. Eles acreditavam que os textos da 

revista, os títulos e as legendas das fotos deveriam ser considerados como um bloco 

único de trabalho pelo jornalista.  

 

Hadden também estimulou seus jornalistas a vestirem o chapéu do romancista e a 

criarem reportagens com recursos narrativos, tais como ter um início tenso, seguido 

de uma crise e uma resolução. O uso de detalhamento narrativo, segundo ele, 

permitia que o leitor ‘visse’ a notícia que estava sendo relatada. Hadden novou 

também ao apresentar a sintaxe invertida, em especial na seção Milestones, que 

relatava nascimentos, casamentos e óbitos.   

 

O estilo apresentado até agora foi mantido quase que sem alterações até o início de 

1977, quando a TIME sofreu sua primeira grande reestruturação. Uma maior 

preocupação com a imagem e a estética foi mantida até o término da liderança de 

Cave, em 1985. Essencialmente, durante essa reestruturação aumentou-se e 

estilizou-se o logotipo e a palavra TIME; alterou-se a fonte; criou-se o corner flap, um 

pequeno espaço no alto da capa onde se poderia incluir informações sobre outros 

conteúdos da revista; passou-se a usar pictogramas com o objetivo de promover a 

continuidade das páginas; e se aumentou a quantidade de páginas coloridas, o que 

favoreceu também no aumento do número de fotografias, na década de 1980.  

 

Em 1989, sob o gerenciamento de McManus, a TIME passou por algumas 

alterações textuais: considerando que a ênfase de uma revista deveria ser 

                                                
15 “his eyes rolled with fury.” 
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informação e entretenimento, o editor determinou que as reportagens deveriam 

endereçar ao leitor de maneira informal, com linguagem familiar e de argumentação 

clara. Para tanto, determinou também a diminuição da extensão dos títulos e dos 

espaços para as histórias e até mesmo a quantidade de desastres naturais que 

poderiam ser relatados nas notícias de capa. Após a sua saída, a revista passou a 

ter uma visão notadamente mais focada no lucro.  

 

O sucessor de McManus, Muller, promoveu mudanças significativas em termos 

jornalísticos ao colocar maior ênfase na análise, ao invés da notícia em si, 

estimulando reportagens investigativas sobre assuntos atuais e fazendo uso de 

entrevistas como um meio de se noticiar. Foi a partir da gestão de Muller que as 

capas deixaram de ter como foco exclusivo uma personalidade e passaram a 

retratar assuntos atuais.  

 

A segunda grande reestruturação da revista aconteceu dois anos após o início da 

gestão de Muller, em 1989. Além do logotipo, houve a criação de três grandes 

seções: (1) the week, the lead, em que eram apresentados resumos de notícias da 

semana; (2)  the well, the middle, que continha as principais histórias da edição 

(cover story, special reports, trend analysis, interviews, photo essay, society, culture, 

education, environment issues, ideas e American scene); e (3) reviews, the end, que 

incluía textos sobre cinema, televisão, teatro, música, artes e literatura e as seções 

people e essay. Essa reestruturação tinha como objetivo ser uma reconfiguração 

editorial mais ampla, enquanto que a primeira havia sido essencialmente visual.  
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Entre 1993 e 1995, Gaines inovou ao dar ênfase no ato de noticiar, considerando 

que todo e qualquer recurso deveria ser utilizado para tal. Em seguida, Isaacson 

(1996-2000) passou a considerar jornalistas talentosos que pudessem não apenas 

escrever a notícia, mas também pesquisar, entrevistar e levantar dados para a 

criação das reportagens. Resgatando as ideias de Hadden e Luce, Isaacson voltou a 

posicionar rostos de personalidades ilustres nas capas da revista e a enxergar o 

jornalista como um contador de histórias.  

 

Kelly (2001-2006) talvez tenha tido um dos maiores desafios entre os editores 

recentes, pois foi durante a sua gestão que ocorreu o ato terrorista das Torres 

Gêmeas. Intencionado em alterar o foco da população dos eventos que sucederam 

a partir de 11 de setembro, Kelly centrou suas edições em três grandes áreas: (1) 

avanços médicos, (2) evolução social nos Estados Unidos e (3) as pessoas.  

 

A terceira e última grande reestruturação ocorreu em 2006, durante a gestão de 

Stengel (2006-presente), e se deveu, em especial, à queda no lucro da revista. 

Aproveitou-se também da necessidade crescente de adequar-se ao novo estilo de 

jornalismo, estimulado pela Internet,  em que a notícia não se originava de um editor, 

escrita por jornalistas e disponibilizada ao povo, mas sim de um grupo de notícias 

em que a notícia surgia a partir do momento em que qualquer um tinha o que 

noticiar.  

 

Nessa reestruturação, além de uma mudança no estilo de escrever, apresentando 

textos com análises, opiniões e pontos de vistas, houve também: (1) a redução do 

logotipo em 20% e sua centralização na capa; (2) uma maior quantidade de capas 
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que retratavam assuntos atuais em detrimento de personalidades, que estimulassem 

o debate e o diálogo com o leitor; (3) a criação da seção briefing, com assuntos 

globais e locais e as subseções people, milestones, numbers, verbatim e moments; 

(4) o aprofundamento dos artigos disponíveis na seção the well, incluindo 

comentários e pontos de vistas; (5) a criação da seção life, em que havia uma 

mescla de notícias e artigos analíticos, e da seção arts, em que se apresentava 

resumos e resenhas de livros, filmes, exposições, etc. 

 

2.3 Os Estados Unidos de 1923 a 2011 

 

Este subcapítulo oferece uma breve contextualização do período histórico referente 

aos publicados na revista TIME e coletados para os fins desta pesquisa. Por tratar-

se de um período extenso, de 1923 a 2011, repleto de manifestações culturais, 

conflitos bélicos, escândalos políticos e planos econômicos, optou-se por dividir o 

subcapítulo de acordo com as categorias utilizadas como variáveis de análise (ver 

Introdução e capítulos Metodologia e Análise), isto é, política e economia, conflitos 

armados e meios de comunicação em massa. Essas categorias sofreram 

subdivisões posteriormente, as quais serão apresentadas no capítulo Metodologia. 

 

2.3.1 Os partidos políticos  

 

A grosso modo, pode-se dividir o cenário político contemporâneo norte-americano 

em dois grandes partidos: o Democrata e o Republicano. Ambos fundados no século 

19 (Democrata, em 1828; Republicano, em 1854), são os principais partidos da 
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política americana devido as suas representatividades na Câmara dos 

Representantes, no Senado e na Presidência, em detrimento de outros partidos, 

como o Partido Verde, o Partido Libertário, o Partido Reformista e o Partido da 

Constituição, que também concorrem eventualmente com candidatos à presidência.  

Surgido a partir da cisma do Partido Democrata-Republicano, em 1828, o Partido 

Democrata16, defensor do conservadorismo durante a época de escravidão no país, 

firmou-se no século 20 como representante dos liberais. O’Toole (2012) destaca que 

democratas estimularam a imigração para os EUA como forma de fortalecer sua 

base econômica e o desenvolvimento do país, o que descreve uma de suas 

principais ideologias: o progressismo17. Além disso, o Partido Democrata também 

defende a socialdemocracia e a terceira via, em uma tentativa de aliar ideais de 

esquerda e de direita por meio de políticas sociais agressivas, tal como a criação do 

Social Security, pelo presidente Roosevelt, e de políticas econômicas 

conservadoras, tal como o Deficit Reduction Act de 1993, pelo presidente Clinton (cf. 

KIERNAN, 2009; O’TOOLE, 2012).  

 

Desde o início do Partido Democrata, dos 32 presidentes eleitos 14 eram 

democratas, alguns com mandatos duplos ou triplos. Veja lista com nomes e 

períodos de governo a seguir (Tabela 4).  

 

Presidente Período de governo 
Andrew Jackson  de 1829 a 1837 
Martin Van Buren de 1837 a 1841 
James Knox Polk  de 1845 a 1849 
Franklin Pierce de 1853 a 1857 
James Buchanan de 1857 a 1861 

                                                
16 Disponível em <http://www.democrats.org>. Último acesso 24/10/2012.  
17 Por progressismo, nos Estados Unidos, entende-se um movimento de reforma surgido devido às mudanças que 
ocorreram no país por conta da modernização.  
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Grover Cleveland de 1885 a 1889 e de 1893 a 1897 
Woodrow Wilson de 1913 a 1921 
Franklin Delano Roosevelt de 1933 a 1945 
Harry S. Truman de 1945 a 1953 
John F. Kennedy de 1961 a 1963 
Lyndon B. Johnson  de 1963 a 1969 
Jimmy Carter  de 1977 a 1981 
Bill Clinton  de 1993 a 2001 
Barack Obama  de 2009 a presente 

          Tabela 4: Presidentes democratas18  
 

De igual importância histórica e política, o Partido Republicano19, conhecido como 

Grand Old Party (GOP), foi fundado em 1854 como resposta de um grupo opositor à 

expansão da escravatura nos territórios que seriam anexados à União após a 

Guerra de Secessão (12/04/1861 – 09/04/1865), de acordo com o Ato de Kansas-

Nebrasca. O Partido Republicano defende o abolicionismo (cf. O’TOOLE, 2012); o 

liberalismo econômico, que inclui a livre concorrência e a lei da oferta e procura; e o 

liberalismo político, que contempla a liberdade individual, a igualdade diante da lei, o 

direito de propriedade, a proteção da liberdade civil e a restrição fiscal ao governo 

(cf. KIERNAN, 2009).  

 

Desde o século XIX, quando o partido foi fundado, e dentre os 32 presidentes 

americanos de 1829 a 2011, 18 foram republicanos, a saber (Tabela 5): 

 

Presidente Período 
Abraham Lincoln  de 1861 a 1865 
Ulysses Grant de 1869 a 1877 
Rutherford Hayes de 1877 a 1881 
James Garfield  1881 
Chester A. Arthur  de 1881 a 1885 
Benjamin Harrison  de 1889 a 1893 
William McKinley  de 1897 a 1901 
Theodore Roosevelt  de 1901 a 1909 

                                                
18 Fonte: http://whitehouse.gov/about/presidents 
19 http://www.gop.com  
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William Taft de 1909 a 1913 
Warren Harding  de 1921 a 1923  
Calvin Coolidge  de 1923 a 1929  
Herbert Hoover  de 1929 a 1933  
Dwight Eisenhower de 1953 a 1961 
Richard Nixon  de 1969 a 1974 
Gerald Ford  de 1974 a 1977 
Ronald Reagan  de 1981 a 1989  
George H. W. Bush  de 1989 a 1993 
George W. Bush  de 2001 a 2009  

          Tabela 5: Presidentes republicanos20  
 

Provavelmente desde a difusão da imprensa para o grande público, a política norte-

americana é personagem constante. A revista TIME figurava como uma 

representação de ideologias conservadoras, aos moldes republicanos, dos tempos 

de Henry Luce até meados dos anos 1970 e, com menor intensidade, nos anos 80, 

enquanto que nos últimos 20 anos busca apresentar ideologias liberais. Uma das 

descobertas que se pretende com a análise dos textos publicados na TIME entre 

1923 e 2011 é exatamente verificar se há variação linguística associada à 

participação de um ou outro partido ao longo de 88 anos de publicação.   

 

2.3.2 Presidentes: sociedade, economia e política  

 

Entre 1923 e 2011, período coberto pelos dados desta pesquisa, foram dezesseis  

os presidentes americanos, alguns com governos duplos, triplos ou até quádruplos, 

como é o caso de Roosevelt. Dentre esses, há sete democratas e nove 

republicanos, segundo informações da Casa Branca21. Segue uma lista com seus 

nomes, partidos e períodos de governo, a seguir (Tabela 6).  

 

                                                
20 Fonte: http://www.whitehouse.gov/about/presidents. 
21 Disponível em <http://www.whitehouse.gov/about/presidents>. Último acesso 24/10/2012.  
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Presidente Partido Período de governo 
Warren G. Harding  Republicano  de 04/03/1921 a 02/08/1923 
Calvin Coolidge  Republicano  de 02/08/1923 a 04/03/1929 
Herbert Hoover  Republicano de 04/03/1929 a 04/03/1933 
Franklin D. Roosevelt Democrata de 04/03/1933 a 12/04/1945 
Harry S. Truman  Democrata  de 12/04/1945 a 20/01/1953 
Dwight D.Eisenhower Republicano de 20/01/1953 a 20/01/1961 
John F. Kennedy Democrata de 20/01/1961 a 22/11/1963 
Lyndon B. Johnson Democrata  de 22/11/1963 a 20/01/1969 
Richard Nixon  Republicano de 20/01/1969 a 09/08/1974 
Gerald Ford  Republicano de 09/08/1974 a 20/01/1977 
Jimmy Carter  Democrata de 20/01/1977 a 20/01/1981 
Ronald Reagan  Republicano de 20/01/1981 a 20/01/1989 
George H. W. Bush  Republicano de 20/01/1989 a 20/01/1993 
Bill Clinton Democrata  de 20/01/1993 a 20/01/2001 
George W. Bush  Republicano de 20/01/2001 a 20/01/2009 
Barack Obama  Democrata de 20/01/2009 a - 

       Tabela 6: Presidentes americanos de 1923 a 2011 

 

Por se tratar de um período extenso e de um sem número de eventos e realizações, 

alguns inclusive pertencentes às outras divisões deste subcapítulo, optou-se por 

apresentar os principais feitos políticos, econômicos e/ou sociais de cada um desses 

dezesseis governantes, iniciando por Warren G. Harding.  

 

Presidente entre 1921 e 1923, o conservador Harding prometia à nação assustada 

com o horror da Primeira Guerra Mundial a volta à normalidade. Dessa forma, 

estimulou a industrialização e a busca por uma economia forte e independente do 

mercado externo. Assumiu, assim, uma postura fiscal e financeira conservadora. No 

entanto, possuía uma visão mais liberal quanto às mulheres e às minorias, 

endossando, por exemplo, os direitos civis dos negros americanos, o que auxiliou na 

contenção de problemas raciais em todo o país.  

 

Seu sucessor, o também republicano Coolidge, iniciou o mandato seguindo seus 

passos, ou melhor, resolvendo assuntos pendentes, como a assinatura do Ato de 
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Imigração (Immigration Act), em 1924, o qual restringia o número de imigrantes no 

país, e a assinatura do Revenue Act , que indicava o aumento do imposto do Estado 

e diminuía o imposto individual. Durante seu governo, época denominada Roaring 

Twenties (‘os loucos anos vinte’) por historiadores, houve um rápido crescimento 

industrial e econômico, favorecido por impostos baixos e pagos por poucos – o que 

pode ter contribuído com a Grande Depressão, na década seguinte. Entretanto, 

manteve-se reticente à participação do e no mercado (cf. DeGREGORIO, 1997).  

 

O mandato de Coolidge foi sucedido por uma das maiores crises econômicas da 

história. Hoover era o presidente à época da quebra da Bolsa de Valores de Nova 

Iorque, em 1929. Devido a ações protecionistas desde o final da Primeira Guerra, ao 

estímulo à indústria nacional, ao aumento do estoque da indústria e consequente 

desvalorização de suas ações na Bolsa, a retirada, em massa, dos investimentos 

teve efeito assolador tanto em termos econômicos quanto sociais. O país foi à 

falência: a pobreza chegou às classes mais altas, os pobres ficaram miseráveis, o 

nível de desemprego atingiu níveis alarmantes. Hoover passou seu mandato 

traçando estratégias para estimular o crescimento a longo prazo. Contudo, dentre 

suas ações houve o aumento dos impostos (Revenue Act de 1932) na tentativa de 

cobrir prejuízos decorrentes da Grande Depressão, o que acabou por favorecer o 

aumento da dívida nacional e por causar problemas econômicos e diplomáticos 

internacionais.  

 

Uma proposta de resolução dos problemas surgiu com Roosevelt e seu New Deal - 

um grupo de ações implementadas com o intuito de recuperar a economia e a 

sociedade pós-Grande Depressão. Atuando no controle de preços e na produção 
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agrícola e industrial, o New Deal também contemplava a destruição de estoques de 

produtos, o investimento em obras públicas e a redução da jornada de trabalho. 

Para auxiliar na sua implementação, houve a criação de agências federais, tais 

como a Agricultural Adjustment Administration (AAA) e a Public Works 

Administration (PWA). O crescimento econômico foi rápido, porém seguido de nova 

estagnação às vésperas da Segunda Guerra Mundial, período em que Roosevelt se 

destacou como grande líder militar e político.  

 

Com sua morte 82 dias após o início do quarto mandato de Roosevelt, Harry S. 

Truman assumiu a presidência de um país ainda em guerra. Foi a partir de sua 

ordem que, em agosto de 1945, as bombas atômicas foram lançadas sob as cidades 

de Hiroshima e Nagasaki. Pouco depois houve a rendição oficial do Japão e o fim da 

guerra. 

 

O país que Truman assumira estava repleto de desafios internos (cf. WHITNEY, 

2001), tais como greves trabalhistas, escassez de produtos e serviços e agitação 

econômica, ocasionados em especial devido aos anos de crise, seguidos de anos de 

guerra. Ainda assim, Truman apoiou ações de política externa, dentre elas a política 

de boa vizinhança com a América Latina, iniciada por Roosevelt em 1942; e a 

criação das Nações Unidas e o Plano Marshall, cujo principal objetivo era o de 

auxiliar a Europa pós-guerra financeiramente e, de certo modo, coibir o avanço do 

comunismo.  

 

Dava-se início à Guerra Fria e os Estados Unidos buscavam maneiras para não 

perder espaço para os soviéticos. Dentre as estratégias de combate, ainda em seu 
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primeiro mandato, Truman reconheceu o Estado de Israel e assinou o National 

Security Act, em 1947, que possibilitou a reorganização das forças armadas 

americanas, da política externa e das agências de inteligência.  

 

Ainda com a intenção de tentar conter o avanço do comunismo, Truman apoiou a 

Organização do Tratado do Atlântico Norte  (OTAN), em 1949, que tinha como 

objetivo principal manter uma cooperação estratégica e auxílio mútuo em caso de 

ataques dentre os signatários. No mesmo ano, autorizou uma ação militar americana 

durante a Guerra Civil Chinesa com o intuito de evitar um ataque chinês à Formosa, 

após a fuga de Chiang Kai-shek e seu exército para a ilha. Já no ano seguinte, 

interveio, via Nações Unidas, na Guerra da Coreia e em disputa entre os comunistas 

chineses e os franceses envolvendo a Indochina e, consequentemente, o Vietnam. 

 

Truman foi sucedido por Eisenhower, um político conservador (cf. DeGREGORIO, 

1997), que desde seu discurso inaugural mostrou-se comprometido com políticas 

internacionais e com o mercado externo. Já no início de seu governo, atuou com 

força22 diante de ameaças comunistas, interferindo no governo do Irã e na Guerra da 

Coreia, sem abandonar a pressão sobre a União Soviética. Manteve as ações do 

New Deal, fazendo pequenas alterações em seguros sociais e lançando o Sistema 

Interestadual de Autoestradas (System of Interstate and Defense Highways), que 

inclui 48 estados americanos e é classificada como a maior rede de autoestradas do 

mundo. Em termos econômicos, os dois mandatos de Eisenhower foram marcados 

pela prosperidade. 

 

                                                
22 Incluindo apoio militar. 
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Talvez um dos presidentes mais conhecidos dos Estados Unidos, seja por sua 

trágica morte seja pela atenção da mídia durante sua vida, Kennedy figura até hoje 

como um dos presidentes com maior aprovação da opinião pública, segundo 

empresas de pesquisa de opinião como  a Gallup23 e a Angus Reid24. Assim como 

no governo de seu antecessor, Kennedy envolveu-se em diversas ações de política 

externa, devido à Guerra Fria e ao regime Castrino em Cuba. Whitney (2001) 

destaca que apesar de Kennedy ter governado por um curto período de tempo, já 

que foi assassinado dois anos após sua eleição, criou sua marca na história 

americana com uma política externa agressiva. O apoio dado ao desembarque na 

Baía dos Porcos, conhecida como La Batalla de Girón, e o bloqueio a Cuba são 

exemplos de sua política. Não menos polêmica foi sua determinação de ampliar a 

participação norte-americana na Guerra do Vietnam, enviando mais 13.000 soldados 

(cf. KIERNAN, 2009; WHITNEY, 2001).  

 

Internamente, Kennedy apoiou movimentos que defendiam minorias étnicas e tentou 

conter o crime organizado e a corrupção. Não menos importante, foi durante o 

mandato de Kennedy que o Muro de Berlim teve sua construção iniciada na 

Alemanha e a Corrida Espacial tomou rumos mais promissores para os americanos 

com o anúncio de que até o final da década pousariam na Lua. 

 

Foi apenas em 1969, já no governo de Johnson, no entanto, que a chegada ao 

satélite da Terra foi comemorada – o que colocava os americanos um passo a frente 

dos soviéticos na Corrida Espacial. Além da Guerra Fria, os mandatos de Johnson 

foram, essencialmente, marcados por outras guerras: a guerra à pobreza, os 

                                                
23 Disponível em <http://www.gallup.com>. Último acesso 24/10/2012. 
24 Disponível em <http://www.angus-reid.com> . Último acesso 24/10/2012. 



 60 

conflitos urbanos e a Guerra do Vietnam. A primeira envolvia a aprovação de leis 

que permitissem a criação de programas assistenciais, tais como os que oferecem 

vale alimentação e auxílio médico. A segunda, os motins urbanos, decorria de 

protestos violentos em bairros com maioria negra, que atingiram grandes proporções 

após o assassinato de Martin Luther King Jr. A terceira, uma guerra iniciada durante 

o governo de Eisenhower, mas que teve a partir de Kennedy e Johnson o impopular 

aumento da ação americana no conflito. Em termos educacionais, Johnson foi um 

dos primeiros a injetar dinheiro federal na educação com o objetivo de melhorar as 

escolas públicas – para ele, a educação era um componente essencial do American 

Dream.  

 

Johnson fora sucedido por Nixon, que havia sido vice-presidente de Eisenhower e 

perdido as eleições para Kennedy. Talvez seja mais lembrado não apenas devido ao 

fato de que a ação americana ao mesmo tempo em que passou a ser mais intensa 

durante o seu governo na Guerra do Vietnam, foi também nele em que a sua 

participação diminuiu, mas também pela sua renúncia decorrente do Caso 

Watergate, um escândalo político referente à invasão das instalações do Partido 

Democrata, rival do partido do presidente, com o intuito de favorecer Nixon em uma 

reeleição (cf. WHITNEY, 2001).  

 

Ainda em termos de política externa, foi no governo de Nixon que seu deu início à 

détente25 e à aproximação dos EUA com a União Soviética e República Popular da 

China. Em termos sociais, incentivou a luta contra as drogas ilícitas, a busca por 

meios de tratamento do câncer, a desegregação nas escolas no sul do país e, em 

                                                
25 Literalmente ‘distensão’ ou ‘relaxamento’. Trata-se de um termo usado em  política internacional e se refere a 
um período de relacionamento diplomático entre nações que tinham relacionamentos hostis. 
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termos ambientais, criou a Agência de Proteção Ambiental (U.S. Environmental 

Protection Agency) (cf. DeGREGORIO, 1997). Economicamente, o país foi assolado 

pela recessão e pela inflação entre 1973 e 1975. 

 

Ford, vice presidente de Nixon após a renúncia de seu primeiro vice, Spiro Agnew, 

assumiu a presidência a partir de sua renúncia de Nixon e foi o único político 

americano a ter ambos os cargos sem nunca ter sido eleito para qualquer um deles. 

Seu governo foi bastante criticado e considerado, em termos econômicos, como um 

dos mais fracos desde a Grande Depressão. O país vivia o momento de 

desregulamentação, em que o governo reduziu ou eliminou o controle sobre os 

negócios e simplificou regras que restringiam as forças do mercado. Os destaques 

do período em que governou foram o fim da ação militar no Vietnam e a assinatura 

de uma détente com a União Soviética e a China, o que favoreceria o 

reestabelecimento das ações diplomáticas entre países.  

 

O sucessor de Ford, o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, em 2002, Jimmy Carter, 

prosseguiu nas ações diplomáticas, mas se destacou também pelas políticas de paz 

e pela defesa dos direitos humanos, participando ativamente de acordos como o de 

Camp David, entre Israel e Egito, e o tratado com o Panamá, através do qual os 

Estados Unidos se comprometiam a devolver o Canal ao país em 2000. Além disso, 

contribuiu positivamente em discussões sobre a abertura democrática de países 

latino-americanos que viviam sob ditadura militar, incluindo o Brasil.  

 

No entanto, Carter fora considerado excessivamente cuidadoso em suas ações e 

indeciso. Destacam-se como grandes críticas desse porte sua decisão de boicotar 
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os jogos olímpicos de Moscou, em 1980, como represália à União Soviética que 

invadira o Afeganistão e as poucas ações na ocasião do sequestro de funcionários 

da embaixada americana, no Irã, após a Revolução Iraniana. Economicamente 

manteve a política de desregulamentação iniciada com Ford. 

 

Em 1981, Ronald Reagan assumia a presidência de um país com alto índice de 

inflação e instaurava políticas econômicas conhecidas como Reagonomics. 

Essencialmente, centravam-se em controlar os gastos do governo, em diminuir os 

impostos de renda e a tributação da mais-valia e em controlar os meios de 

pagamento com o intuito de reduzir a inflação. Tais políticas estimularam 

crescimento econômico do  país e ajudaram a controlar os índices inflacionários.  

 

Durante o governo Reagan, os Estados Unidos tiveram perdas humanas durante a 

Guerra do Líbano e invadiram a ilha de Granada (Operation Urgent Fury), no Caribe, 

em 1983, com o objetivo de restaurar o governo constitucional após um golpe de 

estado. Suas ações, somadas à invasão do Afeganistão pela União Soviética, 

ocorrida no governo anterior, estimulou a interrupção da détente, firmado por Ford. 

Com isso, Reagan reascendeu a Guerra Fria, aumentando os gastos com as 

questões bélicas. A primazia americana ficou evidente em especial devido aos 

problemas econômicos sofridos pela União Soviética e a Guerra chegou ao fim em 

1989, já no governo Bush.  

 

Em período marcado pela queda do Muro de Berlim e posterior dissolução da União 

Soviética, a presidência de George H. W. Bush se destacou pelas primeiras ações 

militares que não relacionadas com a Guerra Fria desde há muito, no Panamá, em 
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1989, e no Golfo Pérsico (Guerra do Golfo), em 1990. Contribuiu também com ações 

humanitárias na Somália, em 1992, após a Guerra Civil. Internamente, Bush herdou 

déficits econômicos do governo Reagan que acabaram levando-o à não reeleição. 

Ainda assim, o país vivia um momento de prosperidade econômica por conta da 

globalização e de sua hegemonia mundial. 

 

O democrata Bill Clinton cumpriu dois mandatos após Bush, caracterizados como 

longos períodos de paz e tranquilidade econômica. Durante seus mandatos, 

promulgou a política do ‘Don’t ask, don’t tell’, que possibilitou o serviço militar a 

homossexuais uma vez que protegia a opção sexual do/a soldado/a e o Tratado 

Norte Americano de Livre Comércio (NAFTA), o qual promove o livre comércio entre 

Canadá, México e Estados Unidos. Talvez muito conhecido por conta de seu 

envolvimento extraconjugal com a estagiária da Casa Branca, Monica Lewinsky, 

Clinton atualmente se destaca por suas obras humanitárias.   

 

George W. Bush, filho do antecessor de Clinton, o sucederia na presidência e já 

iniciaria seus mandatos travando uma luta contra o terrorismo. Alguns meses após 

sua eleição, o país sofria um dos piores ataques em seu território, às Torres 

Gêmeas, em Nova Iorque. Iniciava, assim, a Guerra ao Terrorismo, a qual inclui a 

Guerra do Afeganistão, a partir de 2001, e a Guerra do Iraque, a partir de 2003. 

Apesar do foco em questões bélicas e de segurança interna, em especial por meio 

do Patriot Act que permitiu maior controle dos imigrantes e suas ações no país, o 

governo Bush também debruçou-se sobre a educação com o No Child Left Behind 

Act (NCLBA), através do qual instaurou-se a obrigatoriedade de cada estado 

desenvolver testes que avaliassem o aprendizado das habilidades básicas nas 
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escolas públicas. 

  

Houve também preocupações com relação a questões de saúde pública, como por 

exemplo, a determinação de auxílio remédio para pessoas com mais de 65 anos por 

meio do programa de saúde Medicare, surgido em 1965, no governo de Johnson. 

Bush foi severamente criticado devido a ações tomadas na ocasião do furacão 

Katrina, em 2005, prejudicando ainda mais sua popularidade, já sensível por conta 

das ações militares no Oriente Médio; e devido à criação do criticado USA Patriot 

Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to 

Intercept and Obstruct Terrorism), o qual legitima ações do governo em caso de 

suspeita de terrorismo, tais como a espionagem de cidadãos, invasão de lares, 

interrogação e tortura de suspeitos, sem direito a defesa ou julgamento.  

 

Não obstante, foi também durante o  governo Bush que a crise econômica que 

explodiu nos primeiros meses de governo de Barack Obama começou a dar sinal de 

atividade. Classificada por economistas como a pior crise financeira mundial desde a 

Grande Depressão (cf. ROUBINI e MIHM, 2010), a crise financeira começou a dar 

indícios em 2007 com ameaças de colapso de grandes instituições financeiras, 

resgates financeiros de bancos por governos e quedas nas bolsas de valores. A 

explosão da bolha especulativa do mercado imobiliário, que atingiu seu auge em 

2006, levou a crise a instituições financeiras em todo o mundo que tinham valores 

atrealados ao mercado americano nos anos seguintes. 

 

Em 2009, Barack Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, assumia 

um país em crise e em guerra. Logo nos primeiros dias de mandato, ordenou a 
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retirada das tropas do território iraquiano e o fechamento do Campo de Detenção da 

Baía de Guantánamo - ação barrada pelo Congresso. Dentre suas outras ações de 

política externa, destacou-se também a operação responsável pela localicação e 

morte de Osama Bin Laden, em 2011, encerrando de certa maneira um capítulo 

aberto na história americana desde o ataque às Torres Gêmeas, em 2001.  

 

Em termos de política interna e economia, Obama tinha a incumbência de ajudar o 

país a recuperar-se do momento de recessão. Com esse propósito, assinou, em 

2009, o American Recovery and Reinvestment Act (ARRA), cujos objetivos eram o 

de criar e manter empregos e de ajudar as áreas mais prejudicadas com a crise. Em 

termos sociais, o governo de Obama avançou de uma maneira diferente: foi o 

primeiro a apoiar abertamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo. 

Favorecendo o combate ao preconceito, Obama assinou o Don't Ask, Don't Tell 

Repeal Act, em 2010, que invalidava o Don't Ask, Don't Tell Act, assinado em 1993 

por Clinton e que não permitia que militares homessexuais assumissem sua 

preferência abertamente às Forças Armadas. 

 

Todos os presidentes americanos apresentados - suas ações, deliberações e até 

mesmo suas gafes - foram reportados nas capas e matérias da revista 

TIME. Conhecer, mesmo que brevemente, a história norte-americana e seus 

personagens ajuda a compreender melhor a importância dada a alguns assuntos e a 

frequência com que eles ganharam a capa da revista.   
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2.3.3 Conflitos armados 

 

Os Estados Unidos, a partir de uma imagem de potência bélica construída desde a 

Independência, sempre esteve envolvido de alguma maneira em conflitos armados 

ao redor do mundo. Esse tipo de envolvimento fez e faz parte de políticas externas 

do governo federal, movimentam grandes somas de dinheiro e são temas 

recorrentes em pesquisas de opinião: a visão da população a respeito de uma 

interferência americana pode levar um governante ao céu ou ao inferno político. 

 

Devido à quantidade de intervenções, consideraram-se como variáveis de 

comparação dos dados desta pesquisa (ver capítulo Metodologia para mais 

detalhes) aquelas consideradas pelo U.S. Department of Veterans Affairs26, que 

envolveram a ação de soldados americanos em conflitos armados e que ocorreram 

entre 1923 e 2011. Excluem-se dessa lista as missões de paz ou missões com o 

objetivo apenas de dar apoio militar ou restaurar a ordem ou o poder. A lista, desta 

forma, tornou-se bastante reduzida e é apresentada a seguir (Tabela 7) em um 

quadro resumido com os nomes dos conflitos e os períodos em que eles ocorreram.  

 

Cabe destacar o raciocínio utilizado na determinação do período em que a ação 

americana iniciou.  Por exemplo, conflitos que levaram à Guerra do Vietnam 

iniciaram em 1945 com os franceses;  a ajuda americana começou em 1950 e o 

auxílio no treinamento do Exército da República do Vietnam (ARVN) em 1956. No 

entanto, as tropas americanas chegaram apenas em 1965. Considera-se, neste 

caso, que a ação americana iniciou efetivamente a partir da chegada das tropas. 

                                                
26 Disponível em <http://www.va.gov/>. Último acesso 24/10/2012. 
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Conflito armado Período do conflito Período de ação armada 
americana 

Segunda Guerra 
Mundial 

01/09/1939 – 02/09/1945 08/12/1941 - 14/08/1945 

Guerra da Coreia 26/06/1950 – 27/07/1953 25/06/1950 -  27/07/1953 
Guerra do Vietnam 01/11/1955 – 30/04/1975 02/03/1965 - 03/04/1975 
Guerra do Golfo 02/08/1990 – 28/02/1991 02/08/1990 - 28/02/1991 
Guerra do 
Afeganistão 

07/10/2001 - presente 07/10/2001 - presente 

Guerra do Iraque 20/03/2003 - 15/12/2011 20/03/2003 - 15/12/2011 
        Tabela 7: Conflitos armados com envolvimento americano27  
           
  

Apesar de alguns terem sido mencionados no subitem anterior, vale fazer um breve 

resgate das causas e dos envolvidos nos conflitos destacados para fins de 

contextualização dos textos analisados nesta pesquisa. Inicia-se com a Segunda 

Guerra Mundial, conflito que envolveu, de um lado, África do Sul, Austrália, Bélgica, 

Brasil, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, França, Grécia, Iugoslávia, Nepal, 

Nova Zelândia, Noruega, Países Baixos, Polônia, Luxemburgo, Reino Unido, 

República da China e União Soviética (Aliados); e de outro, Alemanha, Bulgária, 

Hungria, Império do Japão, Reino da Itália e Romênia (Eixo).   

 

Iniciada em 01 de setembro de 1939 e dada como encerrada em 02 de setembro de 

1945, a Segunda Guerra Mundial teve como principal causa as ideias de 

expansionismo nazista e fascista. Os Estados Unidos passaram a participar da 

guerra apenas em 1941 após o ataque surpresa do Japão à maior base naval norte-

americana no Pacífico, Pearl Harbor. Sua participação, no entanto, já era esperada 

devido ao auxílio que os norte-americanos davam à Inglaterra desde a Primeira 

Guerra Mundial (cf. BARBEIRO et al, 2004). A participação dos EUA se deu por 

                                                
27 Fontes: http://www.va.gov/ e http://americanveterans.homestead.com/links.html. Último acesso em 
24/10/2012. 
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encerrada com rendição do Japão, em agosto de 1945, dias após o bombardeio de 

Hiroshima e de Nagasaki.  

 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os EUA assumiram posição de potência 

hegemônica no mundo capitalista e lugar de destaque na produção mundial, em 

especial na indústria bélica e na agricultura (cf. BARBEIRO et al, 2004). Houve a 

preocupação do governo de evitar os desastres vividos durante a Crise de 1929, 

buscando meios de gerar empregos para os militares que voltavam da guerra, de 

reativar a indústria e de manter a procura por bens de consumo. 

 

Cabe, neste momento, comentar o destaque dado à cobertura da revista TIME à 

guerra, com a criação de textos descritivos e detalhados e a ridicularização de 

personalidades, tal como Hitler. Angeletti e Oliva (2010) defendem, inclusive, que a 

guerra mudou o estilo de escrita da revista, que se tornou mais sóbria.  

 

Na década seguinte, destaca-se a Guerra da Coreia, conflito entre a Coreia do Norte 

e seus aliados, a República Popular da China e a União Soviética, e a Coreia do Sul 

e seus aliados, os Estados Unidos e o Reino Unido. Classificado como o primeiro 

conflito da Guerra Fria, a Guerra da Coreia foi detonada a partir da tentativa norte 

coreana de derrubar o governo do sul. A ação foi condenada pelas Nações Unidas, 

por pressão norte-americana e, a partir de então, os Estados Unidos se envolveram 

no conflito – de uma certa forma, um que se relacionava muito mais aos ideais 

capitalistas, como a abertura do mercado, versus ideais comunistas do que ao bem 

da população coreana. O U.S. Department of Veterans Affairs considera que os EUA 
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participaram deste conflito desde seu início, em 1950, como foi indicado na Tabela 

7. 

 

Esse tipo de competição perdurava nas décadas de 1960 e 1970, período em que 

ocorreu o envolvimento americano na Guerra do Vietnam. Aos moldes da Coreia, o 

Vietnam, ex-colônia francesa, fora dividido em dois países: ao norte, comunista, 

aliado à União Soviética; ao sul, capitalista, aliado dos Estados Unidos.  

 

Iniciados em meados dos anos 1950, os conflitos, que ocorreram no território que 

havia sido chamado de Indochina (Vietnam, Laos e Camboja), tiveram como causa 

inconsonâncias políticas e ideológicas entre Vietnam do Norte e Vietnam do Sul e se 

concretizaram após ataque de guerrilheiros comunistas (vietcongues) a uma base 

americana no sul. Apesar da guerra ter sido iniciada nos anos 1950, o U.S. 

Department of Veterans Affairs considera que a participação efetiva dos EUA na 

Guerra do Vietnam iniciou em 1965, com o envio das primeiras tropas de soldados 

americanos para combate. O cessar fogo norte-americano aconteceu em 1973, com 

o presidente Nixon, mas a guerra perdurou a tomada de Saigon pelos vietcongues, 

em abril de 1975 (cf. BARBEIRO et al, 2004). 

 

O conflito seguinte apresentado na Tabela 7 é a Guerra do Golfo, conflito entre o 

Iraque e uma coalização de nações aliadas, dentre elas os Estados Unidos. Ele se 

originou da invasão do Kuwait por Saddam Hussein, que alegava que o país estava 

prejudicando o Iraque no comércio de petróleo e exigia a devolução de uma parte do 

território. Os EUA participaram desse conflito desde o seu início, em 1990. 
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Dez anos mais tarde, os Estados Unidos voltavam ao Oriente Médio, mas desta vez 

dando início à Guerra ao terrorismo, após o ataque às Torres Gêmeas, em Nova 

Iorque. A primeira fase da Guerra ao terrorismo, que perdura até os dias atuais, 

envolveu a invasão do Afeganistão e tinha como objetivo principal encontrar Osama 

Bin Laden e outros líderes da Al-Qaeda e disseminar o regime talibã. A segunda 

fase, iniciada dois anos mais tarde, envolveu a invasão do Iraque. Essa ação foi 

declarada como encerrada em 2009, por Obama, porém o U.S. Department of 

Veterans considera como 2011 o fim das operações no país. A Guerra do Iraque foi 

justificada a partir da crença de que havia armas de destruição em massa, as quais 

nunca foram localizadas, e uma possível ligação entre Hussein e Bin Laden, a qual 

nunca foi comprovada. Em ambos os conflitos os EUA participaram ativamente 

desde o início, em 2001 e 2003, respectivamente.  

 

Observa-se que é praticamente impossível dissociar os Estados Unidos de ações 

militares, ainda mais ao se considerar suas políticas de governo e a importância 

sócio-econômica da indústria bélica para o país (cf. BARBEIRO et al, 2004; 

KIERNAN, 2009; TOTA, 2009). Talvez por essa razão conflitos armados façam parte 

da produção da mídia americana, ao lado de ações presidenciais e medidas 

econômicas. Cumpre averiguar se o discurso da mídia também sofreu interferência 

durante o período em que o país estava envolvido em conflitos, como se 

apresentará no capítulo Análise.  
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2.3.4 Meios de comunicação em massa nos EUA  

 

Este subcapítulo oferece uma breve contextualização dos meios de comunicação de 

massa nos Estados Unidos que concorriam ou ainda concorrem com a revista TIME 

por público. Ao se considerar o período de 1923 a 2011, período dos dados desta 

pesquisa, observa-se que além de jornais e outras revistas, há três tipos de 

concorrências, considerando mídias que têm como foco a notícia: o rádio, a 

televisão e a Internet.  

 

Faz-se relevante expor que, por meios de comunicação em massa, entende-se um 

grupo de meios de comunicação usados com o objetivo de atingir um grande 

número de pessoas. Por esta definição, eles podem incluir livros, revistas, jornais, 

propagandas, programas de rádio e TV e outros recursos disponíveis na Internet, tal 

como pop-ups e banners em páginas web.  

 

A história da comunicação em massa nos Estados Unidos começou efetivamente no 

início do século 19. Apesar de existirem jornais impressos desde 1690, foi apenas 

com a invenção da prensa a vapor no final dos anos 1820 que o jornal passou a ser 

produzido em massa (PACE, 1997).   

 

Cem anos mais tarde, o rádio entra em cena. Apesar de ter sido desenvolvido no 

século 19, a primeira transmissão radiofônica nos Estados Unidos foi apenas em 

1906. No entanto, apenas em 1920 as transmissões começaram a ter o caráter de 

meio de comunicação de massa, com informações sobre as eleições presidenciais e 

os candidatos Warren Harding e James Cox.  
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Por não demandar que seu receptor seja alfabetizado, como acontece com o jornal e 

a Internet, por exemplo, o rádio atingiu e ainda atinge muitas pessoas ao redor do 

mundo. Um exemplo: segundo o Department of Commerce28, em 30 de junho de 

1923, os Estados Unidos já tinham 582 estações de rádio. Pace (1997) destaca que 

até 1927, entretanto, 90% das pessoas não possuíam rádios em casa. Ações 

governamentais, tais como o Radio Act, de 1927, e sua expansão, o Communication 

Act, de 1934, possibilitaram o desenvolvimento da transmissão sem fio por ondas de 

rádio.  O grande momento do rádio durou de 1930 até a Segunda Guerra Mundial, 

com transmissões de notícias, novelas, comédias, peças de teatro, entre outros. Era 

uma mídia que entretia e informava e que, até a popularização da televisão, 

consagrou-se como grande concorrente da mídia impressa.  

 

A televisão surge nos EUA, em 1946, com seis canais apenas, devido a atrasos no 

seus desenvolvimentos ocasionados pela Segunda Guerra Mundial. No início, seus 

programas eram centrados no entretenimento, como em comédias e peças 

circenses, e seu pico de popularidade não tardou a chegar: durante o governo 

Kennedy era tão popular e comum quanto o rádio. Desde então configura como um 

dos principais meios de comunicação em massa. Grandes eventos da história 

americana foram veiculados por essa mídia. Para citar alguns: o discurso inaugural 

do segundo mandato de Truman, por exemplo, foi o primeiro a ser televisionado em 

nível nacional, em 1951; o pouso do homem na Lua, em 1969; a explosão do ônibus 

espacial Challenger, em 1986; o choque do segundo avião nas Torres Gêmeas, em 

2001.  

 

                                                
28 Fonte: http://www.commerce.gov  
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Os meios de comunicação em massa são produtos da tecnologia, conforme afirma 

Klopfenstein (1997), e por essa razão parece ser claro que o grande concorrente da 

televisão seria a Internet. O apelo também é claro: trata-se de uma única mídia que 

reúne o que há disponível: jornais, revistas, livros, programas de rádio e televisão.  

 

A Internet, tal como é concebida nos dias de hoje, difere-se bastante daquela criada 

em tempos de Guerra Fria com o objetivo de transmitir informações militares 

sigilosas. Até o início dos anos 90, a Internet ficou restrita ao mundo acadêmico, 

essencialmente a algumas universidades americanas, tomando os rumos do que se 

tem hoje em dia após 1993. Pode-se dizer que a criação de sites e o acesso a eles 

foram processos vagarosos, ao seu considerar a rapidez atual. A revista TIME, por 

exemplo, só entrou para o mundo digital, com o site da revista, em 01 de dezembro 

de 199829.  

 

Para os fins desta pesquisa, consideram-se esses três meios de comunicação em 

massa como concorrente da revista TIME, divididos da seguinte forma: de 1923 a 

1945, concorrência com rádio; de 1946 a 1998, concorrência com televisão; de 

dezembro de 1998 até abril de 2011, quando a coleta de dados foi encerrada, 

concorrência com a Internet.  

 

 

 

                                                
29 Fonte: http://www.web.archive.org O Web Archive é um site que busca arquivar todo histórico de conteúdo 
indexável disponível na Internet. Com isso é possível, por exemplo, saber quando um site começou a ser 
disponibilizado na rede. 



 74 

2.3.5 Resumo: EUA de 1923 a 2011 

 

A título de referência futura, disponibiliza-se, a seguir, um quadro resumido com os 

nomes dos presidentes, por ordem de governo, seus partidos, momentos 

econômicos e conflitos armados (se pertinente). 

 
Presidente 

 
Partido 

 
Conflito 

armado30 

 
Economia 

Meios de 
comunicação 
em massa31 

 
W. G. Harding 

(04/03/1921–02/08/1923) 
1 mandato 

 
Republicano 

 
- 

Roaring Twenties / 
Auge pós-1a guerra 

(1920-1928) 

 
Rádio 

(1923-1945) 

 
C. Coolidge 

(02/08/1923–04/03/1929) 
1 mandato 

 
Republicano 

 
- 

Roaring Twenties / 
Auge pós-1a guerra 

(1920-1928) 

 
Rádio 

(1923-1945) 

 
H. Hoover 

(04/03/1929–04/03/1933) 
1 mandato 

 
Republicano 

 
- 

 
Grande Depressão 

(1929-1932) 

 
Rádio 

(1923-1945) 

 
F. D. Roosevelt 

(04/03/1933–12/04/1945) 
4 mandatos 

 
Democrata 

Segunda 
Guerra 
Mundial 
(1939-1945) 

New Deal 
(1933-1937)32  

Tempos de guerra 
(1941-1945) 

 
Rádio 

(1923-1945) 

 
H. Truman 

(12/04/1945-20/01/1953) 
1 mandato 

 
Democrata 

Segunda 
Guerra 
Mundial 
(1939-1945) 

 
Prosperidade pós-2a 

guerra  
(1946-1972) 

 
Rádio  

(1923-1945)  
TV 

(1946-nov/1998) 

 
D. Eisenhower 

(20/01/1953-20/01/1961) 
2 mandatos 

 
Republicano 

Coreia 
(1950-1953) 

(Vietnam) 
(1955-1975) 

Prosperidade pós-2a 
guerra  

(1946-1972) 

Rádio 
(1923-1945)  

TV 
(1946-nov/1998) 

 
J. F. Kennedy 

(20/01/1961-22/11/1963) 
1 mandato 

 
Democrata 

 
(Vietnam) 
(1955-1975) 

Prosperidade pós-2a 
guerra  

(1946-1972) 

Rádio 
(1923-1945) 

 TV 
(1946-nov/1998) 

 
L. B. Johnson 

(22/11/1963-20/01/1969) 
1 mandato 

 
Democrata 

 
Vietnam 
(1955-1975) 

Prosperidade pós-2a 
guerra  

(1946-1972) 

Rádio 
(1923-1945) 

 TV 

 
R. Nixon 

(20/01/1969-09/08/1974) 
1 mandato 

 
Republicano 

 
Vietnam 
(1955-1975) 

Prosperidade pós-2a 
guerra  

(1946-1972) 
Inflação, recessão  

(1973-1975) 

Rádio 
(1923-1945) 

TV 
(1946-nov/1998) 

                                                
30 Conflitos marcados entre parênteses são aqueles que começaram durante o governo do presidente em questão, 
mas a participação dos norte-americanos ainda não tinha sido oficializada ou iniciada no período.  
31 Consideram-se aqui aqueles que não fazem parte da mídia impressa, tais como jornais, revistas e livros.  
32 Ações continuadas até o momento de entrada dos EUA na Segunda Guerra Mundial. 
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G. Ford 

(09/08/1974-20/01/1977) 
1 mandato 

 
Republicano 

 
Vietnam 
(1955-1975) 

 
Desregulamentação  

(1976-1980) 

Rádio 
(1923-1945) 

 TV 
(1946-nov/1998) 

 
J. Carter 

(20/01/1977-20/01/1981) 
1 mandato 

 
Democrata 

 
- 

 
Desregulamentação 

(1976-1980) 

Rádio 
(1923-1945) 

TV 
(1946-nov/1998) 

 
R. Reagan 

(20/01/1981-20/01/1989) 
2 mandatos 

 
Republicano 

 
- 

 
Reaganomics 

(1981-1989) 

Rádio 
(1923-1945) 

TV 
(1946-nov/1998) 

 
G.H.W. Bush 

(20/01/1989-20/01/1993) 
1 mandato 

 
Republicano 

 
Golfo 

(1990-1991) 

Globalização e 
superpoder mundial  

(1990-2006) 

Rádio 
(1923-1945) 

TV 
(1946-nov/1998) 

 
 

B. Clinton 
(20/01/1993-20/01/2001) 

2 mandatos 

 
 

Democrata 

 
 
- 

 
Globalização e 

superpoder mundial  
(1990-2006) 

Rádio 
(1923-1945) 

 TV 
(1946-nov/1998) 

 Internet 
(dez/1998-abr/2011) 

 
 

G. W. Bush 
(20/01/2001-20/01/2009) 

2 mandatos 

 
 
Republicano 

 
Afeganistão 
(2001-presente) 

Iraque 
(2003-2011) 

Globalização e 
superpoder mundial  

(1990-2006) 
Crise financeira 

global 
(2007-2012) 

Rádio 
(1923-1945)  

TV 
(1946-nov/1998) 

 Internet 
(dez/1998-abr/2011) 

 
B. Obama 

(20/01/2009-presente*) 
1 mandato* 

 
Democrata 

 
Afeganistão 
(2001-presente) 

Iraque 
(2003-2011) 

 
Crise financeira 

global 
(2007-2012) 

Rádio 
(1923-1945)  

TV 
(1946-nov/1998) 

Internet 
(dez/1998-abr/2011) 

Tabela 8: Resumo – política, economia, conflitos armados e meios de comunicação em massa 

 

A seguir, apresenta-se a fundamentação teórica adotada para a realização desta 

pesquisa.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Nesta seção, apresenta-se brevemente a área de fundamentação teórica para esta 

pesquisa, a Linguística de Corpus, dando enfoque à Análise Multidimensional.  

 

3.1 Linguística de Corpus 

 

3.1.1 Uma nova visão de língua 

 

Foi na década de 1930 que uma nova e característica visão de estudo da língua 

surgia, a partir dos escritos do linguista britânico J. R. Firth e relatos de alunos e 

outros estudiosos de suas ideias. A partir de Firth, conceitos relativos às funções da 

linguagem, significado e contexto, escolha e colocação foram inseridos e passaram 

a ser observados no estudo da língua.  

 

Monaghan (1979, p. 31) destaca que “Firth insistia em ver a língua principalmente 

como um meio usado pelas pessoas para funcionar na sociedade”33. A língua passa, 

então, a ser entendida como parte de uma situação comunicativa, em que seu papel 

é o de ser significativa e seu estudo depende da observação do contexto. 

 

Firth (1957) destaca uma variedade de tipos de sentidos, tais como (1) o sentido 

situacional, ou seja, “a função da língua no contexto social”34 (MONAGHAN, 1979, 

p.31); (2) o sentido lexical, isto é, “a função de um item lexical no contexto de outros 

                                                
33 “Firth insisted on seeing language as primarily a means used by people to function in society”  
34 “the function of language in the social context”  
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itens lexicais”35 (op.cit., pp.31-32); e (3) sentidos gramaticais e fonéticos, isto é, 

“funções das unidades relevantes em seus próprios contextos”36 (op.cit., p.32). 

 

Ademais, Firth (1950) relaciona o contexto de situação com categorias gramaticais, 

características dos participantes, objetos e o efeito da ação verbal e afirma que esse 

contexto está diretamente atrelado ao contexto de cultura. Em termos lexicais, Firth 

(1957) apresenta o conceito de colocação, colocando-a como uma relação 

sintagmática de itens lexicais e a possibilidade de coocorrência. A parte gramatical, 

por sua vez, refere-se aos ‘marcadores de substituição’ (substitution counters) e 

suas interrelações. Já as questões fonológicas consideram o uso da fonética para o 

estudo dos sons.  

 

Ao se levar em conta que o significado depende de considerações acerca do 

contexto, do léxico, da gramática e da fonologia, evocando que o sentido da língua 

reside no seu uso e estimulando a observação e a análise de ‘pedaços’ (pieces) de 

língua e suas coocorrências (BEAUGRANDE, 1991), Firth deixou elementos que 

geraram princípios, representados a seguir. 

 

(1)  A Linguística é essencialmente uma ciência social e uma ciência 
aplicada.  
(2)  A língua deveria ser estudada por meio de exemplos de uso reais, 
atestados e autênticos, não por meio de sentenças intuitivas, 
inventadas, isoladas.  
(3)  A unidade de estudo deve ser os textos inteiros.  
(4)  Textos e tipos de textos devem ser estudados comparativamente 
entre os textos dos corpora. 
(5)  A Linguística preocupa-se com o estudo do sentido: forma e sentido 
são inseparáveis. 
(6)  Não há limites entre léxico e sintaxe; léxico e sintaxe são 
interdependentes. 
(7)  Muito do uso da língua é rotineiro. 

                                                
35 “the function of one lexical item in the context of other lexical items”  
36 “functions of the relevant units in their own contexts”  
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(8)  A língua em uso transmite cultura. 
(9)  Dualismos saussurianos são concepções errôneas.  
                                                                            (STUBBS, 1993, p. 2)37 

 

Tais princípios embasaram a tradição neofirthiana na Linguística e pesquisas de 

linguistas, tais como M. A. K. Halliday e John Sinclair notadamente, e lançaram luz 

sob uma visão de linguagem que serviria de base para uma nova abordagem: a 

Linguística de Corpus.  

 

3.1.2 Visão geral da Linguística de Corpus 

 

A pesquisa aqui apresentada tem como fundamentação teórica principal a 

Linguística de Corpus, decorrente de uma visão neofirthiana de linguagem e definida 

como uma área que se ocupa “da coleta e da exploração de corpora, ou conjuntos 

de dados linguísticos textuais coletados criteriosamente, com o propósito de 

servirem para a pesquisa de uma língua ou variedade linguística” (BERBER 

SARDINHA, 2004, p.3).  Berber Sardinha (2000c; 2004) pontua que a Linguística de 

Corpus tem como central a noção de linguagem enquanto sistema probabilístico. 

Segundo essa noção, a linguagem está condicionada a conjuntos de escolhas 

linguísticas, seja no tocante ao sistema (escolhas disponíveis aos usuários da 

língua), seja no tocante às funções (escolhas feitas pelos usuários), e estão 

                                                
37 “(1) Linguistics is essentially a social science and an applied science.  
  (2) Language should be studied in actual, attested, authentic instances of use, not as intuitive, invented, isolated 
sentences. 
  (3) The unit of study must be whole texts.  
  (4) Texts and text types must be studied comparatively across text corpora.  
  (5) Linguistics is concerned with the study of meaning: form and meaning are inseparable.  
  (6) There is no boundary between lexis and syntax; lexis and syntax are interdependent.  
  (7) Much language use is routine.  
  (8) Language in use transmits the culture.  
  (9) Saussurian dualisms are misconceived.”  



 79 

relacionadas com seus contextos (FIRTH, 1957, apud BEAUGRANDE, 1991; 

SINCLAIR, 1991).  

 

Sinclair (1991, p.110) defende que “existem conjuntos de escolhas linguísticas que 

surgem a partir de um registro e as quais podem ser vistas como escolhas 

condicionadas de larga escala”. Elas estão interligadas a dois princípios: ao princípio 

idiomático (idiom principle), segundo o qual “o usuário da língua tem disponível para 

ele ou ela um grande número de sentenças semiconstruídas que constituem 

escolhas únicas, mesmo que possam parecer analisáveis em segmentos” 

(SINCLAIR, 1991, p.110)38; e ao princípio de livre-escolha (open-choice principle), 

que sugere que as escolhas são limitadas apenas por questões gramaticais, isto é, 

se há uma lacuna, pode haver um preenchimento. Dessa forma, qualquer palavra 

pode ser utilizada desde que seja gramaticalmente possível.  

 

A recorrência de um padrão de escolha é visto como uma regularidade no uso da 

língua, que pode ser verificado através de medições estatísticas e, como tal, 

entende-se que a linguagem tem seu uso sistematizado. Tal organização leva à 

observação de padrões lexicogramaticais, tais como: (1) a colocação, isto é, o 

produto da relação existente entre um par de sentenças e que possui um número de 

ligações entre elas, tornando-se produto direto da adesão entre pares de sentenças 

(HOEY, 1991); (2) a coligação, isto é, a colocação entre um item lexical e um item 

gramatical (BERBER SARDINHA, 2000b; BIBER et al., 1998; HUNSTON, 2002); e 

(3) a prosódia semântica, ou seja, a relação entre itens lexicais e conotação de 

                                                
38 “a language user has available to him or her a large number of semi-preconstructed phrases that constitute 
single choices, even though they might appear to be analyzable into segments”  
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campos semânticos, que pode ser negativa, positiva ou neutra (BERBER 

SARDINHA, 2000b; SINCLAIR, 1987).  

 

Biber et al. (1998) defendem que análises baseadas em corpus devem ir além das 

características linguísticas, fazendo-se necessário, para tanto, adicionar 

interpretações qualitativas e funcionais de padrões quantitativos. Sendo assim, a 

abordagem baseada em corpus costuma abranger tanto a análise quantitativa 

quanto à análise qualitativa e pode levar em consideração o registro, o gênero, os 

fatores contextuais, entre outros, no corpus de estudo (BIBER, 2001).  

 

3.1.3 Corpus 

 

Toda pesquisa em Linguística de Corpus deve contemplar necessariamente uma 

coleção de textos coletada de maneira sistemática e criteriosa, isto é, um corpus. 

Hunston (2002, p.2) pontua que “um corpus é definido em termos de sua forma e 

seu propósito”39 . Sua forma, nos dias atuais, é necessariamente dependente do 

computador, pois dados vêm sendo coletados, armazenados e processados com a 

ajuda dessa tecnologia.  

 

O propósito de um corpus varia de acordo com a pesquisa que se pretende, porém é 

possível relatar corpora sendo usados em diferentes áreas de atuação, por exemplo: 

no ensino, oferecendo oportunidades de observação de uma determinada língua em 

uso; na produção de material didático, com exemplos de língua autêntica; na 

tradução, com a possibilidade de se trabalhar com corpora paralelos; em lexicografia 

                                                
39 “a corpus is defined in terms of both its form and its purpose” (HUNSTON, 2002, p. 2) 
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e na terminologia, na construção de glossários e dicionários; e na pesquisa, para 

buscar por padrões linguísticos e recorrências que permitam classificar e descrever 

estilos e registros.  

 

Compreendido como um meio dentre os muitos disponíveis no estudo da linguagem, 

o corpus permite relatar a frequência com que um determinado item lexical ou 

padrão lexicogramatical ocorre; não há como conjecturar a respeito do que é 

possível ou não em linguagem. Hunston (2002, p.23) argumenta que “qualquer 

tentativa de generalização a partir de um corpus é, na verdade, uma extrapolação”40. 

Dessa forma, obtêm-se evidências de uso a partir da análise de um corpus, o que 

permite descrever padrões recorrentes de uma determinada língua e como ela é 

usada de modo contextualizado.    

 

Os tipos de corpora variam de acordo com o propósito de pesquisa. Hunston (2002) 

destaca oito, sendo eles:  

(1) corpus especializado, composto por textos de um único tipo. Ele tem como 

objetivo ser representativo de um determinado registro e permite a descrição e 

análise da língua nele usada;  

(2) corpus geral, composto por textos de tipos variados, originários de produções 

orais ou escritas. Seu objetivo é possibilitar a análise da língua geral;  

(3) corpus comparável, necessariamente composto por textos de duas ou mais 

línguas e usado para tal finalidade;  

(4) corpus paralelo, também composto por textos de duas ou mais línguas. Difere-se 

do anterior pelo fato dos textos terem de ser obrigatoriamente equivalentes;  

                                                
40 “all attempts to draw generalisations from a corpus are in fact extrapolations” (HUNSTON, 2002, p.23) 
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(5) corpus de aprendiz, composto por textos produzidos por aprendizes de uma 

língua. É bastante usado na análise de erros e na comparação entre textos de 

nativos e de não nativos;  

(6) corpus pedagógico, composto por todo uso da língua a que um aprendiz tenha 

sido exposto. Pode ser usado na comparação com um corpus geral para observar a 

relevância do material didático, por exemplo (SOUZA, 2005);  

(7) corpus histórico ou diacrônico, composto por textos produzidos em períodos de 

tempo distintos. Esse tipo de corpus permite observar variações linguísticas ao longo 

do tempo; e  

(8) corpus monitor, que como o nome sugere, é usado para monitorar alterações e 

pode ser alterado até mesmo com frequência diária. Não menos importante, cabe 

destacar também o corpus de referência, que pode ser de um corpus geral, 

específico, pedagógico, diacrônico ou de aprendiz, e é usado como base de 

comparação do corpus de estudo. 

 

Apesar do conceito corpus como coleção de textos existir desde antes do início da 

utilização de corpora eletrônicos, foi com a revolução tecnológica que o estudo 

tornou-se mais grandioso, essencialmente na década de 1960 com a coleta do 

corpus Brown (LUEDELING e KYTO, 2009a). Composto por 500 textos escritos em 

inglês americano, publicados em 1961 em mídias diferentes e de registros diversos 

(ex: imprensa: reportagem, imprensa: editorial, religião, histórias populares, ficção 

geral, entre outros), o corpus Brown pode ser considerado grande ao se levar em 

conta os recursos técnicos disponíveis na época. Sua maior importância, no entanto, 

deve-se ao fato de ter estabelecido um padrão para corpora eletrônicos, ter 

demonstrado como proceder com a coleta de textos de maneira sistemática e 
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documentação dessa coleta e ter sido disponibilizado a outros pesquisadores.  

 

O impacto de sua criação estimulou Geoffrey Leech, na década de 1970, a cogitar a 

compilação um corpus espelho em inglês britânico. Sua iniciativa originou o corpus 

London/Oslo/Bergen ou Lancaster/Oslo/Bergen (LOB), coletado entre 1970 e 1978 

em uma parceria entre a Universidade de Lancaster, a Universidade de Oslo e o 

Centro de Computação Norueguês e financiado pelo Longman Group Limited e pela 

British Academy.  

 

O objetivo do grupo era coletar um corpus de inglês britânico semelhante ao Brown 

e que visasse à representação da língua geral escrita. Seguindo a composição do 

corpus americano, o corpus LOB possui 500 textos impressos, todos publicados em 

1961, com amostras de 2000 palavras cada e um total estimado em 

aproximadamente um milhão de palavras. Ambos os corpora estão agrupados em 

15 categorias de textos, a saber (Tabela 9): 

 

Categoria / tipo de texto Quantidade – 
Brown 

Quantidade – 
LOB 

Imprensa: reportagem 44 44 
Imprensa: editorial 27 27 
Imprensa: resumos41 17 17 
Religião  17 17 
Habilidades, negócios e hobbies 36 38 
Histórias populares 48 44 
Belles lettres, biografias e ensaios 75 77 
Miscelânea  
(documentos de governo, relatórios de 
fundações, relatórios de indústrias, catálogos 
de faculdades) 

 
30 

 
30 

Escrita de aprendiz e escritos científicos 80 80 
Ficção geral  29 29 
Ficção de mistério e de detetive 24 24 

                                                
41 Pode indicar ‘resumos’ ou ‘resenhas’.  
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Ficção científica 6 6 
Ficção: aventura e velho oeste 29 29 
Romance e história de amor 29 29 
Humor  9 9 
Tabela 9: Distribuição e tipos de texto nos corpora Brown e LOB 

 

Comparativamente, um outro corpus de importância para a comunidade acadêmica 

e utilizado por Biber em sua pesquisa com Análise Multidimensional, em 1988, foi o 

London-Lund Corpus of Spoken English (LLC). Como o nome sugere, trata-se de um 

corpus originado da parceria entre dois centros de pesquisa e dois projetos, o 

Survey of English Usage (SEU), da  University College London, na Inglaterra, e o 

Survey of Spoken English (SEE), da Lund University, na Suécia.  

 

O projeto SEU, iniciado em 1959, por Randolph Quirk, tinha como objetivo coletar 

amostras escritas e faladas de gramática de falantes de inglês, adultos e instruídos. 

O corpus de estudo do projeto contém 200 textos, cada um com 5000 palavras, e 

alcançou a marca de um milhão de palavras quando encerrado. Dividido em ‘corpus 

falado’ e ‘corpus escrito’, o SEU apresenta a seguinte composição (Tabela 10):  

 

Corpus SEU – Falado 
Diálogo Monólogo 

Conversa Discussão pública Espontâneo Planejado 
- face a face 
(oculta; não-
oculta) 
- telefone 

- - - para ser falado 
- para ser escrito 

Corpus SEU – Escrito 
Para disponibilização 

por meio da fala 
Não-impresso Impresso 

 
- apresentações (talks) 
- noticiários 
- histórias 
- discursos roteirizados 
- peças de teatro 

- diários 
- correspondência (cartas: 
social, negócios, 
imprensa; memorandos; 
circulares) 
- redações de provas 

- informativo (acadêmico; 
popular: 
notícias/reportagens, 
livros, artigos; 
administrativo e legal 
- instrucional 
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- minutas de reuniões 
- avisos escritos a mão 

 

- persuasivo (religioso; 
político; comercial) 
- imaginativo 

Tabela 10: Composição do Corpus SEU  

 

Em 1975, foi iniciado o projeto SEE, em Lund, por Jan Svartvik, como projeto irmão 

do SEU e objetivo inicial de disponibilizar os dados coletados e transcritos na 

Inglaterra em formato legível por computador. Esse trabalho em parceria originou o 

London-Lund Corpus (LLC), composto originalmente por 87 textos falados, 

suplementado posteriormente com mais 13 textos, totalizando 100 textos falados e 

100 textos escritos.  

 

Há uma série de pesquisas utilizando os corpora Brown, LOB e London-Lund. Os 

dois últimos, no entanto,  tem maior importância para este trabalho, uma vez que a 

pesquisa desenvolvida por Biber (1985, 1988, 1989) na determinação das 

dimensões de variação entre textos falados e textos escritos, utilizada aqui como 

base teórica, metodológica e comparativa, considerou esses dois corpora como 

exemplos da língua inglesa em uso. 

 

Pôde-se observar, a partir da apresentação da composição de três corpora de 

referência (Brown, LOB e LLC), que para que um corpus tenha validade e seja 

representativo, deve-se ter critérios claros e definidos. Alguns itens são 

considerados primordiais no momento de construção de um corpus, tais como seu 

tamanho (HUNSTON, 2002; BERBER SARDINHA, 2003), seu conteúdo, sua 

representatividade e sua permanência (HUNSTON, 2002).  

 

Um pouco mais detalhista quanto aos critérios, Sinclair (2004) defende que a 
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construção de um corpus deve contemplar os seguintes aspectos:  

(1) o modo dos textos, por exemplo: escrito ou falado;  

(2) os tipos de textos;  

(3) o domínio dos textos;  

(4) as variedades linguísticas ou diferentes línguas do corpus;  

(5) a localização dos textos;  

(6) a data dos textos;  

(7) a representatividade do corpus;  

(8) o equilíbrio entre textos no corpus, no tocante ao registro e ao gênero;  

(9) os tópicos dos textos que compõe o corpus; e  

(10) o tamanho do corpus.  

 

Em discussão sobre a representatividade de um corpus, Biber (1993) argumenta que 

o pesquisador deve levar em conta o que o conceito de ‘representatividade’ implica. 

Para ele, “refere-se à que medida uma amostra inclui a gama total de variabilidade 

em uma população”42 (op.cit., p.1). No caso desta pesquisa, por exemplo, o corpus 

de estudo é considerado como representativo por ser composto pelas matérias de 

capa publicadas na revista TIME em 88 anos, excluindo as matérias fotográficas.  

Segundo ele, o desenvolvimento de pesquisa teórica antes do desenho do corpus é 

essencial e “deve ser complementada por investigações empíricas das variações 

linguísticas em um corpus piloto”43 (op.cit, p.1).  

 

Essas investigações, consideradas aqui como ‘análise de um corpus’, estão 

                                                
42 “[representativeness] refers to the extent to which a sample includes the full range of variability in a 
population 
43 “[these theoretical considerations] should be complemented by empirical investigations of linguistic variation 
in a pilot corpus of texts” 
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intimamente relacionadas ao uso de ferramentas computacionais e posteriores 

análises qualitativas com base nos resultados observados. Algumas dessas 

ferramentas computacionais utilizadas em Linguística de Corpus são apresentadas a 

seguir. 

 

3.1.4 Ferramentas de análise em Linguística de Corpus 

 

Todo e qualquer corpus é analisado qualitativamente a partir de resultados 

quantitativos obtidos do processamento dos dados por meio de computador e de 

ferramentas de análise, essencialmente software,  como se apresenta a seguir. 

 

3.1.4.1 Anotação 

 

O primeiro passo na análise de um corpus costuma ser a anotação, isto é, o 

processo de adicionar marcações ao conjunto de texto que permitam facilitar a 

análise a partir da classificação de cada uma das palavras do texto de acordo com 

uma categoria, seja ela morfológica, sintática ou semântica. A anotação, também 

chamada de markup, envolve três tipos de inserção de informação no corpus: um 

referente à estrutura, outro à parte do discurso e um último referente à gramática, 

detalhados a seguir. 

  

O primeiro tipo de markup, chamado de ‘estrutural’, oferece informação descritiva 

sobre os textos (ex: informações etnográficas sobre os participantes, quebras de 

parágrafos), e pode ser feita manualmente ou por meio de programas de 
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computador. Neste caso, há metalinguagens de marcação padrão, tais como 

Standard Generalized Markup (SGML) e Extensible Markup Language (XML), que 

favorecem uma descrição consistente, não ambígua e que pode ser mantida quando 

os dados são transferidos de uma máquina para outra, o que é de relevância ao se 

considerar o uso em páginas da web e a distribuição de corpora (MEYER, 2002).  

 

O segundo tipo de marcação envolve a ‘parte do discurso’ a que cada palavra que 

compõe o corpus pertence.  Esse tipo de marcação é feita por meio de programas 

de computador, denominados ‘etiquetadores’, os quais nomeiam as palavras 

automaticamente (ex: have – verbo).  

 

A etiquetagem é “a adição de um código em cada palavra de um corpus, que indica 

a parte do discurso”44 (HUNSTON, 2002, p.18) a que ela pertence e depende de 

programas de análise linguística que inserem automaticamente, no corpus, códigos 

que indicam a classe de cada palavra, chamados ‘etiquetadores’ (BERBER 

SARDINHA, 2004). É importante deixar claro a diferença entre o código inserido 

(tagset) e o programa (tagger), pois os códigos podem diferir em número e tipo e um 

programa pode inserir mais de um tipo de código em um único corpus (MEYER, 

2002). Logo, um etiquetador pode fazer quatro tipos de etiquetagem: (1) 

morfossintática, (2) sintática, (3) semântica e (4) discursiva. 

 

Etiquetadores podem ser baseados em regras ou serem probabilísticos. No primeiro 

tipo, as etiquetas são inseridas com base nas regras gramaticais escritas no 

programa. Um dos primeiros etiquetadores deste tipo foi o TAGGIT, desenvolvido 

                                                
44 “the addition of a code to each word in a corpus, indicating the part of speech” (HUNSTON, 2002, p.18) 
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por Barbara B. Greene e Gerald M. Rubin, na década de 70, para etiquetar o corpus 

Brown. O procedimento é bastante simples: o programa busca a palavra em um 

lexicon45 e indica a etiqueta designada a ela. Se não existir uma, o programa busca 

por sufixos e etiquetas que possam ser associadas a essa palavra. Se o resultado 

permanecer nulo, a palavra é classificada dentre as três principais categorias de 

palavras em inglês: substantivo singular ou coletivo, verbo ou adjetivo.  

 

A restrição observada a partir da necessidade de se inserir as regras no etiquetador 

para poder gerar resultados estimulou o desenvolvimento de etiquetadores 

probabilísticos, os quais “atribuem etiquetas com base na probabilidade estatística 

de uma determinada etiqueta ocorrer em um determinado contexto”46 (MEYER, 

2002, p.88). A grande vantagem, neste caso, é a possibilidade de treinar o 

etiquetador utilizando corpora e, como consequência, ter um etiquetador mais 

preciso.  

 

Tanto o etiquetador baseado em regras quanto o probabilístico, apesar da precisão 

em torno de 95% (MEYER, 2002), ainda apresentam imprecisões relevantes. Há a 

necessidade de se calcular uma média e de pós-editar um corpus após a sua 

etiquetagem. Esse processo envolve o cálculo da taxa de sucesso da etiquetagem 

por meio da relação entre a quantidade de etiquetas que são atribuídas 

corretamente na maioria das vezes com a quantidade de etiquetas que são 

atribuídas de maneira correta 80-85% das vezes (MEYER, 2002).  

 

                                                
45 Um lexicon pode ser entendido como um dicionário ou como um grupo de morfemas de uma língua.  
46 “assign tags based on the statistical likelihood that a given tag will occur in a given context” (MEYER, 2002, 
p.88) 
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O terceiro tipo é a marcação ‘gramatical’, feita por parsers, programas de 

computador  que inserem etiquetas que vão além do nível de uma palavra (ex: 

phrases, clauses). Parsers têm menor precisão se comparados a etiquetadores, 

entre 70-80%, e demandam maior intervenção humana. Por disporem de mais 

quantidades de estruturas para analisar e apresentarem maior complexidade quando 

há a presença de dados falados e escritos, os parsers são menos utilizados 

(MEYER, 2002). 

 

Assim como os etiquetadores, parsers podem ser baseados em regras ou serem 

probabilísticos.  Quando baseados em regras, eles refletem concepções de língua e 

não permitem observar ou escrever regras para estruturas que não tenham sido 

previstas inicialmente. Já quando são probabilísticos, parsers oferecem a 

possibilidade de se observar e computar usos raros ou diferentes do comum a partir 

da utilização de treebanks, corpora que contêm frases que podem ser totalmente ou 

parcialmente anotados e ajudam no aperfeiçoamento de um parser.  

 

Para os fins desta pesquisa, utilizou-se o etiquetador Biber Tagger, apresentado na 

seção Metodologia, na anotação do corpus. A seguir, apresentam-se os programas 

lexicais e os pacotes estatísticos, utilizados após a anotação em muitas pesquisas 

em Linguística de Corpus.  

 

3.1.4.2 Programas de análise lexical e pacotes estatísticos  

 

Essencialmente, um programa de análise lexical permite observar padrões 

linguísticos recorrentes, resgatar anotações e comparar corpora. É por meio dele, 



 91 

por exemplo, que o pesquisador consegue observar colocações e linhas de 

concordância ou verificar a relevância de um determinado item lexicogramatical do 

corpus em relação à língua geral. Talvez o mais famoso e utilizado dentre os 

programas de análise lexical seja o WordSmith Tools, desenvolvido por Michael 

Scott, em 1996, devido ao fato de agregar ferramentas de produção de listas de 

palavras, concordância e palavras-chave em um único software (BERBER 

SARDINHA, 2009). 

 

O WordSmith Tools permite a visualização de grandes quantidades de texto e suas 

análises a partir do uso das ferramentas Wordlist, a qual cria listas de palavras que 

compõem o corpus; Keyword, a qual permite a comparação estatística das palavras 

que compõem o corpus de estudo com as palavras que compõem o corpus de 

referência; e Concord, a qual gera linhas que contêm uma mesma palavra de busca 

em uso. Esse programa e suas ferramentas vêm sendo usados em pesquisas na 

área de Linguística Aplicada com resultados confiáveis e aprovados pela 

comunidade acadêmico-científica (BERBER SARDINHA, 1999a, 1999b; SOUZA, 

2005; entre outros).  

 

O processo de utilização do programa é bastante simples. Primeiramente, há a 

criação de uma lista de palavras, isto é, três listas descritivas dos corpora são 

geradas (lista alfabética, lista de frequência e dados gerais dos textos), usando a 

função Wordlist disponível no Wordsmith Tools. A ferramenta Wordlist permite a 

contabilização do léxico em termos de ocorrências (tokens) e itens (types) e a 

verificação da frequência dos itens lexicais. Em segundo lugar, de posse da lista de 

palavras fornecida pela ferramenta Wordlist, utiliza-se a ferramenta KeyWord, que 
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permite a comparação estatística entre um corpus de estudo e um corpus de 

referência (chavicidade). 

 

O resultado dessa comparação fornece uma lista de palavras-chave, isto é, 

“palavras cujas frequências são estatisticamente diferentes no corpus de estudo e 

no corpus de referência” (BERBER SARDINHA, 2004, p. 96). Finalmente, utiliza-se o 

resultado obtido com o uso da ferramenta KeyWord na ferramenta Concord, isto é, 

os itens lexicais resultantes da comparação entre o corpus de estudo e o corpus de 

referência servirão de nódulo (node) - palavra central - na busca por agrupamentos 

lexicais (clusters), padrões de colocados (patterns), colocados (collocates) e linhas 

de concordância (concordance lines). As conclusões resultantes do processamento 

dos dados são interpretações qualitativas a partir de dados quantitativos e 

dependem necessariamente da análise e do conhecimento do pesquisador. 

 

Uma outra maneira de se analisar o corpus anotado é a utilização de pacotes 

estatísticos, tais como o Statistical Analysis System (SAS) e o Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS). Ambos os programas permitem a aplicação analítica, a 

mineração de dados (data mining), a mineração de textos (text mining) e a análise 

estatística. 

 

Diferentemente do que ocorre quando se usa um programa de análise lexical, o que 

se insere no pacote estatístico são planilhas com os nomes das etiquetas e os 

valores de cada uma delas para cada texto contido no corpus. Para que isso seja 

possível, além de contabilizar as etiquetas em números por meio de ferramentas 

chamadas Counters, é necessário incluir todos os dados em uma planilha de um 

software de folha de cálculo, tais como o Microsoft Excel ou o Numbers, da Apple. 
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Essa planilha é importada para o pacote estatístico e os processamentos são feitos 

apenas via programa.  

 

Os pacotes estatísticos permitem observar variações linguísticas em agrupamentos 

de textos feitos pelo pesquisador. No caso desta pesquisa, por exemplo, inicialmente 

agruparam-se as matérias de capa da revista TIME com base na década em que 

foram publicadas. O programa estatístico permitiu comparar esses agrupamentos de 

textos entre eles. Considerando que todos os textos foram anotados com um mesmo 

grupo de etiquetas, essa comparação possibilitou, por exemplo, observar se havia 

variações estatisticamente significativas entre décadas. 

 

Além disso, pacotes estatísticos também permitem processar os dados através da 

aplicação de estatística descritiva e métodos multivariados. Essas aplicações 

reduzem as dimensões, possibilitam a compreensão de padrões de intercorrelação 

(LATTIN et al, 2011) e oportunizam a comparação entre textos, registros e períodos 

de tempo, por exemplo. Na seção Metodologia aprofundar-se-á sobre a utilização do 

pacote estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS) nesta pesquisa.  

  

3.2 Análise multidimensional  

 

Esta subseção apresenta um breve histórico da Estatística a partir de seu uso como 

meio de descrição demográfica até a aplicação da análise multivariada de dados. 

Em seguida, descreve e exemplifica a aplicação desse tipo de análise estatística na 

área de Linguística Aplicada por meio da Análise Multidimensional. 
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3.2.1 Breve história da estatística: da descrição demográfica à análise 

multivariada de dados 

  

A Estatística, definida como uma ciência que se ocupa da coleta e análise de dados 

quantitativos, é essencial para o desenvolvimento de pesquisas que envolvem uma 

visão probabilística da língua. De acordo com Memória (2004, p.10),  

 

sua feição essencial é a de ser um conjunto de métodos (métodos estatísticos), 
especialmente apropriado (...) ao tratamento de dados numéricos afetados por 
uma multiplicidade de causas. 

 

Existente como disciplina autônoma a partir do século 20, a utilização da estatística 

remonta a 4000 a.C. Na China, por exemplo, Confúcio relatou a elaboração de 

censos demográficos. Já no Egito, houve sua utilização na quantificação e análise 

de prisioneiros de guerra, enquanto o Império Romano criou balancetes e, 

posteriormente, inventário de posses. 

 

A emergência da estatística descritiva, a partir do Renascimento, trouxe novas 

aplicações para a área. Um exemplo dessa nova utilização ocorreu na Itália, onde a 

Igreja passou a ordenar o registro de casamentos, nascimentos e óbitos. Tratava-se 

de algo denominado como ‘aritmética do Estado’ por lidar essencialmente com 

mudanças demográficas. No entanto, foi a partir do século 18 que grandes 

contribuições à Estatística, tal como ela é hoje concebida, foram feitas. Destacam-

se, nesse período, a teoria dos erros, por Roger Cotes, o início das considerações a 

respeito da teorias das probabilidades, por Pierre-Simon Laplace, e a distribuição 

normal, com contribuições de Abraham de Moivre, Laplace e Carl Friedrich Gauss. 

Faz-se importante pontuar que a evolução desses conceitos são frequentemente 
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parte de pesquisas em Linguística de Corpus. No caso desta tese, por exemplo, a 

distribuição normal e seus parâmetros – média e desvio padrão – são peças 

fundamentais da análise estatística.  

 

Paralelamente às mudanças da Estatística, desenvolvia-se a teoria da probabilidade 

por meio das pesquisas dos franceses Blaise Pascal e Pierre de Fermat. Os dois 

matemáticos ocuparam-se do cálculo da probabilidade em jogos de azar, 

considerando que a probabilidade de uma bola A ser retirada no lugar de uma bola B 

equivale a A/A+B. A probabilidade é vista hoje como “a base matemática sob a qual 

a Estatística é construída” (FARIAS, SOARES e CÉSAR, 1991, p.4).  Quase 

indissociável da Estatística hoje em dia, a probabilidade só passou a ser percebida 

como uma noção de base para a área a partir dos estudos de Adolph Quételet. Há 

diversas ferramentas com base probabilística em aplicação na Linguística de 

Corpus, tais como os etiquetadores apresentados no capítulo Fundamentação 

Teórica.   

 

Essencialmente descritiva até o século 18 e bastante teórica no século 19, é no 

século 20 que a Estatística passa a ter destaque como ciência multidisciplinar, em 

especial devido aos trabalhos de K. Pearson e Ronald Aylmer Fisher. Pearson foi o 

responsável pela fórmula de correlação, ou seja, de dependência entre duas 

variáveis em uma distribuição bidimensional. Ele também cunhou o termo desvio 

padrão, fez uso de desvios em relação à média aritmética e desenvolveu estudos 

que originaram na distribuição qui-quadrado, um teste de hipótese usado para 

determinar o valor de dispersão entre duas variáveis. Ambos os conceitos são 
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necessários para a compreensão dos resultados da análise estatística tal como será 

apresentado no capítulo Metodologia. 

 

Fisher contribuiu na fase de experimentação da Estatística, com estudos teóricos 

sobre  distribuições amostrais e no desenvolvimento de testes de significância. Ele 

também foi quem demonstrou a relação entre qui-quadrado e testes de significância, 

testes que podem ser feitos hoje em dia por meio de software estatísticos, como o 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS), e de relevância para pesquisas em 

Linguística de Corpus. Fisher também desenvolveu o método de máxima 

verossimilhança e definiu os conceitos de consistência, eficiência e suficiência e é 

considerado por muitos estudiosos da área, como C. R. Rao, como o arquiteto da 

análise multivariada de dados, pois ela surgiu a partir do aperfeiçoamento de seus 

métodos e estudos.  

 

A Estatística, na era atual, faz uso de diversos estudos relatados de maneira 

concreta. No entanto, pode-se afirmar que o que a caracteriza é a matematização e, 

como consequência, pelo uso crescente de computadores devido à necessidade de 

se processar muitas variáveis e à economia de tempo e mão de obra. Tal uso, 

atrelado a pacotes estatísticos como Statistical Analysis System (SAS), Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) e GenStat, gerou uma onda de atividades 

conhecidas por ‘análise exploratória de dados’, cujo expoente máximo é John Wilder 

Tukey, e possibilitou a regeneração da estatística descritiva. Tukey ficou conhecido 

pelo teste que permite comparar todo e qualquer contraste entre duas médias, 

denominado ‘teste de tukey’.  
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O desenvolvimento dos métodos estatísticos tem possibilitado o tratamento de 

grandes quantidades de dados, em especial por meio da mineração de dados (data 

mining) na pesquisa operacional. Esse tipo de pesquisa, surgida na Grã-Bretanha 

durante a Segunda Guerra Mundial, “é descrita como a aplicação do método 

científico a problemas de decisão e gerenciamento de um método quantitativo da 

operação estudada e da verificação e refinamento do modelo por meio de 

observações quantitativas e experimentos controlados” (MEMÓRIA, 2004, p.88). 

Portanto, conclui-se que a análise estatística atual baseia-se em modelos 

matemáticos para deduzir fenômenos comparáveis com fatos observados, em uma 

tentativa de descrever, inferir e deduzir realidades sociais, econômicas, biológicas 

ou, como no caso desta pesquisa, linguísticas.  

 

3.2.2 Análises multivariadas de dados   

 

A análise estatística poderia ser dividida, a grosso modo, em dois métodos: os 

univariados e os multivariados. O primeiro preocupa-se unicamente com a análise 

da variação em uma única variável. O segundo, aplicado nesta pesquisa, considera, 

simultaneamente, muitas variáveis relacionadas e que cada uma delas é igualmente 

importante – ao menos inicialmente.  

 

Para se compreender como as análises multivariadas, empregadas nesta pesquisa, 

funcionam e porquê são usadas, espera-se que o pesquisador tenha conhecimento 

de estatística básica, o que inclui medidas estatísticas, testes de significância e 

testes estatísticos (MANLY, 2005). Inicia-se uma breve explicação a partir do 

primeiro item. 
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Na estatística básica, Farias, Soares e César (2008) destacam dois tipos essenciais 

de medidas: as de locação, que “mostram o valor representativo em torno do qual os 

dados tendem a agrupar-se, com maior ou menor frequência” (op. cit., p.21), e as de 

dispersão, que “mostram o grau de afastamento dos valores observados em relação 

àquele valor representativo” (op.cit., p.21). Ambos os tipos são usados em pesquisas 

que aplicam análises multivariadas de dados.  

 

As medidas de locação subdividem-se em: ‘média aritmética simples’, isto é, “o 

quociente da divisão por n de uma soma” (FARIAS, SOARES e CÉSAR, 2008, p.21); 

‘média aritmética ponderada’, um cálculo semelhante ao anterior, porém que 

considera que os números possuem graus de importância diferentes (pesos); 

‘mediana’, isto é, o valor do ‘meio’ de um conjunto de dados colocados em ordem 

crescente; ‘percentis’, “a generalização do conceito de mediana” (op.cit., p. 23); 

‘média aparada’, obtida a partir da eliminação dos valores muito altos e muito baixos; 

e ‘moda’, isto é, “o valor que apresenta maior frequência em um conjunto de 

observações individuais” (op.cit., p.27).   

 

Já as medidas de dispersão subdividem-se em quatro grupos interdependentes: (1) 

‘amplitude’, “a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto” (op. cit., p.28),  

relacionada ao ‘desvio médio’, que é a média aritmética do valor absoluto da 

diferença entre cada valor da amostra e a média; (2) ‘variância’ - uma medida de 

variabilidade a partir da “soma dos quadrados dos desvios em relação à média” 

(op.cit., p.28) - e a raiz quadrada da variância, conhecida como ‘desvio padrão’; (3) 

‘desvio padrão para dados agrupados’, que relaciona os conceitos de variância e 

desvio padrão a um conjunto de dados agrupados com o objetivo de calcular o 
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‘escore padronizado’ de um determinado agrupamento; e (4) ‘coeficiente de 

variação’, em há a comparação entre o desvio padrão e a média com o objetivo de 

comparar a variabilidade de diferentes conjuntos de dados. 

 

Também de relevância para a compreensão da pesquisa em que se aplica métodos 

estatísticos multivariados, os testes de significância ou testes de hipótese permitem 

“decidir se uma conjectura sobre determinada característica de uma ou mais 

populações é, ou não, apoiada pela evidência obtida dos dados amostrais”  e 

“verificar se estamos diante de uma diferença real (significativa) ou de uma diferença 

devida simplesmente à flutuação aleatória ao processo” (FARIAS, SOARES e 

CÉSAR, 2008, p.156). É bastante comum condensar o resultado de um teste de 

significância por meio do valor p, como se poderá observar nas tabelas 

apresentadas no capítulo Análise.  

 

De relevância para a pesquisa, também há o teste f.  Esse tipo de teste costuma ser 

usado na comparação entre dois grupos de dados, “para testar o ajustamento global 

de um modelo de regressão a um conjunto de dados” (FIELD, 2009, p.303) e 

aparece como resultado da Análise de Variância (ANOVA). Esse tipo de análise, que 

combina uma série de modelos estatísticos, necessariamente produz uma estatística 

f e oferece ao pesquisador a possibilidade de “comparar a variância sistemática nos 

dados com a variância não-sistemática” (FIELD, 2009, p. 299). Lattin et al. (2011, 

p.12) destacam que “o objetivo da ANOVA é testar o efeito de um ou mais fatores 

experimentais na variável dependente” e que “esses testes são baseados em uma 

comparação relativa entre da média da variável dependente através de níveis de 

tratamento de grupos diferentes”. Nesta pesquisa, por exemplo, é através da 
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ANOVA que se observa se há variação estatisticamente relevantes entre matérias 

de capa publicadas na revista TIME nas diferentes décadas e quantos por cento 

dessa variação pode ser justificada por meio dessa variável dependente (década).  

 

Análises com métodos estatísticos multivariados são comumente usadas em 

pesquisas nas áreas de Biologia, Arqueologia, Paleontologia e Ciências Sociais e 

podem ser subdivididas em seis tipos: (1) análise do componente principal; (2) 

análise fatorial; (3) análise de função discriminante; (4) análise de aglomerados; (5) 

análise das coordenadas principais; e (6) análise de correspondências (MANLY, 

2005).  

 

O primeiro tipo, a análise do componente principal, tem como objetivo a redução do 

número de variáveis que devem ser consideradas para um número pequeno de 

índices, denominados ‘componentes principais’ e se caracterizam por serem 

combinações não-lineares das variáveis originais. Esse tipo de análise é uma 

maneira objetiva de encontrar e ordenar os componentes principais considerando a 

variação de dados de um modo conciso e pode ser a parte inicial da análise fatorial.  

 

Assim como a análise do componente principal, a análise fatorial “tenta explicar a 

variação em um número de variáveis originais utilizando um número menor de 

variáveis indexadas ou fatores”47 (MANLY, 2005, p. 12). Devido ao fato de ser de 

grande importância para este trabalho, esse tipo de análise multivariada será 

aprofundada na subseção seguinte.  

 

                                                
47 “[factor analysis] attempts to account for the variation in a number of original variables using a smaller 
number of index variables or factors. 
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Um terceiro tipo de análise, a análise de função discriminante, atém-se à separação 

de grupos diferentes com base em medidas disponíveis. Assim como a análise do 

componente principal, há a busca por combinações lineares das variáveis originais 

para atingir o objetivo da análise.  

 

Já a análise de aglomerados ou conglomerados (clusters) ocupa-se da identificação 

de grupos de objetos similares com correlações canônicas. Os objetos são 

transformados em variáveis que são então divididas em dois grupo - o interesse da 

análise reside na relação entre eles. Esse tipo de análise também é aplicada na 

presente pesquisa com o objetivo de se observar se fatores externos, tais como a 

mudança de um editor ou a eleição de um político de direita, geram variações na 

escrita de uma matéria de capa. 

 

Um quinto tipo de análise, a análise das coordenadas principais, assemelha-se à 

análise do componente principal ao mesmo tempo em que se diferencia dela pelo 

fato de iniciar com informações sobre as diferenças entre pares de objetos em um 

conjunto ao invés de considerar os valores para as mediações. Por essa razão, 

pode-se afirmar que a análise das coordenadas principais também se assemelha ao 

escalonamento multidimensional, o qual permite a construção de um mapa que 

mostra como os objetos de estudo se relacionam, mas se difere quanto aos métodos 

numéricos.  

 

Por fim, há a análise de correspondência, a qual faz uso de grandes quantidades de 

dados referentes a características diferentes de grupos distintos. Esse tipo de 
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análise possibilita o estudo de semelhanças nos dados e permite visualizar com 

clareza as relações entre conjuntos de dois grupos.  

 

Nesta pesquisa, aplicam-se as análises do componente principal, das coordenadas 

principais, de aglomerados e fatorial a partir da utilização das funcionalidades do 

pacote estatístico SPSS 20.0, conforme será apresentado no capítulo Metodologia.  

 

3.2.3 A análise multidimensional  

 

A pesquisa baseada em corpus, que inclui, segundo Biber et al. (2002), o 

processamento semiautomático de textos por meio de ferramentas computacionais, 

análise quantitativa de características linguísticas e a possibilidade de resultados 

cumulativos e responsabilização (accountability), pode ser potencializada por meio 

da utilização da Análise Multidimensional, doravante AMD.  

 

A AMD “foi desenvolvida a fim de descobrir e interpretar padrões de variação 

linguística encontrados em um corpus de textos” (BIBER et al., 2002, p.3)48.  Trata-

se de uma abordagem empírica e quantitativa que lida com a observação e a análise 

de textos, levando em consideração tanto suas características funcionais quanto as 

linguísticas, ao mesmo tempo em que permite a sistematização de análises 

estatísticas e suas interpretações qualitativas.  

 

Para a melhor compreensão da AMD e de suas aplicações é necessário explanar 

acerca de alguns termos recorrentes na sua descrição. Em primeiro lugar, destaca-

                                                
48 “was developed to discover and interpret the patterns of linguistic variation found in a corpus of texts.”  
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se que a ideia de variação na AMD está atrelada à comparação dos dados de 

diferentes textos e das variáveis e a consequente análise das dimensões 

observadas.  

 

Em segundo lugar, cabe explanar sobre os termos ‘características funcionais’ e 

‘características linguísticas’. Berber Sardinha (2000, p.100), define características 

linguísticas, no contexto da metodologia da AMD,  como “elementos linguísticos que 

se quantificam”. Biber et al. (2002) informam que o conteúdo linguístico é um grupo 

de características gramaticais, tais como adjetivos e substantivos, que coocorrem 

com alta frequência nos textos. Já as características funcionais são observadas a 

partir das características linguísticas, pois se entende que a coocorrência linguística 

reflete funções comunicativas compartilhadas.  

 

Em seguida, os termos ‘fator’ e ‘análise fatorial’ também são de extrema relevância 

para a pesquisa em AMD. O termo ‘fator’ equivale à ideia de ‘variável’, que pode ser 

uma característica linguística ou funcional, e necessariamente à algo que possa ser 

quantificado. ‘Variável’ é o nome que se dá à uma etiqueta linguística a partir do 

momento em que ela passa a fazer parte dos dados de análise estatística.  

 

Já por ‘análise fatorial’ compreende-se um processo estatístico multivariado que 

objetiva explicar a correlação ou a covariância49 entre um conjunto de variáveis, 

considerando fatores que ocorrem ou não com frequência. Biber (1988, p.79) 

destaca que “a análise fatorial é a principal ferramenta estatística da abordagem 

                                                
49 Indica como os dados estão correlacionados entre si.  
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multicaracterística / multidimensional”50, mas é “dependente de uma fundamentação 

teórica oferecida por um banco de textos adequado e a inclusão de características 

linguísticas múltiplas” (BIBER, 1988, p.65)51. Ele também afirma que 

 

em uma análise fatorial, um grande número de variáveis originais, neste caso as 
frequências das características linguísticas, são reduzidas a pequenos conjuntos 
de variáveis derivadas, os ‘fatores’. Cada fator representa que alguns estão nos 
dados originais e podem ser generalizados ou resumidos. Isto é, casa fator 
representa uma área de variância altamente compartilhada nos dados, um 
agrupamento de características linguísticas que coocorrem com alta 
frequência.52 (BIBER, 1988, p.79) 

 
 

A análise dos fatores permite definir as ‘dimensões’, “um conjunto de traços que 

subjazem a um corpus” (BERBER SARDINHA, 2004, p.300), um outro conceito-

chave em AMD. Por ‘traços’ (features), entendem-se as características lexicais ou 

gramaticais. A ‘dimensão’ origina-se da interpretação funcional das características 

linguísticas, cujos fatores são analisados por meio da Análise Fatorial. Biber (1988) 

baseia a ideia de ‘dimensão’ em alguns fundamentos:  

 

(1) que a variação linguística é muito complexa para ser observada em uma 

única dimensão;  

(2) que a dimensão possui parâmetros contínuos de variação; e  

                                                
50 “factor analysis is the primary statistical tool of the multi-feature/multi-dimensional approach to textual 
variation.”  
51 “is dependent on the theoretical foundation provided by an adequate data base of texts and inclusion of 
multiple linguistic features” (BIBER, 1988, p.65) 
52  “factor analysis is the primary statistical tool of the multi-feature/multi-dimensional approach to textual 
variation. In a factor analysis, a large number of original variables, in this case the frequencies of linguistic 
features, are reduced to a small set of derived variables, the ‘factors’. Each factor represents some are in the 
original data that can be summarized or generalized. That is, each factor represents an area of high shared 
variance in the data, a grouping of linguistic features that co-occur with a high frequency.”  
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(3) que “a noção de dimensão é quantitativa e permite a descrição de um alcance 

contínuo de variação.”53 (BIBER, 1988, p.23)  

 

E declara que a noção de ‘dimensão’ tem três características principais: 

 

(1) nenhuma dimensão será adequada por si só para explicar o alcance de 
variação linguística em uma lingual; logo, uma análise multidimensional é 
necessária; (2) dimensões são escalas contínuas de variação ao invés de polos 
dicotômicos; e (3) a coocorrência de padrões subjacentes a dimensões são 
identificados empiricamente ao invés de serem propostos a priori em uma base 
funcional. (BIBER, 1988, p.24)54  

 

 

Em AMD, os dados de análise são as frequências dos padrões linguísticos 

determinados, os quais oferecem a caracterização quantitativa de um texto de modo 

que ele possa ser comparado com outros. Essas frequências são usadas para 

identificar a coocorrência de padrões em textos que levam à determinação de uma 

dimensão, que é caracterizada por uma variáveis de polaridade positiva ou negativa. 

Essas polaridades são medidas em ‘escores’, isto é, ‘pontuações’ resultantes da 

“soma da frequência de cada uma das características em um fator para cada um dos 

textos”55 (BIBER, 1988, p.121). Se as médias de escores são positivas, tem-se o 

polo positivo; se são negativas, destacam-se em um polo oposto.  

 

                                                
53 “the notion of dimension is quantitative and permits description of a continuous range of variation” (BIBER, 
1988, p.23)  
54 “(1) no single dimension will be adequate in itself to account for the range of linguistic variation in a 
language; rather, a multi-dimensional analysis is required; (2) dimensions are continuous scales of variation 
rather than dichotomous poles; and (3) the co-occurrence of patterns underlying dimensions are identified 
empirically rather than being proposed on a priori functional basis”  
55 “summing the frequency of each of the features on a factor, for each text” 
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As médias de escores normalizadas56 são utilizadas nos cálculos dos fatores. Para 

tanto, promove-se a subtração entre as variáveis de com escore médio positivo e  as 

com escore médio negativo. A observação e análise desse cálculo e das matrizes 

que ele origina permitem a classificação de uma dimensão e dos seus extremos, 

como será apresentado nos capítulos Metodologia e Análise do Corpus. 

 

No entanto, isso não quer dizer que textos que estejam situados em polos oposto 

são totalmente diferentes; apenas indica que textos apresentam mais características 

de um tipo e menos características de outro. Por exemplo: ao se considerar que uma 

dimensão em que o polo positivo indica argumentação e o polo negativo indica 

narração, um texto que apresentasse escore médio positivo seria mais 

argumentativo, mas menos narrativo, enquanto que um texto que apresentasse 

escore médio negativo seria menos argumentativo, porém mais narrativo. 

 

Antes de prosseguir com a discussão, faz-se importante salientar que pesquisas em 

AMD não buscam classificar textos quanto aos seus gêneros textuais, mas sim 

analisar como eles diferem entre si e como variam. Kauffmann (2005, p.36) destaca 

que “Biber utiliza indistintamente os termos gênero e registro”, mas denota uma 

preferência ao último em suas pesquisas mais recentes (ex: BIBER et al, 1998; 

BIBER, 2006). Contudo, a diferença é feita em relação ao termo ‘tipo de texto’: 

enquanto ‘gênero/registro’ engloba “categorias de texto situacionalmente definidas”57 

(BIBER, 1993, p.244), ‘tipo de texto’ centra-se nas “categorias de texto 

                                                
56 Por normalizadas, entende-se que os escores foram divididos por 1000 com o objetivo de ajustar os valores 
medidos em escalas diferentes para uma escala comum.  
57 “situationally defined text categories” 
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linguisticamente definidas”58 (op.cit., p.245).  Em trabalho recente, Biber e Conrad 

(2009, p.3), definem registro como  

 

um termo usado para qualquer variedade linguística definida em termos de uma 
constelação específica de características situacionais. Isto é, distinções de 
registro são definidas em termos não-linguísticos, incluindo o propósito do 
falante na comunicação, o tópico, o relacionamento entre falantes e ouvinte e as 
circunstâncias da produção.59  

 

Cumpre salientar que os conceitos de relevância para esta pesquisa são os de 

registro e tipos de texto.  

 

Em 1988, Biber publicou os resultados de seu estudo sobre variações na língua 

falada e na língua escrita – base desta pesquisa - em que aplicou a AMD na análise 

de diferentes registros, tais como conversas telefônicas, cartas pessoais, ficção e 

documentos oficiais, originários dos corpora LOB e LLC. Observe, a seguir, a 

composição do corpus utilizado por Biber (1988) (Tabela 11). Destaca-se que os 

corpora LOB e LLC não foram utilizados na sua totalidade na pesquisa de Biber. 

 

Registro Número de textos Número de ocorrências 
Biografia  
(biography) 

14 30.000 

Carta pessoal  
(personal letter) 

6 6.000 

Carta profissional  
(professional letter) 

10 10.000 

Conversa face a face  
(face-to-face conversation) 

44 115.000 

Conversa telefônica  
(telephone conversation) 

27 32.000 

Discurso espontâneo 
(spontaneous speech) 

16 26.000 

                                                
58 “linguistically defined text categories” 
59 “a cover term for any language variety defined in terms of a particular constellation of situational 
characteristics. That is, register distinctions are defined in non-linguistic terms, including the speaker’s purpose 
in communication, the topic, the relationship between speaker and hearer, and the production circumstances”.  
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Discurso preparado  
(prepared speech) 

14 31.000 

Documento oficial  
(official document) 

14 28.000 

Entrevista  
(interview) 

22 48.000 

Ficção científica  
(science fiction) 

6 12.000 

Ficção de aventura  
(adventure fiction) 

13 26.000 

Ficção de mistério  
(mystery fiction) 

13 26.000 

Ficção geral  
(general fiction) 

29 58.000 

Ficção romântica  
(romantic fiction) 

13 26.000 

Cultura popular  
(popular lore) 

14 30.000 

Hobbies  
(hobbies) 

14 30.000 

Humor  
(humor) 

9 18.000 

Imprensa – editorial  
(editorial) 

27 54.000 

Imprensa – reportagem  
(press reportage) 

44 88.000 

Imprensa – resumo  
(press review) 

17 34.000 

Prosa acadêmica  
(academic prose) 

80 160.000 

Religião  
(religion) 

17 34.000 

Transmissões  
(broadcasts) 

18 38.000 

TOTAL  481 960.000 
Tabela 11: Corpus utilizado por Biber em 1988 (cf. BIBER, 1988; BERBER SARDINHA, no prelo B) 
 

O estudo de Biber (1988) permitiu determinar sete dimensões de variação nesse 

corpus, considerado representativo da língua inglesa.  Seis foram mantidas no relato 

de sua pesquisa, sendo a sétima descartada porque a estrutura fatorial não permitia 

uma interpretação segura do fator. São elas:  
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(1) Produção com interação versus produção informacional.  

(2) Preocupações narrativas versus não-narrativas. 

(3) Referências explícitas versus referências dependentes do contexto.  

(4) Expressão explícita de persuasão versus não-explícita.  

(5) Informação abstrata versus não-abstrata.  

(6) Elaboração informacional on-line.60 e 61 

 

A primeira dimensão, ‘produção com interação versus produção informacional’,  

refere-se às diferenças entre fala e escrita, e é representada por textos tais como 

conversas telefônicas ou face a face em um polo e a prosa acadêmica em outro. Ela 

tem como característica, no polo positivo, a presença de verbos (de cognição 

(private verbs), verbos do e be, modais e verbos no presente), formas contraídas, 

pronomes (pessoal em primeira e segunda pessoas, it, demonstrativo, nominal, 

interrogativo wh-), advérbios (de qualidade, delimitador e amplificador), conjunções 

(subordinada causal e coordenada com conectivo), preposição desacompanhada, 

partícula do discurso e da omissão de that. No polo negativo, apresenta bem menos 

características: presença de substantivos, preposições, adjetivos atributivos, 

palavras longas (word length) e relação entre tipos e ocorrências. Por essa razão, 

Biber (1988) afirma que se trata de uma dimensão muito básica de variação entre 

fala e escrita, pois a interpretação das variáveis no polo negativo leva à conclusão 

de que se trata de um tipo de texto em que há maior densidade informacional. Por 

outro lado, a interpretação das variáveis no polo positivo sugere que se tratam de 

textos com maior envolvimento e interação, ao se considerar, por exemplo, o uso de 

                                                
60 Termos traduzidos por Pacheco (1997, p.66). 
61 Em inglês: (1) involved versus informational production, (2) narrative versus non-narrative concerns, (3) 
explicit versus situation-dependent reference, (4) overt expression of persuasion, (5) abstract versus non-
abstract information, (6) on-line information elaboration (BIBER, 1988, p. 122). 
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verbos de cognição em conjunto com o tempo presente e pronomes pessoais em 

primeira e segunda pessoas.  

 

A segunda dimensão, ‘preocupações narrativas versus não-narrativas’, retrata a 

presença de ‘traços’ narrativos ou não e é exemplificada em um lado pela ficção, 

mais descritivos e detalhistas, e em outro por documentos oficiais, mais concisos. O 

polo positivo é constituído por verbos no tempo passado e no aspecto perfeito, por 

verbos dicendi62 (public verbs), orações com particípio presente, pronomes em 

terceira pessoa e negação sintética63. Como não há características estatiscamente 

relevantes no polo negativo, a interpretação do fator 2 e consequente nomeação da 

dimensão 2 considera aquelas do polo positivo. Para Biber (1988), tais 

características são indicativas de narratividade e o fato delas estarem agrupadas em 

um mesmo fator sugere o caráter descritivo desse polo, com representações 

linguísticas de imagens e cenas. Dessa forma, textos localizados no polo negativo 

tendem a apresentar menos preocupações narrativas.  

 

Na terceira dimensão, ‘referências explícitas versus referências dependentes do 

contexto’, que trata da presença de referências explícitas e de referências 

dependentes, tem-se a necessidade de compartilhamento de informações com o 

leitor: em um extremo, veem-se os documentos oficiais, que devem ser explícitos 

para evitar ambiguidade e/ou má interpretação; em outro, veem-se as conversas 

telefônicas ou face a face, com uma série de características linguísticas suprimidas 

devido ao saber compartilhado. O fator a partir do qual se origina essa dimensão 

apresenta, no seu polo positivo, o uso de pronomes iniciados por wh- em orações 
                                                
62 Aqueles que anteceem uma pergunta ou uma declaração. Alguns exemplos em português: afirmar, dizer, 
exclamar, perguntar, responder.  Exemplos em inglês: assert, declare, hint, report.  
63 Biber classifica a negação em dois tipos: analítica (ex: not) e sintética (ex: usos de no, neither, nor). 
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relativas na posição de sujeito e de objeto com a presença ou não da preposição em 

posição frontal (pied-piping), conjunção coordenada com conector frasal e 

nominalização com substantivo no singular. A presença de três tipos de orações 

com pronomes wh- sugerem que haja maior explicitação nos textos com escore 

médio positivo. Em contrapartida, a presença de três tipos de advérbios - de tempo, 

de lugar e todos os outros que não se encaixem nessas duas categorias - denota 

textos mais dependentes da situação no polo negativo.  

 

A quarta dimensão, ‘expressão explícita de persuasão versus não-explícita’, lida com 

a presença ou não da persuasão no texto. Notadamente, destacam-se os editoriais 

jornalísticos, no polo positivo, pela exploração da linguagem no texto opinativo; e as 

resenhas, no polo negativo, pela necessidade de concisão e imparcialidade. Em 

termos de características linguísticas, observa-se esse polo sem características 

marcadas, enquanto que o polo positivo apresenta quatro tipos de verbos (no 

infinitivo, de persuasão64 e modais de previsão e de necessidade), de advérbio e de 

conjunções subordinadas condicionais. Biber (1988) defende que o uso conjunto 

dessas características determina a presença de textos com persuasão mais 

explícita.  

 

A quinta dimensão, ‘informação abstrata versus não-abstrata’, é caracterizada pelo 

uso da voz passiva com ou sem agente ou modificador pós-nominal e conjunções, 

no polo positivo, e a ausência de características estatisticamente relevantes no polo 

negativo. Essas características apontam para textos mais técnicos e concisos, tanto 

                                                
64 Suasive verbs. Por exemplo: command, demand, instruct. 
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que a dimensão assume a prosa acadêmica como mais abstrata do que conversas 

telefônicas ou face a face.  

 

Por fim, a sexta dimensão, ‘elaboração informacional on-line’, refere-se à 

comunicação imediata (on-line), sem preparo, e à comunicação feita a partir de um 

preparo prévio. Ela possui como características do polo positivo a presença de 

orações com that e de pronomes demonstrativos e nenhuma característica marcada 

no polo negativo. Biber (1988) comenta que a combinação observada no polo 

positivo era esperada por conta de expectativas teóricas, as quais consideram que 

estruturas de subordinação, tais como aquelas introduzidas por that, tipicamente 

ocorrem com pronomes demonstrativos. Seus usos estão relacionados a um 

discurso não planejado e informal; logo, neste caso, destacam-se as entrevistas no 

polo positivo e a ficção no polo negativo.  

 

Em estudos posteriores, a dimensão seis deixou de ser considerada por Biber e os 

nomes das dimensões sofreram algumas alterações (cf. BIBER, 2009b). Observe-as 

a seguir (Tabela 12): 

 

Dimensão Biber 1988 Biber 200965 
1 Produção envolvida versus 

produção informacional 
Produção envolvida versus 
produção informacional 

2 Preocupação narrativa versus 
preocupação não narrativa 

Discurso narrativo versus discurso 
não narrativo 

3 Referência explícita versus 
referência dependente da 
situação 

Referência dependente da situação 
versus referência elaborada 

4 Referência explícita de 
persuasão versus referência não 
explícita de persuasão 

Argumentação explícita 

                                                
65 Involved versus informational production, narrative versus non-narrative discourse, situation-dependent 
versus elaborated reference, overt expression of argumentation, abstract versus non-abstract style. 
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5 Informação abstrata versus 
informação não abstrata 

Estilo abstrato versus estilo não 
abstrato 

6 Elaboração informacional on-line (não existente) 
Tabela 12: Dimensões Biber 1988 vs. 2009 (adaptada de Berber Sardinha, no prelo B)  
 

Parece ser importante destacar, neste momento, que a AMD objetiva à discussão de 

variações em textos, não apenas linguisticamente como também funcionalmente, 

uma vez que 

 

esta abordagem é baseada na suposição que coocorrências fortes entre padrões 
de características linguísticas marcam suas dimensões funcionais subjacentes. 
As características não ocorrem aleatoriamente nos textos. Se certas 
características coocorrem consistentemente, então é razoável procurar por 
influências funcionais subjacentes que encorajam seus usos. Desta forma, as 
funções não são determinadas a priori; ao invés disso, elas dependem da 
observação de padrões coocorrentes entre características linguísticas. (BIBER, 
1988, p. 13)66  

 

Assim, Biber (1988) descreve sete funções, apresentadas na Tabela 13, a seguir.  

 

I. Funções 
ideacionais 

A. Apresentação do sentido preposicional  
B. Densidade informacional  

II. Funções textuais A. Maneiras diferentes de marcar estrutura informacional 
e  proeminente 
B. Diferentes maneiras de marcar coesão  
C. A extensão em que estrutura informacional, 
proeminente e coesão são marcadas  

III. Funções pessoais A. Marcar pertencimento a um grupo por parte do 
endereçado  
B. Marcar características idiossincráticas do endereçado 
C. Expressar atitudes com respeito ao evento 
comunicativo ou conteúdo  

IV. Funções 
interpessoais  

A. Marcar relações de papel  
B. Expressar atitudes frente a participantes específicos  

V. Funções 
contextuais  

A. Marcar contextos físicos ou temporais  
B. Marcar propósito  
C. Marcar a ‘cena’ psicológica  

VI. Funções de Causada por ou em consideração a demandas de 
                                                
66 “this approach is based on the  assumption that strong co-occurrence patterns of linguistic features mark 
underlying functional dimensions. Features do not randomly co-occur in texts. If certain features consistently 
co-occur, then it is reasonable to look for an underlying functional influence that encourages their use. In this 
way, the functions are not posited on a priori basis; rather they are required to account for the observed co-
occurrence patterns among linguistic features.” (BIBER, 1988, p.13) 
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processamento  produção e compreensão do evento comunicativo  
VII. Funções 
estéticas  

Atitudes pessoais e culturais com relação à forma  
A. Adaptar a prescrições gramaticais  
B. Adaptar ao ‘bom estilo’  

    Tabela 13: Funções das características linguísticas (BIBER, 1988, p.35) 

 

As duas primeiras funções são estritamente linguísticas. A função ideacional 

relaciona-se com a estrutura da oração e está atrelada a maneiras como a 

linguagem é usada para informar conteúdos referenciais ou proposicionais. A função 

textual, por sua vez, relaciona-se com a estrutura interna do texto e estar tanto 

relacionada à marcação da estrutura informacional quanto à marcação da coesão 

textual.  

 

As funções seguintes são modos da forma linguística ser usada para transmitir 

informações. A função pessoal inclui usos atrelados a pertencimento ao grupo, estilo 

e atitudes pessoais frente a um momento comunicativo ou a uma mensagem. A 

função interpessoal, por sua vez, refere-se ao relacionamento entre os participantes, 

seja em termos de compartilhamento de informações ou possibilidades interativas. 

Já a função contextual relaciona-se ao cenário físico e temporal do texto, a 

propósitos comunicativos e perceptivos. A função de processamento vincula-se às 

demandas de produção e compreensão de um evento comunicativo. Por fim, a 

função estética concerne às atitudes pessoais e culturais referentes ao uso da 

gramática prescrita e a características de estilo, por exemplo.  

 

Há uma série de pesquisas que se originaram a partir do estudo publicado por Biber  

em 1988. O linguista americano é visto como pioneiro nesse tipo de pesquisa em 

Linguística de Corpus, uma vez que suas considerações a respeito das variações 
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linguísticas em textos orais e escritos serviram de base para outras pesquisas em 

variação.  

 

Em uma de suas primeiras pesquisas em AMD, Biber (1986) se dispõe a fazer uso 

de uma abordagem empírica “para identificar um conjunto de dimensões textuais 

subjacentes que definem semelhanças e diferenças entre tipos de textos em 

inglês”67 (BIBER, 1986, p. 3). Ele, então, observa padrões recorrentes em 16 tipos 

de textos pertencentes aos corpora LOB e LLC, apresentados na subseção Corpus 

deste capítulo, que originam funções comunicativas. Nesse estudo, Biber considera 

41 características lexicais e sintáticas, segundo ele, representativas de diferentes 

funções comunicativas.  

 

Seguindo um viés diacrônico, Biber e  Finegan (1989) aplicaram resultados de Biber 

(1988), referente a três dimensões de variação - mais especificamente ‘produção 

informacional versus produção com envolvimento’, ‘produção elaborada versus 

produção dependente da situação’ e ‘estilo abstrato versus estilo não abstrato’ – na 

análise da evolução de textos escritos ao longo de quatro décadas e dos tipos 

‘ficção’, ‘ensaio’ e ‘carta’. Eles observaram que os textos passaram a ser mais 

oralizados com o tempo, talvez como resultado positivo de programas de 

alfabetização ou até mesmo de preferências estéticas dos autores dos textos.  

 

Tendo o contexto educacional como foco, a AMD foi aplicada por Biber e um grupo 

de pesquisadores em um projeto de estudo dos registros acadêmicos orais e 

escritos com os quais o aluno universitário se depara (BIBER, 2006), patrocinado 

                                                
67 “identify the set of underlying textual dimensions which define similarities and differences among text types 
in English” (BIBER, 1986, p. 3) 
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pelo Educational Testing Service (ETS). A pesquisa teve como objetivo principal 

descrever os registros acadêmicos orais e escritos para oferecer uma base para o 

ensino para fins específicos e fins acadêmicos a partir da análise do corpus TOEFL 

2000 Spoken and Written (T2K-SWAL). Os resultados trazem considerações a 

respeito de padrões lexicogramaticais, colocações e expressão de posicionamento 

nesses tipos de registro, além de uma análise mais ampla dos dados por meio da 

AMD. Inicialmente, Biber (2006) buscou aplicar as dimensões observadas na 

pesquisa de 1988 ao T2K-SWAL e, em seguida, promoveu uma nova fatoração do 

corpus. Ao comparar resultados com aqueles de 1988, observou, por exemplo, que  

 

textos de ficção possuem as características das produções envolvidas e 
informacional (Dimensão 1) e que são fortemente marcados quanto à presença 
de características narrativas (Dimensão 2), referência dependente da situação 
(Dimensão 3) e estilo não impessoal (Dimensão 5). Em contrapartida, nenhum 
registro escrito no corpus T2K-SWAL era similar a qualquer um dos registros 
escritos inclusos nas dimensões de 1988.68 (BIBER, 2006, p.180). 

 

No entanto, foi exatamente devido a esse tipo de observação que Biber (2006) 

determinou que seria necessário fazer uma nova fatoração dos dados, pois seria 

através dela que se poderia identificar padrões linguísticos coocorrentes nos 

registros que compunham o corpus. A execução do proposto possibilitou a 

determinação de quatro dimensões no corpus T2K-SWAL, sendo elas: (1) discurso 

oral versus discurso letrado; (2) discurso procedural versus discurso centrado em 

conteúdo; (3) relato reconstruído de eventos; e (4) posicionamento centrado no 

professor. Tal determinação também possibilitou associar disciplinas acadêmicas e 

observar diferenças linguísticas importantes, como por exemplo a maior 

                                                
68 “fiction uses the features of both involved and informational production (Dimension 1), and it is marked 
strongly for the use of narrative features (Dimension 2), situation-dependent reference (Dimension 3), and non-
impersonal style (Dimension 5). In contrast, no written register in the T2K-SWAL Corpus was similar to any of 
the spoken registers with respect to the 1988 dimensions.” (BIBER, 2006, p.180) 
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concentração de disciplinas técnicas, tal como Engenharia, no polo ‘procedural’ da 

Dimensão 2 e de disciplinas menos técnicas, tal como Educação, no polo ‘centrado 

em conteúdo’.   

 

Outras pesquisas a respeito da variação entre textos de diferentes disciplinas 

encontraram resultado parecido, sugerindo que “a análise multidimensional oferece 

perspectivas mais completas a respeito da variação textual além e dentro de cada 

disciplina”69 (CONRAD, 2001, p.106). Considerando textos de livros e revistas 

científicas nas áreas de Biologia e História e os mapeando a partir de duas das 

dimensões propostas por Biber (1988), a Dimensão 1 (produção com envolvimento 

versus produção informacional) e a Dimensão 2 (discurso narrativo versus discurso 

não-narrativo), Conrad (2001) observou que os textos analisados poderiam ser muito 

parecidos e muito diferentes ao mesmo tempo, dependendo da características que 

se utilizava para agrupá-los. Por exemplo: em termos informacionais, textos de 

Biologia e textos de História assemelham-se quando comparados com textos de 

outras áreas ou outros registros. No entanto, eles diferem-se quando se leva em 

conta o caráter narrativo, mais presente em uma disciplina do que em outra. Talvez 

isso indique a relevância de se aprofundar a análise e de tentar fazer novas 

fatorações com o objetivo de determinar as dimensões de variação para cada um 

desses registros e, assim, poder classificá-los de modo mais completo.  

 

Um exemplo de tal classificação foi desenvolvida por Kauffmann (2005) e se 

debruça sobre a variação linguística observável em um corpus composto por 

matérias da imprensa diária escrita. Kauffmann (op.cit.) considerou textos publicados 

                                                
69 “MD analysis provides more thorough perspectives on textual variation across and within disciplines.” 
(CONRAD, 2001, p. 106) 
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em uma semana de jornal e aplicou a metodologia tal como descrita por Biber (1988) 

e Lee (2000) e concluiu que os gêneros textuais/discursivos desse meio de 

comunicação podem ser alocados em duas dimensões: ‘narrativo versus expositivo’ 

e ‘argumentativo versus informativo’. Sua pesquisa fundamenta questões teóricas do 

jornalismo brasileiro (MELO, 1985; CHAPARRO, 1997) de que há, nos gêneros, 

“uma cisão básica entre informação e opinião” e “uma instância narrativa também 

atuante” (KAUFFMANN, 2005, p.125).  

 

A AMD também tem sido utilizada em estudos que fogem dos âmbitos acadêmico ou 

jornalístico. Berber Sardinha (no prelo B) aplicou a AMD em estudo comparativo 

entre e-mails, blogs, tweets, mensagens de Facebook e webpages, denominados 

Registros Internet (RIs) e os textos que compõem o corpus utilizado por Biber em 

1988, denominados de Registros Pré-Internet (RPIs). A pesquisa possibilitou 

posicionar os RIs dentre os RPIs e demonstra, por exemplo, que na dimensão 4 há 

maior poder persuasivo/argumentativo em e-mails, cartas profissionais e editoriais 

da imprensa, destaques do polo mais positivo, do que em webpages, transmissões e 

blogs, destaques do polo negativo.  

 

Em pesquisa visando à busca pelas dimensões de variação linguística da música 

popular anglo-americana, Bértoli-Dutra (2010) identificou sete dimensões de 

variação em um corpus composto apenas por letras de músicas, tais como 

‘interação versus descrição’ e ‘narrativa no passado versus referencial imediato’, as 

quais permitiram observar as variações linguísticas entre gêneros musicais, artistas 

e diferentes períodos de tempo. A partir de sua pesquisa, Bértoli-Dutra (2010) 
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observou que as dimensões surgidas a partir da análise do corpus parecem ser 

específicas a letras de músicas e possibilitam aprofundar o estudo desse registro.  

 

Um outro exemplo de pesquisa com corpus composto por um único registro, 

conversações, e aplicação da análise de aglomerados para determinação de tipos 

de textos foi conduzida por Biber (2004). Inicialmente, foram identificadas três 

dimensões - ‘focada em informação’, ‘posicionamento versus discurso focado em 

contexto’ e ‘discurso com foco narrativo’ - sendo que a expectativa do pesquisador 

era de que a composição do corpus fosse levar à determinação de apenas uma 

dimensão. A análise de aglomerados, por sua vez, indicou que o corpus continha 

seis tipos de textos: ‘focado em contexto informacional’, ‘focado em posicionamento 

informacional’, ‘focada em contexto interativo’, ‘narrativo’, ‘interativo não marcado’ e 

‘focado em contexto não marcado’70.  

 

Biber (2004) defende que esse tipo de análise soma à análise de variação textual, 

pois permite “identificar e interpretar as categorias textuais que são linguisticamente 

bem definidas”71 (op.cit., p.22) e relembra que essa classificação em ‘tipos de texto’ 

não deve ser relacionada ou confundida com a definição de registro. Ele considera 

que uma vez que as “características linguísticas possuem associações funcionais 

fortes, os tipos de texto podem ser interpretados em termos funcionais”72 (op.cit., 

p.22). 

 

                                                
70 informational context-focused, informational stance-focused, interactive context-focused, narrative, unmarked 
interactive, unmarked context-focused (BIBER, 2004). 
71 “identify and interpret the text categories that are linguistically well defined” 
72 “linguistic features have strong functional associations, text types can be interpreted in functional terms” 
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Berber Sardinha (2000a) corrobora o argumento de Biber ao destacar que também é 

possível utilizar a AMD com o objetivo de determinar tipos textuais que compõe um 

corpus, a partir do agrupamento de textos com escores semelhantes por meio da 

análise de aglomerados ou conglomerados (cluster analysis). Berber Sardinha 

(op.cit.) cita pesquisa desenvolvida por Biber (1989) que possibilitou a determinação 

de oito tipos de texto73 em um corpus composto por diferentes registros. Cada tipo 

de texto contém mais de um registro e considera as características linguísticas que 

eles têm em comum.  

 

Na pesquisa sobre Registro Internet (RIs) e Registros Pré-Internet (RPIs), por 

exemplo, Berber Sardinha (no prelo B) identificou que os textos RIs dividem-se em 

dois tipos: o primeiro agrupa e-mail, Twitter e Facebook e se caracteriza por serem 

discursos envolvidos, não narrativos e com referência dependentes do contexto; o 

segundo, informacional, com persuasão/argumentação não explícita, não abstrato e 

também não narrativo, agrupa webpages e blogs. A análise de tipos de texto e 

consequente categorização fazem parte da análise dos dados desta pesquisa e 

serão apresentadas no capítulo Análise.  

 

Em suma, uma vez que a aplicação da Análise Multidimensional (1) permite a 

descrição de línguas por meio de suas características linguísticas, (2) proporciona o 

estudo de diferentes tipos de textos, (3) baseia-se em grandes quantidades de texto, 

(4) possui “um caráter essencialmente comparativo” por promover “o contraste entre 

textos” (BERBER SARDINHA, 2004, p. 302) e (5) faz uso de meios quantitativos e 

                                                
73 interação interpessoal, interação informacional, exposição científica, exposição culta, narrative imaginative, 
exposição narrative em geral, reportagem, persuasão (BIBER, 1989; BERBER SARDINHA, 2000) 
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qualitativos na descrição das línguas, entende-se que ela é de relevância para a 

pesquisa aqui proposta.  

 

Neste capítulo, apresentaram-se as bases teóricas da pesquisa. Na próxima seção, 

haverá explanações sobre o corpus e as metodologias de coleta e análise de dados 

utilizadas.  
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4 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, apresenta-se e se descreve o corpus de estudo, composto por 

matérias de capa da revista TIME. Também se discorre acerca da metodologia 

empregada na coleta dos dados e, em seguida, apresentam-se as metodologias 

utilizadas na análise do corpus.  

 

4.1 Corpus e coleta do corpus 

 

Na pesquisa, utilizou-se de um corpus composto por 3979 textos jornalísticos 

publicados, em Língua Inglesa (EUA),  na seção ‘matéria de capa’ (cover story) da 

revista semanal de notícias TIME. A escolha dessa revista decorreu de informação 

referente ao número de tiragens (circulação): trata-se da revista semanal de notícias 

de maior circulação no mundo, como se descreveu no capítulo Contextualização.  

 

Esse corpus, intitulado Cover Stories from TIME (COST), é considerado como 

corpus de estudo especializado por ser composto apenas por textos publicados na 

revista TIME, mais especificamente pelas matérias de capa publicadas na edição 

americana da revista entre 10 de março de 1923 e 24 de abril de 2011 e disponíveis 

gratuitamente no arquivo online da revista à época da coleta dos dados. Excluíram-

se do corpus matérias de capa constituídas apenas por fotografias e ensaios 

fotográficos e matérias de capa de edições especiais e matérias que por algum 

motivo não estivessem disponibilizadas gratuitamente em formato digital no arquivo 

online, como por exemplo alguns textos da década de 20 que estão disponíveis 
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apenas em imagem digitalizada da revista ou textos de outras décadas que têm 

acesso liberado apenas após a compra pelo leitor. Ainda assim, o corpus COST é 

considerado representativo da revista TIME por conter 3979 textos das aproximadas 

460074 edições da revista, contabilizando uma amostra de por volta de 85% das 

capas de edições normais75 da revista entre fevereiro de 1923 e abril de 2011. 

 

O corpus COST possui, na sua totalidade, 13.995.086 ocorrências (tokens), 

divididas da seguinte forma, por décadas (Tabela 14): 

 

Década Ano Número de textos Ocorrências 
 
 
 

1920 

1923 39 27.992 
1924 12 9.801 
1925 2 2.179 
1926 23 33.560 
1927 2 3.122 
1928 37 59.345 
1929 40 58.383 

TOTAL déc. 20 155 194.382 
 
 
 
 

1930 

1930 38 56.218 
1931 41 76.742 
1932 37 80.595 
1933 41 95.939 
1934 41 97.257 
1935 38 92.034 
1936 41 105.414 
1937 30 79.449 
1938 38 3.360 
1939 46 118.063 

TOTAL déc. 30 391 893.496 
 
 
 
 

1940 

1940 41 102.921 
1941 42 99.928 
1942 42 94.655 
1943 40 98.416 
1944 44 104.207 
1945 45 100.465 
1946 47 131.377 
1947 48 153.328 

                                                
74 Número aproximado. Considerou-se que há normalmente 4 edições por mês, o que equivaleria uma média de 
48-53 edições por ano. 
75 Excluem-se edições especiais e edições comemorativas. 
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1948 45 143.043 
1949 42 149.269 

TOTAL déc. 1940 436 1.177.609 
 
 
 
 

1950 

1950 43 151.087 
1951 46 156.675 
1952 45 157.890 
1953 47 175.389 
1954 47 184.552 
1955 47 189.775 
1956 47 183.080 
1957 43 175.990 
1958 47 191.505 
1959 45 190.660 

TOTAL déc. 1950 457 1.756.603 
 
 
 
 

1960 

1960 54 221.041 
1961 53 232.414 
1962 51 229.306 
1963 51 216.795 
1964 52 234.732 
1965 52 238.950 
1966 52 250.571 
1967 52 242.079 
1968 52 238.541 
1969 50 228.211 

TOTAL déc. 1960 519 2.332.640 
 
 
 
 

1970 

1970 50 240.054 
1971 51 231.008 
1972 52 228.988 
1973 52 227.490 
1974 51 244.613 
1975 51 219.211 
1976 52 214.385 
1977 50 216.802 
1978 52 230.328 
1979 53 230.667 

TOTAL déc. 1970 514 2.283.546 
 
 
 
 

1980 

1980 51 246.626 
1981 52 259.753 
1982 51 243.368 
1983 51 264.900 
1984 51 222.630 
1985 40 192.988 
1986 44 195.090 
1987 49 187.263 
1988 45 155.843 
1989 49 198.035 

TOTAL déc. 1980 483 2.168.496 
 1990 49 153.323 
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1990 

1991 41 117.783 
1992 46 120.033 
1993 43 118.246 
1994 43 97.344 
1995 49 150.341 
1996 50 181.871 
1997 47 157.173 
1998 51 171.498 
1999 51 152.570 

TOTAL déc. 1990 470 1.420.182 
 
 
 
 

2000 

2000 50 138.220 
2001 52 166.806 
2002 51 148.160 
2003 47 138.626 
2004 50 144.377 
2005 6876 243.379 
2006 5977 200.386 
2007 46 165.191 
2008 49 148.875 
2009 32 104.905 

TOTAL déc. 2000 504 1.598.925 
2010 2010 34 116.109 

2011 16 53.128 
TOTAL déc. 2010 50 169.237 
TOTAL COST 3979 13.995.116 

                  Tabela 14: Composição do corpus COST 

 

A coleta ocorreu considerando, primeiramente, que os textos deveriam ser 

provenientes da revista TIME, a partir da constatação de que se trata da revista de 

notícia de maior circulação no mundo em língua inglesa, conforme apresentado no 

capítulo Contextualização. Em seguida, observou-se o ano da primeira publicação 

da revista e se verificou que esses textos estavam disponíveis em formato digital, no 

arquivo online da TIME. 

 

O passo seguinte envolveu a coleta do corpus nesse arquivo online78 (Figura 1), que 

disponibilizava os textos publicados gratuitamente, na ocasião da coleta dos dados 

                                                
76 Arquivo online disponibiliza desdobramentos das matérias de capa das edições impressas da revista em alguns 
meses de 2005. Todos são classificados como matérias de capa no arquivo online. 
77 Idem nota anterior. 
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desta pesquisa. A busca é aberta a qualquer usuário da Internet e pode ser feita por 

data, por tema ou título da notícia e/ou pela consulta às capas, as quais permitem 

acesso aos textos da edição escolhida.  

 
                                 Figura 1: Arquivo online da revista TIME. 
 

Cada busca de capa traz, além de detalhes referentes ao título da capa e a data de 

publicação, informações sobre as categorias às quais a capa se relaciona e o 

conteúdo completo da edição. Sempre há também a opção de ler a notícia de capa, 

que é visualizada em uma página .html e pode ser impressa ou enviada por e-mail 

(Figura 2).  

 

 
Figura 2: Exemplo de acesso a capas e edições passadas no arquivo online da TIME 

                                                                                                                                                   
78 Disponível em <http://www.time.com/time/archive/>. Último acesso 24/04/2011. 
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Por se tratarem de muitos textos, a coleta das matérias de capa foi feita a partir da 

utilização dessa ferramenta online, porém utilizando também um script em java 

criado especialmente para esta pesquisa e que permitiu coletar grandes quantidades 

de textos (coleta em massa) a partir da determinação dos critérios esperados: tipo 

de texto (matéria de capa) e data de publicação.  

 

É importante reforçar que todos os textos coletados estavam disponíveis 

gratuitamente no sítio da revista de notícia semanal na época da coleta dos dados e 

foram usados única e exclusivamente para fins acadêmicos, não acarretando 

nenhuma quebra de direitos autorais à mídia. Os textos que compõem o corpus 

podem ser classificados dentro dos tópicos apresentados na Tabela 2, no capítulo 

Contextualização. 

 

A coleta em massa gerou arquivos .html, não legíveis por programas utilizados na 

análise linguística e que continham markups de HTML no corpo do texto, referentes 

aos links para imagens e outras partes da revista. Por essa razão, utilizou-se o 

programa shareware Detagger para a conversão de HTML em texto e a remoção 

dos markups (Figura 3).  

 
                                     Figura 3: Tela do programa Detagger 
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Após a conversão de todos os arquivos para texto e da remoção dos markups, criou-

se, especialmente para esta pesquisa, um outro script em java com o objetivo de 

acessar os metadados dos textos e alterar os títulos dos arquivos para um mesmo 

padrão: ano de publicação, mês, dia e código do texto no arquivo da revista. Com a 

realização desse procedimento de limpeza em todos os textos, o corpus foi 

considerado pronto para análise.  

 

4.2 Metodologias de análise do corpus 

 
 
A seguir, apresenta-se a metodologia aplicada na análise do corpus, descrevendo as 

etiquetagens morfossintática e semântica, as ferramentas computacionais utilizadas, 

suas configurações e o passo a passo da aplicação da Análise Multidimensional, 

além da análise qualitativa dos dados.  

 

4.2.1 A anotação de COST 

 
 
O primeiro passo após a coleta do corpus e a transformação das matérias de capa 

em textos sem formatação (.txt) foi inseri-los no programa de anotação Biber Tagger, 

desenvolvido pelo linguista Douglas Biber, da Northern Arizona University (EUA), 

com o objetivo de anotar o texto e identificar suas características morfossintáticas.  

 

O procedimento de inserção dos dados é bastante simples, devendo-se apenas 

selecionar o tipo de texto (exposition, fiction ou spoken), se deseja ter acesso aos 
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metadados ou inserir comentários nos resultados (Figura 4). Após o processamento, 

os resultados são apresentados em um arquivo sem formatação. 

 
                    Figura 4: Biber Tagger 

 

O resultado do processamento é um documento sem formatação que mostra as 

anotações nos textos. Veja exemplo de texto anotado79 (Quadro 1) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Quadro 1: Exemplo de texto anotado – Biber Tagger 

                                                
79 A sentença ‘Most university  degrees are theoretical and do not prepare students for the real world’, 
retirada do de texto pertencente ao The Brazilian Portuguese Sub-corpus of ICLE, International 
Corpus of Learner English (Br-ICLE), composto por redações de aprendizes de Inglês como Língua 
Estrangeira e relacionado ao Grupo de Estudos em Linguística de Corpus (GELC). Uma descrição 
completa das etiquetas pode ser encontrada no ANEXO A. 

Most ^ql+emph+++=Most 
university ^nn+nom+++=university 
degrees ^nns+nom+++=degrees 
are ^vb+ber+vrb+++=are 
theoretical ^jj+pred+++=theoretical 
and ^cc++++=and 
do ^vb+do+aux++=do 
not ^xnot++not++=not 
prepare ^vb++++=prepare 
students ^nns++++=students 
for ^in++++=for 
the ^ati++++=the 
real ^ql++++=real 
world ^nn++++=world. 
. ^zz++++=EXTRAWORD 
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O texto anotado pode ser lido da seguinte maneira. As unidades ortográficas (tagger 

forms) que compõem o texto localizam-se na vertical, a esquerda (ex: Most  

university degrees), e são seguidas pelo símbolo ^ que indica o início da etiqueta. 

Após este símbolo, observa-se o primeiro campo da etiqueta. Considere, por 

exemplo, a palavra ‘university’:  ‘nn’ refere-se a substantivo singular e ‘nom’ indica 

nominalização; se fosse plural, como é o caso de ‘degrees’, receberia a etiqueta 

‘nns’, indicativa de substantivo plural comum. Logo, cada palavra é sucedida da 

etiqueta referente à sua categorização. Em seguida, há o símbolo +, que indica a 

separação de campos da etiqueta. A partir do símbolo =, observa-se, em caixa alta, 

o texto em si, com exceção da pontuação (.), codificada como ‘palavra extra’ 

(extraword). Esse tipo de leitura é feita por uma outra ferramenta computacional, o 

Biber Tag Count80, que também etiqueta as características lexicais relacionadas a 

posicionamento, tipos de verbos e de substantivos, entre outros.  

 

Logo, após a anotação pelo Biber Tagger, os resultados foram carregados no Biber 

Tag Count (Figura 5). O procedimento de inserção dos dados requer apenas que o 

usuário selecione o arquivo etiquetado pelo Biber Tagger e confirme o 

processamento. 

 
                         Figura 5: Biber Tag Count 
                                                
80 Uma descrição completa das etiquetas do Biber Tag Count está disponível no site do American National 
Corpus: <http://www.americannationalcorpus.org/SecondRelease/Biber-tags.txt>. Último acesso 24/10/2012. 
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O programa Biber Tag Count etiquetas as características lexicais relacionadas a 

posicionamento e a tipos de verbos e de substantivos e considera as etiquetas do 

Biber Tagger, contabilizando todas as etiquetas como variáveis e agrupando-as em 

categorias morfossintáticas, semânticas ou de marcação de posicionamento. No 

total, são 13281, porém o processamento do corpus COST considerou dentre as 

variáveis contabilizadas no Tagset, disponível no Banco de Dados do Grupo de 

Estudos em Linguística de Corpus (GELC)82, aquelas que foram dadas como 

resultado de processamento pelo Biber Tag Count, isto é, 12783 variáveis. Dentre 

elas, há características morfossintáticas, semânticas, ortográficas e de marcação de 

posicionamento, descritas a seguir.  

 

A maior parte destes tipos de variáveis são apresentados e exemplificados por Biber 

et al. (1999) na Longman Grammar of Spoken and Written English (LGSWE), 

resultante de pesquisa desenvolvida a partir da análise de um corpus de inglês 

americano e britânico composto por 40 milhões de palavras provenientes dos 

seguintes tipos de textos: diálogos transcritos, textos de ficção, textos acadêmicos, 

notícias, discurso não conversacional e prosa geral.  

 

Idealizada como meio de complementar a gramática de Quirk et al. (1985), a 

LGSWE possui maior enfoque na função linguística das categorias gramaticais 

apresentadas e na análise qualitativa a partir da análise de corpus, dando ênfase, 

inclusive, à forte relação existente entre o registro e as escolhas linguísticas. Dessa 

                                                
81 Referências: documento biber_counter_vars e Codes fields tagcnt output1, pertencentes ao Banco de Dados 
do Grupo de Pesquisa em Linguística de Corpus (GELC). 
82 Há um descritivo de todas as etiquetas utilizadas no Biber Tagger, em: 
http://www.americannationalcorpus.org/SecondRelease/Biber-tags.txt  
83 Disponíveis em Lista de Etiquetas. Este número inclui as variáveis que contemplam as somas de todas as 
ocorrências de um tipo de categorias. Por exemplo: <allverb> inclui a soma de todos os verbos, independente de 
suas subcategorias. 
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forma, faz-se uso das conceptualizações presentes na LGSWE para fins de 

explicação das etiquetas linguísticas utilizadas nesta pesquisa. 

 

Biber et al. (1999 e 2002) destacam quatro classes lexicais de palavras: adjetivos, 

advérbios, substantivos e verbos. Segundo os pesquisadores, as duas primeiras, 

apesar de serem comuns em diferentes tipos de registros, são estatisticamente 

menos frequentes do que as duas últimas. Todas as quatro estão presentes no 

Tagset do Biber Tag Count e são subdivididas em diversas categorias, apresentadas 

a seguir. 

 

Com base em suas características sintáticas, os adjetivos são classificados em 2 

tipos: 

(1) adjetivo atributivo (attributive adjective), isto é, um adjetivo que faz parte do 

sintagma nominal, antecede e modifica o substantivo; e  

(2) adjetivo predicativo (predicative adjective), ou seja, um adjetivo que não faz parte 

do sintagma nominal, apesar de caracterizá-lo. É comum que ele preceda o 

substantivo, ocorrendo na posição de predicado e frequentemente antecedido por 

verbo de ligação.  

 

Biber et al. (1999 e 2002) observam também que há duas grandes categorias 

semânticas em que adjetivos também podem ser categorizados: eles podem ser 

considerados ‘descritores’ (descriptors) ou ‘classificadores’ (classifiers). O primeiro 

tipo envolve descrições referentes a cor, tamanho, peso, idade, emoções. 

Frequentemente, os descritores são adjetivos do tipo graduável (gradable), isto é, 

aqueles que podem ser usados para expressar diferentes graus de uma qualidade.  
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O segundo tipo, por outro lado, exclui a descrição e envolve a restrição de um 

substantivo, como por exemplo, a identificação de uma nacionalidade ou de uma 

área de estudo. Na sua maioria, tratam-se de adjetivos não-graduáveis (non-

gradable), ou seja, adjetivos que não podem ser usados nas formas comparativas ou 

superlativas ou atrelados a advérbios de grau, tal como very (‘muito’).  

 

Antes de se apresentar uma lista com os tipos de adjetivos identificáveis pelo Biber 

Tag Count, suas etiquetas e exemplos, convém apresentar um conceito que aparece 

atrelado à categoria ‘adjetivos’ e ressurge nas categorias ‘advérbio’ e ‘marcadores 

de posicionamento’: a ideia de factividade.  Normalmente aplicada a verbos, a 

factividade pode definir também adjetivos, advérbios e modificadores. A grosso 

modo, trata-se da presença de uma oração encaixada que expressa um fato ou, 

como resumem Huddlestom e Pullum (2002, p. 1008), “verbos, adjetivos etc. cujo 

completo da oração de conteúdo é normalmente pressuposto são chamados de 

factivos”84. Richards et al. (1985, p. 136) exemplificam esse conceito através da 

sentença “I remember that he was always late”, em que remember é entendido como 

verbo factivo e a oração que o segue indica o fato em si. Esse mesmo raciocínio é 

aplicado às outras categorias de palavras. A não-factividade, segundo Huddleston e 

Pullum (2002), seria a ausência da descrição de condições verdadeiras.  

 

Observe as categorias de adjetivos na Tabela 15, a seguir.  

 

 

                                                
84 “verbs, adjectives etc., whose content clause complement is normally presupposed are called factive” 
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Tipo de adjetivos Categoria Etiqueta Exemplo85 
Adjetivo atributivo Morfossintática <adj_attr> The green door opened 
Adjetivo predicativo  Morfossintática <pred_adj> She is asleep. 
Adjetivo factivo 
 

Semântica, 
posicionamento 

[veja Tabela 22, 
marcadores de 

posicionamento] 

angry, aware, important, 
odd, relevant, sad, sorry 

Adjetivo não factivo Semântica, 
posicionamento 

 
[veja Tabela 22, 
marcadores de 

posicionamento] 

certain, confident, 
evident, hopeful, 
inevitable, likely, obvious, 
possible, probable, sure 

Descritor: Tamanho Semântica <sizej> high, big 
Descritor: Cor Semântica  <colorj> white, pink 
Descritor: Avaliação Semântica <evalj> important, best 
Classificador: 
Relacional  

Semântica <relatnj> general, total 

Classificador: Topical Semântica <topicj> political, physical  
Todos os adjetivos  Geral  <alladj> beautiful, hot  
Tabela 15: Adjetivos  

 

Quanto aos advérbios, Biber et al. (1999 e 2002) consideram que eles podem 

desempenhar dois papeis. Como ‘modificador’ (modifier), advérbios podem ser 

integrados a um elemento da oração e modificam um adjetivo ou outro advérbio. Por 

exemplo, em I am pretty sure she is here, o advérbio pretty tem seu papel 

relacionado ao adjetivo sure. Como ‘adverbial’ (adverbial), advérbios são parte da 

oração e desempenham o papel típico do advérbio, isto é, transmitem a ideia de 

como, quando, onde ou porque algo ocorreu. Por exemplo, em She quickly 

answered his question, o advérbio quickly informa o leitor sobre como ela respondeu 

à pergunta, ou seja, está atrelado ao verbo answered. Neste caso, os advérbios 

podem indicar uma circunstância (circunstance adverbials), um posicionamento 

(stance adverbials) ou a conexão com outras partes de um texto (linking adverbials).  

 

                                                
85 Os exemplos foram retirados de fontes variadas. Priorizaram-se os apêndices dos livros de Biber, que 
descrevem as categorias linguísticas que ele considerou suas pesquisas. Caso não houvesse exemplo nessas 
fontes, utilizaram-se os corpora online BNC-BYU e WebCorp. 
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Observa-se, portanto, que uma das principais funções do advérbio é modificar 

adjetivos e verbos. No entanto, Biber et al. (2002) destacam que eles também 

podem ser observados modificando outros advérbios, sintagmas nominais e 

preposicionais, pronomes, partículas de phrasal verbs e numerais ou podem ser 

usados isoladamente, como, por exemplo, em perguntas informais (ex: Really? 

Seriously?). 

 

Em termos semânticos, a LGSWE destaca sete categorias: advérbios de lugar 

(place adverbs), advérbio de tempo (time adverbs), advérbios de modo (manner 

adverbs), advérbios de grau (degree adverbs), advérbios delimitadores/aditivos 

(additive/restrictive adverbs), advérbios de posicionamento (stance adverbs) e 

advérbios de ligação (linking adverbs).  Seguem algumas explicações pertinentes a 

eles: 

  

(1) advérbios de lugar referem-se a uma distância, direção ou posição;  

(2) advérbios de tempo posicionam o leitor/ouvinte quanto ao tempo, à frequência, à 

duração ou ao relacionamento;  

(3) advérbios de modo indicam como uma ação foi desempenhada;  

(4) advérbios de grau referem-se à amplitude de uma característica ou à sua 

intensidade ou à suavização do efeito do advérbio;  

(5) advérbios delimitadores, assim como advérbios aditivos, ajudam a dar destaque 

a um elemento da sentença; 

(6) advérbios de posicionamento são usados para expressar três tipos de 

posicionamento: (i) epistêmico, que agrupa uma série de significados, tais como 

níveis de certeza ou dúvida, limitações e imprecisões; (ii) atitude, relacionado à 
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emoção do usuário da língua; e (iii) estilo, que como o nome sugere dá indícios 

sobre o estilo do usuário. Presentes no Tagset do Biber Tag Count, o ‘advérbio 

factivo’ (factive adverb) e o ‘advérbio não factivo’ (non-factive adverb) são 

classificados como tipos de advérbios de posicionamento; 

(7) advérbios de ligação são usados na conexão entre trechos do discurso. 

 

Exemplos desses tipos de advérbios e as etiquetas que os representam no Tagset 

podem ser observados na Tabela 16, a seguir, juntamente com o item ‘partícula do 

discurso’. A inclusão dessa categoria com os advérbios se deve ao fato de que, 

segundo Biber (1988), esse tipo de partícula, usada tipicamente em discursos 

conversacionais com o objetivo de manter a coerência e manter o fluxo do discurso, 

é essencialmente um advérbio.  

 

Tipos de advérbios Categoria Etiquetas Exemplos 
Advérbio atitudinal Semântica, 

posicionamento 
<atadvl> surprisingly, hopefully 

Advérbio de grau 
amplificador ou 
palavra que indica 
qualidade de modo 
amplificado  

Semântica <amplifr> absolutely, very 

Advérbio de grau 
suavizador  

Semântica <downtone> only, merely 

Advérbio factivo  Semântica, 
posicionamento 
 

<factadvl> undoubtedly, obviously 

Advérbio não factivo Semântica, 
posicionamento 

<nonfadvl> frankly, truthfully 

Advérbio de lugar Semântica <pl_adv> here, there 
Advérbio de tempo Semântica  <tm_adv> tonight, tomorrow 
Advérbio usado entre 
verbo auxiliar e verbo 
principal 

Morfossintática <spl_aux> already, just 

Advérbio ou palavra 
que indica qualidade 
de modo enfático  

Semântica <gen_emph> just, so 

Advérbios de ligação  Semântica  <conjncts> therefore, thus 
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Advérbios 
delimitadores 

Semântica <gen_hdg> maybe, only 

Outros tipos de 
advérbios que não 
estejam nas outras 
categorias 

Variada <advs> really, trully 

Partículas do discurso Semântica <prtcl> well, now, anyway, 
anyhow, anyways 

Tabela 16: Advérbios  

 

De acordo com a LGSWE, substantivos fazem parte do grupo de palavras lexicais e 

podem ser classificados em termos morfológicos, sintáticos e semânticos. No 

primeiro caso, considera-se que substantivos podem receber sufixos de flexão 

quando variam em número (ex: child – children) ou na ocasião do uso do genitivo 

(ex: Julia’s car). Em termos sintáticos, substantivos são usados na posição principal 

em um sintagma nominal (ex: a new computer was released) e, semanticamente, 

podem indicar entidades concretas (ex: house) ou abstratas (ex: love). São oito as 

categorias de substantivos relevantes para esta pesquisa, a saber (Tabela 17): 

 

Tipos de substantivos Categoria Etiquetas Exemplos 
Abstrato ou processos Semântica <abstracn> application, meeting, 

balance 
Animado Semântica <humann> teacher, child, person 
Cognitivo Semântica <cognitn> fact, knowledge, 

understanding 
Concreto Semântica <concrtn> rain, sediment, modem 
Grupo ou instituição Semântica <groupn> committee, bank, balance 
Indicativo de lugar Semântica <placen> habitat, room, ocean 
Indicativo de 
quantidade 

Semântica <quann> date, energy, minute 

Nominalização com 
substantivo singular 

Morfossintática <n_nom> They need to have some 
consideration 

Substantivo Morfossintática <n> house, car 
Técnico/concreto Semântica <tccncrtn> cell, wave, electron 
Tabela 17: Substantivos  
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A categoria de verbos talvez seja a mais extensa por contemplar não só verbos 

lexicais (ex: build, go), usados como verbos principais em orações, e verbos 

auxiliares (ex: be, have, do) como também suas características morfológicas, isto é, 

os tempos (ex: presente ou passado), aspectos (ex: contínuo ou perfeito), 

modalidades (ex: marcada com will, might etc.; não marcada, como em sees) e as 

vozes (ex: ativa ou passiva). Também se considera as categorias semânticas dos 

verbos lexicais, notadamente as referentes, por exemplo, a ações ou processos. 

Observe exemplos a seguir (Tabela 18). 

 

Tipos de verbos Categoria Etiquetas Exemplos 
Atividade – verbos 
transitivo e intransitivo 

Semântica <actv> open, win, catch, pass 

Atividade, phrasal 
verb intransitivo 

Semântica <act_ipv> come along, dig, work 

Atividade, phrasal 
verb transitivo 

Semântica <act_tpv> smile, bring, open 

Comunicação, phrasal 
verb transitivo 

Semântica <commpv> suggest, declare, tell 

Formas contraídas Ortográfica <contrac> ‘m, ‘re, ‘s, ‘ve, ‘ll, ‘d 
Mental, phrasal verb 
transitivo 

Semântica <mentalpv> find out, give up 

Mental, verbo Semântica <mentalv> know, think, believe 
Modificador pós-
nominal da voz 
passiva 

Morfossintática <whiz_vbn> This is a booklet written 
for and distributed to 
participants in the writing 
seminar. 

Ocorrência, phrasal 
verb intransitivo 

Semântica <occurpv> come off, run out 

Ocorrência, verbo  Semântica <occurv> increase, grow, become 
Phrasal verb acurativo Semântica <aspectpv> go on 
Phrasal verb copular / 
de ligação 

Semântica <copulapv> turn out, end up 

Phrasal verb transitivo 
relacionado a 
comunicação 

Semântica  <commpv> point out 

Verbo (usos no 
presente sem flexão, 
imperativo e terceira 
pessoa) 

Morfossintática <pres> They have a daughter. 
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Verbo acurativo86  
 

Semântica  <aspectv> start, keep, stop, complete 

Verbo be (usos no 
presente sem flexão, 
verbo e auxiliar) 

Morfossintática <be_state> am, is, are 

Verbo causativo87 Semântica <causev> help, let, allow, affect 
  
 

Verbo de cognição Morfossintática <prv_vb> antecipate, assume, 
believe, conclude, decide, 
demonstrate, determine, 
discover, fear 

Verbo de existência 
ou de relacionamento 

Semântica <existv> seem, look, stand, own, 
possess 

Verbo dicendi Morfossintática <pub_vb> acknowledge, admit, 
agree, assert, claim, 
complain, declare, deny, 
explain, hint, insist 

Verbo do Morfossintática <pro_do> do 
Verbo have Morfossintática <have> have 
Verbo modal que 
indica necessidade 

Morfossintática <nec_mod> ought, must 

Verbo modal que 
indica possibilidade 

Morfossintática <pos_mod> can, may 

Verbo modal que 
indica previsão 

Morfossintática <prd_mod> will, would 

Verbo na passiva sem 
agente 

Morfossintática <agls_psv> I was called 

Verbo na passiva 
sucedido de by 

Morfossintática <by_pasv> I was called by the boss 

Verbo no aspecto 
perfeito 

Morfossintática <perfects> I have been there. 

Verbo no infinitivo Morfossintática <inf> to go, to be 
Verbo no presente 
contínuo 

Morfossintática <vprogrsv> am doing, are studying 

Verbo no tempo 
passado 

Morfossintática <pasttnse> went, studied 

Verbo que indica 
persuasão 

Semântica <sua_vb> ask, command, insist 

Verbo relacionado a 
comunicação 

Semântica <commv> say, tell, ask, call, write 

Verbo, excluindo 
verbos auxiliares 

Morfossintática <allverb> do, go, have, study 

Tabela 18: Verbos  

 

                                                
86 Também conhecido como ‘verbo determinativo’, é usado para indicar o início ou o fim de um processo.  
87 Indica que o sujeito relacionado a ele causa a ocorrência de uma ação ou de um processo.  
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É de relevância destacar três tipos de verbos listados na Tabela 18 – dicendi (public 

verbs), de cognição (private verbs) e de persuasão (suasive verbs) - por conta de 

suas presenças nas pesquisas de Biber (1988, 1989, entre outras) e pesquisadores 

que as replicaram (ex: LEE, 2000; KAUFFMANN, 2005; BÉRTOLI-DUTRA, 2010; 

BERBER SARDINHA, no prelo B; entre outros). As definições desses tipos de 

verbos tem como base a gramática de Quirk et al. (1985) e são usadas por Biber 

(1988). Verbos dicendi (public verbs), também conhecidos como ‘verbos 

declarativos’, comumente antecedem uma pergunta ou uma declaração. Já os 

verbos de cognição (private verbs), “referem-se a estados ou atividades que 

somente o falante tem conhecimento”88 (PALMER, 1974, p.71) e são divididos entre 

aqueles referentes a atividades mentais e aqueles referentes a sensações. Por fim, 

a categoria ‘verbos de persuasão’ (suasive verbs) agrupa verbos lexicais orientados 

pela ação (action-oriented) e utilizados quando se tem a intenção de persuadir o 

ouvinte ou o leitor, frequentemente sugerindo uma ação a ser tomada.  

 

Cabe também destaque para algumas categorias apresentadas devido à 

dissonâncias quando da comparação com Língua Portuguesa ou especificidades da 

Língua Inglesa, observadas por Biber et al. (1999 e 2002).  Seguindo a ordem 

apresentada na Tabela 18, o primeiro item a discutir trata da categoria ‘copular/de 

ligação’. Esse tipo de verbo possui como função a associar um atributo a um sujeito 

e pode também localizá-lo no tempo ou espaço. O mais comum dele talvez seja o 

verbo be, porém há outros verbos que desempenham essa mesma função. Biber et 

al. (1999 e 2002) classificam o ‘copular/de ligação’ em duas categorias: (1) current 

copular verbs, usados para identificar atributos relacionados a um estado contínuo, 

                                                
88 “[private verbs are] those that refer to states or activities that the speaker alone is aware of.” 
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tais como be, seem, appear e keep, ou para indicar percepções sensoriais, tais 

como look, feel e sound; e (2) result copular verbs, usados na identificação de que 

um atributo é o resultado de um processo de mudança, tais como become, get, 

grow, prove, turn out e end up. A categoria considerada na análise pelo Biber Tag 

Count é a segunda, em especial os usos de phrasal verbs. 

 

O segundo item que convém explanar por conta de suas diferenças quando 

comparado com a Língua Portuguesa é o verbo do. Ele pode ser usado como verbo 

auxiliar para frase negativas ou interrogativas (ex: I didn’t know what to do / Do you 

need help?), como enfatizador (ex: I do need to talk to you) ou como verbo principal 

em orações transitivas, como em She did her homework, ou como vicário (pro-verb), 

isto é, na substituição de outro verbo lexical. Neste caso, o verbo do pode ser 

transitivo (ex: She didn’t do it) ou intransitivo (ex: A: No, no signs of him resigning. B: 

Well they kicked him out. A: They should have done, but they won’t.89). Biber et al. 

(2002), no entanto, destacam que esse último uso é preterido em detrimento da 

elipse. Ainda como vicário, do pode ser usado na posição de auxiliar, por exemplo: 

A: I called him. B: You didn’t! 

 

Um terceiro item que cabe expansão diz respeito às vozes dos verbos, ativa ou 

passiva. O destaque é dado, na Tabela 18, à voz passiva por conta da presença de 

etiquetas específicas para ela. Assim como em Língua Portuguesa, a passiva pode 

ser usada com grande parte dos verbos transitivos com ou sem agente. Biber et al. 

(1999 e 2002) destacam que, em Língua Inglesa, o uso da passiva curta, isto é, 

aquela sem o agente, chega a ser seis vezes mais frequente do que o uso da 

                                                
89 Exemplo retirado de Biber et al. (2002, p.138). 
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passiva longa, que inclui o uso de sintagma com by. Este último uso é bastante 

frequente em textos escritos acadêmicos e pode contar com modificadores pós-

nominais. No entanto, Biber et al. (1999 e 2002) relatam que há usos da voz passiva 

observados em reportagens, frequentemente associados ao relato de informações 

ou eventos negativos, e em diálogos; neste caso, a partir de expressões fixas, tais 

como be bothered e be done. 

 

Ainda considerando a questão da voz passiva, parece ser necessário um breve 

comentário a respeito de ‘modificador pós-nominal’, observado também na Tabela 

18. Modificadores são categorias que seguem o núcleo do substantivo e o modificam 

de alguma forma. Eles podem ser sintagmas com núcleo composto por adjetivo, 

particípio, infinitivo ou preposição (prepositional, adjective, participial, infinitive 

phrases).  

 

Por fim, o quatro item a explanar é a questão da modalidade. Biber et al. (1999 e 

2002) observam que ela pode ser marcada, como no caso do uso de will e must ou 

não marcada, como quando se tem o verbo conjugado no presente ou no passado. 

No total, são nove os modais em inglês (can, could, may, might, must, should, will, 

would e shall) e todos, além de não sofrerem alteração de tempo ou aspecto, podem 

ser usados como verbos auxiliares nas formas negativa e interrogativa. Um dos 

grandes diferenciais dos verbos modais é que eles possuem sentido atrelado a um 

posicionamento. Por exemplo: may pode indicar uma possibilidade e must uma 

obrigação. 
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Complementar às quatro principais classes de palavras lexicais, encontram-se as 

conjunções. Elas podem ser classificadas como ‘coordenadas’ ou ‘subordinadas’. A 

primeira é usada quando se quer indicar que existe relação entre duas orações, 

conectando elementos que possuem mesmo papel sintático ou nível hierárquico. Já 

a segunda é usada quando se pretende introduzir uma oração dependente de uma 

oração principal, possibilitando compreender o significado da relação entre as duas 

(ex: condição). Observe Tabela 19, a seguir, com exemplos das conjunções 

utilizadas na pesquisa e suas respectivas etiquetas.   

 

Tipos de conjunções Categoria Etiquetas Exemplos 
Conjunção  Morfossintática <conjncts> and then 
Conjunção 
coordenada, conectivo 
frasal 

Morfossintática <p_and> She told me so and there 
is nothing we can do. 

Conjunção 
coordenada, conectivo 
clausal 

Morfossintática <o_and> He couldn’t help me 
because there was 
nothing that could be 
done. 

Conjunção 
subordinada causativa 

Morfossintática <sub_cos> because 

Conjunções 
subordinadas 
condicionais 

Morfossintática <sub_cnd> if, unless 

Outras conjunções 
usadas em orações 
subordinadas 

Morfossintática <sub_othr> except 

Tabela 19: Conjunções  

 

Não menos importante para a pesquisa, observam-se dois tipos de categorização de 

preposições: uma mais geral, que contempla seus usos dependentes de verbos, 

substantivos e adjetivos e relacionados a marcação de tempo, lugar e movimento; e 

uma segunda, que considera apenas as preposições desacompanhadas na frase, 

como se observa no exemplo a seguir (Tabela 20). 
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Tipos de preposição Categoria Etiqueta Exemplos 
Preposição Morfossintática <prep> of, in, at, to 
Preposição 
desacompanhada 

Morfossintática <finlprep> What are you thinking about? 

Tabela 20: Preposições 

Uma outra categoria, ‘pronomes’, inclui: pronomes pessoais (personal pronouns), 

reflexivos (reflexive pronouns), recíprocos (reciprocal pronouns) ou possessivos 

(possessive pronouns) em primeira, segunda e terceira pessoas; pronomes 

indefinidos (indefinite pronouns), tais como someone e all; pronomes demonstrativos 

(demonstrative pronouns),  que se referem a entidades próximas ou não do usuário 

da língua, como this e that; e usos do pronome iniciado por WH-, seja na forma de 

pronome relativo (relative pronoun) ou na forma de pronome interrogativo 

(interrogative pronoun). Observe Tabela 21 para mais exemplos. 

Tipos de pronomes Categoria Etiquetas Exemplos 
Omissão de that Morfossintática <that_del> He said we needed to talk. 
Oração iniciada por 
pronome com Wh- 

Morfossintática <wh_cl> I know what you did. 

Orações relativas com 
that 

Morfossintática <that_rel> He is the man that had the 
car stolen. 

Perguntas iniciadas 
por pronomes 
interrogativos (Wh-) 

Morfossintática <wh_ques> Where are you? 

Pronome 
demonstrativo 

Morfossintática <pdem> this, that, these, those 

Pronome em primeiro 
pessoa 

Morfossintática <pro1> We had to go. 

Pronome em segunda 
pessoa 

Morfossintática <pro2> You need to be there 
soon. 

Pronome em terceira 
pessoa, com exceção 
de it 

Morfossintática <pro3> She needs help. 

Pronome indefinido Morfossintática <pany> someone 
Pronome it Morfossintática <it> He needed it for his 

mother. 
Pronome Wh- usado 
em oração relativa na 
posição de objeto 

Morfossintática <rel_obj> I can’t decide what the 
best option is. 

Pronome Wh- usado 
em oração relativa na 
posição de objeto com 
uso da preposição em 

Morfossintática <rel_pipe> The three women, two 
about whom we talked, 
left the building. 
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posição frontal (pied-
piping) 
Pronome Wh- usado 
em oração relativa na 
posição de sujeito 

Morfossintática <rel_sub> This is the boy whose 
brother left. 

Tabela 21: Pronomes  

 

Dentre os tipos de pronomes apresentados na Tabela 21, acredita-se que o de maior 

complexidade de compreensão seja o pronome relativo e seus usos. Esse tipo de 

pronome é chamado de ‘relativizador’ (relativizer) (cf. BIBER et al., 1999 e 2002) por 

introduzir a oração relativa e promover a relação entre ela e a oração principal. 

Lembra-se que o pronome relativo pode ser usado apenas em orações relativas em 

que há uma lacuna não adverbial, como por exemplo: He is the man who created the 

jobs.  

 

Há também o registro de usos de orações relativas iniciadas por that ou orações em 

que ele pode ser omitido – caso em que ele é o objeto da oração relativa - e outras 

construções complexas com essa palavra. Tais construções estão presente em um 

segundo grupo de variáveis relacionado a marcadores de posicionamento, isto é, 

maneiras que o escritor ou falante possui para demonstrar suas atitudes e opiniões. 

A marcação de posicionamento é feita normalmente por meio do uso combinado 

com outras formas, tais como adjetivos e advérbios, já apresentados nas Tabelas 15 

e 16, também são disponibilizadas pelo Biber Tag Count. Essas outras categorias 

controlam as orações de posicionamento. Biber et al. (1999 e 2002) elencam as 

principais características das orações complementares:  

(1) o elemento controlador ser um verbo ou um adjetivo; 

(2) serem finitas (finite) e conterem orações com that ou pronome wh- ou serem 

não finitas (non-finite) e conterem orações com to, ing ou ed; 
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(3) em termos de organização frasal, estarem em posição pré-predicativa (pre-

predicate), pós-predicativa (post-predicate) ou extraposta (extraposed).  

 

Observe as construções complexas consideradas nesta pesquisa (Tabela 22). 

 

                                                
90 Nesta tabela, os exemplos marcados com * foram retirados de Biber et al. (1999) e Biber et al. (2002). O 
restante foi retirado do WebCorp (http://www.webcorp.org.uk). 

Tipo de oração Categoria Etiqueta Exemplos90 
That usado em oração 
complementar 
controlada por adjetivo 

Posicionamento <jcmp> I’m glad that I found you 
again.* 

That usado em oração 
complementar 
controlada por adjetivo 
atitudinal 

Posicionamento <att_jth> The minister is confident 
that Pakistan could deflect 
western pressure.*  

That usado em oração 
complementar 
controlada por adjetivo 
de probabilidade 

Posicionamento <lkly_jth> It is unlikely that any insect 
exceeds about twice this 
velocity.* 

That usado em oração 
complementar 
controlada por adjetivo 
factivo 

Posicionamento <fact_jth> It is indeed possible that the 
results of research will lead 
to a reappraisal of current 
methods of cultivation.*  

That usado em oração 
complementar 
controlada por 
substantivo atitudinal 

Posicionamento <att_nth> I hope that we can discuss 
it again soon. 

That usado em oração 
complementar 
controlada por 
substantivo de 
probabilidade 

Posicionamento <lkly_nth> My opinion is that we need 
to review our strategies. 

That usado em oração 
complementar 
controlada por 
substantivo factivo 

Posicionamento <fct_nth> This is a statement that 
sounds quite debatable. 

That usado em oração 
complementar 
controlada por 
substantivo não-
factivo 

Posicionamento <nfct_nth> There is a proposal to 
classify this disorder. 

That usado em oração 
complementar 
controlada por verbo 

Posicionamento <vcmp> I don’t agree that we need 
to do it. 
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That usado em oração 
complementar 
controlada por verbo 
atitudinal 

Posicionamento <att_vth> I feel that I am responsible 
for him. 

That usado em oração 
complementar 
controlada por verbo 
de probabilidade 

Posicionamento <lkly_vth> I suppose that we can do it. 

That usado em oração 
complementar 
controlada por verbo 
factivo 

Posicionamento <fact_vth> I remember that he called 
me to inform about the 
report. 

That usado em oração 
complementar 
controlada por verbo 
não-factivo 

Posicionamento <nonf_vth> I believe that we need to 
talk. 

To usado em oração 
complementar 
controlada por 
adjetivos de afeição 
pessoal  
 

Posicionamento <x3_jto> I am too nervous to talk to 
him now. 

To usado em oração 
complementar 
controlada por 
adjetivos de avaliação 

Posicionamento <x5_jto> It is important to revise the 
test before handing in. 

To usado em oração 
complementar 
controlada por 
adjetivos de facilidade 
ou dificuldade 

Posicionamento <x4_jto> It is difficult to read that. 

To usado em oração 
complementar 
controlada por 
adjetivos de habilidade 
ou desejo 

Posicionamento <x2_jto> He is hesitant to try it again. 

To usado em oração 
complementar 
controlada por 
adjetivos que indicam 
certeza 

Posicionamento <x1_jto> Be sure to wear flowers in 
your hair.  

To usado em oração 
complementar 
controlada por 
orações controladas 
por substantivos de 
posicionamento 

Posicionamento <all_nto> His reluctance to follow 
orders was perceived as 
bad behaviour. 

To usado em oração 
complementar 
controlada por verbos 

Posicionamento <spch_vto> I told [grandma] to make 
me and Tim some more.* 
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Tabela 22: Orações complementares  

 

Além desses itens, o Biber Tag Count também oferece soma dos posicionamentos 

com that ou to em cada um dos itens contemplados na Tabela 22, a saber: soma 

dos posicionamentos com that em orações complementares controladas por verbos; 

soma dos posicionamentos com that em orações complementares controladas por 

adjetivos; soma dos posicionamentos com that em orações complementares 

controladas por substantivos; soma dos posicionamentos com that em orações 

complementares; soma dos posicionamentos com to em orações complementares 

controladas por verbos; soma dos posicionamentos com to em orações 

complementares controladas por adjetivos; soma dos posicionamentos com to em 

orações complementares; e soma dos posicionamentos com advérbios. 

 

Convém o destaque, neste momento, de que na primeira parte da análise desta 

pesquisa, em que se objetivava mapear o corpus COST nas dimensões de variação 

de atos de fala 
To usado em oração 
complementar 
controlada por verbos 
de cognição 

Posicionamento <mntl_vto> He believes [the results] to 
be unscientific.* 

To usado em oração 
complementar 
controlada por verbos 
de desejo, intenção e 
decisão 

Posicionamento <dsre_vto> She said that she would like 
[her mother] to stay with 
her.* 

To usado em oração 
complementar 
controlada por verbos 
de modalidade, 
causalidade e esforço 

Posicionamento <efrt_vto> I can’t afford to pay for that 
course. 
 
He forced [me] to go there. 
 
I failed to do it. 

To usado em oração 
complementar 
controlada por verbos 
que indicam 
probabilidade e fatos 
simples 

Posicionamento <prob_vto> We assume [the variable x] 
to be subjective.* 
 
It seemed to be the cause. 
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propostas por Biber (1988), foram usadas apenas as variáveis morfossintáticas, tal 

como feito na pesquisa original de Biber. Na segunda parte da análise, em que 

houve o reprocessamento dos dados em busca por novos fatores e, como 

consequência, novas dimensões, consideraram-se, no primeiro momento da análise, 

todas as 127 variáveis apresentadas, morfossintáticas e semânticas. Com o início do 

processamento estatístico o número de variáveis foi reduzido e agrupado, como será 

apresentado no capítulo Análises do Corpus.  

 

Para poder dar prosseguimento à análise e iniciar a parte estatística, os arquivos 

gerados, após a etiquetagem, foram salvos em uma mesma pasta. Em seguida, um 

script foi escrito em shell especificamente para esta análise e executado com o 

objetivo de computar os frequências de cada etiqueta em cada um dos textos do 

corpus. Esses dados foram inseridos em uma planilha do programa Microsoft Excel 

e os valores foram normalizados por 1000, como forma de permitir a comparação de 

frequências entre textos de diferentes tamanhos. A partir desse momento, os dados 

estavam prontos para a análise estatística. 

 

4.2.2 Análises estatística e qualitativa do COST 

 

A análise estatística foi dividida em dois momentos. No primeiro, houve o 

mapeamento do corpus COST nas dimensões de variação proposta por Biber (1988) 

considerando as mesmas variáveis observadas e destacadas em sua pesquisa 

inicial. No segundo, houve a análise fatorial, análise de correlação, ANOVA e análise 

de agrupamentos a fim de observar as dimensões de variação do corpus COST 

independente das descobertas de Biber (1988).   
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O primeiro processamento estatístico foi disponibilizado por Douglas Biber a partir da 

etiquetagem do corpus COST. Fazendo uso das mesmas variáveis e fórmulas da 

pesquisa de 1988 e com o auxílio do programa estatístico SAS, Biber enviou as 

pontuações médias (mean scores) para cada texto do corpus COST em cada uma 

das suas cinco dimensões de variação. Esses dados permitiram localizar o corpus 

entre os textos dos corpora LOB e LLC, usados por Biber em sua pesquisa de 1988, 

tanto em termos gerais (corpus completo) quanto em termos de produção por década 

(ex: COST 1920, COST 1930), a partir do cálculo do escore médio de cada variável 

por dimensão no corpus completo e por dimensão por década. A análise foi feita 

através da comparação desses escores médios com os escores médios dos textos 

que fizeram parte do estudo de Biber. 

 

O  segundo processamento do corpus COST, independente das descobertas de 

Biber (1988) e realizado apenas nesta pesquisa, requereu que a planilha com as 

etiquetas morfossintáticas e semânticas produzidas pelo Biber Tagger e Biber Tag 

Count fosse inserida no pacote estatístico SPSS 20.091, visando a observação de 

padrões de coocorrência entre esses dados.  

 

4.2.2.1 SPSS e análise qualitativa 

 

Nesta subseção, descreve-se a utilização do pacote estatístico SPSS na aplicação 

da Análise Multidimensional e a análise qualitativa dos resultados estatísticos que 

levam à constatação das dimensões de variação presentes no corpus COST em 

                                                
91 Disponível em <http://www.spss.com>. Último acesso 24/10/2012. 
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comparação com a pesquisa de Biber (1988) e a posterior nomeação das dimensões 

de variação a partir do processamento dos dados a fim de observar as dimensões 

específicas de COST, independente das de Biber (1988). 

 

Berber Sardinha (2004, p.305) oferece um resumo dos passos que se deve seguir 

ao aplicar a AMD. Observe: 

 

1. Levantamento das características linguísticas relevantes para análise por meio 
de ampla consulta à literatura disponível. 
2. Coleta ou adoção de um corpus de dados linguísticos representativo e 
compatível com as metas da análise. 
3. Transformação das características linguísticas em variáveis quantificáveis. 
4. Codificação dos dados baseada nas variáveis selecionadas, usando-se 
ferramentas computacionais para análise automática, semiautomática 
(interativa), ou manual. 
5. Conferência manual da codificação feita por computador para se assegurar de 
sua exatidão. 
6. Computação de frequência médias de cada variável. 
7. Padronização das frequências (em geral por 1000 palavras), para permitir a 
comparação entre variedades (textos, registros ou corpora) de extensões 
diferentes. 
8. Análise Fatorial inicial, a fim de se obter os pesos ('loadings') de cada variável 
em cada variedade. 
9. Determinação do número de fatores, por meio da aplicação de técnicas como 
observação dos valores eigen ('eigenvalues') em um gráfico scree ('scree plot'). 
10. Análise Fatorial posterior, fazendo-se a rotação dos fatores. 
11. Cálculo de escores de cada texto por fator pela padronização dos escores 
com base na média e no desvio padrão. 
12. Cálculo de escores médios de cada variedade por fator.  
13. Interpretação de cada fator e rotulação das dimensões. 

  
 

A partir do passo 2 até o passo 12, é necessário a utilização de um computador e 

recursos computacionais, a saber: scripts para coleta de dados em massa e limpeza 

dos textos; software para remoção de markups; software de produtividade (ex: 

Excel, Numbers); e software estatístico (ex: SAS, SPSS). Os resultados de cada 

uma dessas etapas são interpretados e deles depende a execução das etapas 

seguintes. O passo 13 é a análise qualitativa em si, com o nomeamento das 
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dimensões e análise manual dos textos pelo pesquisador. Leia a seguir uma 

descrição de cada uma dessas etapas.  

 

4.2.2.1.1 Inserção de dados  

 

A entrada de dados no pacote estatístico SPSS 20.0 deu-se necessariamente por 

meio de uma planilha de Excel. A planilha inicial continha colunas de dados, mais 

especificamente: (1) nome do arquivo, (2) ano de publicação do texto, (3) década de 

publicação do texto e (4) etiquetas, que passaram a ser chamadas de variáveis a 

partir do momento em que se iniciou a análise estatística.   

 

No decorrer da pesquisa foram inseridas, nessa mesma planilha, variáveis 

independentes. O objetivo era observar se elas estariam associadas estatisticamente 

com as características linguísticas da revista TIME por meio de análise de 

aglomerados ou conglomerados (cluster analysis). A seguir, listam-se as variáveis 

independentes.  

 

(1) Década de publicação: os 3979 textos foram agrupados de acordo com suas 

décadas de publicação, totalizando 10 agrupamentos (1920, 1930, 1940, 1950, 

1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010); 

(2) Editores da TIME: 13, divididos em 21 grupos devido à ação de dois ou mais 

editores atuantes em um mesmo ano ou período, a saber:  

a. Briton Haden (1923-1929); 

b. Henry Luce (1929-1949);  

c. Thomas S. Matthews (1943-1949 e 1949-1953);  
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d. Roy Alexander (1949-1960);  

e. Otto Fuerbringer (1960-1968);  

f. Henry Grunwald (1968-1978);  

g. Ray Cave (1979-1985);  

h. Jason McManus (1985-1987);  

i. Henry Muller (1987-1993); 

j. James R. Gaines (1993-1995);  

k. Walter Isaacson (1996-2000);  

l. Jim Kelly (2001-2006); e  

m. Richard Stengel (2006 – atual). 

(3) Redesigns da revista: divididos em (a) desenho original (1923-1976), (b) primeiro 

redesign (1977-1988), (c) segundo redesign (1989-2006) e (d) terceiro redesign 

(2007-presente);   

(4) Presidentes dos Estados Unidos no poder na época da publicação de cada um 

dos textos, a saber:  

a. Warren G. Harding (04/03/1921 – 02/08/1923)92;  

b. Calvin Coolidge (02/08/1923 – 04/03/1929); 

c. Herbert Hoover (04/03/1929 – 04/03/1933);  

d. Franklin D. Roosevelt (04/03/1933 – 12/04/1945);  

e. Harry S. Truman (12/04/1945 – 20/01/1953); 

f. Dwight D. Eisenhower (20/01/1953 – 20/01/1961); 

g. John F. Kennedy (20/01/1961 – 22/11/1963); 

h. Lyndon B. Johnson (22/11/1963 – 20/01/1969);  

                                                
92 As informações entre parênteses referem-se ao período de governo de cada presidente. Observe que o mandato 
de um presidente encerra no mesmo dia em que inicia o mandato de seu sucessor. Ao incluir essa variável na 
planilha de dados, não ocorreu de nenhuma edição da revista ter sido publicada no dia do término de um 
mandato e posse do seguinte. Logo, não houve sobreposição de presidentes.  
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i. Richard Nixon (20/01/1969 – 09/08/1974); 

j. Gerald Ford (09/08/1974 – 20/01/1977); 

k. Jimmy Carter (20/01/1977 – 20/01/1981); 

l. Ronald Reagan (20/01/1981 – 20/01/1989); 

m. George H. W. Bush (20/01/1989 – 20/01/1993);  

n. Bill Clinton (20/01/1993 – 20/01/2001);  

o. George W. Bush (20/01/2001 – 20/01/2009); e  

p. Barack Obama (20/01/2009 – atual). 

(5) Partido político no poder quando cada texto foi publicado, dividido em dois: 

Democrata ou Republicano, de acordo com o presidente em exercício;  

(6) Conflitos armados: se os textos foram publicados em período de guerra ou não. 

Para tanto, considerou-se apenas o período de envolvimento efetivo de tropas 

americanas, conforme apresentado no capítulo Contextualização, a saber:  

a. Segunda Guerra Mundial (1941-1945); 

b. Guerra da Coreia (1950-1953);  

c. Guerra do Vietnam (1965-1975); 

d. Guerra do Golfo (1990-1991);  

e. Guerra ao terrorismo: Afeganistão (2001 - atual); e 

f. Guerra ao terrorismo: Iraque (2003 - 2011). 

(7) Economia americana, dividida em dez grupos:  

a. Roaring Twenties / Auge pós-1a guerra (1920 - 1928);  

b. Grande Depressão (1929 - 1941);  

c. New Deal (1933 - 1940); 

d. Tempos de guerra (1941-1945);  

e. Prosperidade pós-guerra (1946-1972);  
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f. Inflação, recessão (1973 – 1975); 

g. Desregulamentação (1976 – 1980); 

h. Reaganomics (1981-1989);  

i. Globalização e superpoder mundial (1990 – 2006); 

j. Crise financeira global (2007 – presente). 

(8) principal meio de comunicação com o qual a revista concorre/ia, divididos em três: 

rádio (1923 - 1945), TV (1946 – nov./1998) e Internet (dez./1998 - abr./2011)93. 

 

O procedimento de inserção dos dados no SPSS se assemelha àquele que pode 

feito para quase todo programa de computador: clicou-se em ‘arquivo’, depois em 

‘abrir’ e por fim em ‘dados’. Em seguida, escolheu-se o tipo de arquivo que seria 

inserido, neste caso ‘Excel (*.xls., *.xlsx, *.xlsm)’. Uma caixa de diálogo questionando 

o tipo de fonte de dados de Excel que estava sendo inserido apareceu, contendo as 

opções: raw (sem normalização), normalized (normalizado) ou RATE (raio). Para os 

fins de pesquisa em AMD, as planilhas devem estar sempre normalizadas, logo este 

foi o padrão a ser selecionado.  

 

Na mesma caixa de diálogo também houve a informação sobre alcance (range) e 

largura máxima das colunas (maximum width for string columns). Ao selecionar a 

opção ‘normalizado’, a largura máxima das colunas alterou-se automaticamente para 

32767. Já a informação sobre alcance foi deixada na configuração padrão do 

programa. 

 

 

                                                
93 Considera-se dezembro de 1998 por ter sido nesse mês que a revista TIME iniciou seu sítio na Internet, 
conforme apresentado no capítulo Contextualização. 
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4.2.2.1.2 Redução de dimensão: extração inicial  

 

O passo seguinte envolveu o início do processamento estatístico, a partir da escolha 

do tipo de análise. No item ‘Analisar’, optou-se por ‘Redução de Dimensão’ e, 

depois, ‘Fator’ (Figura 6). 

 

 
        Figura 6: SPSS 20.0 – Redução de Dimensão 
 

Essa escolha gerou uma nova tela (Figura 7), intitulada ‘Análise de fator’, onde 

deveriam ser incluídas as variáveis. Em pesquisas de AMD, as variáveis estão 

atreladas às etiquetas.  

 
                          Figura 7: SPSS 20.0 0 - Inserção de variáveis para Análise Fatorial 
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Na Figura 7, tem-se a ligação com configurações relevantes para a ‘Análise de fator’, 

tal como ‘Descritivos’, ‘Extração’ e ‘Rotação’. Em ‘Descritivos’ conta-se com a opção 

de escolher o tipo de estatística que se quer utilizar (‘descritivos de univariável’ ou 

‘solução inicial’) e o tipo de ‘matriz de correlação’ (‘coeficientes’, ‘níveis de 

significância’, ‘determinante’, ‘inverso’, ‘reproduzido’, ‘anti-imagem’ e ‘teste de 

esfericidade de Bartlett e KMO’). Para pesquisas em AMD, a configuração inicial 

(Figura 8) deve incluir a seleção de ‘solução inicial’, ‘anti-imagem’ e ‘KMO e teste de 

esfericidade de Bartlett’. Segundo Kauffmann (2005, p.80), o objetivo desta seleção 

“é verificar a adequação dos dados com o auxílio dos testes gerais preliminares, o de 

esfericidade de Bartlett e a medida de adequação de amostragem de Kaiser-Meyer-

Olkin” e a análise da matriz anti-imagem de correlação.  

 

 
                                   Figura 8: SPSS 20.0 – Configuração Descritivos  
 

Na tela Extração (Figura 9), escolheu-se o método de extração dos dados ‘fatoração 

de eixo principal’ dentre as possibilidades. Foi também nessa tela que se determinou 

o tipo de matriz de análise que se pretendia (matriz de correlação ou matriz de 

covariância), como se desejaria que os dados fossem mostrados (solução de fator 

não rotacionado ou diagrama de sedimentação), como se desejaria que a extração 



 158 

ocorresse (baseada no valor próprio ou com número fixo de fatores) e se 

determinaria o máximo de iterações para convergência.  

 
                      Figura 9: SPSS 20.0 - Tela de configuração de extração 
 

Para pesquisas em AMD, opta-se sempre pela extração por meio do método 

‘fatoração de eixo principal’, um tipo de análise de fator comum que busca pelo 

menor número de fatores que pode explicar uma correlação entre variáveis. Usando 

esse método de extração, a primeira extração permite a visualização das 

comunalidades, isto é, da proporção da variância de cada variável explicada pelos 

fatores comuns ou, segundo Hair, Anderson, Black e Tatham (2007, p.90), a “quantia 

total de variância que uma variável original compartilha com todas as outras variáveis 

incluídas na análise”. Este método de extração inicia pela matriz de correlação, isto é, 

da “tabela que mostra as intercorrelações entre todas as variáveis” (HAIR, 

ANDERSON, BLACK e TATHAM, 2007, p.91) com os coeficientes de correlações 

múltiplos colocados na diagonal como estimativas iniciais das comunalidades.   
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4.2.2.1.3 Observação de resultados: matrizes 

 

Os primeiros resultados observáveis da análise exploratória, sem rotação, referem-

se ao teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e ao teste de esfericidade de Bartlett. O 

primeiro (KMO) traz a medida de adequação da amostragem e testa se as 

correlações parciais entre as variáveis são pequenas ou não. Se a medida for 

superior a 0,5, ela é dada como satisfatória e a análise pode prosseguir. Para 

pesquisas em AMD, o valor desejável é acima de 0,70 (cf. LEE, 2000; 

KAUFFMANN, 2005). Já o teste de Bartlett,  

 

examina se a matriz de variância-covariâncias é proporcional a uma matriz de 
identidade. Dessa forma, ele testa se os elementos da diagonal da matriz de 
variâncias-covariâncias são iguais (...) e se os elementos de fora da diagonal são 
aproximadamente zero (FIELD, 2009, p.657) 

 

Observe o tabela com o teste KMO e de esfericidade dos dados desta pesquisa a 

seguir (Tabela 23). 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,783 
 

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 190602,570 
df 2556 
Sig.  0,000 

Tabela 23: SPSS 20.0 – Teste KMO-Bartlett 

 

Em seguida, observa-se a tabela de comunalidades, isto é, “a proporção da 

variância de uma variável que é comum” (FIELD, 2009, p.643), ou seja, é um 

indicativo da correlação entre uma variável e as demais.  Entende-se que  

uma variável que não tem uma variância exclusiva (ou variância aleatória) terá 
uma comunalidade de 1, enquanto que uma variável que nada compartilha de 
sua variância com qualquer outra variável terá uma comunalidade de 0 
(Ibidem).  
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Em pesquisas em AMD, considera-se que variáveis com comunalidades finais 

menores que 0,10 podem vir a ser excluídas da pesquisa (cf. LEE, 2000; 

KAUFFMANN, 2005). Para os fins desta pesquisa, consideraram-se apenas valores 

maiores ou iguais a 0,4 e menores que 0,9. Veja um exemplo (recorte) de como a 

tabela de comunalidades é apresentada pelo SPSS (Tabela 24). 

 

 Initial Extraction 
abstrac 0,345 0,278 
actv 0,570 0,450 
adj_attr 0,881 0,720 
advs 0,514 0,429 
agls_psv 0,350 0,169 
all_nto 0,342 0,279 
alladj 0,878 0,671 
allpro 1,000 0,913 
Tabela 24: SPSS 20.0 – Comunalidades (recorte)  
                   (Método de extração: fatoração de eixo principal) 
 

Outros resultados da ‘Análise de fator’ surgem por meio de tabelas, isto é, de 

matrizes de correlação, que mostram as interrelações entre todas as variáveis. 

Entre elas, destacam-se as tabelas de ‘Estatísticas Descritivas’ (para exemplo, veja 

Tabela 25), as quais elencam os fatores inseridos na planilha de Excel e trazem a 

quantidade de textos considerados (N), os valores mínimo e máximo da variável 

(Minimum, Maximum), a média (Mean) e o desvio padrão (Standard Deviation) de 

cada uma das variáveis. 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

typetoken 3979 15,3 42,0 35,154 2,0722 
wrdlngth 3979 3,9 5,4 4,732 0,1842 
wordcnt 3979 74 20240 3517,24 1536,577 
prv_vb 3979 0 33,6 8,143 2,9305 

that_del 3979 0 13,6 1,748 1,2782 
contrac 3979 0 45 5,05 4,927 

pres 3979 0 157,5 61,048 17,8469 
Tabela 25: SPSS 20.0 - Exemplo de ‘Estatísticas Descritivas’ (recorte) 
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Além disso, nos resultados da ‘Análise de fator’ > ‘Redução de dimensão’ também 

se obteve a análise de variância,  fornecida pela tabela de ‘Variância Total 

Explicada’ (Total Variance Explained), na qual os dados são avaliados por 

‘Autovalores’ (Eigenvalues), que são um meio de estimar o número de fatores que 

podem servir de base para um teste ou uma escala. O recorte a seguir (Tabela 26) 

mostra, por exemplo, que oito fatores respondem por 45% da variação nos dados 

(coluna ‘cumulative’).  

 

  
Initial Eigenvalues 

 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation 
sums  of 
squared 
loadings 

Factor Total % of 
variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
variance 

Cumulative 
% 

Total 

1 11.213 15.573 15.573 10.760 14.945 14.945 9.274 
2 6.468 8.983 24.556 5.932 8.239 23.183 6.967 
3 3.988 5.538 30.094 3.461 4.807 27.990 5.511 
4 2.683 3.726 33.820 2.184 3.034 31.024 5.656 
5 2.308 3.206 37.026 1.807 2.510 33.534 4.714 
6 2.188 3.039 40.066 1.676 2.328 35.862 4.295 
7 1.936 2.689 42.754 1.358 1.887 37.749 3.888 
8 1.618 2.247 45.002 1.236 1.717 39.466 1.772 
9 1.588 2.206 47.208     

10 1.471 2.043 49.250     
Tabela 26: SPSS 20.0 - Exemplo de ‘Variância Total Explicada’ (recorte) 
                  (Método de extração: fatoração de eixo principal) 
 

Dos resultados dos ‘autovalores’ observados em ‘Variância Total Explicada’ (Tabela 

26) são considerados como mais significativos os 8 de valor mais alto, destacados 

na Figura. No Gráfico scree (Gráfico 1) também se pode observar a relação 

‘autovalor’ – ‘fator’ representada graficamente; por exemplo, observa-se o primeiro 

fator, de ‘autovalor’ inicial 11,23, no alto do gráfico, enquanto que o último fator 

destacado, de ‘autovalor’ inicial 1,6 localiza-se na parte mais baixa.  
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                        Gráfico 1: SPSS 20.0 - Gráfico scree   
 

Também dada como resultado da redução de dimensão, a ‘Matriz Fatorial’ (Tabela 

27) mostra os valores das variáveis em cada um dos 8 fatores destacados na 

extração inicial.  

 

 Factor 
1 2 3 4 5 6 7 8 

abstrac 
actv 
adj_attr 
advs 
agls_psv 
all_nto 
alladj 
allpro 
allverb 
aspectv 
att_nth 
be_state 
by_pasv 
causev 
cognitn 

.155 

.380 
-.623 
.185 
-.196 
.026 
-.530 
.579 
.897 
.089 
.179 
.243 
-.202 
.091 
.193 

.446 
.-408 
.381 
.122 
.120 
.436 
.296 
-.593 
-.027 
-.105 
.289 
.317 
.221 
.360 
.438 

-.100 
.074 
-.151 
-.235 
.241 
.260 
-.262 
.211 
.199 
.115 
.160 
-.220 
.121 
.077 
-.071 

.009 
-.348 
.201 
-.107 
-.021 
-.113 
.242 
.177 
-.144 
-.226 
-.015 
-.114 
.009 
-.199 
.227 

-.130 
.043 
.049 
.451 
.163 
-.044 
.133 
.046 
.055 
.152 
.018 
.042 
.085 
-.053 
.056 

.157 
-.066 
.339 
.146 
-.020 
-.003 
.308 
.315 
-.023 
-.106 
.013 
-.078 
.015 
-.050 
.166 

-.023 
.079 
-.038 
.265 
-.075 
-.066 
.003 
-.216 
.067 
.124 
-.077 
-.427 
.005 
.013 
.018 

.058 

.004 

.062 
-.137 
-.160 
-.028 
.090 
.055 
-.027 
-.123 
-.057 
-.159 
-.010 
-.039 
-.018 

Tabela 27: SPSS 20.0 - Matriz Fatorial (recorte) 
                 (Método de extração: fatoração de eixo principal) 
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No entanto, a Matriz Fatorial não é utilizada em pesquisas em AMD, pois “traz a 

solução inicial da extração antes da rotação oblíqua” (KAUFFMANN, 2005, p. 73). 

 

De posse dessas informações, conduziu-se a segunda extração dos dados 

(rotacionada), considerando inicialmente 8 fatores e posteriormente 5 fatores 

destacados através da leitura do Gráfico scree. Detalhes a esse respeito serão dados 

no capítulo Análises do Corpus.  

 

4.2.2.1.4 Redução de dimensão: extração rotacionada 

 

Após a  primeira extração de dados, observou-se a tabela de comunalidades para 

separar as variáveis com valor maior ou igual a 0,4 e menor a 0,9. Elas foram então 

utilizadas em uma nova extração. Nesse momento, a opção ‘Rotação’ foi 

reconfigurada de ‘nenhuma’ para ‘proporção máxima’ (promax) (Figura 10). A rotação 

ajuda a interpretar os fatores, já que é “uma tentativa de transformar os fatores que 

emergem da análise de modo a maximizar as maiores cargas e minimizar as 

menores” (FIELD, 2009, p. 655). 

 
                                               Figura 10: SPSS 20.0 – Rotação  
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A extração definitiva, precedida por diversas outras até que uma delas tenha sucesso 

e seja aceitável, também envolve o  método ‘fatoração de eixo principal’ de extração 

e costuma incluir o método ‘proporção máxima’ de rotação. Esta extração oferece 

como resultado uma série de matrizes que determinam os fatores para análise.  

 

O método ‘proporção máxima’ de rotação é usado para grandes grupos de dados e 

caracteriza-se por ser um método oblíquo de rotação, isto é, a rotação fatorial ou “o 

processo de manipulação ou de ajuste dos eixos fatoriais para conseguir uma 

solução fatorial mais simples e pragmaticamente mais significativa (...) é computada 

de modo que os fatores extraídos são correlacionados” (HAIR, ANDERSON, BLACK 

e TATHAM, 2007, p.91), identificando o grau de correlação entre cada um dos 

fatores.  

 

Além de um novo teste de significância, tabela de comunalidade e de variância total 

explicada para os resultados rotacionados, o resultado desse processamento incluiu 

a Matriz Modelo (Pattern Matrix, Tabela 28), a partir da qual se pôde observar o 

peso de cada variável em cada um dos fatores. Veja a seguir um recorte dessa 

matriz, apresentada por completo no capítulo Análise do Corpus. 

 

 Factor 
1 2 3 4 5 6 7 8 

pres 
contrac 
pro2 
pasttnse 
gen_emph 
pro_do 
pdem 
agls_psv 
prep. 
pro1 

.913 

.865 

.660 
-.650 
.542 
.526 
.509 
-.501 
-.483 
.470 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
-.497 
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whiz_vbn 
perfects 
that_del 
vprogrsv 
it 

-.395 
-.390 
.390 
.373 
.351 

 
 
.385 

Tabela 28: SPSS 20.0 - Matriz Modelo (recorte) 
 

A matriz (Tabela 28) disponibilizou valores para cada variável para cada fator 

destacado. Esses valores foram então separados de acordo com seus pesos 

(positivo ou negativo) para cada um dos fatores e utilizados no cálculo das variáveis. 

A matriz completa será apresentada no capítulo Análises do Corpus. O 

processamento foi feito inicialmente 8 fatores e foi repetido, seguindo os mesmos 

critérios, posteriormente, para 5 fatores. 

 

4.2.2.1.5 Cálculo das variáveis  

 

O próximo passo envolveu o cálculo das variáveis a partir da observação da matriz 

de padrão e do destaque das cargas que devem compor cada fator. Antes do 

cálculo, no entanto, fez-se necessário padronizar as variáveis para que todas 

estejam em uma mesma escala. O procedimento acrescentou a letra z na frente do 

nome de cada variável, pois o valor padronizado é o mesmo que o escore-Z, e foi 

realizado através da opção ‘Analisar’ > ‘Estatísticas Descritivas’ > ‘Descritivos’. Note 

que é crucial marcar a caixa ‘salvar variáveis padronizadas’ (Figura 11). 
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                 Figura 11: SPSS 20.0 - Padronização das variáveis  
 

O resultado é inserido automaticamente na planilha de dados onde estão as 

variáveis pelo programa. As padronizadas destacam-se das não padronizadas por 

receberem a letra Z inicial (ex: Zscore_wrdlngth).  

 

O passo seguinte envolveu o cálculo das variáveis através do carregamento de uma 

expressão numérica na janela ‘calcular variável’ (Figura 12), disponível em 

Transformar > Calcular variável.  

 

 
             Figura 12: SPSS 20.0 – Cálculo de variável 
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O cálculo foi feito inserindo na caixa ‘variável de destino’ o nome do fator que se 

pretendia calcular (ex: Zscore_fator1) e a expressão numérica – neste caso, a 

variável à esquerda. A cada uma das etiquetas foi atribuído um valor numérico pelo 

Biber Tag Count; ao escolher uma delas para compor a expressão numérica, esse 

valor foi computado. 

 

As variáveis foram inseridas adicionando as variáveis de peso positivo (positive 

loading) e subtraindo as variáveis de peso negativo (negative loading), retiradas da 

matriz de padrão. Por exemplo, para o fator 1 do processamento de COST com 5 

fatores, tem-se (Quadro 2): 

 

 Zfactor 1 = (Zprv_vb + Zthat_del + Zcontrac + Zpres + Zpro2 + Zpro_do + Zpdem + 
Zgen_emph + Zpro1 + Zpany + Zwh_ques + Zo_and + Zwh_cl + Zpred_adj + 
Zallverb + Zhumann + Zmentalv + Zfactadvl) - (Zwrdlngth + Zprep + Zagls_psv + 
Zby_pasv + Zwhiz_vbn)  
Quadro 2: Exemplo de cálculo de fator 

 

Desse modo, os escores fatoriais oferecem uma caracterização geral de um texto 

considerando as principais características agrupadas em um fator (BIBER et al., 

1998). As expressões utilizadas nos cálculos e suas interpretações são descritas e 

apresentadas no Capítulo Análises do Corpus. O procedimento foi feito tanto na 

análise dos dados com 8 fatores quanto com 5 fatores.  
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4.2.2.1.6 Observação dos resultados de cálculo e análise qualitativa: 

dimensões 

 
 
É neste momento em que se parte para análise qualitativa dos dados a partir da 

observação dos resultados do cálculo das variáveis, inseridos na planilha de dados. 

Retomando os principais passos da AMD, elencados por Berber Sardinha (2004) e 

apresentados no início desta subseção do capítulo Metodologia, observa-se que se 

encontra, neste momento, nas duas últimas partes da análise: cálculo de escore 

médio de cada fator e interpretação e rotulação das dimensões de variação. 

 
 
Assim como em outros estudos em AMD, após o cálculo dos escores médios dos 

fatores, eles foram interpretados funcionalmente “como dimensões subjacentes da 

variação” (BIBER et al., 2007, p. 263)94. Exemplifica-se com o fator 2 de Biber 

(1988). Consideram-se as variáveis do polo positivo e as relações possíveis entre 

elas: há presença de pronome em terceira pessoa, com exceção de it, verbos 

dicendi e verbos no tempo passado e no aspecto perfeito. Cada uma dessas 

variáveis indica pode ser interpretada funcionalmente: pronomes em terceira pessoa, 

por exemplo, sugerem referência a seres animados; verbos dicendi sugerem usos 

de discurso indireto e de narração, assim como verbos no tempo passado e no 

aspecto perfeito. Ao se considerar essas informações em uníssono, pode-se 

destacar a preocupação narrativa de textos cujo escore médio sejam positivos. 

Quanto mais positivo o escore, maior a preocupação narrativa. Em seguida, 

desenvolve-se a mesma análise com as variáveis do polo negativo. Uma vez que o 

fator escolhido na exemplificação não possui variáveis estatisticamente relevantes 

                                                
94 “as underlying dimensions of variation”  
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no polo negativo, não há o que considerar. Ainda assim, pode-se conjecturar que os 

textos com escore médio negativo tenham preocupações opostas àquelas dos textos 

com escore médio positivo. Lembra-se, no entanto, que não é adequado categorizá-

los como opostos (ex: texto A é narrativo e texto B não é), pois o que a análise 

indica é que um texto é mais de um tipo do que de outro (ex: texto A é mais narrativo 

do que texto B), a partir de suas características linguísticas.  

 

A partir de uma análise nesses moldes, separou-se cada fator observado em uma 

dimensão, considerando as variáveis dos fatores e revisitando os textos que 

carregam as principais características destacadas. Assim como em Biber (1988), 

esse procedimento permitiu discorrer acerca das variações de cada fator e nomear 

cada uma das dimensões.  

 

A metodologia de análise até a nomeação das dimensões pode ser resumida nos 

seguintes passos. 

(1) Carregamento da planilha de dados no SPSS. 

(2) Extração inicial: redução de dimensão (sem rotação). 

(3) Observação das comunalidades; destaque dos itens com valor menores que 

0,9 e maiores ou igual a 0,4. 

(4) Extração rotacionada (‘proporção máxima’), utilizando os itens destacados em 

(3). 

(5) Observação da matriz de padrão; destaque das variáveis de maior valor em 

cada fator, independente se o valor é positivo ou negativo.  

(6) Padronização as variáveis.  



 170 

(7) Cálculo do escore médio de cada fator utilizando as variáveis padronizadas; 

criação de expressão numérica de subtração que contenha de um lado as 

variáveis de carga positiva e de outro as variáveis numéricas de carga 

negativa.  

(8) Observação dos resultados e resgate dos textos no corpus. 

(9) Nomeação das dimensões. 

 

Na sequência, apresenta-se a análise de variância e como interpretá-la de maneira 

qualitativa.  

 

4.2.2.1.7 Análise de variância  

 

De posse dos resultados da fatoração e após a nomeação das dimensões de 

variação, realizaram-se mais três outros tipos de análises estatísticas. A primeira 

delas foi ANOVA (Analysis of Variance) de cada um dos fatores fixos (ex: décadas, 

editores, redesigns, presidentes, etc.), que tinha como objetivo comparar um fator 

fixo com cada um dos fatores padronizados para observar se havia diferença entre 

eles.  

 

Field (2009, p.642) define a análise de variância (ANOVA) como “um procedimento 

estatístico que utiliza a razão F para testar a aderência de um modelo linear” e que 

“esse modelo linear tende a ser definido em termos da média do grupo e a ANOVA 

resultante é (...) um teste global para verificar se as médias dos grupos diferem”. 

Esse tipo de análise foi feito através da opção ‘Analisar’> ‘Modelo Geral Linear’ > 

‘Com uma única variável’ (Figura 13).  
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          Figura 13: SPSS 20.0 – ANOVA (exemplo) 
 

O procedimento exemplificado por meio da Figura 13 é repetido para todos os 

fatores padronizados (Zfator). Em seguida, faz-se a junção de algumas informações 

de cada uma dessas análises. Nesta pesquisa é possível observar um quadro 

resumo da ANOVA para cada fator fixo (ex: década, presidentes, editores, etc.).  

 

Esse quadro foi feito partir da junção dos resultados da ANOVA de cada fator 

padronizado para cada fator fixo. Por exemplo: considerando o fator fixo ‘décadas’, 

executou-se uma ANOVA para o fator padronizado 1 (Zfator1) e se separou as 

tabelas resultantes. Em seguida, repetiu-se o procedimento para cada fator 

padronizado (ex: Zfator 2 – décadas; Zfator 3 – décadas e assim por diante). Em 

seguida, retiraram-se os dados referentes a F, P, df e R2 ajustado de cada uma das 

tabelas de cada um dos fatores e se construiu uma única tabela ANOVA que unisse 

os resultados por fator para o fator fixo determinado. Observe exemplo de ANOVA 

considerando oito fatores e dez variáveis fixas a seguir (Tabela 29): 
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Fator F p df R2 ajustado 
1 173,673 0,000 9 0,281 
2 138,994 0,000 9 0,238 
3 17,690 0,000 9 0,036 
4 60,896 0,000 9 0,119 
5 56,344 0,000 9 0,111 
6 32,891 0,000 9 0,067 
7 33,627 0,000 9 0,069 
8 3,428 0,000 9 0,005 

Tabela 29: Exemplo de tabela ANOVA 
 

Convém explicar o que item observado na tabela ANOVA representa. F se refere ao 

’F-estatístico’ (F-statistic), um teste estatístico que considera  a média quadrática da 

regressão dividida pela média quadrática residual, isto é, a variância explicada 

dividida pela variância não explicada. Dessa forma, o teste F testa a diferença entre 

as médias. Um valor estatisticamente aceitável de F é aquele que é igual ou maior 

que o valor dos ‘graus de liberdade’ (degrees of freedom). 

 

A sigla ‘df’ se refere ao ‘graus de liberdade’ (degrees of freedom), isto é, “o número 

de ‘entidades’ que estão livres para variar quando se estima algum tipo de 

parâmetro estatístico” (FIELD, 2009, p. 650). É usado em testes de significância  e 

“serve para determinar a distribuição de probabilidade da estatística teste utilizada” 

(op.cit.). O df é calculado pela subtração de 1 à quantidade de amostras. Por 

exemplo: se há dez fatores fixos (10 amostras), o df é igual a 9.  

 

O valor p é representado na tabela ‘coeficientes’ na ANOVA pela abreviação ‘Sig.’ 

(significance) e se refere à significância, ou seja, se os resultados decorrem das 

variáveis independentes ou do acaso. Para compreender seu valor melhor seu valor, 

sugere-se multiplicá-lo por 100. Por exemplo: se o valor de p é menor que 0,03,  
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quer dizer que há menos de 3 possibilidades em 100 de o resultado ser decorrente 

do acaso. Isso quer dizer que quanto menor o valor de P, melhor.   

 

Por fim, R2 ajustado é “uma medida da perda do poder preditivo (...) na regressão” 

(FIELD, 2009, p.654) que “informa quanta variância na saída será de 

responsabilidade do modelo derivado da população de onde a amostra foi retirada”  

(op.cit.). Explicando sob a ótica da AMD, isso quer dizer que o valor do  R2 ajustado 

explica quanto da variação de um determinado fator é dependente do fator fixo 

considerado. Por exemplo, utilizando os dados da Tabela 29: se o valor de R2 

ajustado no fator 1 da ANOVA que considera um determinado fator fixo (ex: 

décadas) é igual a 0,281, pode-se afirmar que apenas 28% da variação no fator 1 

pode ser justificada por esse fator fixo. 

 

Ao se analisar uma tabela ANOVA tal como as que se apresentará no capítulo 

Análises do Corpus, convém considerar primeiramente os valores de p e de R2, pois 

se busca saber principalmente se a variação observada é significante e o quanto ela 

é justificada pelo fator fixo.  Esse tipo de análise foi aplicada com todos os fatores 

fixos elencados nesta subseção (ex: décadas, editores, presidentes, etc.) e com os 

resultados da análise de agrupamentos (cluster analysis), feita após a análise fatorial 

e apresentada a seguir. 
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4.2.2.1.8 Análise de agrupamentos  

 

A análise de agrupamentos ou conglomerados (cluster analysis) envolve  

dividir um grande grupo de observações em grupos menores para que as 
observações dentro de cada um deles sejam relativamente similares (...) e as 
observações em diferentes grupos sejam relativamente dessemelhantes 
(LATTIN et al, 2011, p.10). 

 

 Disponível em ‘Analisar’ > ‘Classificar’ > ‘Cluster de duas etapas’ (Figura 14), este 

tipo de análise serviu, inicialmente, para mostrar os agrupamentos dos textos dentro 

de cada fator e, no final da análise estatística, para indicar agrupamentos que 

indicam os tipos de textos presentes no corpus COST.  

 

 
        Figura 14: SPSS 20.0 – Análise de aglomerados de duas etapas 
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Considerando que a análise de aglomerados tem como objetivo mais comum lidar 

com a heterogeneidade dos dados (cf. LATTIN et al., 2011) e para “determinar se os 

dados contêm subconjuntos homogêneos de observações que ocorrem 

naturalmente” (op.cit., p.220), os resultados da análise de aglomerados (ex: 

Zcluster_fator1) foram utilizados na Análise de Variância e no Resumo de Caso. 

 

4.2.2.1.9 Resumo de caso  

 

Um último procedimento utilizando o SPSS foi o ‘Resumo de Caso’, opção 

disponível em ‘Relatórios’ > ‘Resumo de Caso’, como demonstra a Figura 15 a 

seguir.  

 

               
             Figura 15: SPSS 20.0 – Resumo de caso 
 

 

Esta opção, como o nome sugere, é utilizada para resumir os casos considerando as 

variáveis, isto é, as faixas de escores, e as variáveis de agrupamento, ou seja, os 

agrupamentos de cada faixa (Figura 16). 
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               Figura 16: SPSS 20.0 – Resumir casos 
 

No item ‘estatística’, deve-se selecionar as opções ‘número de caso’, ‘média’, 

‘mínimo’, ‘máximo’ e ‘desvio padrão’ (Figura 17) para que o resultado contenha 

essas informações, que são usadas na elaboração de tabelas comparativas entre os 

resultados, como se observa no capítulo Análises do Corpus.  

 

 
                         Figura 17: SPSS 20.0 – Relatório de resumo: estatísticas 
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O resultado desse relatório é uma tabela contendo os itens destacados na Figura 17 

e o agrupamento dos textos em faixas de variação em cada dimensão. É como se o 

corpus todo fosse dividido em grupos que compartilham características linguísticas 

comuns, daí a ideia de que o resumo de caso possibilita visualizar quantos são os 

tipos de textos que compõem o corpus. A interpretação é feita a partir da 

consideração dos número de agrupamentos apresentados no Resumo de Caso e da 

média de cada um desses grupos. Cumpre lembrar que essa divisão não leva em 

consideração questões de gênero ou questões estruturais, mas sim semelhanças 

linguísticas. Observe um exemplo de resultado (Tabela 30). 

 

TwoStep Cluster Number Zfactor1 Zfactor2 
1                  N 
                    Mean 
                    Minimum 
                    Maximum 
                    Std. Deviation 

2381 
-4,2289 
-33,96 
28,13 

8,96437 

2381 
-3,1464 
-22,06 
13,27 

4,50820 
2                  N 
                    Mean 
                    Minimum 
                    Maximum 
                    Std. Deviation 

1598 
6,3010 
-37,17 
103,12 

14,37741 

1598 
4,6881 
-22,06 
37,57 

6,57981 
Tabela 30: SPSS 20.0 – Resumo de caso (recorte) 

 

A visualização das variações dos tipos de textos destacados pelo Resumo de Caso 

é feita por meio da construção de gráficos que incluem a média de cada 

fator/dimensão (ex: -4,2289 para fator/dimensão 1 e -3,1464 para fator/dimensão 2). 

As linhas do gráfico permitem observar como os textos variam entre 

fatores/dimensões e ajudam na interpretação dos dados. 
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4.2.3 Resumo da metodologia de análise 

 

Neste capítulo, explicitaram-se os procedimentos de coleta, anotação e etiquetagem 

do corpus COST em termos morfossintáticos e semânticos por meio de ferramentas 

computacionais. Observou-se, também,  que a análise do corpus foi dividida em três 

momentos.  

 

Inicialmente, o corpus COST foi analisado estatisticamente em comparação com as 

dimensões de variação propostas por Biber (1988). Em seguida, houve a análise 

estatística do corpus de modo independente a fim de determinar as variáveis e os 

fatores que deveriam ser considerados na análise da variação, a observação do 

número de fatores a se considerar, a interpretação e rotulação das dimensões. A 

partir disso, foi feita a análise ANOVA com o objetivo de comparar cada fator fixo 

(décadas, presidentes, etc.) com cada um fatores em análise. Um último passo 

envolveu a análise de agrupamentos (cluster analysis)  a fim de determinar quais 

grupos de textos teriam características comuns e quais faixas de tipos de textos 

poderiam ser observadas. Em seguida, apresentou-se a análise qualitativa desses 

dados. 

 

5 Análises do corpus  

 

O corpus COST possui 13.995.086 ocorrências (tokens) e 3979 textos, conforme 

apresentado anteriormente. Em termos de distribuição, os textos pertencem às 

seguintes categorias, de acordo com informações dos arquivos da revista TIME: 
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artes, negócios, entretenimento, saúde & ciência, pessoas, política, tecnologia, 

viagem, EUA, mundo e guerra.  

 

Buscando observar as variações dentre diferentes textos dispostos como matérias 

de capa pela revista TIME, a análise teve como objetivo inicial mapear o corpus 

COST nas dimensões de variação propostas por Biber (1988) com o objetivo de 

localizar o corpus COST dentre os registros da pesquisa de 1988, considerando o 

conjunto de textos completo, de 1923 a 2011, e posteriormente agrupamentos de 

textos por décadas (ex: COST 1920, COST 1930, etc.). A segunda parte da análise 

envolveu o reprocessamento dos dados, independente das descobertas de Biber 

(1988), com o objetivo de descrever a variação existente entre os textos e nomear 

dimensões de variação surgidas a partir dessa extração. 

 

Antes de iniciar o capítulo, no entanto, cumpre relembrar que a pesquisa se propõe 

a responder quatro perguntas por meio da análise dos dados: 

(1) Como o corpus, considerado na sua completude, pode ser mapeado em 

relação às dimensões de variação de registro do inglês sugeridas por Biber 

(1988)?  

(2) Considerando o agrupamento dos textos do corpus por décadas, como esses 

grupos podem ser mapeados nas dimensões de variação de registro do inglês 

propostas por Biber (1988)?  

(3) Quais são as dimensões de variação próprias da revista TIME? 

(4) Qual é o papel dos fatores externos, tais como diferentes editores e 

redesenhos da revista, questões políticas, econômicas ou bélicas da história 

americana e concorrência com outras mídias, na variação linguística da revista 
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TIME? 

 

5.1 COST nas dimensões de variação do inglês: mapeamento geral 

 

À luz da metodologia proposta por Biber  (1988 et seq.), a análise e a interpretação 

das  reportagens de capa publicadas na revista TIME entre 1923 e 2011 iniciou-se 

com a anotação do corpus e a contagem das características linguísticas. Após 

processar o corpus nos programas Biber Tagger e Biber Tag Count, as ocorrências 

(tokens) do corpus foram separadas em 127 variáveis linguísticas, conforme 

apresentado no capítulo Metodologia.   

 

O primeiro processamento dos dados visava ao mapeamento do corpus COST nas 

dimensões de variação propostas por Biber (1988). Os resultados utilizados nessa 

análise inicial se originaram dos escores gerados automaticamente pelo Biber Tag 

Count a partir do processamento dos dados e seguem os critérios aplicados por 

Biber em 1988.  

 

Ao se etiquetar um corpus com o Biber Tagger e fazer a contagem das etiquetas 

com o Biber Tag Count, obtêm-se, além dos escores normalizados para cada um 

dos textos do corpus, os escores de cada um deles nas dimensões de 1988. Por 

essa razão, a primeira parte da análise, de mapeamento do corpus COST nas 

dimensões de 1988, não apresenta a análise de matrizes ou o cálculo de variáveis. 

 

Inicialmente, considerou-se o corpus completo, sem divisão por décadas, a fim de 

observar a que tipos de registros pertencentes aos corpora LOB e London-Lund, 
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utilizados por Biber em sua pesquisa pioneira, os textos categorizados como 

‘matérias de capa’ e publicados pela revista TIME se aproximariam. Para tanto, 

utilizaram-se as mesmas seleções de 1988, incluindo as variáveis consideradas para 

cada fator e as cinco dimensões observadas por Biber (1988), descritas no capítulo 

Fundamentação Teórica.  

 

Assim como Biber em pesquisas posteriores (ex: 2009), excluiu-se desta pesquisa a 

sexta dimensão, ‘elaboração informacional on-line’. As dimensões consideradas são, 

de acordo com a nomenclatura de Biber (2009), as seguintes (Tabela 31): 

 

Dimensão Nome 
1 Produção envolvida versus produção informacional 
2 Discurso narrativo versus discurso não narrativo 
3 Referência dependente da situação versus referência elaborada 
4 Argumentação explícita 
5 Estilo abstrato versus estilo não abstrato 

Tabela 31: Dimensões consideradas no mapeamento COST/Biber  

 

De acordo com a pesquisa de Biber (1988), o primeiro fator considera as seguintes 

variáveis linguísticas (Tabela 32): 

 

Peso positivo Peso negativo 
Advérbio ou palavra que indica qualidade 
de modo amplificado. 
Advérbio ou palavra que indica qualidade 
de modo enfático. 
Advérbios delimitadores. 
Conjunção coordenada com conectivo 
de orações. 
Conjunção subordinada causal. 
Omissão de that. 
Oração iniciada por pronome com Wh-. 
Partícula do discurso.  
Perguntas iniciadas por pronomes 
interrogativos (Wh-). 
Preposição desacompanhada. 

Adjetivo atributivo. 
Preposição. 
Substantivo. 
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Presença de formas contraídas.  
Pronome demonstrativo. 
Pronome it.  
Pronome nominal. 
Pronome possessivo em primeiro 
pessoa. 
Pronome possessivo em segunda 
pessoa. 
Verbo (usos no presente sem flexão, 
imperativo e terceira pessoa). 
Verbo be (usos no presente sem flexão, 
verbo e auxiliar). 
Verbo do. 
Verbos de cognição. 
Verbos de modalidade que indicam 
possibilidade. 
Tabela 32: Variáveis do Fator 1 – Mapeamento COST/Biber 

 

A consideração dessas variáveis no fator 1 levou Biber (1988) à categorização da 

Dimensão 1 como aquela em que textos variam entre produções com envolvimento 

e produções informacionais. Ao se localizar o corpus COST, a partir de seu escore 

médio, na linha de classificação de textos95 nessa dimensão, proposta por Biber 

(1988), observa-se o seguinte (Gráfico 2): 

 

                                                
95 O tipo de texto ‘imprensa resumo’ pode variar entre ‘resumos’ e ‘resenhas’ nos corpora LOB/LLC. 
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   Gráfico 2: Localização do corpus COST na Dimensão 1 – Mapeamento COST/Biber 
 

 

O corpus COST localiza-se no polo referente à característica informacional da 

dimensão, entre textos que apresentam grande quantidade de informação e 

precisão, tais como biografias. Observe um trecho do texto (Quadro 3) com escore 

negativo (-11,5), referente à classificação do Gráfico 2: 

 

CONFERENCES: Old Rock Bottom 
"Uncle Joe Stalin is all right—a straight shooter. It's that doublecrossing little Molotov 
who causes all the trouble. He's trying to cut Uncle Joe's throat."  
Seldom had so much error been compressed into so few words, spoken by a high 
U.S. official in the hopeful, innocent spring of 1945. His was a view of U.S.Russian 
relations then widely current; it died hard as international cooperation deteriorated 
through a year of deadlock and turgid compromise. But by the strained and troubled 
summer of 1946, when Molotov at the Paris Peace Conference again held the center 
of the stage, the world was learning to think of him not in terms of personal caprice or 
ambition.  

19/08/1946 
Quadro 3: Trecho de texto - Dimensão 1 – Mapeamento COST / Biber  
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Vê-se, no Quadro 3, um texto carregado de informações introduzidas pelo uso de 

muitos substantivos e adjetivos. Apesar de não se parecer estruturalmente com 

textos biográficos, um dos registros com escore médio negativo (Gráfico 2), o texto 

de COST se aproxima linguisticamente.  

 

Retomando as considerações acerca do estilo da TIME, convém lembrar que na 

época da publicação, década de 40, havia uma preocupação editorial de que a 

matéria da revista deveria contar uma história e de que o jornalista deveria noticiar 

por um viés narrativo. O que se lê no texto de escore médio -11,5 se assemelha a 

uma narração rica em detalhes.  

 

Prosseguindo com o mapeamento de COST em Biber (1988), passa-se para a 

observação da Dimensão 2. Cumpre retomar que, em 2009, Biber passou a 

caracterizá-lo como ‘discurso narrativo versus discurso não narrativo’. Logo, a 

Dimensão 2 apresenta variáveis que se relacionam com o ato de narrar e envolve a 

participação de outro. Diferentemente da Dimensão 1, não apresenta variáveis 

negativas. Observe (Tabela 33): 

 

Peso positivo Peso negativo 
Pronome em terceira pessoa, com 
exceção de it. 
Verbo no aspecto perfeito. 
Verbo no tempo passado. 
Verbos dicendi. 

 Não há variáveis.  

Tabela 33: Variáveis do Fator 2 – Mapeamento COST/Biber 

 

Considerando que se trata de uma dimensão que envolve essencialmente 

características narrativas ou não narrativas dos textos e se espera que o texto 
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jornalístico tenha um caráter primeiramente informativo, não surpreende o fato do 

corpus COST localizar-se em uma posição neutra (Gráfico 3).  

 

 
Gráfico 3: Localização do corpus COST na Dimensão 2 – Mapeamento COST/Biber 
 

 

Observa-se a sua proximidade com textos de cultura popular (popular lore). O 

resgate das fontes e textos que compõem os corpora LOB96, utilizados por Biber 

(1988) e de onde saíram os textos de história popular para sua pesquisa, ajuda a 

esclarecer essa relação: são 48 textos publicados em revistas, tais como True 

Magazine, London News, The Lady, e Woman, revistas científicas, tais como English 

Folk Dance and Song Society Journal e Educational Review, ou livros, tais como 

Festivals of Europe, escrito por Gordon Cooper, e The Angler’s Freshwater Fishes, 
                                                
96 Detalhes sobre textos que compõem a categoria ‘cultura popular’ no LOB, disponíveis em 
<http://khnt.hit.uib.no/icame/manuals/lob/LOBF.HTM>. Último acesso 24/10/2012.  
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por Harvey D. Torbett. As características linguísticas de textos que tratam da 

variedade de assuntos desse registro no LOB relacionados com assuntos 

mundanos, tais como artesanato, jardinagem e pescaria, parecem relacionar-se com 

aquelas de uma matéria de capa; em COST, o texto com escore médio -0,7, apesar 

de ter um tópico sério, apresenta léxico simples, do cotidiano.  Veja trecho de texto 

referente ao COST do Gráfico 3 no Quadro 4, a seguir. 

 

CANADA: Prairie Lawyer 
On a screened porch in the residence of the U.S. ambassador in green and summery 
Ottawa, two tall, greying men stood elbow to elbow one evening last week, each 
intent upon the other. While cocktail-party chatter echoed in other rooms, John 
George Diefenbaker, the Prime Minister of Canada, talked, gestured, sipped from a 
glass of orange juice. John Foster Dulles, the U.S. Secretary of State, cradled a rye 
highball in his hand as he nodded, smiled, listened. Thus casually, top officials of the 
world's two most neighborly nations began to explore the subtle new relationship that 
must come about. Reason: Canada, in an upset election, has chosen a Tory 
government that is worried about the possibility of U.S. economic domination over 
Canada.  

05/08/1957 
Quadro 4: Trecho de texto – Mapeamento COST / Biber - Dimensão 2 

 

A terceira dimensão, ‘referência dependente da situação versus referência 

elaborada’, caracteriza-se por apresentar de um lado características de orações 

complexas, com o uso do pronome WH- em orações relativas, conjunções e 

nominalização; e de outro lado, características que podem ser usadas para criar 

referências ao leitor/ouvinte tanto interna quanto externamente nos textos. A Tabela 

34 oferece uma lista completa das características desta dimensão. 

Peso positivo Peso negativo 
Conjunção coordenada com conector 
frasal. 
Nominalização utilizando substantivo 
singular. 
Pronome Wh- usado em oração relativa 
na posição de objeto com uso da 
preposição em posição frontal (pied-
piping). 
Pronome Wh- usado em oração relativa 

Advérbio de lugar. 
Advérbio de tempo. 
Outros tipos de advérbios. 
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na posição de objeto. 
Pronome Wh- usado em oração relativa 
na posição de sujeito. 
Tabela 34: Variáveis do Fator 3 – Mapeamento COST/Biber 

 

Biber (1988) comenta que a Dimensão 3 poderia ser, de alguma forma, relacionada 

a funções endofóricas, no lado positivo, e a exofóricas funções, no lado negativo. O 

escore médio do corpus COST posicionou-o no lado positivo entre textos religiosos e 

textos de cultura popular (Gráfico 4), o que indicaria uma tendência à referência 

explícita em detrimento da referência dependente da situação. Se considerar a 

relação entre as variáveis de carga positiva e as funções endofóricas, seja anafórica 

ou catafórica, pode-se afirmar que textos em COST tendem a retomar o assunto ou 

tópico, talvez com o intuito de situar o leitor, talvez com o intuito de iniciar uma 

argumentação. Tal posicionamento surpreende principalmente ao se considerar a 

distância entre os textos do COST e os textos imprensa reportagem. 

 
  Gráfico 4: Localização do corpus COST na Dimensão 3 – Mapeamento COST/Biber 
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O texto de COST com escore médio igual 3,0 ajuda a corroborar com a tendência 

apresentada. Veja trecho no Quadro 5, a seguir. 

 

HUNGARY: Freedom's Choice 
The world entered 1956 with a full complement of great men: national leaders, 
statesmen, philosophers, artists and scientists, many of whom, pursuing their 
legitimate vocations, would be remembered among the great names of the epoch. 
But the man who put his stamp on this particular year—the Man of the Year—was 
not on the roster of the world's great when the year began. Nor could anyone have 
guessed his identity, even when the year had run four-fifths of its course. Yet by 
year's end, this man was seen to have shaken history's greatest despotism to its 
foundations.  

07/01/1957 
Quadro 5: Trecho de texto - Dimensão 3 – Mapeamento COST / Biber  

 

A quarta dimensão, ‘argumentação explícita’ (BIBER, 2009), possui apenas variáveis 

com peso positivo e considera variações da persuasão e argumentação nos textos. 

A presença de verbos modais, advérbios, conjunções condicionais auxiliam na 

marcação de textos que tenham como intenção convencer o leitor por meio da 

argumentação. A Tabela 35 apresenta a lista das características linguísticas.  

 

Peso positivo Peso negativo 
Advérbio usado entre verbo auxiliar e 
verbo principal. 
Conjunções subordinadas condicionais. 
Verbos modais que indicam 
necessidade.  
Verbos modais que indicam previsão. 
Verbos no infinitivo. 
Verbos que indicam persuasão ou 
intenções futuras. 

Não há variáveis. 

Tabela 35: Variáveis do Fator 4 – Mapeamento COST/Biber 

 

Observa-se (Gráfico 5) que COST caminhou em direção aos níveis mais baixos 

persuasão/argumentação, aproximando-se de textos ficcionais, porém não se 

distanciando muito dos textos de imprensa dos tipos reportagens e resumos, de 
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caráter mais informativo. Trata-se de uma constatação interessante, pois o apelo da 

matéria de capa poderia levar a considerar que o texto poderia ser mais 

persuasivo/argumentativo, ainda mais quando se leva em conta o papel da mídia na 

formação de opinião.  

 

No entanto, isso também pode indicar que a persuasão/argumentação não é 

marcada, mas sim implícita, relacionada ao uso de outros elementos linguísticos que 

não os esperados modais, por exemplo. A persuasão ou a argumentação implícitas 

podem ocorrer por meio do uso da narração e da descrição e do uso da 

argumentação baseada em raciocínio falho (cf. ARAHATA, 2011). 

 

 
                    Gráfico 5: Localização do corpus COST na Dimensão 4 – Mapeamento COST/Biber 
 

Observe trecho de texto com escore médio igual a -2 que parece validar a 

característica persuasiva/argumentativa mais implícita de COST (Quadro 6). Note o 
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uso de estratégias narrativas: da escolha do título da matéria, com a repetição do 

adjetivo long, à apresentação de Harry Ford Sinclair como se fosse um personagem 

de uma história e ao aparente distanciamento do jornalista, que parece atuar como 

um narrador heterodiegético (onisciente). 

 

Destacam-se também elementos típicos de textos descritivos, tais como referências 

a percepção sensorial, representada pelos sentidos – no texto, por exemplo, com 

algo que ele ouviu – e pela riqueza de detalhes.  

 

CORRUPTION: Long, Long Trial 
Destiny is a strange thing. For some men it flows evenly, broadening like a river. For 
others it expands like a gas. If the expansion is hurried there may be an explosion 
and a man’s career will settle to earth in floccules of soot.  
Harry Ford Sinclair, oilman, who last week faced trial, a second time and less 
hopefully, for criminal conspiracy to defraud the U. S., has learned a lot about 
Destiny. Sinclair is not yet 52 years old. He was born in Wheeling, W. Va. It is less 
than 25 years since he was first heard of in Wall Street and on Long Island as a 
wealthy young parvenu from the midwestern oilfields. It is not 30 years since he was 
the son of a village druggist in Kansas, a son who, when his father died, lacked the 
patience to keep the little business going.  

09/04/1928 
Quadro 6: Trecho de texto – Mapeamento COST / Biber – Dimensão 4 

 

A quinta dimensão, ‘estilo abstrato versus estilo não abstrato’, também não 

apresenta variáveis com peso negativo. Biber (1988) pontua que textos mais 

abstratos também tendem a ser mais técnicos, daí a presença da voz passiva e 

conjunções adverbiais. Observe lista completa de características linguísticas a 

seguir (Tabela 36). 

Peso positivo Peso negativo 
Advérbios – conjunções.  
Modificador pós-nominal da voz passiva.  
Outras conjunções subordinadas.  
Verbo na passiva sem agente.  
Verbo na passiva sucedido de by. 

Não há variáveis. 

Tabela 36: Variáveis do Fator 5 – Mapeamento COST/Biber 
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O corpus COST localiza-se quase em posição neutra, com escore médio de 1,2, e 

próximo a textos sobre hobbies, religião e a textos da imprensa (resumos e 

reportagens). Trata-se, portanto, de um registro que não é marcadamente abstrato, 

técnico ou informacional. Veja posicionamento completo no Gráfico 6. 

 

 
Gráfico 6: Localização do corpus COST na Dimensão 5 – Mapeamento COST/Biber 
 

O trecho de texto com escore médio 1,2 (Quadro 7) ilustra essa característica de 

neutralidade quanto à abstração e à tecnicalidade. Trata-se de um texto com 

referências de localização temporal e espacial.  
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Sport: Polo 
Last week in the mild continuous fete that constitutes summer life on Long Island, 
one activity gained increasing importance. Many incidents bespoke it. A stalwart, 
bronzed gentleman arrived in Manhattan on the Mauretania—Gerald Balding, 
contender for No. 2 on the English international polo team. He was a little ahead of 
his teammates, but they were starting too. Their 67 ponies were on the way over on 
the S. S. Minnetonka. Another foreign team, an extraordinary one made up of four 
brothers Ashton from Australia—Philip, Geoffrey, James, Robert—all about the same 
size, closely resembling each other, ranked at 26 goals, were on hand to see and 
lend color to the summer's events.  

18/08/1930 
Quadro 7: Trecho de texto - Dimensão 5 – Mapeamento COST / Biber  

 

A seguir, apresenta-se o mapeamento das dez décadas de publicação da revista 

TIME em Biber (1988). 

 

5.2 COST nas dimensões de variação do inglês: mapeamento por décadas 

 
 
Após se executar o mapeamento do corpus COST completo nas dimensões 

propostas por Biber, decidiu-se fazer o mesmo procedimento considerando o corpus 

subdividido de acordo com a década de publicação dos textos a fim de observar se o 

mapeamento de COST seria o mesmo quando o corpus é reagrupado por décadas 

de publicação.  

 

Além disso, pretendia-se, a partir dessas possíveis alterações, relacionar esses 

agrupamentos (ex: COST 1920 = textos publicados na década de 20) e se eventos 

históricos, políticos, econômicos, bélicos e comunicativos ocorridos nesses períodos 

poderiam ser relacionados a essas (re)classificações. Têm-se, assim, dez 

agrupamentos: COST 1920, COST 1930, COST 1940, COST 1950, COST 1960, 

COST 1970, COST 1980, COST 1990, COST 2000, COST 2010. 
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Inicia-se este mapeamento pela Dimensão 1 (BIBER 1988; 2009). Observando a 

disposição do corpus subdividido nests dimensão (Gráfico 7), pode-se perceber que 

COST aproxima-se de registros diferentes em cada década, isto é, sofre variação, 

porém nunca deixa o polo negativo, ou seja, sempre tende para o lado 

informacional.  

 

No entanto, ao se considerar as décadas, poder-se-ia considerar que as matérias de 

capa estão caminhando em direção ao envolvimento em detrimento de um caráter 

informacional. É interessante observar que ao longo dos anos os textos 

aproximaram-se de registros diferentes, como de ficção científica na década de 

2000, talvez devido ao boom tecnológico da década, e imprensa reportagem e 

documentos oficiais, nas décadas de 20 e 30, épocas em que os editores da TIME 

tinham regras bastante severas de estilo. 
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   Gráfico 7: Localização do corpus COST na Dimensão 1 por década -– Mapeamento COST/Biber 

 

Na Dimensão 2 (Gráfico 8), nota-se pouca variação entre as décadas, porém uma 

aproximação interessante entre períodos: textos das décadas de 20 e 30 ficam 

novamente muito próximos. Talvez isso seja novamente um indicativo do controle 

dos editores da época com relação ao estilo dos textos. O fato de os escores médios 

estarem próximos ao zero poderia sugerir uma tendência das matérias de capa de 

relatar o que está ocorrendo em detrimento da narração.  
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 Gráfico 8: Localização do corpus COST na Dimensão 2 por década – Mapeamento COST/Biber 

 

Na dimensão 3, novamente há pouca oscilação entre os períodos de COST. 

Destaca-se, no entanto, uma tendência à uma maior explicitação nas décadas de 20 

e 30 (Gráfico 9). 
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Gráfico 9: Localização do corpus COST na Dimensão 3 por década – Mapeamento COST/Biber 
 

Na dimensão 4, observa-se pouca variação entre décadas para os textos do COST. 

É curiosa sua localização entre textos de aventura e textos da imprensa e relevante 

destacar que os textos parecem tender a ser menos persuasivos (Gráfico 10).  
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Gráfico 10: Localização do corpus COST na Dimensão 4 por década – Mapeamento COST/Biber 
 

A dimensão 5 traz pela primeira vez as décadas de 1920 e 1930 mais distantes 

entre si (Gráfico 11). A localização dos escores médios das décadas próximo ao 

zero parece sugerir um propósito duplo em que se busca um balanço entre a 

concretude e a abstração nos textos.  

 

3,5 
3,1 

1,8 
1,7 

1,5 
1 
0,9 

0,6 
0,4 
0,3 
0,2 

-0,2 
-0,3 
-0,3 
-0,3 

-0,5 
-0,7 
-0,7 
-0,7 
-0,7 

-1,2 
-1,4 

-1,6 
-1,75 
-1,77 
-1,9 

-2,2 
-2,3 

-2,6 
-2,7 
-2,8 
-2,8 

-4,4 

-6 -4 -2 0 2 4 

cartas profissionais  
imprensa editoriais  

ficção romântica  
hobbies  

cartas pessoais  
entrevistas  

ficção geral  
conversas telefônicas  
discursos preparados  

discursos espontâneos  
religião  

documentos oficiais  
conversas face a face  

humor  
cultura popular  

prosa acadêmica  
biografias  

ficção de mistério  
ficção científica  

imprensa reportagem   
ficção de aventura   

COST 1970  
COST 1990  
COST 1980  
COST 2000  
COST 2010  
COST 1960  
COST 1940  
COST 1950  
COST 1920  

imprensa resumos  
COST 1930  

transmissões  



 198 

 
    Gráfico 11: Localização do corpus COST na Dimensão 5 por década – Mapeamento COST/Biber 
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Corpus – apresentar-se-á o quanto cada um desses fatores externos e outros 

relacionados à política, economia e meios de comunicação contribuíram para a 

variação na revista, a partir da Análise de Variância (ANOVA). 

 

A comparação entre as dimensões e as décadas (Gráfico 12), considerando a média 

dos escores médios por década, parece indicar que há variação na dimensão 1, o 

que talvez seja indicativo de uma tentativa da revista TIME de se aproximar do leitor. 

As outras dimensões, no entanto, não tiveram variações significativas. 

 

  
    Gráfico 12: Média dos escores médios por dimensão (décadas) – Mapeamento COST/Biber 

 

O mapeamento do corpus COST nas dimensões propostas por Biber (1988) permitiu 

observar com que tipo de texto dos corpora LOB e London-Lund, utilizados na 

pesquisa de Biber, as matérias de capa poderiam compartilhar características 

linguísticas. Um segundo momento do mapeamento considerou esses mesmos 

aspectos ao se agrupar os textos do corpus COST de acordo com seus anos de 
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publicação. O fato do estudo de Biber ter sido feito com base nos corpora LOB e 

London-Lund, compostos por textos publicados em 1961, pode servir de crítica ao 

tentar servir como comparação para um corpus específico e diacrônico como o 

COST.  

 

Dessa forma, na próxima parte da análise, apresenta-se a análise estatística de 

COST feita com o objetivo de determinar as dimensões de variação específicas 

desse corpus e as nomear.. A seguir, apresenta-se o novo processamento e as 

dimensões criadas a partir dele.  

 

5.3 Análise preliminar: oito fatores    

 

A análise preliminar do COST envolveu a utilização das etiquetas provenientes da 

etiquetagem do corpus e contagem pelos programas Biber Tagger e Biber Tag 

Count. A planilha de dados, produzida pelo Tag Count, contava com 127 variáveis 

linguísticas cujos valores já estavam normalizados. Iniciou-se pelo processamento 

dessas variáveis a partir da opção ‘Redução de Dimensão’, no SPSS, a qual permite 

manejar grandes quantidades de variáveis, facilitando a observação dos dados e de 

seus padrões (cf. LATTIN et al., 2011), conforme descrito na Metodologia.  

 

A fatoração inicial, do tipo ‘fatoração de eixo principal’, de caráter exploratório, foi 

feita sem rotação. Os testes KMO e de esfericidade Bartlett validaram o 

processamento, como se pode observar a seguir (Tabela 37), pois o valor KMO 

estava acima de 0,70 e a significância era igual a zero.  
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Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de 
amostragem  

0,783 
 

Teste de esfericidade de 
Bartlett 

Qui-quadrado aproximado 190602,570 
Graus de liberdade (df) 2556 
Significância   (Sig.) 0,000 

Tabela 37: COST - Testes KMO e de esfericidade Bartlett 

 

Dando prosseguimento à observação dos resultados da análise exploratória, 

destacaram-se as estatísticas descritivas do corpus COST (Tabela 38). 

 

 Quantidade 
de textos 

Mínimo Máximo Média Desvio 
padrão 

abstrcn 3979 0 48,1 15,547 4,9718 
act_ipv 3979 0 4 0,23 0,324 
act_tpv 3979 0 6 0,61 0,557 
actv 3979 0 49,4 23,068 5,2646 
adj_attr 3979 0 103,8 51,960 10,6969 
advs 3979 0 71,4 34,672 5,7922 
agls_psv 3979 0 28 6,53 2,587 
all_advl 3979 0 23,8 3,410 1,6813 
all_jth 3979 0 16 0,67 0,663 
all_jto 3979 0 11,4 1,172 0,8159 
all_nth 3979 0 10,8 0,600 0,5974 
all_nto 3979 0 8,8 1,018 0,8216 
all_th 3979 0 27,1 6,925 2,9121 
all_to 3979 0 22,8 6,290 2,4119 
all_vth 3979 0 24,8 5,653 2,5264 
all_vto 3979 0 17,1 4,100 1,7283 
alladj 3979 0 135,1 80,788 11,9752 
allconj 3979 0 50,4 18,232 4,3685 
allmodal 3979 0 137,0 12,320 5,2845 
allpasv 3979 0 33 9,97 3,309 
allpro 3979 0 140,5 43,710 18,2122 
allverb 3979 57,3 194,2 117,637 13,0023 
allwh 3979 0 27 0,94 0,979 
allwhrel 3979 0 24,6 5,281 2,1983 
amplifr 3979 0 7,9 1,254 0,8870 
aspectpv 3979 0 3 0,15 0,244 
aspectv 3979 0 16,1 2,638 1,3138 
atadvl 3979 0 5 0,10 0,218 
att_jth 3979 0 8 0,23 0,349 
att_nth 3979 0 3 0,07 1,68 
att_vth 3979 0 10,3 0,785 0,6537 
be_state 3979 0 27 1,62 1,201 



 202 

by_psv 3979 0 15 1,31 0,937 
causev 3979 0 12,7 1,808 1,1208 
cognitn 3979 0 25,1 3,090 1,8531 
colorj 3979 0 27 0,53 1,210 
commpv 3979 0 8 0,07 0,209 
commv 3979 0 39,0 10,094 4,2924 
concrtn 3979 0 42 9,07 4,896 
conjncts 3979 0 39,7 3,568 1,6258 
contrac 3979 0 45 5,06 4,934 
copulapv 3979 0 5 0,12 0,249 
downtone 3979 0 15,7 2,873 1,3521 
dsre_vto 3979 0 11 1,37 0,931 
efrt_vto 3979 0 10,8 1,365 0,8806 
evalj 3979 0 8,7 0,925 0,7451 
existv 3979 0 100 5,24 2,782 
fact_jth 3979 0 8 0,25 0,361 
fact_vth 3979 0 9 1,59 0,977 
factadvl 3979 0 15,9 2,028 1,2437 
fct_nth 3979 0 11 0,22 0,357 
finlprep 3979 0 8 1,18 0,845 
gen_emph 3979 0 21,5 31,513 1,6671 
gen_hdg 3979 0 10,8 0,647 0,5994 
groupn 3979 0 37 3,14 2,541 
have 3979 0 11,6 2,157 1,1582 
humann 3979 0 47,8 9,816 4,8260 
inf 3979 0 31 11,84 3,243 
it 3979 0 36,5 9,371 3,7280 
jcmp 3979 0 16 0,36 0,487 
lkly_jth 3979 0 8 0,19 0,350 
lkly_nth 3979 0 7,9 0,255 0,3766 
lkly_vth 3979 0 13 1,37 1,031 
lklyadvl 3979 0 11 0,98 0,800 
mentalpv 3979 0 5 0,10 0,233 
mentalv 3979 0 100 12,88 4,374 
mntl_vto 3979 0 6,1 ,428 ,4655 
n 3979 162,5 500,0 307,002 25,7509 
n_nom 3979 6,8 103,4 51,012 12,5270 
nec_mod 3979 0 15,3 1,673 1,1827 
nfct_nth 3979 0 3 0,05 0,145 
nonf_vth 3979 0 12 1,91 1,352 
nonfadvl 3979 0 7,9 0,298 0,4089 
o_and 3979 0 27,3 8,714 3,0646 
occurpv 3979 0 2 0,03 0,114 
occurv 3979 0 23,8 3,037 1,5242 
p_and 3979 0 16,4 2,190 1,2132 
pany 3979 0 17,0 3,044 1,5468 
pasttnse 3979 0 106,0 38,441 15,2693 
pdem 3979 0 13 2,05 1,369 
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perfects 3979 0 22 9,11 2,924 
pl_adv 3979 0 100,0 6,651 3,6849 
placen 3979 0 37,9 5,923 3,4146 
pos_mod 3979 0 29 4,98 2,337 
prcessn 3979 0 33 7,85 3,498 
prd_mod 3979 0 137,0 5,665 3,8754 
pred_adj 3979 0 28,8 3,885 1,6622 
prep 3979 39,7 272,7 113,516 10,6669 
pres 3979 0 157,5 61,067 17,8484 
pro_do 3979 0 9 0,60 0,665 
pro1 3979 0 94 7,58 7,568 
pro2 3979 0 53 2,35 3,195 
pro3 3979 0 117,1 33,778 14,5830 
prob_vto 3979 0 9 0,55 0,590 
prtcle 3979 0 7 0,43 0,473 
prv_vb 3979 0 100,0 8,187 3,5474 
pub_vb 3979 0 24,6 6,110 3,1660 
quann 3979 0 40 7,55 2,883 
rel_obj 3979 0 7 1,17 0,888 
rel_pipe 3979 0 6 0,71 0,650 
rel_subj 3979 0 24,6 3,397 1,6031 
relatnj 3979 0 8,4 1,488 ,9664 
sizej 3979 0 39,5 1,870 1,3240 
spch_vto 3979 0 4,7 ,388 ,4338 
spl_aux 3979 0 11,4 2,833 1,2552 
sua_vb 3979 0 6 1,08 0,814 
sub_cnd 3979 0 14 1,95 1,226 
sub_cos 3979 0 10 0,87 0,759 
sub_othr 3979 0 22 4,51 1,699 
tcccrtn 3979 0 28 2,42 1,998 
that_del 3979 0 13,6 1,742 1,2797 
that_rel 3979 0 21 3,27 1,877 
timej 3979 0 24 2,12 1,553 
tm_adv 3979 0 16 4,74 1,763 
topicj 3979 0 14,8 2,312 1,8655 
typetokn 3979 2,5 43,5 35,151 2,2140 
vcmp 3979 0 22 3,57 2,016 
vprogrsv 3979 0 27,0 7,061 2,7210 
wh_cl 3979 0 11 0,45 0,523 
wh_ques 3979 0 27 0,48 0,758 
whiz_vbn 3979 0 11 2,13 1,083 
wordcnt 3979 10 20240 3505,10 1546,418 
wrdlength 3979 3,9 5,9 4,733 0,1850 
x1_jto 3979 0 8 0,19 0,359 
x2_jto 3979 0 6,4 0,595 0,5410 
x3_jto 3979 0 3 0,08 0,188 
x4_jto 3979 0 7,2 0,200 0,3280 
x5_jto 3979 0 5 0,11 0,238 
Tabela 38: COST – Estatísticas Descritivas   
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Em seguida, observou-se a tabela de comunalidades de onde se destacaram, dentre 

as 127 consideradas inicialmente, 72 variáveis (Tabela 39) cujos valores eram iguais 

ou maiores a 0,4 e menores que 0,9, conforme se pontuou no capítulo Metodologia. 

Essas variáveis foram separadas para utilização em uma segunda extração de 

dados também do tipo ‘fatoração de eixo principal’, porém desta vez rotacionada 

(‘proporção máxima’).  

 

Variável Definição 
abstrac Subtantivo relacionado a coisas ou a processos  
actv Verbo relacionado a atividade ou a ação 
adj_attr Adjetivo atributivo 
advs Advérbio 
agls_psv Voz passiva sem agente 
all_nto To usado em oração complementar controlada por substantivo de 

posicionamento 
alladj Todas as categorias de adjetivos 
allpro Todas as categorias de pronomes 
allverb Todas as categorias de verbos, excluindo verbos auxiliares 
aspectv Verbo acurativo / determinativo  
att_vth That usado em oração complementar controlada por verbo atitudinal 
be_state Verbo to be indicativo de estado 
by_pasv Voz passiva sem agente e preposição by 
causev Verbo causativo 
cognitn Substantivo cognitivo 
commv Verbo relacionado à comunicação  
concrtn Substantivo concreto 
conjncts Conjunção 
contrac Contração 
dsre_vto To usado em oração complementar controlada por verbos de desejo, 

intenção e decisão  
efrt_vto To usado em oração complementar controlada por verbos de 

modalidade, causalidade e esforço  
existv Verbo relacionado a existência ou relacionamento 
fact_jth That usado em oração complementar controlada por adjetivo factivo 
fact_vth That usado em oração complementar controlada por verbo factivo 
factadvl Advérbio factivo 
finlprep Preposição desacompanhada 
gen_emph Advérbio ou palavra qualificador/a enfático/a 
humann Substantivo animado 
inf Infinitivo 
it Pronome it 
jcmp That usado em oração complementar controlada por adjetivo  
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lkly_nth That usado em oração complementar controlada por substantivo de 
probabilidade 

lkly_vth That usado em oração complementar controlada por verbo de 
probabilidade 

mentalv Verbo relacionado a atividade mental 
n Substantivo 
n_nom Nominalização no singular 
nonf_vth That usado em oração complementar controlada por verbo não 

factivo 
o_and Conjunção coordenada, conectivo clausal 
p_and Conjunção coordenada, conectivo frasal  
pany Pronome indefinido 
pasttnse Passado 
pdem Pronome demonstrativo 
perfects Aspecto perfeito 
pl_adv Advérbio de lugar 
pos_mod Verbo modal de possibilidade 
prcessn Substantivo relacionado a processos 
prd_mod Verbo modal preditivo 
pred_adj Adjetivo predicativo 
prep Preposição 
pres Presente 
pro_do Verbo do como substituto de outro verbo ou sintagma verbal, verbo 

vicário 
pro1 Pronome em 1a pessoa 
pro2 Pronome em 2a pessoa  
pro3 Pronome em 3a pessoa 
prob_vto To usado em oração complementar controlada por verbo de 

probabilidade e fato 
prv_vb Verbo de cognição  
pub_vb Verbo dicendi 
spch_vto To usado em oração complementar controlada por verbo de atos de 

fala 
spl_aux Advérbio usado entre verbo auxiliar e verbo principal 
sua_vb Verbo de persuasão 
sub_cnd Conjunção subordinativa condicional 
that_del Omissão de that em oração subordinada 
that_rel That em oração subordinada com pronome relativo  
topicj Adjetivo relacionado a tópicos 
typetokn Relação entre item e ocorrência 
vcmp That usado em oração complementar controlada por verbo  
vprogrsv Presente contínuo 
wh_cl Oração com pronome WH- 
wh_ques Pronome WH- usado em perguntas 
whiz_vbn Modificador pós-nominal da voz passiva 
wrdlngth Tamanho de palavra 
x4_jto To usado em oração complementar controlada por adjetivo de 

facilidade / dificuldade  
Tabela 39: COST – Variáveis destacadas (comunalidade ≥ 0,4 e < 0,9) 
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Após esse passo, observou-se o Gráfico scree (Gráfico 13).  

 
      Gráfico 13: COST - Gráfico scree 
 

O Gráfico scree mostra os autovalores (eigenvalues) de cada fator, no eixo y, e os 

números do fator, no eixo x. Observando os pontos (plots), destacou-se um ponto de 

ruptura no eixo y, que mostra que a partir de um certo ponto a distância entre eles é 

muito pequena. Nesse caso, a ruptura foi observada junto ao oitavo ponto e dela 

resultam os oito fatores para estudo. A partir do nono fator, os valores se acumulam 

e deixam de ser representativos.  

 

Uma outra interpretação do Gráfico scree permitiu considerar cinco fatores ao levar 

em conta o espaçamento entre o quinto e o sétimo ponto. Primeiramente, executou-

se a análise de COST com 8 fatores e, em seguida, com cinco fatores. Destaca-se 

que a análise com 8 fatores foi considerada como análise inicial e a análise com 5 

fatores como a análise definitiva, pois os cinco fatores destacados eram 
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interpretáveis, pois o critério de ‘interpretabilidade’ da solução fatorial é primordial na 

AMD, segundo Biber (1988, et seq.). No entanto, com o objetivo de reportar os 

resultados de modo extensivo, foi incluída a análise de 8 fatores neste trabalho.  

 

A partir da tabela de Variância Total Explicada (Tabela 40) pôde-se observar que 

oito fatores respondem por 45% da variação acumulada, o que é significativo e 

valida o que foi visualizado no Gráfico scree. A segunda possibilidade de análise, 

com 5 fatores, de acordo com o gráfico, envolveria 37% dessa variação. Essa 

redução é normal na Análise Fatorial quando se escolhe um número menor de 

fatores. A redução de quantidade de variação capturada indica que a solução de 5 

fatores explica menos a variação inerente entre os textos por um lado; por outro, 

pode explicá-la melhor, indicando os fatores principais subjacentes à variação. A 

tabela completa de Variância explicada possui 72 fatores e pode ser consultada em 

Anexos. 

  
Autovalores iniciais 

 
Soma da extração de cargas 

quadráticas 

Somas ro-
tacionadas  
das cargas 
quadráti-

cas 
Fator Total % de 

variação 
% 

acumulada 
Total % de 

variação 
% 

acumulada 
Total 

1 11,213 15,573 15,573 10,760 14,945 14,945 9,274 
2 6,468 8,983 24,556 5,932 8,239 23,183 6,967 
3 3,988 5,538 30,094 3,461 4,807 27,990 5,511 
4 2,683 3,726 33,820 2,184 3,034 31,024 5,656 
5 2,308 3,206 37,026 1,807 2,510 33,534 4,714 
6 2,188 3,039 40,066 1,676 2,328 35,862 4,295 
7 1,936 2,689 42,754 1,358 1,887 37,749 3,888 
8 1,618 2,247 45,002 1,236 1,717 39,466 1,772 
9 1,588 2,206 47,208  

10 1,471 2,043 49,250 
11 1,353 1,879 51,130 
12 1,318 1,830 52,960 
13 1,188 1,651 54,610 
14 1,164 1,616 56,227 
15 1,135 1,576 57,803 

Tabela 40: COST – Variância Total Explicada 
                  (Método de extração: fatoração de eixo principal) 
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Observou-se também a correlação entre fatores (Tabela 41), a qual poderia ajudar a 

definir qual seria o melhor tipo de rotação para a próxima extração: ‘variação 

máxima’ (varimax) ou ‘proporção máxima’ (promax). Uma vez que em pesquisas 

linguísticas não há nada que indique que os fatores não possam ser correlacionados 

(cf. BIBER, 1988), optou-se pela rotação de proporção máxima.  

 

A Matriz de Correlação (Tabela 41), a qual mede se os fatores são dependentes 

estatisticamente, apresenta alguns valores medianos, por exemplo 40% de 

correlação entre fator 1 e fator 297, mas ainda assim indicam que há alguma 

correlação entre fatores. O ideal seria que as correlações fossem iguais ou menores 

que zero, porque isso indicaria que os fatores são independentes uns dos outros, 

isto é, que cada um mediria um parâmetro diferente e não seria influenciado por 

outro. No caso a seguir (Tabela 41), há uma certa codependência entre os fatores, 

como entre 3 e 4 (49,1%), 5 e 7 (42%), 1 e  2 (40%), 1 e 5 (39,9%), 1 e 6 (36,6%) e 

1 e 7 (37%). Há também fatores independentes, tais como 2 e 3 (-9%) e 4 e 5 (-2%). 

Essas correlações são resultados, de um lado, do uso da rotação de proporção 

máxima (promax), que as permite e, por outro lado, pelo fator de os textos serem 

todos da mesma fonte (revista TIME).  

Fator 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1,000        
2 0,400 1,000       
3 -0,287 -0.094 1,000      
4 -0,261 -0,097 0,491 1,000     
5 0,399 0,314 -0,022 -0,066 1,000    
6 0,366 0,353 -0,093 -0,276 0,240 1,000   
7 0,370 0,252 -0,040 -0,015 0,421 0,187 1,000  
8 -0,031 0,111 0,035 0,084 0,201 0,035 0,112 1,000 

Tabela 41: COST – Matriz de Correlação entre Fatores (8 fatores) 

                                                
97 Para saber qual é a porcentagem de correlação entre fatores multiplica-se o valor disponível na matriz por 100. 
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Em seguida, executou-se um novo processamento contendo as 72 variáveis 

destacadas pela tabela de comunalidades e os 8 fatores determinados pelo gráfico 

scree e tabela de variância total explicada. A diferença é que essa segunda redução 

de dimensão foi rotacionada, conforme apresentado no capítulo Metodologia. Essas 

variáveis foram utilizadas em todas as extrações rotacionadas nesta pesquisa. 

 

Dos resultados, observou-se a Matriz Modelo (Pattern Matrix) (Tabela 42), que 

contém as 72 variáveis da Tabela 39 e de onde se destacaram quais variáveis 

possuíam maior valor em cada um dos fatores. Por exemplo: a variável ‘pasttnse’ 

aparece em dois fatores, porém seu valor maior é no fator 1. Nota-se que neste 

momento, não se considera se o valor da variável é positivo ou negativo. Esse tipo 

de consideração é feito apenas quando se parte para o cálculo da variável.  

 

Pode-se observar na Matriz Modelo (Tabela 42) que há variáveis sem valor em 

todos fatores, tal como ‘pany’.  Isso ocorre porque utilizou-se o mesmo critério de 

Biber (1988) de excluir da análise as variáveis com valor menor que |0,3|98. Logo, 

elas não fizeram parte do cálculo com 8 fatores. 

 

 Fator 
1 2 3 4 5 6 7 8 

pres 0,913        
contrac 0,865        
pro2 0,660        
pasttnse -0,650   -0,497     
gen_emph 0,542        
pro_do 0,526        
pdem 0,509        
agls_psv -0,501        
prep -0,483        
pro1 0,470        

                                                
98 Os caracteres | | indicam que se trata do valor absoluto, isto é, desconsiderado o sinal + ou -. 
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whiz_vbn -0,395        
perfects -0,390        
that_del 0,390 0,385       
vprogrsv 0,373        
it 0,351        
pany         
o_and         
wh_cl         
by_pasv         
x4_jto         
nonf_vth  0,796       
commv  0,737       
pub_vb  0,700       
vcmp  0,637       
inf  0,586       
all_nto  0,495       
sua_vb  0,463       
efrt_vto  0,439       
allverb  0,438       
spch_vto  0,396       
causev         
att_vth         
dsre_vto         
lkly_vth         
adj_attr   0,696      
alladj   0,640      
actv   -0,559      
topicj   0,533      
n_nom  0,376 0,531      
wrdlngth   0,476 0,374     
cognitn   0,422      
aspectv   -0,396      
concrtn   -0,386      
abstrcn   0,353      
p_and         
finlprep         
allpro    -0,891     
pro3    -0,878     
humann    -0,476     
that_rel    0,449     
pos_mod         
prcessn         
advs     0,725    
n     -0,607    
conjncts     0,479    
spl_aux     0,389    
factadvl     0,371    
prob_vto         
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prv_vb      0,833   
existv      0,776   
mentalv      0,678   
pl_adv      0,504   
typetokn      -0,392   
prd_mod       0,769  
be_state       0,633  
wh_ques       0,451  
pred_adj         
sub_cnd         
jcmp        0,915 
fact_jth        0,794 
Tabela 42: COST – Matriz Modelo (8 fatores) 

(Método de extração: fatoração de eixo principal / Método de rotação: Proporção máxima 
com normalização Kaiser) 

 
 

De posse das variáveis de maior valor para cada fator, partiu-se para o cálculo de 

cada fator, considerando os valores destacados e as variáveis padronizadas 

(Zscore), conforme apresentado no capítulo Metodologia. O cálculo de cada fator 

envolvia a inserção de uma expressão numérica que contivesse as variáveis 

destacadas na Matriz Padrão. As expressões para a análise de 8 fatores foram as 

seguintes99: 

 

(a) Fator 1: (Zpres + Zcontrac + Zpro2 + Zpasttnse + Zgen_emph + Zpro_do + 
Zpdem + Zpro1 + Zthat_del + Zvprogrsv + Zit) – (Zagls_psv + Zprep + 
Zwhiz_vbn + Zperfects) 

(b) Fator 2: (Znonf_vth + Zcommv + Zpub_vb + Zvcmp + Zinf + Zall_nto + 
Zsua_vb + Zefrt_vto + Zallverb + Zspch+vto) 

(c) Fator 3: (Zadj_attr + Zalladj + Ztopicj + Zn_nom + Zwrdlngth + Zcognitn + 
Zabstracn) – (Zaspectv + Zactv + Zconcrtn) 

(d) Fator 4: (Zthat_rel) – (Zallpro + Zpro3 + Zhumann) 
(e) Fator 5: (Zadvs + Zconjncts + Zspl_aux + Zfactadvl) – (Zn) 
(f) Fator 6: (Zprv_vb +Zexistv + Zmentalv + Zpl_adv) – (Ztypetokn) 
(g) Fator 7: (Zprd_mod + Zbe_state + Zwh_ques) 
(h) Fator 8: (Zjcmp + Zfact_jth) 

 

                                                
99 Tratam-se das mesmas variáveis listadas na Tabela 39. O acréscimo da letra Z se deve à padronização das 
variáveis antes do cálculo dos fatores.  
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Em seguida, observaram-se as variáveis em cada um dos polos e as características 

sugeridas por elas. Essa ação foi sucedida da observação e análise de exemplos de 

textos cujo escore médio era muito alto, representativo do polo positivo, e muito 

baixo, representativo do polo negativo.  

 

A junção dessas considerações gerou a interpretação de fatores decorrentes dessa 

análise. Seus nomes estão listados a seguir (Tabela 43). Ressalta-se que, para fins 

de divulgação da pesquisa, todos nomes foram nomeadas em português e em 

inglês. 

 

Fator Interpretação  
1 ‘escrita oralizada versus escrita envolvida’ 

(oral reporting versus involved reporting) 
2 ‘escrita avaliativa’  

(evaluative reporting) 
3 ‘escrita focada no conceito versus escrita focada no processo’ 

(concept-based reporting versus process-focused reporting) 
4 ‘escrita baseada em tópicos versus escrita baseada em 

personagens’ 
(topic-based reporting versus character-based reporting) 

5 ‘escrita descritiva versus escrita informacional’ 
(descriptive reporting versus informational reporting) 

6 ‘opinião pessoal lexicalmente escassa versus escrita lexicalmente 
densa’  
(lexically sparse personal opinion versus lexically dense reporting) 

7 ‘escrita preditiva baseada em perguntas’ 
(question-based predictive reporting) 

8 ‘escrita posicionada’ 
(stance reporting) 

Tabela 43: Interpretação dos 8 fatores do COST  

 

A seguir, apresenta-se cada um desses fatores, suas características linguísticas e 

exemplos de textos do COST com maior e menor polaridade em cada grupo.  
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5.3.1 Fator 1 

 

O primeiro fator foi nomeado ‘escrita oralizada versus escrita envolvida’ (oralized 

reporting versus involved reporting) e se assemelha bastante à Dimensão 1 de Biber 

(1988). Ele apresenta as seguintes variáveis (Tabela 44): 

 

Peso positivo Peso negativo 
Etiqueta  Característica linguística Etiqueta Característica 

linguística 
<gen_emph> Advérbio ou palavra 

qualificador/a enfático/a 
<perfects> Aspecto perfeito  

 
<contrac> Contração <whiz_vbn> Modificador pós-nominal 

da passiva com verbo no 
particípio passado 
 

<that_del> Omissão de that em 
oração subordinada 

<prep> Preposição 
 

<pasttnse> Passado <agls_psv> Voz passiva sem agente 
<pres> Presente  
<vprogsv> Presente contínuo 
<it> Pronome it 
<pdem> Pronome demonstrativo 
<pro1> Pronome em 1a pessoa 
<pro2> Pronome em 2a pessoa 
<pro_do> Verbo vicário 
Tabela 44: COST – Variáveis do Fator 1 (8 fatores) 

 

As variáveis de peso positivo sugerem um discurso não planejado, com tópicos de 

relevância imediata e foco na informação. São típicas de uma produção rápida com 

envolvimento, frequente narração e discurso informal, com densidade informacional 

reduzida, como se espera encontrar em conversações.  

 

Além disso, esse polo apresenta também marcações de coesão referencial. O trecho 

de texto a seguir (Quadro 8) refere-se ao texto com escore mais positivo neste fator 

e ilustra essas características. As marcações entre os símbolos < e > se referem às 
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etiquetas atribuídas às palavras imediatamente antes do símbolo <. As mesmas 

marcações são usadas em todos os exemplos que seguem.  

 
Interview : Monica Lewinsky Up Close by Michael Duffy York  
"Yoo - hoo !" Monica Lewinsky sweeps into her stepfather 's <contrac> penthouse 
apartment for her first American print interview since the scandal began <pasttnse>. 
Removing the hat and sunglasses she wears by way of disguise , she complains of a 
cold and jet lag (the night before , she signed <pasttnse> the first copy of Monica 's 
Story , her tell <pres> - almost - all book, in midair while flying from Los Angeles to 
New York City).  
As Monica huddles for a moment with her team of media and legal advisers , her 
mother Marcia Lewis brings in coffee and shows two visitors around the tidy 34th - 
floor apartment, with its <it> panoramic views of Manhattan and Central Park. “It 
sounds corny,” says Lewis, “but it's <contrac> peaceful up here. We <pro1> 're 
<contrac> above the fray. “Monica has been doing her part to keep the fray going. 
She exploded <pasttnse> back onto the scene last week to promote her book, the 
saga of an insecure and overweight child of a broken Beverly Hills home whose need 
for love and attention led <pasttnse> her to seduce a President. In her two - hour 
appearance on ABC , she came <pasttnse> off as sad and, she admits, often silly (“I 
<pro1> smiled <pasttnse> too much. . .  I <pro1> was <pasttnse> a little too 
candid”), a woman - child who couldn't <contrac> keep <pres> quiet during or after 
her affair with Bill Clinton. Speaking <vprogrsv> to Time, she was <pasttnse> even 
tougher and more unbowed. She says <that_del> she knows what she did 
<pasttnse> was <pasttnse> wrong and that most <gen_emph> Americans would 
like her to be more contrite . But she insists that her feelings of remorse are <pres> 
no better than mixed. “I <pro1> 'm <contrac> not going to pretend <pres> that it was 
<pasttnse> always about something bigger than me <pro1>”, she says. “because 
for me <pro1>, it was <pasttnse> n't <contrac>. “Even after a year of therapy and a 
lifetime of tears, there are <pres> plenty of colors Monica still can n't <contrac> see 
<pres>. Her affair with Clinton did <pasttnse> not interfere <pres> with official 
business because they were <pasttnse> " together mostly on the weekends. “Even 
her lack of discretion is a relative thing. " for me <pro1> , only telling <vprogrsv> 10 
people was <pasttnse> being pretty discreet.” Monica knows her attitude infuriates 
people but says <that_del> there is n't <contrac> much she can do <pres> about 
that <pdem>. 

15/03/1999 
Quadro 8: COST - Trecho de texto – Fator 1 – polo positivo (8 fatores) 

 

Já as variáveis de peso negativo são típicas de textos escritos, em que há a 

apresentação abstrata da informação, alguma narração e descrição e um estilo mais 

individual, como se pode observar no exemplo do texto com escore mais negativo 

neste fator (Quadro 9).  
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Poland: Gibson Silent  
Events in <prep> Poland have reached <perfects> a state where the 
prognostications of <prep> a writer in <prep> the New Statesman (Time, July 30) to 
<prep> the effect that there will be another partition of <prep> Poland within <prep> 
the next 20 years seem to be fully justified <agls_psv>. Last week Poland was 
engulfed <agls_psv> in <prep> a general strike, with <prep> which a weak 
government was trying to grapple. Troops were sent <agls_psv> against <prep> the 
strikers; the strikers surrounded and disarmed them; the city of <prep> Cracow , the 
storm center of <prep> the strike , was in <prep> darkness; troops were confined 
<agls_psv> to <prep> barracks; police dared not appear on <prep> the streets; 
theatres , cinemas , schools were closed <agls_psv> ; armed patrols of <prep> 
workers tried to keep order among <prep> their more radical brethren . No news of 
<prep> strike negotiation was given <agls_psv> ; the situation was pregnant with 
<prep> unutterable gloom and vagueness . Although the situation was brighter in 
<prep> Warsaw, the capital, Hugh Gibson, U.S. Envoy Extraordinary and Minister 
Plenipotentiary to <prep> Poland, preserved a dignified silence so far as <prep> the 
press was concerned <agls_psv>. Whatever the situation was , is , or may become 
<perfects>, Mr. Gibson 's experience is such that he can be fully relied <agls_psv> 
upon <prep> to protect U.S. interests in <prep> the land to which he is accredited 
<agls_psv>. 

26/11/1923 
Quadro 9: COST - Trecho de texto – Fator 1 – polo negativo (8 fatores) 

5.3.2 Fator 2 

 
O segundo fator, nomeado ‘escrita avaliativa’ (evaluative reporting), apresenta 

apenas variáveis de peso positivo, como se pode observar a seguir (Tabela 45).  

 
Peso positivo Peso negativo 

Etiqueta Característica linguística Não há.  
<inf> Infinitivo 
<vcmp> That usado em oração 

complementar controlada 
por verbo 

<nonf_vth> That usado em oração 
complementar controlada 
por verbo não-factivo 

<all_nto> To usado em oração 
complementar controlada 
por substantivos marcadores 
de posicionamento 

<spch_vto> To usado em oração 
complementar controlada 
por verbo de ato de fala 

<efrt_vto> To usado em oração 
complementar controlada 
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por verbo de modalidade, 
causalidade  
e esforço 

<pub_vb> Verbo dicendi  
<sua_vb> Verbo de persuasão 
<commv> Verbo relacionado à 

comunicação 
<allverb> Verbos, excluindo auxiliares 
<n_nom> (nominalização no singular) 
<that_del> (omissão de that em oração 

subordinada) 
 Tabela 45: COST – Variáveis do Fator 2 (8 fatores) 
 
 
Trata-se de um fator bastante comunicativo e relacionado a atos de fala, com 

presença de marcadores de posicionamento e sugestão de expansão de ideias, 

como tipicamente aparecem em textos escritos, como uma unidade. A presença do 

discurso indireto sugere a dissertação sobre um assunto ao mesmo tempo em que o 

uso de verbos de persuasão sugere a intenção de mudança. Observe um trecho do 

texto com escore mais positivo neste fator (Quadro 10). 

 

Clinton 's Crisis : Kiss  <allverb> But Do <allverb> n't Tell 
by Eric Pooley; Jay Branegan, Michael Duffy, Viveca Novak, Karen Tumulty and 
Michael Weisskopf  
In cases of alleged sexual harassment <n_nom> -- so painful, so private, so often 
unknowable -- americans have grown <allverb> accustomed to weighing <allverb> 
the word of one defendant <n_nom> against that of one plaintiff, the steadfast denial 
against the angry accusation <n_nom> : he said <commv> <pub_vb> <allverb> , 
she said <commv> <pub_vb> <allverb>. But last week, in the matter of Jones v. 
Clinton, the accusers avalanched <allverb> on the accused. Once, twice, three times 
now, a woman has sworn <commv> <allverb> under oath that she had <allverb> 
one or more sexual encounters with Bill Clinton and then got <allverb> pressured 
<allverb> to cover <inf> <allverb> it up; each time the President has denied 
<commv> <allverb> the charge. In each case someone is lying <allverb> and 
someone is <allverb> not. He said <commv> <pub_vb> <allverb>, they said 
<commv> <pub_vb> <allverb>. Amid the allegations and denials swirling around 
the President -- and there were <allverb> almost too many to count <inf> <allverb> 
in the 700 pages of documents and depositions that lawyers for Paula Corbin Jones 
filed <allverb> last Friday -- there was <allverb> one assertion <n_nom> both sides 
could agree <pub_vb> <allverb> on. “I have done <allverb> everything I could,” the 
President told <commv> <pub_vb> <allverb> Jones' lawyers in his Jan. 17 
deposition <n_nom>, “to avoid <inf> <allverb> the kind of questions you are asking 
<commv> <commv> <allverb> me here today.” The issue is <allverb> what 
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“everything” includes <allverb>. As Clinton tells <commv> <commv> <allverb> it, 
he has been <allverb> beyond reproach: “in my lifetime”, he testified <pub_vb> 
<allverb>, “I've never sexually harassed a woman... I never have <allverb>, and I 
would n't . " Because he has been <allverb> the subject of so many lies <allverb> -- 
“the far right tried <efrt_vto> <allverb> to convince <commv> <inf> <allverb> the 
American people that I had committed <allverb> murder, run drugs, slept in my 
mother's bed with four prostitutes,” he said <commv> <pub_vb> <allverb> -- clinton 
developed <allverb> what he calls <commv> <allverb> " a high level of paranoia. 

23/03/1998 
Quadro 10: COST - Trecho de texto – Fator 2 – polo positivo (8 fatores) 

 

5.3.3 Fator 3 

 

O terceiro fator, nomeado ‘escrita focada no conceito versus escrita focada no 

processo’ (concept-based reporting versus process-focused reporting), apresenta 

variáveis nos dois polos, como se observa a seguir (Tabela 46).  

 
Peso positivo Peso negativo 

Etiqueta Característica linguística Etiqueta Característica linguística 
<adj_attr> Adjetivo atributivo <concrtn> Substantivo concreto 
<topicj> Adjetivos atributivos 

relacionados a tópicos 
<aspectv> Verbo acurativo 

<n_nom> Nominalização no singular <actv> Verbo relacionado a 
atividade (ação) 

<cognitn> Substantivo relacionado a 
cognição 

 

<abstrcn> Substantivo relacionado a 
coisas abstratas ou a 
processos 

<wrdlngth> Tamanho de palava 
<alladj> Todas as categorias de 

adjetivos 
Tabela 46: COST – Variáveis do Fator 3 (8 fatores) 
 
 

As variáveis de peso positivo sugerem textos elaborados e expandidos, com 

informação integrada e escrita em poucas palavras, caracterizando um estilo 

reduzido. Essas características são corroborada pela especificidade lexical, atrelada 
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ao uso de adjetivos e substantivos. O trecho de texto no Quadro 11, a seguir, ilustra 

essas características.  

 

A Sampler of Souter 's Views  
As a superior <alladj> - court judge in 1981, Souter urged the state legislature to 
reject a provision in a bill that would have required teenagers seeking + abortions to 
get permission from a judge if they could not obtain their parents' consent: (the 
provision) would express <alladj> a decision <cognitn> by society , speaking 
through the legislature , to leave it to individual <alladj> justices . . . to make 
fundamental <alladj> moral <alladj> decisions <cognitn> about the interests of 
other people without any standards to guide the individual <alladj> judge . . . There 
are some judges who believe that abortion <n_nom> . . . is morally wrong <alladj>, 
who could not in good <alladj> conscience <n_nom> issue an order requiring an 
abortion <n_nom> to be performed. There are others who believe that what may be 
thought to be in the “best <alladj> interests” of the pregnant <alladj> minor <alladj> 
is itself just as necessarily a moral <alladj> as a social <alladj> <topicj> question 
<n_nom>, upon which a judge may not morally speak for another human <alladj> 
<topicj> being, whatever <n_nom> may be that judge's own personal <alladj> 
opinion <cognitn> about the morality <n_nom> of abortion <n_nom>. Judges in 
each category would be obligated to indicate <n_nom> that they could not exercise 
their power in favor of authorizing abortions to be performed on immature <alladj> 
pregnant <alladj> minors. The inevitable <alladj> result would be required shopping 
for judges who would entertain such cases. In 1986 the New <alladj> Hampshire 
Supreme <alladj> Court unanimously upheld a woman's right to sue her doctor for 
failing to inform her that a case of German <alladj> measles while she was pregnant 
<alladj> put her in grave risk of having a child with serious <alladj> birth defects. 
The woman contended that if she had received information <n_nom> from her 
doctors about the potential for birth defects she would have had an abortion 
<n_nom>. 

06/08/1990 
Quadro 11: COST - Trecho de texto – Fator 3 – polo positivo (8 fatores) 

 

Já as variáveis de peso negativo indicam progressão de uma atividade ou evento e 

ações ou eventos associados a escolhas. A presença de substantivos concretos 

sugere uma relação estreita entre esses itens. Observe o Quadro 12, a seguir.  

 

Allied Force's Second Enemy: the Weather Battle Of France  
The Allied Expeditionary Force battled two stubborn foes. One of them, the Germans, 
was reasonably predictable. The other, the weather, defied close analysis and for 
that reason gave <actv> the Allied high command the kind of trouble it had hoped to 
avoid. Supplies and reinforcements were moving <actv> across the Channel and up 
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the beaches in great volume. Even the Germans admitted that. But the Allied high 
command <actv> made <actv> no bones <concrtn> of a sobering fact: unloading 
had been thrown <actv> behind schedule. So had the work of supporting air power, 
the one decisive advantage the Allies hold over the Germans. Up to the end of the 
first week, the invasion of Western Europe had not had the smile of a single clear day 
comparable with those which beamed on Hitler's legions in the Battle of France in 
1940. The difficulties of landing food <concrtn>, fuel and equipment <concrtn> from 
ships <concrtn> lying <actv> in the rough - water <concrtn> anchorages of the Bay 
of the Seine gave <actv> the first clue that the invasion was running <actv> behind 
schedule. The second was in the slow deepening of the bridgehead: an average of 
barely three miles a day. So it was that soldiers, who had approved General 
Eisenhower 's gamble on the weather, retreated from their first optimistic judgments 
of the invasion, which were based on the relative ease with which all but one of the 
scheduled landings were accomplished, the low casualties, the slow ness of German 
reaction, the virtual absence of the Luftwaffe. Now, as the fight <concrtn> ing 
progressed, there was still no indication that casualties were becoming prohibitive. 

19/06/1944 
Quadro 12: COST - Trecho de texto – Fator 3 – polo negativo (8 fatores) 

 

5.3.4 Fator 4  

 

O quarto fator, nomeado ‘escrita baseada em tópicos versus escrita baseada em 

personagens’ (topic-based reporting versus character-based reporting), parece 

resgatar algumas características esperadas pelos primeiros editores da TIME: o ato 

de reportar a notícia por meio de personagens, como se contasse uma história. Suas 

variáveis são apresentadas na Tabela 47, a seguir.  

 
 

Peso positivo Peso negativo 
Etiqueta Característica linguística  Etiqueta Característica linguística 
<that_rel> ‘that’ usado em orações 

subordinadas, como 
pronome relativo  

<pro3> Pronomes em 3a pessoa 
 

<wrdlngth> Tamanho de palavra <humann> Substantivos animados 
(pessoa, animal ou outra 
criatura) 

 <allpro> Todos os pronomes 
<pasttnse> (Passado) 

Tabela 47: COST – Variáveis do Fator 4 (8 fatores) 
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As variáveis de peso positivo sugerem um discurso planejado, típico de um texto 

informacional com presença de informação elaborada e marcadores de discurso, 

como se observa no exemplo (Quadro 13) a seguir. 

 

Medicine: Counterattack: How Drugmakers Are Fighting Back  
by Lawrence Mondi York; Leon Jaroff  
Doctors and the public were not alone in feeling cocky about infectious disease a 
decade ago. The drug companies did too. More than 100 antibiotics were on the 
market, and they had most bacterial diseases on the run, if not on the verge of 
eradication. So rosy was the outlook that <that_rel> U.S. government funding & for 
antibiotic research was declining, and many pharmaceutical firms were focusing on 
cancer and viral diseases, especially AIDS. Observes George Miller, a microbiologist 
at the Schering - plough Research Institute in Kenilworth, New Jersey: “what we in 
the pharmaceutical industry had been doing was to take existing classes of 
antibiotics and modify them to stay one step ahead of the bacteria. “But that 
approach seems no longer able to stem the spread of drug - resistant bacteria. 
Instead, researchers are employing several new strategies that <that_rel> they hope 
will put medicine ahead, at least temporarily, in the battle against the bugs. One 
approach is “rational” drug design, based on new understanding of how bacteria 
function at the molecular level. Using the techniques of biochemistry and 
crystallography, scientists are identifying bacterial genes and enzymes that 
<that_rel> confer drug resistance, and are creating antibiotics that <that_rel> will act 
specifically against a targeted microbe. By discerning the molecular structure of an 
enzyme used by a drug - resistant bacterium to fight off that drug, for example, 
scientists can design a molecule that <that_rel> fits precisely into the active site of 
the enzyme. That neutralizes the enzyme, depriving the bacterium of a crucial 
element of its defense and making it susceptible once more to the original drug. “It 's 
like sticking a wad of gum into a keyhole and binding it up”, says Fred Cohen, 
professor of pharmacology at the University of California, San Francisco. Scientists 
are pursuing a similar line of attack against viral diseases. 

12/09/1994 
Quadro 13: COST - Trecho de texto – Fator 4 – polo positivo (8 fatores) 

 
Já as presença de pronomes, substantivos animados e do tempo passado no polo 

negativo parece indicar um foco informacional abstrato em que há a valorização do 

personagem ao se relatar o ocorrido. Observe o Quadro 14, a seguir.  
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7 Deadly Days  
They <allpro> <pro3> are the commonplace tragedies that occur every day in 
communities across the U.S. The smoldering anger between a husband <humann> 
and wife <humann> ignites and ends with a pistol shot <pasttnse>. The suffocating 
weight of depression vanishes, with gunfire, into the imagined peace of death. A 
hunting trip turns tragic, and a family <humann> is destroyed. The stupidity of 
playing with a loaded weapon leaves a young boy <humann> dead. The momentary 
incivility of a pair of barroom brawlers results in bloody death. Events like these 
happen so often that Americans <humann> ' sense of horror and outrage has been 
numbed. Death by gunfire has become nearly as banal in the U.S. as auto fatalities; 
shootings are so routine that they <allpro> <pro3> are sometimes ignored by the 
local news. Only by coming face to face with the needless victims <humann> does 
the wastefulness sink in. And while the country is numb, the families and friends 
<humann> the dead leave behind are surely not. At any one time, the nation harbors 
a large tribe of those crying and struggling with the loss a gun has caused. The 464 
people <humann> whose deaths are cited in these 28 pages are victims <humann> 
of an American epidemic: they <allpro> <pro3> were <pasttnse> all shot in a single 
week, from May 1 to 7. This year more than 30,000 others will share their fate. If the 
U.S. were <pasttnse> losing this many people <humann> to a killer virus or to a 
war, there would be a public outcry. Yet more Americans <humann> die of gunshot 
wounds every two years than have died to date of AIDS. Similarly, guns take more 
American lives in two years than did <pasttnse> the entire Viet Nam War. Only 
automobile accidents (total deaths per year: 48,700) surpass shootings as the 
leading cause of injury - induced fatalities. But while auto safety is a continuing public 
preoccupation, most Americans <humann> seem inexplicably indifferent to guns or 
unwilling to do much about them <allpro> <pro3>. Deaths by guns tend to be 
isolated, infrequent in any one community and seemingly random in their dispersion. 
The inanimate numbers, no matter how often they <allpro> <pro3> are repeated, 
cannot convey the heartbreaking stories that lurk within them <allpro> <pro3>. 
Quadro 14: COST - Trecho de texto – Fator 4 – polo negativo (8 fatores) 

 

5.3.5 Fator 5 

 

O quinto fator, ‘escrita descritiva versus escrita informacional’ (descriptive reporting 

versus informational reporting), apresenta as seguintes variáveis (Tabela 48):  

Peso positivo  Peso negativo 
Etiqueta  Característica linguística Etiqueta  Característica linguística 
<factadvl> Advérbio factivo  <n> Substantivo 
<advs> Advérbios   
<conjncts> Conjunções 
<spl_aux> Verbo auxiliar separado 

por advérbio 
Tabela 48: COST – Variáveis do Fator 5 (8 fatores) 
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A presença de advérbios e conjunções sugerem um texto informacional com 

discurso planejado e utilização de marcadores de discurso. No entanto, o uso de 

advérbios também parece sugerir uma escrita mais cautelosa, na qual ao mesmo 

tempo em que se pretende informar, tenta-se fazê-lo de modo mais assertivo. 

Observe exemplo a seguir com três das características positivas (Quadro 15).  

 

Olympic Special Section: To Be The Best  
by Tom Callahan  
The best of anything. The best of everything. The best of everyone. Once <advs> 
<conjncts>, wars were called off for the Olympic Games, but lately the Games have 
been lopped off for wars. Like a wreath bent out of shape by an ocean wave, one 
Olympic ring at <advs> a time, representing a continent or so <advs> <conjncts>, 
has dislodged itself in a snit and drifted away. The race was still <advs> <spl_aux> 
won in 1976, but the Africans weren't in Montreal. The basket was still <advs> 
<spl_aux> scored in 1980, but the Americans weren't in Moscow. The weights were 
still <advs> <spl_aux> lifted and the punches still <advs> landed, but in 1984 the 
Soviets and Cubans weren't in Los Angeles. Some incalculable competition was 
missing, so some inexpressible definition was lost. Probably <advs> it is too simple 
of human beings to want to look in on their own progress quadrennially <advs> 
<conjncts>, hoping to gauge how far they have gone by how fast <advs> they can 
go, as if the breed could hope to improve on Emil Zatopek. He was the beau ideal in 
1952, a balding Czech about the size of a parking meter, who ran all day and all 
<advs> night with his shirt peeled up <advs> and his tongue rolled down <advs>. 
When Zatopek raced, hearts raced. Whoever his modern descendant might be - the 
Moroccan Said Aouita, likely as not - he will almost certainly <advs> be in Seoul. 
Besides <advs> North Korea, only Cuba, Nicaragua, Ethiopia, Albania and the 
Seychelles have demurred. For the first time since the bleak year of 1972, practically 
the whole world is expected. Wars aren't completely out of mind. The awful chill of 
Munich precedes every reunion now. 
Quadro 15: COST - Trecho de texto – Fator 5 – polo positivo (8 fatores) 

 

A variável presente no polo negativo, substantivos, sugere um foco informacional 

abstrato, que pode ser complementado a partir da observação do exemplo a seguir 

(Quadro 16). 
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Conservation <n>: Oil <n> Contrivance <n>   
It is illegal for two oilmen in one State <n> to agree with two oilmen in another State 
<n> to limit their joint production <n> of crude petroleum <n>. Their agreement <n>, 
the U.S. holds, is a conspiracy <n> in restraint <n> of trade <n>. But it is perfectly 
legal for the first two men <n> to make an oil <n> - production <n> agreement <n> 
within their State <n>, and the other two men <n> to make a similar agreement <n> 
within their State <n>, and then for the two States <n> to join those agreements <n> 
together <n> into an interstate <n> compact or treaty <n>. Some such plan for the 
limitation <n> of oil <n> production <n> in western States <n> was expected to be 
worked out at the meeting of Governors <n>, U.S. officials <n> and leaders <n> of 
the oil <n> industry <n> called for June <n> 10 at Colorado <n> Springs <n> by 
President <n> Hoover <n>. The object <n> is to contrive an agreement <n> which 
will be in restraint <n> of overproduction <n> but not in restraint <n> of trade <n>. 
President <n> Hoover <n> established oil <n> conservation <n> as a major policy 
<n> of his administration <n> when he ordered an end <n> to permits <n> for drilling 
on Government <n> land <n>, and to renewals <n> of lapsed oil <n> leases <n> 
(TIME <n>, March <n> 25). This official step encouraged the oil <n> industry <n>, as 
represented <n> by the American Petroleum <n> Institute <n>, to believe that it had 
a friend <n> in the White House <n> who would smile upon its own efforts <n> to 
hold down production <n>. Confronted with an enormous output <n> and low prices 
<n>, operators <n> agreed among themselves to plug <n> their production <n> for 
1929 at the 1928 level <n>. They asked the Federal Oil <n> Conservation <n> Board 
<n> to sanction <n> this agreement <n>. 

10/06/1929 
Quadro 16: COST - Trecho de texto – Fator 5 – polo negativo (8 fatores) 

 

5.3.6 Fator  6 

 
O sexto fator, ‘opinião pessoal lexicalmente escassa versus escrita lexicalmente 

densa’ (lexically sparse personal opinion versus lexically dense reporting), apresenta 

as seguintes variáveis (Tabela 49): 

 

Peso positivo Peso negativo 
Etiqueta  Característica linguística Etiqueta  Característica linguística 
<pl_adv> Advérbio de lugar <typetokn> Relação item – ocorrência  
<prv_vb> Verbo de cognição  
<mentalv> Verbo relacionado a 

atividade mental 
<existv> Verbo relacionado a 

existência ou a 
relacionamento 

Tabela 49: COST - Variáveis do Fator 6 (8 fatores) 
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As variáveis positivas demonstram um texto com envolvimento e situacional.  O uso 

de verbos relacionados a atividades mentais e cognição sugerem um texto em que 

há relação entre os participantes. Observe exemplo no Quadro 17, a seguir. 

 

A Talk with Nancy Reagan  
Time White House Correspondent Laurence I. Barrett has conducted more than two 
dozen talks of varying length with Nancy Reagan since he began covering her 
husband's presidential campaign in January 1980. The setting for the past two 
conversations was familiar: the White House family quarters, where the First Lady 
lounged on a large sofa imported from the Reagans' former home in Pacific 
Palisades. But the interviewee had changed markedly from earlier talks: she was 
more confident, more willing to express her own ideas. Highlights: Q. What have you 
learned <mentalv> about yourself since becoming First Lady? A. When you are put 
into a brand - new situation, it takes a while to get accustomed, to know <prv_vb> 
<mentalv> what is expected <mentalv> of you, and as you know <prv_vb> 
<mentalv>, the first year was a terrible year. That year is almost wiped out for me. 
Now I have more self - confidence. It doesn't mean <prv_vb> <mentalv> you 
change as a person. It means <prv_vb> <mentalv> <mentalv> you have grown. Q. 
In what ways have you grown? A. Once I got past the first year and was able to get 
out on the drug situation . . . the first couple of trips, I didn't know <prv_vb> 
<mentalv> if I was going to be any help or not. It became obvious that I was doing 
some good and that the kids relate <existv> to me and I to them. It was wonderful. 
And then the traveling and meeting people. Q. What are your thoughts on what it 
takes to be a successful First Lady? A. I am not Rosalynn Carter. I am not Pat Nixon 
or Jackie Kennedy. Everybody does it differently. I discovered <prv_vb> <mentalv> 
I would find <prv_vb> <mentalv> it difficult to just sit here <pl_adv> and not do 
anything except entertain. For me, having a goal is very important . . . I think 
<prv_vb> <mentalv> you have to let a lot of things roll off your back; I was not able 
to do that in Sacramento or here <pl_adv> at the beginning . But if you get a 
sureness about yourself and what you can do, you just go ahead <pl_adv> and do it. 

14/01/1985 
Quadro 17: COST - Trecho de texto – Fator 6 – polo positivo (8 fatores) 

 

As variáveis negativas sugerem exatidão de informação, especificidade e a escrita 

de muito conteúdo em poucas palavras. Parecem ser textos mais precisos com 

tópicos que cobram mais assertividade do escritor, como se pode observar no 

Quadro 18, a seguir. Cabe destacar que uma vez que a variável de destaque neste 

polo é a relação entre itens e ocorrência, não há etiquetas linguísticas. 
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D - day: Fascism 
by James O . Jackson Brunton, Bruce Crumley, John Moody and Nomi Morris  
Throughout Europe, the past is staging a comeback, and its presence is not 
comforting. Last week in Rome, its shadows intruded again. A band of what Italians 
call “nazi-skins” invaded Casa del popolo, a social center for immigrants. Shouting 
“bastards, we're going to kill you”,  they threatened to throw Molotov cocktails into the 
building on the Via di Valle Aurelia. A 17-year-old immigrant suffered serious head 
injuries after being bludgeoned with an iron bar. Two weeks earlier, a gang of 200 
Nazi-skins marched through the northern Italian city of Vicenza shouting racist 
slogans and waving banners with swastika - like emblems. Mainstream political 
leaders expressed outrage, but not Teodoro Buontempo, 48, a self-proclaimed 
fascist elected to Parliament in March on the ticket of the National Alliance, the 
successor to the party founded by followers of Benito Mussolini. In an interview with 
the Turin daily La Stampa, Buontempo said, “I would send them into the midst of 
society” to proclaim their values. And they have. Speaking on the Italian television 
network Rai-1, Maurizio Boccacci, leader of the Vicenza marchers, said, “we follow a 
policy that we hope will regain lost values in our community. Fascism is the family, 
respect for older people and for the fatherland”. In this year of Normandy's 
remembrance, the extreme right - always lurking in the wings of European politics - is 
inching toward the spotlight. Parties of the far right collected upwards of 10% of the 
vote in some elections in France, Italy and Germany. Five members of the far right 
National Alliance hold seats in the new Italian government. Skinheads decked with 
swastikas continue to terrorize foreigners in Germany , Italy , Britain and Spain. 
While the number of neo-nazis and neofascists in Western Europe remains 
minuscule, ugly pictures of straight-arm salutes, street hooligans and racial hatred 
are haunting reminders that the old ideologies are not dead. The example of Italy is 
the one that troubles Europeans most. In the midst of a soul-destroying political 
crisis, Italian voters reached not just to the right but to the spiritual descendants of 
Mussolini to rescue their nation. These new politicians reject any direct fascist 
connection. 

06/06/1994 
Quadro 18: COST - Trecho de texto – Fator 6 – polo negativo (8 fatores) 

 

5.3.7 Fator 7  

 

O fator 7, nomeado ‘escrita preditiva baseada em perguntas’ (question-based 

predictive reporting), apresenta apenas variáveis no polo positivo, a saber (Tabela 

50): 
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Peso positivo Peso negativo 
Etiqueta  Característica linguística Não há. 
<wh_ques> Pronome WH- usado em 

perguntas 
<be_state> Verbo be indicando ‘estado’ 
<prd_mod> Verbo modal preditivo  
Tabela 50: COST - Variáveis do Fator 7 (8 fatores) 
 

Parece tratar-se de um fator em que as variáveis representam um estilo 

informacional ao mesmo tempo em que há a preocupação com o interpessoal e 

envolvimento. O uso de perguntas parece tentar criar um diálogo com o leitor. 

Observe exemplo no Quadro 19. 

 

Can Adoptions Be Undone? 
by Ratu Kamlani York and James Willwerth Angeles; Sophfronia Scott Gregory  
Jessica 's fate has stirred up a lot of nervousness. “We're getting calls from parents 
whose adoptions were in place a long time ago”, says Susan Freivalds, executive 
director of Adoptive Families of America, a support group based in Minneapolis, 
Minnesota. They say they've always “felt kind of funny” about their paperwork. Was 
the birth mother lying when she said she couldn't locate the father? Why <wh_ques> 
did she refuse to name him? “This is a frightening issue for adoptive parentes”, says 
Freivalds. “How <wh_ques> can you be sure you've done everything right?” The 
surprising wrinkle in the Deboer-Schmidt case is that it turns more on a father 's 
willingness to relinquish his child than a mother's. Dan Schmidt 's quest has raised 
issues that to date remain largely unresolved. The first question adoption agencies 
ask birth mothers is whether the baby 's father will <prd_mod> consent to giving up 
the child. If the mother doesn't know, some agencies will <prd_mod> refuse the case 
in order to avoid possible court battles. Private adoptions such as the Deboers' are 
less strict. More of these may be in jeopardy, says Mary Beth Seader, vice president 
of the National Council for Adoption in Washington, if putative fathers return at some 
point to challenge the adoptions. Still, in most of these cases, fathers are unlikely to 
claim their biological offspring. Many do not know that they have children; others 
would <prd_mod> refuse to admit paternity. 

19/07/1993 
Quadro 19: COST - Trecho de texto – Fator 7 – polo positivo (8 fatores) 
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5.3.8 Fator 8 

 

Por fim, o fator 8, ‘escrita posicionada’ (stance reporting), também apresenta apenas 

variáveis positivas, como se pode visualizar a seguir (Tabela 51).   

 
Peso positivo Peso negativo 

Etiqueta  Característica linguística Não há. 
<jcmp> That usado em orações 

complementares controladas 
por adjetivos 

<fact_jth> That usado em orações 
complementares controladas 
por adjetivos factivos 

Tabela 51: COST - Variáveis do Fator 8 (8 fatores) 
 
 

As variáveis, que podem ser características de textos orais ou escritos, planejados 

ou espontâneos, parecem marcar claramente o posicionamento do escritor/revista e 

sua avaliação dos fatos. Pode-se dizer também que há a ideia de integração e de 

expansão da unidade textual, o que poderia corroborar com a pressuposição de que 

o texto traz a visão do escritor/revista. Observe o Quadro 20, a seguir.  

 

The Yalta Conference's Implications for the Future  
No doubt about it the Russians were changing. At Yalta, as at earlier conferences, 
Stalin and other Soviet bigwigs shed a little more of their personal isolation. Stalin 
mugged the cameras, patently loved to show off his fine grey uniforms. His stock of 
English phrases had grown: “So what?” and “You said it” had been added to “the 
toilet is over there!” and “what the hell goes on here?” Now one of his problems is the 
ingrained aloofness of Politburo men and others in the Soviet hierarchy who feel that 
Russia is having too much truck with foreigners. But the international yeast was 
working. Perhaps it had something to do with Yalta's implications for the future: Deed 
of Trust. Stalin, Roosevelt and Churchill bluntly said that the three powers who had 
“made victory possible and certain” proposed to administer the victory. Big Three 
unity for this purpose was “a sacred obligation which our Governments owe to our 
peoples and to all the peoples of the world. “This assertion of high purpose had some 
very practical roots. It was a logical expression of Stalin's cold certainty that only 
power counts (said he once of the Pope, “how many divisions has he got?"). It was 
an equally natural extension of President Roosevelt's recent assertion that the U.S. 
intends not only to take a responsible part in world affairs but to shape the decisions 
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for which it shares responsibility. For Winston Churchill, the doctrine of trusteeship 
was insurance that a Britain exhausted by the war will have a position in keeping with 
Britain's needs. But Big Three assertions alone cannot make trusteeship work. That 
will also require the conscious, wholehearted, fully informed support of the U.S. 
people. And it will require tacit acceptance by the hundreds of millions of people for 
whom the Big Three propose to be trustees. Whose Trust? In Europe, where the first 
test must come, first reactions were not promising. At best, the Poles were uneasy; at 
worst, certain that <jcmp> they had been sold out. But the selling out of the Poles 
had actually occurred many months ago. In the first days after Yalta, the major test of 
the Yalta doctrine was France. Despite its gestures toward the French, the Crimea 
declaration made it clear that <jcmp> the Big Three did not yet rate France as one of 
the trustees, even in western Europe. Even the cordial paragraph inviting “the 
Provisional Government of the French Republic” to join in the guardianship of 
liberated Europe implied that the Big Three could get along without France. The 
French rebelled. Their press reflected some but by no means all the popular 
resentment. General de Gaulle had already made it plain that <jcmp> France 
intended to be not one of the trusteed but one of the trustees. Now he pointedly 
announced that France would handle its own empire. 

26/02/1945 
Quadro 20: COST - Trecho de texto – Fator 8 – polo positivo (8 fatores) 

 

A análise apresentada, com 8 fatores, foi definida a partir da observação do Gráfico 

scree (Gráfico 13), porém uma segunda interpretação permitia considerar 5 fatores 

de análise, conforme se comentou brevemente na subseção anterior. A análise de 8 

fatores possibilitou visualizar a variação do corpus COST e nomeá-la de acordo com 

as características linguísticas e as funções que os textos característicos pareciam 

apresentar.  

 

No entanto, houve dificuldade em se determinar uma distinção clara entre alguns 

desses fatores visto que apesar de possuírem características linguísticas 

específicas, pareciam retratar os mesmos tipos de variação. Por essa razão, decidiu-

se conduzir a análise do corpus COST considerando 5 fatores a partir do mesmo 

Gráfico scree e considerando as mesmas variáveis linguísticas destacadas na 

análise exploratória (sem rotação).  
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5.4 COST e suas dimensões: cinco fatores    

 

A análise do corpus COST com 5 fatores se caracteriza como sendo a análise final. 

Ela iniciou a partir da repetição da segunda extração no SPSS, isto é, da análise 

fatorial rotacionada (método ‘proporção máxima’). A diferença entre este 

processamento e o primeiro, com 8 fatores, foi a determinação do número de fatores 

que deveriam ser considerados pelo programa estatístico. Observe a seguir (Figura 

18). Em termos de variáveis, consideraram-se as mesmas 72 destacadas e 

utilizadas na primeira extração.  

 

                               
                              Figura 18: SPSS – Seleção de 5 fatores para análise 
 

Observe a Matriz de Correlação com 5 fatores (Tabela 52) apresenta valores baixos, 

assim como a matriz com 8 fatores. Considerando, por exemplo, o fator 1 e o fator 2, 

constata-se que há variação de 35%100; mesmo sendo baixa, é considerada 

aceitável com base em pesquisas desenvolvidas por Biber (1988).  

 

                                                
100 Multiplica-se o valor disponível na matriz por 100 para saber qual é a porcentagem de correlação entre 
fatores.  
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Fator 1 2 3 4 5 
1 1,000     
2 0,354 1,000    
3 -0,068 0,010 1,000   
4 -0,322 0,323 0,323 1,000  
5 0,263 0,262 0,021 0,065 1,000 

Tabela 52: COST – Matriz de Correlação Fatorial (5 fatores) 
(Método de extração: fatoração de eixo principal / Método de rotação: Proporção máxima  
com normalização Kaiser)  

 

Dessa nova análise rotacionada, observou-se também a Matriz Modelo (Pattern 

Matrix) com o objetivo de destacar as variáveis linguísticas de cada um dos cinco 

fatores, seguindo os mesmos procedimentos da análise com 8 fatores. Assim como 

na Matriz Modelo utilizada na análise inicial com 8 fatores, excluíram-se da análise 

as variáveis com valor menor que |0,3|101. A matriz está disponibilizada a seguir 

(Tabela 53). 

 

 Fator 
1 2 3 4 5 

abstracn    0,332  
actv    -0,562  
adj_attr -0,348   0,599  
advs     0,502 
agls_psv -0,396     
all_nto  0,470    
alladj  -0,336  0,536  
allpro 0,608  -0,615   
allverb 0,542 0,402    
aspectv    -0,394  
att_vth  0,318    
be_state   0,387   
by_pasv -0,300     
causev  0,304 0,337   
cognitn    0,422  
commv 0,320 0,674    
concrtn    -0,306  
conjncts     0,321 
contrac 0,822     
dsre_vto  0,301    
efrt_vto  0,412    
                                                
101 Os caracteres | | indicam o valor absoluto de um número, ou seja, seu valor real desprezando o sinal (+ ou -).  
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existv     0,342 
fact_jth     0,313 
fact_vth      
factadvl 0,428     
finlprep      
gen_emph 0,511     
humann 0,441  -0,399   
inf  0,542 0,309   
it 0,314  0,338   
jcmp     0,313 
lkly_nth      
lkly_vth      
mentalv 0,600     
n -0,458    -0,572 
n_nom  0,370  0,527  
nonf_vth  0,759    
o_and 0,424     
p_and      
pany 0,498     
pasttnse -0,390 0,327  -0,335  
pdem 0,544  0,305   
perfects -0,302 0,313    
pl_adv    -0,338  
pos_mod   0,482   
prcessn   0,314   
prd_mod   0,373   
pred_adj      
prep -0,519     
pres 0,840  0,510   
pro_do 0,572     
pro1 0,678     
pro2 0,723     
pro3   -0,734   
prob_vto      
prv_vb 0,607     
pub_vb 0,304 0,631    
spch_vto  0,376    
spl_aux      
sua_vb  0,438    
sub_cnd   0,324   
that_del 0,552 0,366    
that_rel   0,454   
topicj    0,472  
typetoken      
vcmp  0,615    
vprogrsv   0,319   
wh_cl 0,386     
wh_ques 0,402     
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whiz_vbn -0,410     
wrdlngth -0,516   0,476  
x4_jto      
Tabela 53: COST – Matriz Modelo (5 fatores) 

(Método de extração: fatoração de eixo principal / Método de rotação: Proporção máxima com 
normalização Kaiser)  

 
Em seguida, realizou-se a padronização das variáveis (Zscore), conforme descrito 

no capítulo Metodologia, e seus cálculos a partir das observações da Matriz Modelo. 

As seguintes expressões numéricas foram elaboradas para cada fator102: 

 

(a) Fator 1: (Zprv_vb + Zthat_del + Zcontrac + Zpres + Zpro2 + Zpro_do + Zpdem 
+ Zgen_emph + Zpro1 + Zpany + Zwh_ques + Zo_and + Zwh_cl + Zpos_mod 
Zallverb + Zfactadvl + Zhumann + Zmentalv) – (Zwrdlngth + Zprep + 
Zagls_psv + Zby_pasv + Zwhiz_vbn) 
 

(b) Fator 2: (Zperfects + Zpub_vb + Zinf + Zsua_vb + Zvcmp + Znonf_vth + 
Zatt_vth + Zspch_vto + Zdsre_vto + Zefrt_vto + Zall_nto + Zcommv) 

 
(c) Fator 3: (Zit +Zbe_state + Zprd_mod + Zsub_cnd + Zvprogrsv + Zthat_rel + 

Zprcessn + Zcausev) – (Zpasttnse + Zpro3 + Zallpro) 
 

(d) Fator 4: (Zcognitn + Zabstracn + Ztopicj+ Zadj_attr + Zn_nom  + Zalladj) – 
(Zconcrtn + Zactv + Zaspectv + Zpl_adv) 

 
(e) Fator 5: (Zadvs + Zconjncts + Zjcmp + Zfact_jth + Zexistv) – (Zn) 

 

O próximo passo foi dar início à análise dos fatores e consequente nomeação das 

dimensões, listadas (Tabela 54) e apresentadas uma a uma a seguir.  

Dimensão Nome 
1 Discurso orientado por pessoa versus discurso orientado por discussão 

(Person-oriented discourse versus discussion-oriented discourse) 
2 Posicionamento opinativo  

(Opinion-based stance) 
3 Discurso argumentativo versus discurso narrativo  

(Argumentative discourse versus narrative discourse) 
4 Discurso orientado por ideias versus discurso orientado por ações 

(Idea-oriented discourse versus action-oriented discourse) 
5 Persuasão implícita versus escrita informacional  

(Covert persuasion versus informational reporting) 
Tabela 54: Dimensões do COST (5 fatores) 

                                                
102 Novamente, tratam-se das mesmas variáveis listadas na Tabela 39. O acréscimo da letra Z se deve à 
padronização das variáveis antes do cálculo dos fatores. 
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5.5.1 Dimensão 1 

 

A primeira dimensão - discurso orientado por pessoa versus discurso orientado por 

discussão - parece ser bastante marcada entre um discurso mais oral e um discurso 

mais escrito. Observe as características linguísticas a seguir (Tabela 55). 

 

Peso positivo Peso negativo 
Etiqueta Característica linguística  Etiqueta Característica linguística 

<factadvl> Advérbio factivo <whiz_vbn> Modificador pós-nominal da 
voz passiva  

<gen_emph> Advérbio ou palavra 
quantificador/a enfático/a 

<prep> Preposição  

<contrac> Contração <wrdlngth> Tamanho de palavra  
<o_and> Conjunção coordenada, 

conectivo clausal 
<by_pasv> Voz passiva com agente e 

preposição by 
<pdem> Pronome demonstrativo <agls_psv> Voz passiva sem agente 
<pro1> Pronome em 1a pessoa  
<pro2> Pronome em 2a pessoa 
<pany> Pronome indefinido 

<wh_ques> Pronome WH- usado em 
perguntas  

<that_del> Omissão de that em 
oração subordinada 

<wh_cl> Oração com pronome WH- 
<humann> Substantivo animado  
<allverb> Todas as categorias de 

verbos  
<prv_vb> Verbo de cognição  

<pos_mod> Verbo modal de 
possibilidade  

<pres> Verbo no presente  
<mentalv> Verbo relacionado a 

atividade mental  
<pro_do> Verbo vicário 

Tabela 55: COST - Variáveis do Fator 1 (5 fatores) 
 

Ao se considerar as características destacadas no polo positivo percebe-se a 

presença de algumas categorias de verbos, em especial àqueles relacionados com 

cognição e possibilidade, indicativos de um discurso que transpareça de alguma 
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forma as ideias do falante/escritor, assim como pronomes de 1a pessoa sugerem um 

auto-envolvimento e um foco mais interpessoal. Verbos relacionados a processos 

mentais e cognitivos ajudam a corroborar com esse quadro. Além disso, adjetivos 

predicativos e advérbios e verbos factivos também podem ser usados como forma 

de marcar posicionamento (BIBER, 19888), enquanto que o uso de orações 

complementares, seja com that ou com o pronome WH-, auxiliam na expansão e 

expressão das ideias. Observe a seguir trecho do texto com escore médio mais 

positivo que exemplifica essas características.  

 

Interview: Monica Lewinsky Up Close By Michael Duffy/New York 
 
TIME: You <pro2> said <allverb> your affair with Clinton was <allverb> nobody 
<pany> 's <contrac> business , that it did n't <contrac> affect <pres> <allverb> the 
public . Do <pres> you <pro2> really <gen_emph> think <prv_vb> <that_del> 
<pres> <allverb> <mentalv> that ?  
Monica Lewinsky: I <pro1> do <pres> <allverb>. I <pro1> do <pres> <allverb>. 
But <o_and> just <gen_emph> because I <pro1> think <prv_vb> <that_del> 
<pres> <allverb> <mentalv> it was <allverb> none <pany> of their business does 
n't <contrac> mean <prv_vb> <that_del> <pres> <allverb> <mentalv> I <pro1> 
do <pres> n't <contrac> think <prv_vb> <that_del> <pres> <allverb> <mentalv> it 
was <allverb> wrong. It was <allverb> wrong, but <o_and> it was <allverb> a 
private wrong. And <o_and> maybe when I <pro1> 'm <contrac> older, I <pro1> 
might <pos_mod> look <pres> <allverb> back on it and see <prv_vb> <pres> 
<allverb> <mentalv> where <wh_cl> I <pro1> have <pres> <allverb> different 
responsibilities. But <o_and> I <pro1> think <prv_vb> <pres> <allverb> <mentalv> 
at my age, then and now, being <allverb> able to see <prv_vb> <pres> <allverb> 
<mentalv> the complete picture -- I <pro1> do <pres> n't <contrac> think 
<prv_vb> <that_del> <pres> <allverb> <mentalv> that is <allverb> really 
<gen_emph> possible . It did n't <contrac> affect <pres> <allverb> his job; it did n't 
<contrac> affect <pres> <allverb> my job; we <pro1> were <allverb> together 
mostly on the weekends, when I <pro1> was <allverb> not supposed <pres> 
<allverb> to be working <allverb> and he was <allverb> not really <gen_emph> 
supposed <pres> <allverb> to be working <allverb>. It was kept <allverb> very 
private , in that sense. Yes, I <pro1> confided <allverb> in private to my friends 
<humann> , but that 's <contrac> different from publicly telling <allverb> your story , 
which <wh_cl> I <pro1> never would have <pres> done <allverb>.  
TIME: Do <pres> you <pro2> feel <prv_vb> <pres> <allverb> <mentalv> any 
remorse ?  
Lewinsky: I <pro1> feel <prv_vb> <pres> <allverb> <mentalv> horrible about 
what has happened <allverb>. I <pro1> heard <prv_vb> <allverb> <mentalv> 
some of the criticisms <humann>, that some people <humann> felt <prv_vb> 
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<that_del> <allverb> <mentalv> I <pro1> was <allverb> n't <contrac> remorseful 
enough or that I <pro1> enjoyed <allverb> <mentalv> this <pdem>. I <pro1> 'm 
<contrac> sure people <humann> would probably want me <pro1> to say 
<that_del> <allverb> I <pro1> feel <prv_vb> <pres> <allverb> <mentalv> the 
worst for what this <pdem> has done <allverb> to the country , and <o_and> then 
for the Clintons and then for my family <humann> and then for myself. But <o_and> 
it 's <contrac> really <gen_emph> not that order. I <pro1> really <gen_emph> feel 
<prv_vb> <pres> <allverb> <mentalv> the worst about what this <pdem> has done 
<allverb> to my family <humann> and friends <humann>. And <o_and> then I 
<pro1> think <prv_vb> <pres> <allverb> <mentalv> second to that <pdem> would 
be <pres> <allverb> Chelsea and Mrs. Clinton, and <o_and> I <pro1> do <pres> 
feel <prv_vb> <pres> <allverb> <mentalv> bad about my part in how the country 
has had to deal <pres> <allverb> with this <pdem>. I <pro1> made <allverb> a lot 
of mistakes. I <pro1> mean, that <pdem> 's <contrac> probably a bipartisan issue. 
Everybody <pany> in the world would agree <pres> <allverb> <mentalv> on that 
<pdem>. 

15/03/1999 
Quadro 21: COST - Trecho de texto – Fator 1 – polo positivo (5 fatores) 

 

Por outro lado, o mesmo polo positivo apresenta características que sugerem 

envolvimento de um segundo personagem no texto devido à presença de pronomes 

de 2a pessoa e perguntas com pronome interrogativo WH-. Ambos fornecem 

elementos que sugerem um discurso envolvido e fazem referência a um 

interlocutor/leitor específico. Além disso, a presença de pronomes demonstrativos, 

auxiliam na criação de referências com elementos já mencionados ou conhecidos, 

podem indicar um alto grau de envolvimento entre sujeitos no texto. Veja um outro 

exemplo (Quadro 22). 

 

Kevorkian Speaks <allverb> His Mind By Jack Kevorkian and Jon Hull 
 
The doctor <humann> was <allverb> firm and combative . "There 's <contrac> no 
rational argument against this <pdem>”,  said <allverb> Dr . Kevorkian as he sat 
<allverb> down with Time 's Midwest bureau chief Jon Hull. At the time, the Michigan 
legislature was rushing <allverb> to make <allverb> assisted <allverb> suicide a 
crime punishable by four years in jail. But <o_and> Kevorkian seemed <allverb> 
<mentalv> unperturbed. Asked if he would defy <pres> <allverb> the law, 
Kevorkian simply said <allverb>, "I <pro1> never speculate about the future. All I 
<pro1> do <pres> is what 's <contrac> right for the patient <humann>. "Ever since 
the passage of the law - and even with last week 's court overturn <pres> <allverb> 
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of the ban - the self - styled <allverb> obitiatrist has <allverb>, for the most 
<gen_emph> part, kept his silence. Following are <pres> <allverb> excerpts from 
Kevorkian 's conversation with Hull:  
Q. What qualifies <allverb> you <pro2> to judge <allverb> <mentalv> who should 
and should not get <pres> <allverb> help <pres> <allverb> killing <allverb> 
themselves ?  
A. Being <allverb> a medical doctor <humann>. People say <pres> <allverb>, “well 
you <pro2> 're <contrac> just <gen_emph> a pathologist”. My specialty is 
<allverb> death. And <o_and> if not a pathologist, who? Would you <pro2> have 
<pres> <allverb> a pediatrician do <pres> <allverb> it? Or <o_and> let <contrac> 
<pres> <allverb> us <pro1> get <pres> <allverb> more absurd. What if I <pro1> 
was <allverb> a urologist? Could <pos_mod> I <pro1> help <pres> <allverb> only 
men end <pres> <allverb> their lives <allverb>?  
Q. At the very least, should n't <contrac> you <pro2> have <pres> <allverb> a 
longstanding relationship with the patient <humann>?  
A. Why <wh_ques> is that important? All the patients <humann> I <pro1> have 
<pres> helped <allverb> had longstanding <allverb> relations with their physicians 
<humann>. And <o_and> where <wh_ques> were the physicians <humann>? In 
my medical school days, I <pro1> saw <prv_vb> <allverb> <mentalv> cases where 
the surgeon did n't <contrac> even see <prv_vb> <pres> <allverb> <mentalv> the 
patient <humann> until he was <allverb> under anesthesia on the operating table .  
Q . How <wh_ques> do <pres> <allverb> you <pro2> decide <prv_vb> <pres> 
<allverb> <mentalv> whom <wh_cl> to help <allverb>? Does <allverb> the patient 
<humann> have to suffer <pres> <allverb> <mentalv> from a life - threatening 
illness?  
A. No, of <gen_emph> course <gen_emph> not. And <o_and> it does n't 
<contrac> have to be <allverb> painful, as with quadriplegia. But <o_and> your life 
quality has to be <allverb> nil. 

31/05/1993 
Quadro 22: COST - Trecho de texto – Fator 1 – polo positivo (5 fatores) 

 

Do lado negativo, a presença de diferentes tipos de orações em voz passiva – com 

ou sem agente – e de modificador da voz passiva parece indicar um discurso escrito. 

O uso da voz passiva pode ser atrelado a um discurso mais estático e distante do 

interlocutor/leitor. A presença de preposições neste mesmo polo sugere o 

agrupamento de informações e ideias e suas expansões, talvez com palavras mais 

longas, como indicado pela categoria ‘tamanho de palavra’. Observe essas 

características no texto com escore médio mais negativo no corpus (Quadro 23). 
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Nobel Prizeman 
 
That Dr. Frederick Grant Banting, discoverer of <prep> insulin, will receive the next 
award of <prep> the Nobel Prize for <prep> Medicine seems logical from <prep> a 
survey of <prep> the scientific achievements of <prep> the past year. It has been 
suggested <agls_psv> from <prep> several sources, and from <prep> the 
Edinburgh International Congress of <prep> Physiology comes the story that Dr. 
Banting will be recommended <agls_psv> to <prep> the Swedish Academy of 
<prep> Medicine, which acts as the jury for <prep> this prize on <prep> behalf of 
<prep> the Nobel Foundation, custodians of <prep> the fund established in <prep> 
1896 by <prep> the will of <prep> Alfred B. Nobel, the Swedish inventor of <prep> 
dynamite. The average value of <prep> the prize is about <prep> $ 40,000. But Dr. 
Steinach (austrian gland man) has also been mentioned <agls_psv>, and 
outstanding achievement is notoriously no guarantee of <prep> jury actions, as 
witness the fact that Thomas Hardy, generally conceded the greatest living English 
man of <prep> letters, has yet to receive the Nobel Prize for <prep> Literature, not 
to mention Conrad, Shaw, Galsworthy, Barrie, Bennett, Wells, while second - rate 
Spittelers, Heyses and unknown Scandinavians are deified <agls_psv>. 
Nevertheless, should he receive the medicine prize, Dr. Banting will be in <prep> 
distinguished company. It has been awarded <agls_psv> 16 times since <prep> the 
year 1901. In <prep> 1906 and 1908 it was divided <agls_psv> between <prep> 
two men, so that 18 medical scientists in <prep> all have been honored <agls_psv>, 
no prize having been awarded <agls_psv> in <prep> several recent years. The 
following nationalities have been represented <agls_psv> among <prep> the 
prizewinners: Germany 4, France 2, Russia 2, Denmark 2, England 1, U. S. 1, 
Austria 1, Spain 1, Italy 1, Belgium 1, Switzerland 1, Sweden 1. The list: 1901. Emil 
Adolf von Behring (1854 - ), German, director of <prep> the Hygienic Institute, 
Marburg, discoverer of <prep> diphtheria antitoxin, authority on <prep> bovine 
tuberculosis. 1902. Sir Ronald Ross (1857 - ), English, Colonel in <prep> British 
Army, expert in <prep> tropical medicine, discoverer of <prep> transmission of 
<prep> the malaria parasite by <prep> the Anopheles mosquito (1898).  

27/08/1923  
Quadro 23: COST - Trecho de texto – Fator 1 – polo negativo (5 fatores) 

 
Destaca-se também o caráter descritivo deste tipo de texto. Veja um outro exemplo 

(Quadro 24). 

 
IME's First Jesus Cover: Anton Lang 
 
The men who represent the Christ, Peter, Judas, together with <prep> 40 of <prep> 
their fellow - villagers, have arrived in <prep> the U. S. They will exhibit themselves 
and their woodcarving, pottery and painting. They will not give the Passion Play or 
any part of <prep> it. Cities to be visited <by_pasv> by <prep> them will include 
Boston, Philadelphia, Baltimore, Chicago, Cleveland, Cincinnati, St. Louis. History. In 
<prep> the early 1600's the Thirty Years ' War* ravaged Bavaria in <prep> which lies 
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Ober - ammergau. War was followed <by_pasv> by <prep> the Black Plague, which 
was worse. To avert the plague , the Ober - ammergau villagers, meeting in <prep> 
a churchyard, vowed to "enact the Passion - tragedy in <prep> honor of <prep> the 
bitter sufferings and death of <prep> our dear Lord" every tenth year forever. 
Fulfillment of <prep> the vow began with <prep> a play given <whiz_vbn> in 
<prep> the churchyard, 1633. The Play is now given <agls_psv> in <prep> an open 
- air Renaissance amphitheatre on <prep> a stage similar to <prep> the 
Elizabethan. It begins early on <prep> Sunday morning after the players have 
attended High Mass. It lasts eight hours. The first part ( act I to <prep> Act Vii ) 
carries the story of <prep> Christ 's last week from <prep> His entry into <prep> 
Jerusalem to <prep> His vigil in <prep> the Garden of <prep> Gethsemane where 
He prayed: “father, if Thou be willing, remove this cup from <prep> me: nevertheless, 
not my will, but Thine, be done <agls_psv>. "After <prep> an interval for <prep> 
lunch, the second part (Act VIII to <prep> Act XIV) continues to <prep> the 
Condemnation under <prep> Pilate. The last part (Act XV to <prep> Act XVIII) is the 
Via <prep> Crucis (way of <prep> the Cross). The performance also includes Old 
Testament tableaux . About <prep> 700 villagers take part in <prep> the play, 
including <prep> children as angels. Ober - ammergau is surrounded <by_pasv> by 
<prep> walls of <prep> rock, snow - capped peaks, mountain streams. Its little stone 
houses are gaily decorated <by_pasv> by <prep> the paintings of <prep> unknown 
artists. And every - where are wooden crosses bearing the image of <prep> Christ. 
At the town fountain, water flows from <prep> His bleeding hands.  

17/12/1923 
Quadro 24: COST - Trecho de texto – Fator 1 – polo negativo (5 fatores) 

 
Unindo informações referentes aos dois polos, é pertinente rever a Dimensão 1 de 

Biber (1988), discurso envolvido versus discurso informacional, pois o que se tem na 

análise da Dimensão 1 de COST é bastante similar. Nesta pesquisa, o discurso mais 

oral, caracterizado por entrevistas nos textos com escores médios mais altos, retrata 

um discurso mais envolvido, enquanto que o discurso orientado por discussões do 

polo negativo, um discurso mais informacional.  

 

Uma diferença interessante de marcar é a presença da voz passiva no polo 

negativo. Na pesquisa de Biber (1988), o polo negativo era composto por 

substantivos, adjetivos atributivos, preposições e as categorias ‘tamanho de palavra’ 

e ‘relação entre item e ocorrência’. O polo de COST, neste caso, poderia indicar que 

os textos da revista tendem a usar a passiva também como meio de apresentar uma 
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temática e dar ênfase ao evento em detrimento de quem o fez ou o viveu, como se 

esperaria de um texto jornalístico.  

 

5.4.2 Dimensão 2 

 

A dimensão 2 foi nomeada como ‘Posicionamento opinativo’. Como se pode 

observar na Tabela 56, trata-se de uma dimensão composta por um número 

considerável de verbos e orações complementares, usadas para expressar opinião.  

Peso positivo Peso negativo 
Etiqueta Característica linguística  Não há. 
<perfects> Aspecto perfeito 

<inf> Infinitivo 
<vcmp> That usado em oração 

complementar controlada por 
verbo 

<att_vth> That usado em oração 
complementar controlada por 
verbo atitudinal  

<nonf_vth> That usado em oração 
complementar controlada por 
verbo não factivo 

<all_nto> To usado em oração 
complementar controlada por 
substantivo de 
posicionamento 

<spch_vto> To usado em oração 
complementar controlada por 
verbo de ato de fala 

<dsre_vto> To usado em oração 
complementar controlada por 
verbo de desejo, intenção e 
decisão  

<efrt_vto> To usado em oração 
controlada por verbos de 
modalidade, causalidade e 
esforço  

<sua_vb> Verbo de persuasão  
<pub_vb> Verbo dicendi 
<commv> Verbo relacionado à 

comunicação  
Tabela 56: COST - Variáveis do Fator 2 (5 fatores) 
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O uso de orações complementares, seja com that ou com to, é comum em textos em 

que há uma preocupação com a interação, como em diálogos, ou com a informação, 

como em discursos (cf. BIBER, 1988) e em textos de ficção, reportagens e típicos da 

academia (cf. BIBER et al, 2002). Orações complementares pós-predicativas, como 

as que aparecem aqui, indicam integração entre ideias e expansão em textos 

escritos, função também desempenhada pelo verbo infinitivo.  

 

O fato de que estas orações estão atreladas a verbos de atitude e posicionamento 

podem sugerir um texto mais marcado quanto à opinião do escritor/jornalista. Ao 

mesmo tempo, a presença de orações controladas por verbos de probabilidade, 

intenção e persuasão pode indicar que o texto tenta de alguma forma interagir com o 

leitor e o levar em direção a um posicionamento ou ao menos ao questionamento 

daquilo que está sendo relatado. Observe exemplo de texto com escore médio mais 

positivo (Quadro 25).  

 

Gaddafi: Wanting It Both Ways 
 
There are good reasons why Administration officials played it coy on the 
subject of whether they intended <sua_vb> <dsre_vto> to kill <inf> Gaddafi 
with a well - aimed bomb. For one thing, acknowledging <commv> such an 
attempt could provoke a political fire storm. But more important, the idea of 
killing a leader raises difficult legal and moral issues, issues that the 
Administration seems unwilling and unready to confront <inf> publicly. If the 
raid was in fact a veiled execution attempt, it would pit the Reagan 
Administration against a specific presidential order and substantial legal 
precedent. In 1976, after public discontent over the revelations of cia 
assassination attempts in Chile, Guatemala and Iran, President Ford issued an 
Executive Order forbidding the Government from authorizing the assassination 
of world leaders. Both Presidents Carter and Reagan have reaffirmed 
<perfects> that ban. In discussing whether the Administration had tacitly 
hoped <perfects> <dsre_vto> to kill <inf> Gaddafi, Secretary of State 
George Shultz seemed to be <inf> engaged in a kind of Jesuitic legal 
maneuvering. "We did not have a strategy saying <commv> we wanted 
<dsre_vto> to go <inf> after Gaddafi personally," said <pub_vb> <commv> 
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Shultz. "We have a general stance that opposes direct efforts of that kind." 
The implication is that if the attempt was indirect and unofficial, they would be 
off the hook. But some experts suggest <pub_vb> <nonf_vth> <commv> 
that the Administration need not engage in any protective hairsplitting. They 
argue <pub_vb> <nonf_vth> <commv> that Reagan's risk in superseding 
Executive Order No. 12333 would be political rather than legal. The Executive 
Order represents a voluntary restraint rather than a legally imposed one. By 
violating it, the President is not breaking a law but a promise. Former Defense 
Secretary James Schlesinger speculates that the President could have 
sidestepped <perfects> any legal problems by issuing a secret National 
Security directive sanctioning action against Gaddafi. The question prompted 
by an assassination attempt, say <pub_vb> <commv> some, is more a moral 
issue than a political one. Critics of the Administration suggest <pub_vb> 
<nonf_vth> <commv> that the Government's actions have undermined 
<perfects> American claims of moral superiority, reducing the U.S. to the 
same level as the terrorists it condemns. If the Administration did intend 
<dsre_vto> to get <inf> Gaddafi, notes former Carter Legal Adviser Lloyd 
Cutler, it would be "the equivalent of a terrorist attack on a foreign leader." 
There are those who think <lkly_vth> that the U.S. erred on the side of 
restraint, that the Administration should have had the courage of their 
convictions -- or their animosities. 

28/04/1986 
Quadro 25: COST - Trecho de texto – Fator 2 – polo positivo (5 fatores) 

 

Veja outro exemplo (Quadro 26). 

 

Clinton's Crisis: Kiss But Don't Tell 
By ERIC POOLEY;Jay Branegan, Michael Duffy, Viveca Novak, Karen Tumulty and 
Michael Weisskopf/Washington 
 
In cases of alleged sexual harassment -- so painful, so private, so often unknowable -
- americans have grown <perfects> accustomed to weighing the word of one 
defendant against that of one plaintiff, the steadfast denial against the angry 
accusation: he said <pub_vb> <commv>, she said <pub_vb> <commv>. But last 
week, in the matter of Jones v. Clinton, the accusers avalanched on the accused. 
Once, twice, three times now, a woman has sworn <perfects> <commv> under oath 
that she had one or more sexual encounters with Bill Clinton and then got pressured 
to cover <inf> it up; each time the President has denied <perfects> <commv> the 
charge. In each case someone is lying and someone is not. He said <pub_vb> 
<commv>, they said <pub_vb> <commv>. Amid the allegations and denials swirling 
around the President -- and there were almost too many to count <inf> in the 700 
pages of documents and depositions that lawyers for Paula Corbin Jones filed last 
Friday -- there was one assertion both sides could agree <pub_vb> on. "I have done 
<perfects> everything I could”, the President told <pub_vb> <commv> Jones' 
lawyers in his Jan. 17 deposition, "to avoid <inf> the kind of questions you are asking 
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<commv> me here today. "The issue is what" everything" includes. As Clinton tells 
<commv> it, he has been <perfects> beyond reproach: "in my lifetime," he testified 
<pub_vb>, "I've never sexually harassed a woman... I never have, and I wouldn't." 
Because he has been <perfects> the subject of so many lies -- "the far right tried 
<efrt_vto> to convince <inf> <commv> the American people that I had committed 
<perfects> murder, run drugs, slept in my mother 's bed with four prostitutes, "he 
said <pub_vb> <commv> -- Clinton developed what he calls <commv> "a high level 
of paranoia. "So high, in fact, that he instructs his staff to put <inf> up no window 
treatments in the Oval Office or his private study, "no curtains or blinds that can close 
the windows in my private dining room.  

23/03/1998 
Quadro 26: COST - Trecho de texto – Fator 2 – polo positivo (5 fatores) 

 

Como não há características linguísticas elencadas no polo negativo, textos com 

escores médios mais negativos tendem a ser menos marcados quanto às 

características dos mais positivo. Isso quer dizer que o texto com escore médio mais 

negativo, por exemplo, teria menos relatos de falas, talvez menor preocupação em 

causar alguma inquietude no leitor. Seria um texto menos provocativo e mais 

narrativo, como se vê no exemplo a seguir (Quadro 27). 

 

Meriwether Lewis & William Clark 
 
THE most exciting travel drama in U.S. history began May 14, 1804. On that rainy 
Monday President Thomas Jefferson’s private secretary. Captain Meriwether Lewis, 
29, 1st Regiment of Infantry. U.S.A., and his friend, 2nd Lieut. William Clark, 33, of 
the Corps of Artillerists (he signed himself captain  on Jefferson’s authority), headed 
westward from St. Louis at the head of a 43-man "Corps of Discovery." Their 
objective was to explore the newly acquired territory of the Louisiana Purchase and 
find a route from the Missouri to the Columbia River, over which the rich fur trade of 
the Northwest might be diverted from British Canada to the U.S. . Eighteen months 
later on Nov. 15, 1805; they reached the Pacific Ocean. This month Lewiston, Idaho, 
and cities of the Northwest in the valleys of the Clearwater, Snake and Columbia 
Rivers, are observing the 150th anniversary of the Lewis & Clark Expedition. 
The Corps of Discovery was composed of hardy Kentucky hunters and frontiersmen, 
French boatmen and soldiers in leather collars with their hair in pigtails. Clark’s Negro 
servant, York, was along, and later they were joined by Sacajawea, the Indian wife of 
a French-Canadian interpreter. The expedition moved up the Missouri River and 
spent the first winter (1804-05) at Fort Mandan, the last outpost of white civilization, 
near present-day Bismarck, N. Dak. In descriptive and often charmingly misspelled 
prose, the captains recorded in their daily journals a lively narrative of the 
adventurous trip that, once they entered the unexplored land, included fierce 



 243 

meetings with "white bears" (grizzlies), narrow escapes in strange and unfamiliar 
surroundings, and new sights and marvels that filled them with wonder (see following 
color pages). Crossing plains teeming with buffalo, and badlands and canyons filled 
with antelope, deer and elk, they reached the trappers; legendary Roche Jaune River 
(Yellowstone). Then came the Milk, the Judith, which Clark named for his future wife, 
and the Marias, which Lewis named "in honour of Miss Maria W-d." though "the hue 
of the waters ... but illy comport with the pure celestial virtues and amiable 
qualifications of that lovely fair one." 

10/10/1955 
Quadro 27: COST - Trecho de texto – Fator 2 – escore médio mais negativo (5 fatores) 

 

Apesar do uso de adjetivos que indicam de alguma maneira a opinião do escritor 

sobre o que foi narrado e do excesso de detalhes – o que poderia ser considerado 

como expansão -, pode-se notar que o trecho não apresenta verbos de atos de fala 

ou que indicassem comunicação, persuasão, intencionalidade ou posicionamento. É 

o texto que representa o lado mais negativo de variação dentro desta dimensão.  

 

5.4.3 Dimensão 3 

 
A dimensão 3, discurso argumentativo versus discurso narrativo, é composta, 

essencialmente, por diferentes categorias de verbos, substantivos e pronomes. 

Observe (Tabela 57). 

Peso positivo Peso negativo 
Etiqueta Característica linguística  Etiqueta Característica linguística 
<sub_cnd> Conjunção subordinativa 

condicional 
<pasttnse> Passado 

<vprogrsv> Presente contínuo <pro3> Pronome em 3a pessoa 
<it> Pronome it <allpro> Todos os pronomes  

<prcessn> Substantivo relacionado a 
processos 

 

<that_rel> That em oração subordinada 
com pronome relativo 

<causev> Verbo causativo  
<prd_mod> Verbo modal preditivo 
<be_state> Verbo to be indicativo de 

estado 
Tabela 57: COST – Variáveis do Fator 3 (5 fatores) 
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No polo positivo, trata-se de uma dimensão com algumas características que 

sugerem a especulação, tais como o uso de conjunções subordinativas condicionais 

(ex: if, unless) e verbos modais preditivos (ex: will, would, shall), enquanto que a 

presença de verbo causativo (ex: allow, cause, force, help) indicam que algo ou uma 

pessoa auxiliou na alteração de uma situação. Juntas, essas características 

parecem retratar o caráter argumentativo dos textos. Observe trecho de texto com 

alto escore médio a seguir (Quadro 28). 

 

Bush's Diplomatic Gamble: Who's <be_state> With Him? By Michael Elliott; 
Massimo Calabresi, John F. Dickerson and Mark Thompson/Washington, Scott 
MacLeod/Cairo, J.F.O. McAllister/London and Marguerite Michaels/U.N. 
 
For a man who plausibly holds decisions on war and peace in his hands, Hans Blix 
gives the impression of being a remarkably relaxed fellow. Sitting in his office at the 
United Nations building in New York City, with satellite photos of Baghdad on the 
walls, the Swedish diplomat who heads the U.N. Monitoring, Verification and 
Inspection Commission (UNMOVIC) has a comfortable, lived-in look about him; he's 
<be_state> the kind of man who in the movie might have been played by Alec 
Guinness in his prime. He has a caution that <that_rel> comes from decades as an 
official in international institutions but exudes a wry affability; asked if <sub_cnd> he 
would <prd_mod> be <be_state> comfortable with a certain course of action 
<prcessn>, he replies: "I'm <be_state> not uncomfortable with it." <it> Pause, 
followed by smile. Then: "As a diplomat, I can't say I'm <be_state> comfortable." 
Blix--one of those rumpled lawyers who always see both sides of a question—could 
<prd_mod> hardly be <be_state> more different from George W. Bush, a man of 
clenched jaw and moral clarity. Yet the Swede's words now have the sort of power 
<prcessn> that some Bush Administration officials would <prd_mod> otherwise 
ascribe only to Holy Writ. If <sub_cnd> Blix says that <that_rel> his inspectors are 
making <vprogrsv> <causev> progress <prcessn> on disarming Iraq, then the U.S. 
probably will <prd_mod> not soon win broad international backing for a war. If 
<sub_cnd>, on the other hand, Blix concludes that <that_rel> Iraq has had no 
intention of cooperating with the inspectors, then the U.S. might <prd_mod> yet win 
support for the use of force from the U.N. Security Council and from nations like 
France and Russia that <that_rel> have so far opposed a war. 
Blix insists that <that_rel> all he does is "give an accurate description of the reality 
that I see." The decision on whether Iraq is in material breach of Security Council 
resolutions, he says, is a matter for the Council itself. But after an hour-long interview 
with Blix late last week, a group of TIME editors came away with the impression that 
<that_rel> he was <be_state> a lot more skeptical of Iraqi behavior than has been 
assumed and that he could <prd_mod> imagine Saddam Hussein exhausting the 
patience even of those countries that <that_rel> presently want to give the 
inspectors more time. The Iraqis, Blix said, "have no credibility." He found it <it> "a 
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bit odd" that <that_rel> Baghdad, with "one of the best organized regimes in the 
Arab world," should claim to have no records of the alleged destruction of its <it> 
stocks of anthrax and VX nerve agent. He was <be_state> prepared to contemplate 
a timeline and ultimatum for the destruction of key weapons and their building blocks, 
saying that <that_rel> the Iraqis "cannot drag it <it> on forever." He argued that 
<that_rel> American military might <prd_mod> had been instrumental in what 
recent progress there has been <be_state> on Iraqi disarmament. "I don't think there 
would <prd_mod> have been <be_state> any inspection but for outside pressure, 
including U.S. forces," Blix said. He reminded his listeners that <that_rel> neither 
France nor the European Union as a whole had ruled out the use of military action to 
compel disarmament. And when questioned as to whether he would <prd_mod> ask 
<causev>  the Iraqis to dismantle or destroy their al-Samoud missiles, whose range, 
his experts had determined, breached permissible limits, Blix replied, "Of course." 
The next day, in a detailed letter, he instructed Baghdad to start the process of 
destroying those missiles--together with ancillary equipment and related software--by 
March 1. 

03/03/2003 
Quadro 28: COST - Trecho de texto – Fator 3 – polo positivo (5 fatores) 

 

Veja um segundo exemplo (Quadro 29). 

 

Foreign Relations: Behind the Denials 
 
The first public reaction <prcessn> of the U.S. Government to news of the coup 
<prcessn> in South Viet Nam (see cover story) was to throw up its <it> hands and 
disclaim any sort of responsibility. 
The whole bloody affair, insisted Washington officials, had been planned and carried 
out by the outraged Vietnamese subjects of President Ngo Dinh Diem and his brother 
Ngo Dinh Nhu. Declared State Department Press Officer Richard Phillips: "I can 
categorically state that <that_rel> the U.S. Government was not involved in any 
way." Said an other Administration official about the Vietnamese: "It <it> ’s 
<be_state> their country, their war, and this is <be_state> their uprising." 
The Pressures. These denials were misleading. At weeks end, amid the confusions 
of the Saigon coup, it <it> was <be_state> still unclear as to the extent to which the 
U.S., through its <it> military or intelligence forces in South Viet Nam, had actively 
assisted in the uprising. But there could <prd_mod> be <be_state> no question that 
the U.S., in the policies and in the pressures it <it> brought <causev> to bear, had 
effectively encouraged the overthrow of the Diem regime. Only a few weeks ago 
President Kennedy, appearing on a television interview with C.B.S.’s Walter Cronkite, 
argued that <that_rel> the winning of the war against the Communist Viet Cong 
would <prd_mod> probably require "changes in policy, and perhaps in personnel" in 
the Diem government. Along about that time there was <be_state> much talk in 
Saigon and Washington about a U.S.-backed takeover by Vietnamese military 
leaders. Then the coup <prcessn> chatter seemed to quiet down, which may 
<prd_mod> have been <be_state> a sign <prcessn> that <that_rel> a coup 
<prcessn> was in the making. Defense Secretary Robert McNamara and Joint 
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Chiefs of Staff Chairman Maxwell Taylor flew to Viet Nam, reported back (at least for 
public consumption) that despite the shortcomings of the Diem regime, the war 
against the Communists was still being won. As it <it> happens, Taylor is an old 
tennis-playing acquaintance of Vietnamese Lieut. General Duong Van Minh, who last 
week headed the junta that took power. 
During that same period, the U.S. stepped up its <it> economic pressure against the 
Diem regime, suspending a $10-million-a-month commercial import program, 
reducing sales of U.S. surplus commodities that ran to $2,000,000 a month, cutting 
off part of the U.S. Central Intelligence Agencys $350,000 in monthly payments to the 
Vietnamese Special Forces, and stopping funds used to finance Ngo Dinh Nhu’s 
secret police. 
All this could <prd_mod>, of course, be <be_state> only an invitation to overthrow. 
And despite the earlier denials, Administration officials seemed satisfied about the 
fact that <that_rel> U.S. policies had helped bring <causev> an end to the Diem 
regime. As for the aura of total surprise that Washington sought to set up, its <it> 
validity was best expressed by a U.S. official: "Hell, there’s been <be_state> so 
much advance knowledge we can’t possibly imagine why the Diem government didn’t 
know, too." Perhaps it <it> did, but was <be_state> unable to do much about it <it>. 

08/11/1963 
Quadro 29: COST - Trecho de texto – Fator 3 – polo positivo (5 fatores) 

 

O lado negativo da Dimensão 3 agrupa verbo no tempo passado, visto como um 

marcador de narração; pronomes em 3a pessoa, que fazem referências não exatas a 

respeito de um sujeito; e todos os pronomes, o que sugere que o leitor compartilhe 

de informações com o escritor que podem ser suprimidas por um pronome. Destaca-

se que, segundo Biber (1988), é comum o uso do pronome de 3a pessoa seguido do 

tempo passado em discursos narrativos. Veja um exemplo (Quadro 30). 

 

GERMANY: Hindenburg 
 
Before the warm glow of his <pro3> German hearth, many a citizen of the 
Deutsches Reich scanned <pasttnse> with rage and alarm, last week, the 
intemperate bombast of the German press, which thundered <pasttnse> a warning 
that the Allied Powers were <pasttnse> even then "packing" the Council of the 
League of Nations against Germany. (See THE LEAGUE, opposite page.) 
Only one soothing note was <pasttnse> struck: the assertion that Germany's "will to 
enter the League alone," as epitomized <pasttnse> in the inflexible person of her 
<pro3> President, must triumph. As youthful Germans crowded <pasttnse> about 
their <pro3> parents to know the meaning of all these developments, there was 
<pasttnse> told to them <pro3> again the plenipotent legend of Paul Ludwig Hans 
Anton von Beneckendorff und Hindenburg: "Eine Selbstverstandlichkeit." To begin, 
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the von Beneckendorffs have been for some 600 years among the most respected of 
the lesser Prussian nobility. By chance, the President's great-grandfather 
received <pasttnse> from his <pro3> great-uncle (a von Hindenburg) certain landed 
estates, willed him <pro3> only on condition that he <pro3> add the comparatively 
"nouveau" title of "von Hindenburg" to his <pro3> own illustrious one. His <pro3> 
son, a Prussian officer as a matter of course, married <pasttnse> the daughter of an 
army surgeon. To them <pro3> was <pasttnse> born Paul, a deep-chested healthy 
infant, who inhaled <pasttnse> the atmosphere of Prussian militarism with his 
<pro3> first breath (1847). 
When he <pro3> cried <pasttnse>, his <pro3> nursery maid, a former sutler, used 
<pasttnse> to bellow at him <pro3>: "Silence in the company!" When he <pro3> 
went <pasttnse> out to play, the family gardener fired the young Paul's imagination 
with tales of how he <pro3> had served as a drummer-boy under Frederick the 
Great. At the age of "eighteen-and-a-half" Paul had won his way through military 
school to lieutenantship in the Austro-Prussian War. Said <pasttnse> he <pro3>, 
years afterward, "I made <pasttnse> no choice of a profession. To fight was 
<pasttnse> 'the only thing to do,' 'eine Selbstverstandlichkeit'." "Blut und Schlamm." 
His <pro3> joy at his <pro3> first taste of warfare was <pasttnse> quickly conveyed 
to his <pro3> family by letter: "I gratified <pasttnse> my longings on the battlefield 
smelt powder, heard whistling around me projectiles of  all kinds of shells, shrapnel, 
canister, rifle-bullets; I was <pasttnse> slightly wounded, thus becoming an 
interesting person; and I captured <pasttnse> five cannon." None the less, his 
<pro3> promotion was <pasttnse> slow. He <pro3> was <pasttnse> 47 before he 
<pro3> became a colonel (1894) but he <pro3> had plodded valiantly through 
Bismarck's Blut und Schlamm (blood and mud). Moreover he <pro3> had become a 
valued if not a great tactician and had served as a professor at the War Academy. In 
1896 his <pro3> reward came <pasttnse>. He <pro3> was <pasttnse> appointed 
Chief of the General Staff of the VIII Army Corps, and in 1904 was transferred to 
command the IV Army Corps, the summit of a German General's hopes in time of 
peace. In 1911 he <pro3> was 64. His <pro3> friends explained <pasttnse> that he 
<pro3> retired <pasttnse> then, "in good time, to make room for the younger men." 

22/03/1926 
Quadro 30: COST - Trecho de texto – Fator 3 – polo negativo (5 fatores) 

 

Um segundo exemplo ilustra a estratégia de se apresentar a notícia através da 

narração. Observe (Quadro 31). 

 

HEROES: Durable Man 
 
Heroes, like Hudson River shad, are a notably perishable commodity; no matter how 
brightly they <pro3> may gleam when they <pro3> are hauled into public view, they 
<pro3> have a disconcerting tendency to spoil if they <pro3> are left in the sun. 
Those <allpro> who do not go gracefully to an early grave often fall easy prey to 
baldness, fallen arches and the horrors of earning a living. Even if they <pro3> avoid 
relief rolls, and skid-road bars, they <pro3> are still apt to end up squirting old ladies 
with water pistols at American Legion conventions. By all the rules of fate and 
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chance, that <allpro> scarred and willful old warbird, Edward Vernon Rickenbacker, 
should have been back home in Columbus, Ohio last week with a cane, a bad 
temper, a book of yellowed clippings and a half interest in a suburban gas station. 
Instead, after 38 years of derring-do, he <pro3> was <pasttnse> one of America’s 
most famous and successful men, not only a kind of Buffalo Bill of the gasoline 
age, but an intimate of rulers, and a self-made captain of industry as well. 
The Survivor. The tale of his 22 days on a raft in mid-Pacific was <pasttnse> one of 
the most publicized adventures of World War II. Though his <pro3> record of aerial 
victory in World War I (21 German planes, four observation balloons) was 
<pasttnse> beaten by 22 U.S. fighter pilots in the vaster air battles of World War II, 
most Americans, at the mention of combat in the skies, still instinctively remembered 
<pasttnse> Rickenbackers name first.  
There were <pasttnse> also thousands of grey-haired citizens who <allpro>  
remembered <pasttnse> him <pro3> as a helmeted and goggled speed demon of 
the U.S. automobile race tracks. 
But last week, at 59, big (6 ft. 2 in.) spare, greying Eddie Rickenbacker was 
<pasttnse> far more than a bemedaled old soldier with a game leg and a good 
press. As president and general manager of Eastern Air Lines, he <pro3> was 
<pasttnse> one of the shrewdest, toughest, most highly admired and ferociously 
damned of U.S. businessmen, and the only living human soul who <allpro> had ever 
been able to wring consistent profits from that debt-ridden peacock of modern 
transport, the airline industry. 
As such, he <pro3> was <pasttnse> a completely individualistic and often 
baffling combination of Daddy Warbucks, Captain Midnight, Scrooge and 
Salesman Sam. A product of McGuffey’s Reader and the 
International Correspondence Schools, he had <pasttnse> a fierce faith in God and 
in the attitudes and platitudes (an honest day’s work for an honest day’s pay) of the 
last century. He <pro3> was <pasttnse> a living, brave and battered testimonial 
to his <pro3> credo. 
He <pro3> was <pasttnse> driven by pride, rather than narrow acquisitiveness. He 
<pro3> had <pasttnse> a Spartan sense of duty, discipline and self-control. He 
<pro3> was <pasttnse> an airman’s airman who <allpro> respected <pasttnse> a 
good mechanic as another man might respect a concert pianist, and who <allpro>  
felt <pasttnse> that all good pilots were <pasttnse> touched with greatness. He 
<pro3> liked <pasttnse> to see other men succeed. He had <pasttnse> a 
hellraiser’s humor and an odd humbleness which <allpro>  prevented <pasttnse> 
him <pro3> from posing as a man of destiny. And at his <pro3> core, steely, 
stainless and incorruptible, was <pasttnse> a gladiator’s indomitability.  

17/04/1950 
Quadro 31: COST - Trecho de texto – Fator 3 – polo negativo (5 fatores) 
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5.4.4 Dimensão 4 

 

A quarta dimensão, discurso orientado por ideias versus discurso orientado por 

ações, possui as seguintes características (Tabela 58).  

 

Peso positivo Peso negativo 
Etiqueta Característica linguística  Etiqueta Característica linguística 
<adj_attr> Adjetivo atributivo <pl_adv> Advérbio de lugar 
<topicj> Adjetivo relacionado a 

tópicos 
<finlprep> Preposição 

desacompanhada 
<n_nom> Nominalização no singular  

<concrtn> 
 
Substantivo concreto 

<cognitn> Substantivo cognitivo <aspectv> Verbo acurativo 
<abstracn> Substantivo relacionado a 

coisas ou a processos  
<actv> Verbo relacionado a 

atividade/ação 
<all_adj> Todas as categorias de 

adjetivos 
 

Tabela 58: COST - Variáveis do Fator 4 (5 fatores) 
 

Observa-se no polo positivo a presença de adjetivos e substantivos relacionados a 

tópicos, processos e atividades cognitivas. Há orações complementares controladas 

por substantivos de probabilidade e conjunções coordenadas com conectivos 

frasais, usadas na expansão de ideias, integração de informações e relação entre 

informações abstratas, sugerindo relação lógica entre orações. Adjetivos atributivos 

também sugerem um alto grau de integração. Veja um exemplo de texto do corpus a 

seguir (Quadro 32). 

 

THE PRESIDENCY: Half Way 
 
On March 4 President Harding completed the first two years of his  Administration, 
which was the signal for many dignified <adj_attr> and somewhat rhetorical 
<adj_attr> <topicj> eulogies from his friends and a few bitter 
denunciations <n_nom> from his political <adj_attr> enemies. In arguing the case 
for and against Harding, both sides had recourse to  the record of his achievements 
<n_nom> and failures <n_nom> instead of to the personality of the man and the 
theoretical <adj_attr> <topicj> conception of the Chief Executive. Here Harding's 
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enemies were bound to have the best <alladj> of it in point of fact and prediction 
<n_nom>, for it is always easier to fix the responsibility for failure upon a President 
than to prove him to be the author and main spring of great <adj_attr> <alladj> 
works and noble <adj_attr> <alladj> aspirations. 
When Mr. Simeon Fess, ex-Chairman of the Republican Congressional Committee, 
attempts to portray the President as a lawgiver and executive of the blood and 
stature of Lincoln, public <adj_attr> <alladj> <topicj> opinion is at once skeptical 
<alladj> and on the defense. When, on the other hand, The New York World, or Mr. 
Joseph T. Robinson, minority <alladj> leader in the Senate, impale him upon a 
phrase like "the creature of a Senatorial <alladj> <topicj> oligarchy," or call him the " 
synthetic <adj_attr> <alladj> automaton of a few reactionary <adj_attr> political 
<adj_attr> <topicj> doctors who met secretly in a room in the Blackstone Hotel 
in 1920," public <adj_attr> <topicj> <alladj> prejudice and the mob's love of 
sensational <adj_attr> <alladj> and derogatory <adj_attr> <alladj> slander is 
kindled into a livid <adj_attr> <alladj> and cynical <adj_attr> <alladj> flame. But 
Harding should not be pleaded for nor abused on the precarious <adj_attr> ground 
of his achievements <n_nom>. He is not a superman like Roosevelt or Wilson; he 
never pretended to be, and he should not be judged according to such lofty 
<adj_attr> <alladj> standards. He is important and successful as the embodiment 
<n_nom> of the American idea of humility exalted by homely <adj_attr> <alladj> 
virtues into the highest eminence. He is the actuality of the schoolboy <adj_attr> 
<alladj> notion that anybody has a chance to be President. 
Mr. Harding has no personal <adj_attr> <alladj> enemies. Almost everybody in 
Washington likes him and admits he is a "good <adj_attr> <alladj> fellow." And to be 
a "good <adj_attr> <alladj> fellow," handshaker and amiable <adj_attr> <alladj> 
"regular <adj_attr> <alladj> guy" and still occupy the President's chair is, in the 
national <adj_attr> <alladj> mind, the realization <n_nom> of the highest 
American <adj_attr> <alladj> idealism <n_nom>. No one realizes this more 
completely and shrewdly than Harding. Let the " best minds " advise him; let the 
Marionettes be treated as real neighbors when they come to Washington; let the 
regimentation <n_nom> of American opinion on sound <adj_attr> <alladj> 
economics, good <adj_attr> <alladj> citizenship <n_nom> and patriotism <n_nom> 
receive his full <adj_attr> <alladj> approval in the most hearty and homely fashion”, 
it all redounds to the vitality of the legend he is busily fashioning, that of a man who 
will not let high <adj_attr> <alladj> office and vast <adj_attr> <alladj> honors go to 
his head. 

10/03/1923 
Quadro 32: COST - Trecho de texto – Fator 4 – polo positivo (5 fatores) 

 

Observe, em um segundo exemplo, como o discurso do texto parece girar em torno 

de uma discussão (Quadro 33). 
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A Sampler of Souter's Views 
 
As a superior-court <adj_attr> <alladj> judge in 1981, Souter urged the state 
<adj_attr> <topicj> <alladj> legislature to reject a provision <n_nom> in a bill that 
would have required teenagers seeking  abortions to get permission from a judge if 
they could not obtain their parents' consent <cognitn>: ((The provision)) would 
express a decision by society, speaking through the legislature, to leave it to 
individual justices . . . to make fundamental <attr_adj> <alladj> moral <attr_adj> 
<alladj> decisions about the interests of other people without any standards to guide 
the individual <adj_attr> <alladj> judge . . . There are some judges who believe that 
abortion . . . is morally wrong, who could not in good <adj_attr> <alladj> conscience 
issue an order requiring an abortion to be performed. There are others who believe 
that what may be thought to be in the "best <alladj> interests" of the pregnant minor 
is itself just as necessarily a moral as a social <adj_attr> <topicj> <alladj> question, 
upon which a judge may not morally speak for another human being, whatever may 
be that judge's own personal <adj_attr> <alladj> opinion about the morality of 
abortion. Judges in each category would be obligated to indicate that they could not 
exercise their power in favor of authorizing abortions to be performed on immature 
<adj_attr> <alladj> pregnant <adj_attr> <alladj> minors. The inevitable <adj_attr> 
<alladj> result would be required shopping for judges who would entertain such 
cases. 
In 1986 the New Hampshire Supreme Court unanimously upheld a woman's right to 
sue her doctor for failing to inform her that a case of German measles while she was 
pregnant put her in grave risk of having a child with serious birth <adj_attr> <alladj> 
defects. The woman contended that if she had received information from her doctors 
about the potential for birth defects she would have had an abortion. In a separate 
<adj_attr> <alladj>  concurring <adj_attr> <alladj> opinion Souter raised an issue 
that the full court did not address: The trial <adj_attr> <topicj> <alladj> court did not 
ask whether, or how, a physician with conscientious <adj_attr> <alladj> scruples 
against abortion, and the testing and counseling that may inform an abortion 
decision, can discharge his professional <adj_attr> <topicj> <alladj> obligation 
<n_nom> without engaging in procedures that his religious <adj_attr> <topicj> 
<alladj> or moral <adj_attr> <topicj> <alladj> principles condemn . . . The court 
does not hold that some or all physicians must make such a choice between 
rendering services that they morally condemn and leaving their profession in order to 
escape malpractice <adj_attr> <alladj> exposure.  

06/08/1990 
Quadro 33: COST - Trecho de texto – Fator 4 – polo positivo (5 fatores) 

 

Como se pôde observar na Tabela 58, o polo negativo desta dimensão agrupa 

verbos acurativos, os quais marcam o início e/ou o término de um processo ou ação, 

e, de maneira complementar, verbos relacionados a ações e/ou atividades e 

substantivos concreto. A presença de advérbios de lugar nesta dimensão ajuda a 

localizar a ação apresenta, marcando envolvimento e referência a um contexto  
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físico. Parece, portanto, ser um polo em que há um discurso mais orientado à ação 

em detrimento de ideas. Veja exemplo a seguir (Quadro 34). 

 

Sport: The Graceful Giants 
 
These are the golden years for baseball, football and basketball, the big three of U.S. 
professional sport. Major-league baseball, expanded <actv> from coast to coast 
<pl_adv>, has at last become <aspectv> national. Pro football, unequaled in its 
combination of violence and cunning, plays in stadiums <pl_adv> that have been 
sold out for weeks in advance. Basketball, pro and amateur, is booming <aspectv> 
as never before. Baseball has changed <actv> little since Babe Ruth first started 
swatting home runs over fences <concrtn>; football has been largely content to find 
new uses for old techniques of the pass and the T formation. But basketball, that 
peculiarly American sport, has undergone <actv> a dramatic transformation. 
Within recent memory, basketball was a game of pattern plays as formal as any 
cotillion, of two-handed set shots that were lovely to watch <actv> but easy to block 
<actv> of rules that set officials’ whistles <concrtn> to shrilling at the flick of physical 
contact, and of defensive systems that held most scores well below the 60 mark. By 
those standards, today’s game is absolutely unrecognizable in the professional 
National Basketball Association, which inevitably sets the style for college, high 
school and playground basketball. 
Fast Break, Screen & Jump. As played by the pros, basketball is a rushing, bruising 
battle that leaves its gigantic players gasping for breath long after each 
game. Forcing <actv> the pace is a rule that requires a team to take a shot within 
24 seconds of getting the ball. This means that at least 75% of the action develops 
<aspectv> from the kaleidoscopic swirl of the instant, and that play is dominated 
<actv> by: The fast break, which sends three attackers sprinting down the floor 
against two defenders, or two against one. The screen play, in which a player gives 
<actv> a teammate the necessary split second to shoot <actv> by planting himself 
between the shooter and his assigned defensive man.  

17/02/1961 
Quadro 34: COST - Trecho de texto – Fator 4 – polo negativo (5 fatores) 

 

Um segundo exemplo parece corroborar com essa característica do polo negativo. 

Observe (Quadro 35). 

 

Space: Closing the Gap 
 
He stood on top of his spaceship <concrtn>’s white titanium hull <concrtn>. He 
touched it with his bulky thermal gloves <concrtn>. He burned around like Buck 
Rogers propelling himself with his hand-held jet <concrtn>. He floated lazily on 
his back. He joked and laughed. He gazed <actv> down at the earth 103 miles 
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below, spotted <actv> the Houston Galveston Bay area where he lives and tried 
<actv> to take <aspect> a picture of it. Like a gas station attendant, he checked  
the spacecraft’s thrusters <concrtn>, wiped its windshield <concrtn>. Ordered to get 
back into the capsule <concrtn>, he protested <actv> like a scolded kid. "I’m doing 
great," he said. "It’s fun. I’m not coming in <finlprep>." When, after 20 minutes of 
space gymnastics, U.S. Astronaut Edward Higgins White II, 34, finally did agree to 
squeeze himself back into his Gemini 4 ship, he still had not had enough of space 
walking. Said he to Command Pilot James Alton McDivitt: "It’s the saddest day of my 
life." 
White’s exhilarating space stroll provided the moments of highest drama during 
Gemini’s scheduled 62-orbit, 98-hour, 1,700,000-mile flight. White spent twice the 
time outside the spacecraft <concrtn> that Soviet Cosmonaut Aleksei Leonov did 
last March 18, and he had much more maneuverability;  all Leonov did was 
somersault around at the end of a tether, getting dizzy, while White moved around 
pretty much at will. Second Generation. Still, Gemini’s planners would have scrubbed 
White’s EVA (for Extra-Vehicular Activity) expedition in a second if they had thought it 
might detract from the flight’s basic missions. In Gemini 4, the U.S. took <actv> a big 
step toward closing the gap in the man-in-space race, in which the Soviet Union got 
off to a head start.  
More important, the flight signaled the advent of the second generation of U.S. 
spacecraft <concrtn> and spacemen. The two-man Gemini capsule <concrtn> is to 
the old Mercury capsule <concrtn> what a Thunderbird is to a Model T. Almost 
all previous U.S. space flights were preplanned <actv> to the second, and 
any deviation meant trouble; in Gemini 4, the astronauts were given <actv> 
considerable flexibility, could and did change <actv> their plans and improvise 
<actv> at short notice. For the first time, a U.S. space flight was controlled <actv> 
from Houston’s supersophisticated Manned Space Center, which makes Cape 
Kennedy almost as obsolete as a place once called Canaveral. 
Moreover, the spacemen themselves were second generation. Project Mercury’s 
pioneers were national legends almost before they got off <actv> the ground 
<concrtn>. Yet who, before last week, knew very much about Jim McDivitt and Ed 
White? 
The Team. The pair made an almost perfect space team. Inside Man McDivitt is a 
superb pilot and a first-class engineer who is the son of an electrical engineer. 
Outside Man White is a daring flyer, a fine athlete, a military career-man who is the 
son of a retired Air Force major general who flew everything from balloons 
<concrtn> to jets <concrtn>. McDivitt, whose 36th birthday is this week, is a 
whippet-lean (5 ft. 11 in., 155 Ib.) Air Force major. As a youth, he did not seem 
exactly the type to be a spaceship jockey. After graduating from high school 
in Kalamazoo, Mich., he worked for a year as a furnace repairman, then drifted 
<actv> rather aimlessly into tiny (then 531 students) Jackson Junior College in 1948. 
On his college application he wrote: "I think I would like to be an explorer and a 
novelist."  

11/06/1965 
Quadro 35: COST - Trecho de texto – Fator 4 – polo negativo (5 fatores) 
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5.4.5 Dimensão 5 

 

A quinta dimensão foi nomeada ‘persuasão implícita versus escrita informacional’. 

Observe suas características linguísticas a seguir (Tabela 59). 

 

Peso positivo Peso negativo 
Etiqueta Característica linguística  Etiqueta Característica linguística 

<advs> Advérbio <n> Substantivo 
<conjncts> Conjunção  

 <jcmp> That usado em oração 
complementar controlada 
por adjetivo  

<fact_jth> That usado em oração 
complementar controlada 
por adjetivo factivo 

<existv> Verbo relacionado a 
existência ou 
relacionamento 

Tabela 59: COST – Variáveis do Fator 5 (5 fatores) 
 

O polo positivo desta dimensão agrupa dois tipos de orações complementares 

controladas por adjetivos, as quais, segundo Biber et al. (2002), tendem a indicar um 

posicionamento. A factividade, presente através do adjetivo factivo relacionado a um 

desses tipos de orações, reconhece a existência de algo que o adjetivo ajuda a 

qualificar e é comumente usada como uma estratégia de persuasão implícita 

dependente de uma pressuposição.  

 

O exemplo a seguir (Quadro 36) mostra como algumas das características do polo 

positivo da dimensão 5 aparecem nos textos. 

The No. 1 Killer Of Women 
By Christine Gorman;David Bjerklie, Alice Park and Sora Song/New York; Alice Park 
 
Ask American women what disease they're <existv> most scared of, and 
<conjncts> the vast majority will answer without hesitation: breast cancer. They may 
even <advs> cite the ominous statistic that 1 in 8 women will develop breast cancer 
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at some point in her life. But <conjncts> what most women don't realize <existv> is 
<existv> that they actually <advs> have far more to fear from heart disease, which 
will strike 1 out of every 3. More than 500,000 women die in the U.S. each year of 
cardiovascular disease, making it, not breast cancer (40,000 deaths annually), their 
No. 1 killer. 
Women and heart disease? Better believe it. For while most people still <advs> think 
of cardiovascular trouble as mainly <advs> a man's problem, the reality is <existv> 
that <jcmp> heart disease has never <advs> discriminated between the sexes. In 
fact <conjncts>, for a variety of complex reasons, the condition is more often fatal in 
women than in men and is more likely <advs> to leave women severely <advs> 
disabled by a stroke or congestive heart failure. True <conjncts>, women don't 
usually <advs> start showing <existv> signs until their 60s--about 10 years after 
men first develop symptoms. And <conjncts> hormones seem <existv> to play a 
protective role in women before menopause. But <conjncts> the common belief that 
premenopausal women are <existv> immune to heart problems is <existv> just 
plain wrong. Heart attacks strike 9,000 women younger than 45 each year. 
The more scientists learn about a woman's heart and <conjncts> what can go wrong 
with it, the more they realize <existv> that females aren't <existv> just <advs> small 
males. There are subtle but <conjncts> important differences in how women's 
cardiovascular systems respond to stress, hormones, excess saturated fat and toxins 
like tobacco. There are also <conjncts> some pretty big differences in how 
aggressively doctors treat women with heart trouble--even in the emergency room 
when they are <existv> in most desperate need of help. 
All those publicity campaigns that have focused attention on breast cancer may be 
part of the problem. The pink ribbons, the docudramas and the races for a cure have 
inadvertently <advs> left women with the impression that breast cancer is <existv> 
the only thing they need be worried about. So <conjncts> when public-health 
officials at the National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) decided to spread 
the word about women's risk of heart disease with a campaign called Heart Truth, 
they took a page from the cancer advocates' manual, designed their own lapel pin--in 
the shape of a bright red dress--and sought help from some very highly placed 
women, starting with the First Lady. "Women take care of all the people in their 
family--their children, their husbands--but they sometimes don't take care of 
themselves," says Laura Bush. "The goals of this campaign are just to really <advs> 
make sure that <jcmp> women know that heart disease is their No. 1 killer and 
<conjncts> that they can change their lifestyles to prevent it." 

28/04/2003 
Quadro 36: COST - Trecho de texto – Fator 5 – polo positivo (5 fatores) 

 

Percebe-se também que há a marcação explícita de relação entre as partes do texto 

por meio do uso de conjunções e advérbios (Quadro 37), talvez como estratégia 

adicional de persuasão.  
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The Incredibly Shrinking Court 
By David Von Drehle 
 
Once a year, as another December gives way to a chill January, Chief Justice John 
Roberts rereads a poem published in 1749 by the great writer, moralist and late-night 
conversationalist Samuel Johnson. Roberts began the ritual in the 1970s as an 
undergraduate at Harvard, where he was <existv> one of many students taught to 
revere Johnson by the master biographer Walter Jackson Bate. 
It is <existv> an odd pairing, not least because <conjncts> Roberts comes off as 
upbeat as a roomful of Rotarians, while Johnson, despite <conjncts> his vast 
accomplishments--including singlehandedly <advs> compiling the first 
comprehensive dictionary of the English language--was haunted by the inevitability of 
disappointment. The poem, "The Vanity of Human Wishes," is a devastating 
reflection on remorseless fate. "Life protracted is protracted Woe," the poet says. 
Roberts, by all appearances, is <existv> fate's darling: wealthy, handsome, at the 
pinnacle of his profession. Having recovered from a strange but <conjncts> 
evidently <advs> benign seizure this summer at his vacation home in Maine, the 
young chief no doubt sees protracted life as pretty good. (At 52, Roberts is 35 years 
younger than the court's oldest Justice, John Paul Stevens, and <conjncts> is 
<existv> surely <advs> the first Chief Justice whose schedule has included back-to-
school night at his children's grade school.) His combination of keen intelligence and 
<conjncts> undeniable charm is <existv> such that another of his college 
professors, the liberal lion Laurence Tribe, continues to extol Roberts' "wisdom" even 
<advs> as he laments the conservative course the Roberts court has taken. 
So <conjncts> picture the chief at New Year's--this man who has it made, settled 
into his comfortable chair in his big house in the wealthy Washington suburb of 
Chevy Chase, Md. He's reading, maybe for the 30th or 35th time, this intricate, 
almost overwhelming poem about how nothing in this world can be counted on to 
turn out right. What's <existv> the meaning of this annual discipline? Perhaps 
<advs> that the conservatism of John Roberts goes much deeper than mere politics. 
That he favors authority and tradition while distrusting reforms and revolutions 
because <conjncts> he believes in the ancient notion that it is <existv> human 
nature to screw things up. The image of the Supreme Court as a great righter of 
wrongs, ingrained among liberals by the stirring cases of the Warren Court--school 
desegregation; one man, one vote; right to counsel; and <conjncts> so on--has no 
power over a judge so rooted in the conservatism of the 18th century, of Samuel 
Johnson and Edmund Burke, a mind-set always focused on the fact that even 
<advs> well-intended changes often <advs> go awry. 

11/10/2007 
Quadro 37: COST - Trecho de texto – Fator 5 – polo positivo (5 fatores) 

 

Já o polo negativo é composto por uma única característica linguística: o 

substantivo. Ao observar trechos que exemplificam esta dimensão (Quadros 38 e 

39), pode-se perceber que o uso desta categoria de palavra relaciona-se com a alta 

densidade informacional do texto.  



 257 

Imaginary Interviews: Sep. 17, 1923 
 
Samuel M. Ralston, U. S. Senator <n> from Indiana: " In reporting an interview <n> 
that one of their reporters <n> had had with Mr. A. Mitchell Palmer, the New York 
Tribune ignorantly referred to me as ' Senator James Ralston'."Henry Ford: " By 
selective breeding <n> at Dearborn, I plan to evolve a ' more efficient, two-in-one' 
cow <n>” the milk-producing propensity <n> of Jersey, Holstein or Guernsey coupled 
with the beefy lines <n> of Hereford,  Black Angus or Shorthorn."Israel Zangwill, 
Englishman of letters <n>: "The Jewish Tribune printed a list <n> of the twelve 
outstanding Jews <n> of  the world <n>, as chosen by vote <n> of its readers <n>. 
Albert Einstein, German physicist <n>, was considered relatively the most 
outstanding. Chaim Weizmann, English chemist, perfector <n> of TNT, head <n> of 
the Zionist movement <n>, was second. I was third. "My mother is Edith Ayrton 
Zangwill, daughter <n> of a professor <n> and herself an authoress <n>. But I 
attended only elementary schools <n> and am practically self-educated. Yet I 
became a teacher <n>, and later a journalist <n>.  
One of my early books <n> was The Big Bow Mystery, written to prove that it is 
possible to concoct a detective story <n> in which the criminal cannot be detected by 
the reader <n> until the last chapter. But it is not typical of my work <n>. I am known 
as the first interpreter <n> of the London Ghetto. Children of the Ghetto, Jinny the 
Carrier and The Melting Pot are more representative <n> of my numerous novels  
<n> and plays <n>. I have lectured in Great Britain, Ireland, Jerusalem, Holland and 
the U. S. I am nearly 60. 

17/09/1923 
Quadro 38: COST - Trecho de texto – Fator 5 – polo negativo (5 fatores) 

 

Observe mais um exemplo (Quadro 39). 

 

The Hunt for Osama bin Laden By Romesh Ratnesar 
 
The hunters <n> stalked their prey <n> from the sky <n> and in the shadows <n>, 
armed with instruments <n> of death <n> and waiting for Osama bin Laden to reveal 
himself. Above the gnarled ridges <n> outside the besieged cities <n> of Jalalabad 
and Kandahar, U.S. warplanes <n> unloaded laser-guided Maverick missiles <n> 
and 5,000-lb. bunker busters <n> to collapse limestone redoubts <n> and bury 
anyone taking cover inside. Members <n> of the U.S. Army's clandestine <n> 800-
man Delta Force tracked likely bin Laden hideouts <n>, equipped with night-vision 
goggles <n> and stun grenades <n>, in case they had to creep inside the mountains 
<n>, and laser pointers <n>, in the hope that they could get warplanes <n> to do the 
dirty, risky work <n>. Bands of local Afghan fighters <n> -- whether driven by the 
desire to rid their country <n> of bin Laden or win the $25 million bounty <n> the U.S. 
had placed on his head <n> --joined U.S. special-operations forces <n> in the pursuit 
<n>. Their orders <n> were to shoot to kill. As one Army officer told Time, "We won't 
ask him if he wants to surrender." 
The Taliban has not vanished completely; fighters <n> loyal to Omar may attempt to 
strike back with guerrilla ambushes <n> or die trying. So for now, at least, America's 
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campaign <n> against al-Qaeda and the Taliban will still be authored largely from the 
air. The U.S. plans to send another 50 to 70 warplanes <n> to a base in Tajikistan. 
The number of AC-130 gunships <n>, used to hover over targets <n> and destroy 
them with devastating firepower <n>, is rising from six to nine. 
With most of the country <n> now in anti-Taliban hands, the U.S. bombers <n> have 
a fast-dwindling set of targets <n>. The only Taliban lines <n> left to pound last 
weekend were in Kunduz, the last government garrison <n> in the north, and in 
Kandahar. Last week the Taliban was on the verge of quitting both cities <n>, but 
defiant Taliban cadres <n> made their stands <n>. In the north, the estimated 6,000 
Taliban troops <n> who retreated to Kunduz from the decimated fronts <n> at Mazar-
i-Sharif and Taloqan had their supply lines <n> and escape routes <n> cut off. They 
had two options <n>: surrender to the Uzbek and Tajik rebels <n> or face death <n>. 
As Taliban soldiers <n> squabbled over whether to negotiate or fight--the Arabs 
arguing for the latter--U.S. B-52s on Saturday pulverized them while Alliance 
commanders promised to attack. Alliance troops in Kunduz killed scores of non-
Afghan Taliban fighters <n> -- the much-loathed Sudanese, Egyptian, Saudi and 
Chechen graduates of al-Qaeda's terrorist camps <n> -- and many more are now at 
the mercy of both their rebel conquerors <n> and Taliban turncoats <n>. Pakistani 
volunteers <n> who made it to the border <n> claimed their former comrades <n> 
beat and fleeced them. Mahsud Khan, 25, told Time that Taliban troops <n> robbed 
him at gunpoint <n> as they fled the Alliance advance <n>. "A few minutes earlier, 
we were in the same trench <n>," he said. "We went there to help them, and they 
looted us." 

18/11/2001 
Quadro 39: COST - Trecho de texto – Fator 5 – polo negativo (5 fatores) 

 

A seguir, apresenta-se a análise das variáveis independentes com relação a cada 

uma das dimensões definidas e interpretadas.  

 

5.5 COST e as variáveis independentes  

 

A fim de observar se a variação nas matérias de capa da revista eram decorrentes 

de variáveis independentes - as décadas de publicação, os editores da revista, seus 

redesenhos, os presidentes americanos em poder e seus partidos, períodos de 

guerra e períodos de guerra versus períodos de paz, momentos econômicos, 

concorrência com outras mídias - processaram-se oito tipos de análises de variância 

(ANOVA). Esse processamento foi feito considerando apenas a análise do corpus 
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COST com 5 fatores, o melhor resultado da extração rotacionada dos dados. As 

estatísticas descritivas de todas as ANOVAs estão disponíveis no Apêndice.  

 

5.5.1 ANOVA: décadas  

 

A análise de variância (ANOVA) permite observar o quanto uma variável fixa (fator 

externo) pode ser responsabilizada pela variação em um fator/dimensão. A primeira 

ANOVA considerou cada um dos cinco fatores/dimensões em relação às dez 

décadas de publicação que compõem o corpus COST: 1920, 1930, 1940, 1950, 

1960, 1970, 1980, 1990, 2000 e 2010.  

 

Antes de iniciar a explicação dos resultados cabe retomar alguns itens, 

apresentados no capítulo Metodologia, e visíveis na tabela a seguir. F refere-se ao 

teste F-estatístico, p refere-se à significância, df aos graus de liberdade e R2 

ajustado a quanto a variação de um determinado fator depende do fator fixo 

considerado. Na Tabela 60, pode-se observar que há diferenças significativas entre 

as décadas, uma vez que o valor de p é igual a 0,000. Entretanto, dados o valor de 

R2, é possível afirmar que o papel da década na variação entre as matérias de capa 

não é acentuado: ao multiplicá-lo por 100 conclui-se que a variável ‘década’, na 

Dimensão 1, por exemplo, explica 25% da variação entre os textos. A maior 

porcentagem de variação observada, 28%, está na Dimensão 4. 
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Dimensão F p df R2 ajustado 
1 Discurso orientado por pessoa versus 

discurso orientado por discussão 
153,408 0,000 9 0,256 

2 Posicionamento opinativo 118,816 0,000 9 0,210 
3 Discurso argumentativo versus discurso 

narrativo 
165,300 0,000 9 0,271 

4 Discurso orientado por ideias versus 
discurso orientado por ações 

13,600 0,000 9 0,280 

5 Persuasão implícita versus escrita 
informacional 

49,831 0,000 9 0,099 

Tabela 60: ANOVA – décadas  
 

Os valores de R2 sugerem que a variável fixa ‘década’ explica por volta de ¼ da 

variação entre dimensões no corpus COST. Isso indica que a linguagem verbal 

usada pela revista TIME mudou longo dos anos, mas não em função exclusiva das 

décadas. Por essa razão, consideraram-se outros fatores fixos a fim de observar se 

haveria outro tipo de circunstância externa que pudesse justificar a variação da 

revista TIME. Suas ANOVAs serão apresentadas na sequência.  

 

5.5.2 ANOVA: editores 

 

A segunda ANOVA considerou os 13 editores da TIME em 21 combinações, pois ao 

longo dos anos ocorreu de mais de um editor atuar na revista ao mesmo tempo, 

como comentado nos capítulos Contextualização e Metodologia. Observe (Tabela 

61). 

 

Editores Períodos de atividade 
Briton Haden 1923 – 1928 
Briton Haden + Henry Luce 1929 
Henry Luce  1930 – 1942 
Henry Luce + Thomas S. Matthews  1943 - 1948 
Henry Luce + Thomas S. Matthews + Roy Alexander 1949 
Thomas S. Matthews + Roy Alexander 1950 – 1953 
Roy Alexander 1954 – 1959 
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Roy Alexander + Otto Fuerbringer 1960 
Otto Fuerbringer 1961 – 1967 
Otto Fuerbringer + Henry Grunwald 1968 
Henry Grunwald 1969 – 1978 
Ray Cave 1979 – 1984 
Ray Cave + Jason McManus  1985 
Jason McManus 1986 
Jason McManus + Henry Muller 1987 
Henry Muller 1988 – 1992 
Henry Muller + James R. Gaines 1993 
James R. Gaines 1994 – 1995 
Walter Isaacson  1996 – 2000 
Jim Kelly  2001 – 2005 
Richard Stengel 2006 – presente 
Tabela 61: Editores e períodos  

 

O resultado da análise de variância neste caso é bastante parecido com o anterior, 

com décadas: p igual a 0,000 e valor de R2 menor ou igual a 0,27, como se pode 

observar a seguir (Tabela 62).  

 
Dimensão F p df R2 ajustado 

1 Discurso orientado por pessoa versus 
discurso orientado por discussão 

71,790 0,000 20 0,262 

2 Posicionamento opinativo 54,416 0,000 20 0,212 
3 Discurso argumentativo versus 

discurso narrativo 
76,368 0,000 20 0,275 

4 Discurso orientado por ideias versus 
discurso orientado por ações 

10,897 0,000 20 0,047 

5 Persuasão implícita versus escrita 
informacional 

25,048 0,000 20 0,108 

Tabela 62: ANOVA – editores  
 
 

Os resultados sugerem que a variável fixa ‘editores’ explica entre 5% e 27% da 

variação da revista TIME. Esse resultado sugere que mesmo com todas as 

mudanças implementadas por cada novo editor, não é possível afirmar que a troca 

de editores explica por si só variação na linguagem verbal das matérias de capa 

publicadas desde o início da revista. É interessante observar que os valores mais 

altos de R2 nesta ANOVA (dimensões 1, 2 e 3) são muito próximos dos valores de 
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R2 dessas mesmas dimensões na ANOVA – década (Quadro 61). Isso pode sugerir 

que os fatores externos tendem a ter maior influência nessas dimensões.  

 

4.5.3  ANOVA: redesigns 

 

Em seguida, analisou-se a possibilidade de a variação na linguagem verbal da 

revista  estar atrelada ao seu redesenho. A partir de seu desenho original, utilizado 

por 54 anos, a TIME passou por três redesenhos: o primeiro em 1977, o segundo 

em 1989 e o terceiro em 2006. A distribuição de textos no corpus COST a partir dos 

resenhos é a seguinte: 2265 textos no desenho original; 641 para o primeiro 

redesenho; 896 para o segundo; e 177 para o terceiro. 

 

As mudanças, no entanto, parecem não serem responsáveis, em si, pela maior parte 

da variação. Observe, na Tabela 63, que mais uma vez o valor de p é igual a 0,000, 

indicando que o redesign é um aspecto significantes, que influi n variação linguística,  

e que o valor de R2 é, em termos absolutos, baixo, indo de 1% a 21%.  

 

Dimensão F p df R2 ajustado 
1 Discurso orientado por pessoa versus 

discurso orientado por discussão 
351,099 0,000 3 0,209 

2 Posicionamento opinativo 190,555 0,000 3 0,125 
3 Discurso argumentativo versus 

discurso narrativo 
307,930 0,000 3 0,188 

4 Discurso orientado por ideias versus 
discurso orientado por ações 

16,172 0,000 3 0,011 

5 Persuasão implícita versus escrita 
informacional 

55,934 0,000 3 0,040 

Tabela 63: ANOVA – redesigns  
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5.5.4 ANOVA: presidentes 

 

Tentou-se uma nova possibilidade – que talvez o fato de o presidente do país mudar 

pudesse de alguma forma relacionar-se, de alguma forma, com a variação linguística 

da revista, devido ao seu impacto na sociedade e seu viés, por vezes, politizado. 

Consideram-se os dezesseis presidentes em exercício entre 1923 e 2011. Observe 

a seguir a quantidade de texto para cada um deles (Tabela 64). 

 

Presidente Número de textos publicados, constantes no 
corpus durante a gestão   

Bill Clinton 384 
Barack Obama 76 
Calvin Coolidge 101 
Dwight D. Eisenhower 379 
Franklin D. Roosevelt 485 
Gerald Ford 127 
George H. W. Bush 184 
George W. Bush 426 
Herbert Hoover 162 
Harry S. Truman 351 
Jimmy Carter 206 
John F. Kennedy 147 
Lyndon B. Johnson 266 
Richard Nixon 283 
Ronald Reagan 383 
Warren G.Harding 19 

   Tabela 64: Textos por presidente 

 

A análise sugere uma manutenção do quadro visto nas outras análises de variância 

(Tabela 65), o que seria um indicativo de que a linguagem usada na matéria de capa 

não pode ser explicada somente pelo presidente em poder.  
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Dimensão F p df R2 ajustado 
1 Discurso orientado por pessoa versus 

discurso orientado por discussão 
95,239 0,000 15 0,262 

2 Posicionamento opinativo 72,816 0,000 15 0,213 
3 Discurso argumentativo versus 

discurso narrativo 
100,722 0,000 15 0,273 

4 Discurso orientado por ideias versus 
discurso orientado por ações 

10,340 0,000 15 0,034 

5 Persuasão implícita versus escrita 
informacional 

31,950 0,000 15 0,105 

Tabela 65: ANOVA – presidentes  
 
 

Veja que a variável fixa ‘presidentes’ justifica entre 3% e 27% da variação da revista 

e, novamente, destacam-se os maiores valores de R2 nas dimensões 1, 2 e 3. Os 

resultados parecem sugerir que a mudança de presidentes trouxe variação na 

linguagem verbal da revista, como ocorrido com as outras variáveis independentes 

apresentadas até o momento. Cumpre verificar se o partido poderia então 

desempenhar esse papel de interferência.  

 

5.5.5 ANOVA: partidos  

 
 
Considerou-se, então, comparar as matérias de capa apenas com os partidos 

Republicano e Democrata a fim de verificar se haveria alguma variação entre 

períodos de governo de direita e períodos de governo de esquerda. No corpus 

COST, são 1915 textos publicados durante governos democratas e 2064 durante 

governos republicanos. 

 

Os resultados, entretanto, trazem valores ainda mais baixos de R2, o que sugeriria 

que a variação independe também de que partido estava no poder (Tabela 66).  
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Dimensão F p df R2 ajustado 
1 Discurso orientado por pessoa 

versus discurso orientado por 
discussão 

2,895 0,089 1 0,000 

2 Posicionamento opinativo 84,629 0,000 1 0,021 
3 Discurso argumentativo versus 

discurso narrativo 
72,668 0,000 1 0,018 

4 Discurso orientado por ideias versus 
discurso orientado por ações 

17,977 0,000 1 0,004 

5 Persuasão implícita versus escrita 
informacional 

9,300 0,000 1 0,002 

Tabela 66: ANOVA – partidos  
 

Observe que, por enquanto, trata-se do valor mais baixo de R2, 0% em todas as 

dimensões. Isso sugere duas possibilidades: que a revista TIME tenha uma 

ideologia bem definida e que tenha conseguido mantê-la ao longo dos anos; ou que 

por mais que se espere que um meio de comunicação tenda a uma ideologia política 

ou outra, esse tipo de influência não está marcada nos textos do corpus quando se 

considera o partido que estava no poder na época. Percebe-se que conteúdos ou 

ideologias não parecem ter interferido na revista em termos linguísticos.  

 

5.5.6 ANOVA: conflitos armados  

 
Partindo do fato de que a revista TIME teve grande participação nos relatos de 

guerras – e ganhou muitos leitores e prêmios por eles, como se apresentou no 

capítulo Contextualização - optou-se por considerá-las como variável independente 

na análise de variância por meio dos conflitos armados. Dessa forma, analisou-se a 

variação entre textos publicados em períodos de paz e textos publicados em 

períodos de guerra.  
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Dos 3979 textos que compõem o COST, 1300 foram publicados em épocas em que 

os Estados Unidos estavam em guerra contra alguma outra nação e 2679 foram 

publicados em tempos de paz. Veja informações detalhadas por conflito armado 

(Tabela 67). Relembra-se que o período de cada conflito foi considerado de acordo 

com informações do governo americano, conforme apresentado no capítulo 

Contextualização. 

 

Conflito armado Número de textos 
Segunda Guerra Mundial 157 
Guerra da Coreia 138 
Guerra do Vietnam  514 
Guerra do Golfo 26 
Guerra do Afeganistão 72 
Guerra do Afeganistão e do Iraque  
(a partir de 2003) 

393 

                        Tabela 67: Textos por conflito armado 

 

A seguir, apresenta-se a tabela ANOVA que mostra a variação entre textos 

publicados em épocas de paz e em épocas de guerra. Observa-se, mais uma vez, 

que um baixo valor de p e de R2 e a baixa dependência entre as matérias de capa e 

esses períodos (Tabela 68).  

 

Dimensão F p df R2 ajustado 
1 Discurso orientado por pessoa versus 

discurso orientado por discussão 
50,061 0,000 1 0,012 

2 Posicionamento opinativo 51,110 0,000 1 0,012 
3 Discurso argumentativo versus 

discurso narrativo 
63,635 0,000 1 0,016 

4 Discurso orientado por ideias versus 
discurso orientado por ações 

1,172 0,279 1 0,000 

5 Persuasão implícita versus escrita 
informacional 

37,298 0,000 1 0,009 

Tabela 68: ANOVA - períodos de paz versus períodos de guerra  
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Os valores de R2 novamente equivaleriam a 0% em todas as dimensões, um 

indicativo que períodos de guerra e de paz não justificam a variação no corpus. Isso 

sugere que mesmo que o país tenha vivido momentos intensos decorrentes dos 

conflitos, essas circunstâncias externas não interferiram na linguagem utilizada nos 

textos publicados. 

 

5.5.7 ANOVA: economia  

 

A sétima ANOVA contemplou os diferentes momentos econômicos vividos pelos 

EUA. Reveja cada um deles a seguir (Tabela 69), acrescido de informação referente 

ao número de textos que compõe o corpus e foram publicados durante esses 

momentos.  

 

Momento econômico Número de textos 
Crise financeira global 177 
Desregulamentação  261 
Globalização e superpoder mundial 893 
Grande Depressão 156 
Inflação e recessão 154 
New Deal 316 
Progresso pós-segunda guerra 1311 
Reagonomics 383 
Roaring Twenties 115 
Tempos de guerra 213 

                 Tabela 69: Textos por momento econômico  

 

Considerando-se estes diferentes momentos econômicos, observa-se que a 

variação chega a 25%, na Dimensão 1 (Tabela 70).  
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Dimensão F p df R2 ajustado 
1 Discurso orientado por pessoa versus 

discurso orientado por discussão 
151,911 0,000 9 0,255 

2 Posicionamento opinativo 115,395 0,000 9 0,206 
3 Discurso argumentativo versus 

discurso narrativo 
132,486 0,000 9 0,229 

4 Discurso orientado por ideias versus 
discurso orientado por ações 

9,748 0,000 9 0,019 

5 Persuasão implícita versus escrita 
informacional 

45,084 0,000 9 0,091 

Tabela 70: ANOVA – economia  
 

Novamente, observa-se que o R2 está em torno de 20%. Dessa forma, ela parece 

ser responsável por alguma variação na linguagem, porém novamente não a explica 

sozinha. A última ser considerada envolve os meios de comunicação em massa e é 

apresentada a seguir. 

 

5.5.8 ANOVA: meios de comunicação em massa 

 

Por fim, decidiu-se considerar as principais mídias concorrentes da TIME, por 

período: o rádio (1923 - 1945), a televisão (1946 – novembro de 1998) e a Internet 

(dezembro de 1998 - atual). No total, dos 3979 textos que compõem o corpus COST, 

800 foram publicados na época de concorrência unicamente com o rádio, 2570 com 

a televisão e 609 com a Internet.  

 

Apesar de se esperar alguma variação já que é sabido que o últimos redesenho da 

revista tinha como um de seus objetivos adequá-la ao mundo da Internet, percebe-

se que há variação significativa no texto escrito, como mostram os valores de p na 

Tabela 71, a seguir.  
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Dimensão F p df R2 ajustado 
1 Discurso orientado por pessoa versus 

discurso orientado por discussão 
548,376 0,000 2 0,216 

2 Posicionamento opinativo 289,996 0,000 2 0,127 
3 Discurso argumentativo versus 

discurso narrativo 
367,660 0,000 2 0,156 

4 Discurso orientado por ideias versus 
discurso orientado por ações 

7,750 0,000 2 0,003 

5 Persuasão implícita versus escrita 
informacional 

141,576 0,000 2 0,066 

Tabela 71: ANOVA – meios de comunicação em massa 
 

A tabela mostra que a concorrência com outros meios de comunicação reflete entre 

0% e 21% da variação da revista. Dessa forma, cogitou-se que a variação poderia 

estar atrelada às próprias dimensões, conforme se apresenta a seguir. 

 

5.6.9 Escalas das dimensões  

 

Até o momento, discutiu-se a possibilidade de a maior parte da varição na TIME 

estar relacionada a circunstâncias externas diretamente relacionados à revista, tais 

como a década em que os textos foram publicados, os editores da revista, os 

redesenhos pelos quais ela passou e a concorrência com outros meios de 

comunicação em massa; e a fatores relacionados aos Estados Unidos, tais como os 

presidentes em exercício nos anos das publicações, os partidos políticos, os 

momentos econômicos pelos quais o país passou e os conflitos armados. No 

entanto, os resultados das análises de variância desses fatores, apesar de terem 

mostrado que são responsáveis por alguma variação – 28%, no melhor dos casos – 

não explicam, individualmente, a maior parte da variação, pois não são maiores que 

50% em termos absolutos. Questionou-se, então, se haveria variação regular na 

revista TIME e, como último recurso, decidiu-se por considerar como variável fixa as 
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escalas de variação de escore dos textos dentro das dimensões como variáveis fixas 

em uma nova análise de variância.  

 

Para descobrir essas escalas de variação, foi feita uma análise de agrupamentos 

(cluster analysis) tendo cada escore de dimensão como uma variável dependente. A 

análise de agrupamentos foi do tipo de duas etapas (two-step), a qual determina, 

sozinha, a quantidade de agrupamentos existente nos dados. Esses agrupamentos 

são as escalas de dimensão (BERBER SARDINHA, no prelo A). Os resultados 

mostram que as dimensões possuem variações dentro delas, isto é, agrupamentos 

de textos que se assemelham e indicam maior ou menor marcação da característica 

destacada para a dimensão, como se observa a seguir.  

 

A análise de agrupamentos para a primeira dimensão (Tabela 72) determinou que 

ela possui duas faixas de variação: uma agrupa 2647 textos e outra 1332.  

 
Dimensão 1 

Faixa Número de textos Média Mínimo Máximo Desvio padrão 
1 2647 -6,8938 -37,17 2,74 5,86540 
2 1332 13,6995 2,75 103,12 10,98411 

Tabela 72: Faixas de variação – Dimensão 1  
 
 
Os textos da primeira faixa tem escore médio entre -37,17 e 2,74 e os da segunda 

entre 2,75 e 103,12. Considerando a nomeação da Dimensão 1, apresentada na 

subseção anterior, em que o polo positivo contempla um discurso ‘orientado a 

pessoa’ e o negativo ‘orientado a discussão’, tem-se que a faixa com escore médio 

positivo (faixa 2) caracteriza textos do polo positivo e a outra caracteriza aqueles do 

polo negativo (faixa 1). Com isso, pode-se dizer que a Dimensão 1 possui duas 

faixas de variação, que correspondem aos polos: orientada por discussão e 

orientada por pessoa. Os polos passam, então, a ser vistos como blocos distintos e 
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não como um contínuo. A Tabela 72 mostra também que o texto padrão (default) é o 

do polo negativo (‘orientado a discussão’), com 2/3 dos textos.  

 

Já a Dimensão 2, no entanto, possui cinco faixas de variação (Tabela 73). Uma vez 

que não há polo negativo, as faixas são entendidas uma crescente: mais 

posicionamento opinativo na faixa com escores médios mínimo e máximo mais altos 

(faixa 1); posicionamento opinativo na faixa seguinte; neutralidade na terceira, em 

que há valores próximos ao zero; e menos posicionamento opinativo nas duas 

últimas. Essa gradação é representada da seguinte forma: posicionamento opinativo 

++, posicionamento opinativo +, neutro, posicionamento opinativo -, posicionamento 

opinativo --. O texto padrão (default) é o da faixa 4, menos opinativo. 

 

Dimensão 2 
Faixa Número de textos Média Mínimo Máximo Desvio padrão 

1 345 13,6957 9,51 37,57 4,50118 
2 862 5,5901 2,78 9,43 1,90376 
3 1127 0,1729 -2,08 2,77 1,39898 
4 1218 -4,5147 -7,42 -2,08 1,51083 
5 427 -9,9287 -22,06 -7,43 2,43729 

Tabela 73: Faixas de variação – Dimensão 2 
 
 
A Dimensão 3 possui apenas duas faixas de variação (Tabela 74). Assim como na 

primeira dimensão, que tem polos positivo e negativo marcados, considera-se que a 

faixa que contém os valores de escore médio mínimo e máximo positivo o polo 

positivo da dimensão – neste caso, argumentação – e a faixa que contém os valores 

negativos representa o polo negativo, isto é, a narração. Neste caso, o texto padrão 

(default) é o narrativo.  
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Dimensão 3 
Faixa Número de textos Média Mínimo Máximo Desvio padrão 

1 2329 -3,7460 -17,29 0,86 2,96943 
2 1650 5,2876 0,87 47,08 3,76072 

Tabela 74: Faixas de variação – Dimensão 3 
 

Assim como a Dimensão 1 e 3, a Dimensão 4 foi dividida em duas faixas de variação 

(Tabela 75) e se considera os nomes dos dois polos: discurso orientado por ideias e 

discurso orientado por ações. A primeira faixa da tabela contempla o polo negativo 

por conta dos valores dos escores mínimos e máximos e a segunda o polo positivo. 

Entretanto, a apresentação das faixas não precisa ser feita na ordem que estão na 

tabela; o importante é pontuar que há duas faixas e o que elas representam. O texto 

padrão (default) é o da faixa 1, discurso orientado por ideias (polo negativo). 

 
Dimensão 4 

Faixa Número de textos Média Mínimo Máximo Desvio padrão 
1 2184 -3,9160 -18,90 0,64 3,30191 
2 1795 4,7647 0,64 21,95 3,31557 

Tabela 75: Faixas de variação – Dimensão 4 
 
 

A quinta e última dimensão divide-se em quatro faixas (Tabela 76). Assim como na 

Dimensão 2, há níveis de gradação entre aquelas que possuem valor com mesma 

carga  (positiva ou negativa) e neutralidade ao se considerar faixa com valores 

próximos a zero. Dessa forma, têm-se: persuasão implícita++,  persuasão implícita+, 

neutro, densidade informacional. Neste caso, o texto padrão (default) é o da faixa 3 

(quase zero), sem marcação para persuasão. 

 
Dimensão 5 

Faixa Número de textos Média Mínimo Máximo Desvio padrão 
1 37 12,2267 9,02 79,10 14,28988 
2 885 3,9615 2,10 9,03 1,54246 
3 1767 0,2569 -1,41 2,09 0,96763 
4 1290 -3,4204 -12,38 -1,41 1,66876 

Tabela 76: Faixas de variação – Dimensão 5 
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A tabela a seguir oferece um resumo das faixas de variação observadas e dos textos 

padrão (default) de cada dimensão (Tabela 77). 

 

Dimensão Faixas Texto padrão 
 

1 
orientação por pessoa Orientado por discussão  

(faixa 2) orientação por discussão 
 
 

2 

posicionamento opinativo ++  
 
Menos opinativo  
(faixa 4) 

posicionamento opinativo + 
neutro 
posicionamento opinativo - 
posicionamento opinativo - - 

 
3 

argumentação Narrativo  
(faixa 2) narração 

 
4 

orientação por ideias Orientado por ideias  
(faixa 1) orientação por ações 

 
 

5 

persuasão implícita ++  
Sem marcação para 
persuasão  
(faixa 3) 

persuasão implícita + 
neutro 
densidade informacional 

    Tabela 77: Resumo das faixas de variação 
 

Uma vez que as escalas internas das dimensões foram determinadas, passou-se, 

então, à verificação da quantidade de variação capturada por elas, por meio de uma 

ANOVA, em que os fatores fixos são os agrupamentos (ex: F1_cluster; F2_cluster; 

etc.) e as variáveis dependentes o Z-fator de cada dimensão (ex: Zfactor1; Zfactor 2; 

etc.). Observe o resultado (Tabela 78). 

 

Dimensão F p df R2 ajustado 
1 Discurso orientado por 

pessoa versus discurso 
orientado por discussão 

5939,538 0,000 1 0,599 

2 Posicionamento opinativo 8951,693 0,000 4 0,900 
3 Discurso argumentativo 

versus discurso narrativo 
7148,241 0,000 1 0,642 

4 Discurso orientado por ideias 
versus discurso orientado por 
ações 

6784,170 0,000 1 0,630 

5 Persuasão implícita versus 
escrita informacional 

3121,805 0,000 3 0,702 

Tabela 78: ANOVA – escalas das dimensões 
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Percebe-se, neste caso, o valor de R2 passou a ser considerável (Tabela 78), isto é, 

maior do que 50%. Há indicações entre 59% e 90% de variação nos fatores. Isso 

sugere que a maior parte da variação nas matérias de capa da revista TIME é 

essencialmente linguística. 

 

5.6 COST e seus tipos de textos 

 

A última parte da análise considerou em quais tipos de textos o corpus COST 

poderia ser dividido. Por tipos de textos, entendem-se categorias de texto definidas 

linguisticamente, isto é, agrupamentos de textos semelhantes em termos linguísticos 

(BIBER, 1988). Para tanto, executou-se uma análise de agrupamentos de duas 

etapas (two-step cluster analysis), em que as variáveis dependentes eram os 

escores de cada texto nas cinco dimensões e, em seguida, utilizou-se a função 

‘relatórios’ > ‘resumo de caso’, no SPSS, a qual permite observar os agrupamentos 

dos escores médios dos fatores.  Dessa forma, pôde-se verificar que o corpus COST 

pode ser dividido em dois tipos de textos. A seguir, observe quantos textos estão em 

cada tipo e qual é o escore médio para cada dimensão (Tabela 79). 

 

Tipo de 
texto 

Dim. 1 Dim. 2 Dim. 3 Dim. 4 Dim. 5 

1 Qtdd. 2381 2381 2381 2381 2381 
Média -4,2289 -3,1464 -2,6837 -5,479 -1,3125 

2 Qtdd. 1598 1598 1598 1598 1598 
Média 6,3010 4,6881 3,9987 0,8163 1,9557 

Tabela 79: Tipos de textos  
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A análise de gráficos com esses agrupamentos permite verificar pressupor as 

características predominantes desses tipos de textos. Observe o gráfico a seguir 

(Gráfico 14). 

 

 
            Gráfico 14: Tipos de texto  
 

Iniciando pelo Tipo de Texto 1, observa-se a disposição dos escores médios das 

dimensões que, neste caso, é sempre negativo. Remetendo-se às dimensões de 

variação e às suas interpretações, em especial ao polo negativo delas, pode-se 

afirmar que o tipo de texto 1 tem as seguintes características predominantes: 

orientado por discussões, apresentar pouco posicionamento opinativo, ser narrativo, 

orientado por ações e ter escrita informacional. A junção dessas características 

sugere um texto noticioso. Explica-se: em um texto desse tipo – notícia -  há o 

predomínio da narração, discussão de fatos, caracterização de quem está envolvido 

neles, isto é, responde às perguntas: o que aconteceu? Com quem? Quando? 
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Onde? Como? Por quê? O agrupamento das características negativas das 

dimensões parece levar, pelo menos em parte, a essas respostas. 

                  

Já o Tipo de Texto 2 tem como predominantes as características positivas das 

dimensões, isto é, é um texto orientado por pessoa (sujeito), de posicionamento 

opinativo marcado, argumentativo, sem foco claro entre ideias ou ações (valor da 

Dimensão 4 próximo a zero) e com alguma persuasão implícita. Diferentemente do 

tipo de texto 1, mais noticioso, o tipo de texto 2 parece indicar que há mais 

argumentação, investigação e comentários: um texto que informa, mas aprofunda no 

conteúdo. Essas características parecem indicar que se trata de um texto mais ao 

estilo de uma reportagem. Portanto, com base nessas informações, poderia-se 

classificar os textos do corpus COST em dois tipos: texto do tipo notícia e texto do 

tipo reportagem.  

 

5.7 Síntese das análises do corpus 

  

As análises apresentadas neste capítulo visavam a responder as quatro perguntas 

de pesquisa. A primeira delas considerou como o corpus COST, em sua 

completude, poderia ser mapeado em relação às dimensões de variação do inglês 

sugeridas por Biber em 1988. A partir da análise dos escores médios dos textos que 

compuseram a pesquisa de Biber e do escore médio do corpus COST, observou-se 

que ele poderia ser caracterizado como um conjunto de textos informacional, sem 

narração marcada, de referência mais explícita, persuasão implícita e não marcado 

para informação abstrata.   
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A segunda pergunta envolvia considerar uma divisão do corpus por décadas e 

interpretar como esses agrupamentos poderiam ser mapeados nas dimensões de 

variação propostas por Biber para o inglês. Considerando o corpus COST na sua 

totalidade, observou-se que ele possui características linguísticas semelhantes a 

textos sobre hobbies e biografias, na dimensão 1; a cartas pessoais e textos sobre 

cultura popular, na dimensão 2; a textos de religião e novamente cultura popular, na 

dimensão 3; a textos de ficção de aventura e resenhas/resumos da imprensa, na 

dimensão 4; e a textos sobre hobbies e novamente resenhas/resumos da imprensa, 

na dimensão 5. Somando a essa análise o mapeamento do corpus COST dividido 

por décadas de publicação, pôde-se observar que o texto da revista TIME vêm 

caminhando para um texto mais próximo do leitor, em especial devido à variação 

diacrônica observada na dimensão 1.  

 

Em seguida, as perguntas e as análises buscavam a interpretação das 

especificidades do corpus COST, considerando, inicialmente, quais características 

linguísticas se destacariam ao se conduzir a análise do corpus independente das 

dimensões existentes da língua inglesa, determinadas por Biber. Para tanto, 

conduziu-se a análise fatorial do COST por meio da ferramenta estatística SPSS 

20.0. Os primeiros resultados destacaram 72 variáveis dentre as 127 que compõe o 

Tagset do Biber Tag Count. Elas variam dentre as categorias morfossintática, 

semântica e ortográfica, contemplando verbos, substantivos, adjetivos, advérbios, 

pronomes, preposições, conjunções e orações complementares.  

 

A partir do momento em que essas variáveis foram destacadas, partiu-se para a 

fatoração dos dados, realizada especialmente para os fins desta pesquisa, com o 
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intuito de responder quais seriam as dimensões de variação específicas desse 

corpus  observadas com essa análise. Para tanto, utilizou-se o pacote estatístico 

SPSS e se aplicaram os procedimentos apresentados no capítulo Metodologia.  

 

A primeira extração de dados, somada à análise da tabela de comunalidades e 

gráfico scree, destacou oito fatores e uma análise preliminar foi conduzida com eles. 

Observou-se, durante a interpretação dos fatores, que apesar do agrupamento de 8 

fatores responder por 45% da variação acumulada do corpus – um valor significativo 

– as características linguísticas não pareciam ser suficientes para interpretar e 

determinar com precisão as dimensões de variação do corpus. Apesar de possuírem 

diferentes características linguísticas, alguns fatores levavam às mesmas 

caraterísticas e funções textuais, não permitindo uma distinção clara entre as 

variações em uma dimensão e em outra. Essa análise inicial com 8 fatores foi 

mantida e apresentada na pesquisa com vistas a ajudar na compreensão dos 

resultados e de como uma pesquisa em AMD funciona.  

 

Ainda na tentativa de responder à terceira pergunta de pesquisa, recorreu-se ao 

gráfico scree e dele destacou-se o número de fatores disponíveis antes da primeira 

quebra: 5 fatores. Assim, repetiu-se todo o processo de análise do corpus 

considerando esse número de fatores – que respondiam por 37% da variância 

acumulada. A análise mostrou-se satisfatória em termos estatísticos e se prosseguiu 

para o cálculo e interpretação dos fatores.  

 

Cinco dimensões foram nomeadas: (1) discurso orientado por pessoa versus 

discurso orientado por discussão; (2) posicionamento opinativo; (3) discurso 



 279 

argumentativo versus discurso narrativo; (4) discurso orientado por ideias versus 

discurso orientado por ações; e (5) persuasão implícita versus escrita informacional. 

A partir delas, conduziu-se a análise da variância (ANOVA) entre os fatores 

normalizados e padronizados do COST e fatores fixos, isto é, variáveis 

independentes, com o objetivo de verificar se a variação do corpus poderia ser 

justificada por meio dessas variáveis.  

 

As tabelas das análises de variância mostraram que no máximo 28% da variação do 

corpus resulta de alguns destes fatores externos individuais, tais como décadas, 

diferentes editores da revista, redesenhos, presidentes e partidos políticos no poder, 

questões econômicas e bélicas e meios de comunicação. Já a análise de variância 

que considerou a escala das dimensões, ou seja, os agrupamentos de textos dentro 

das dimensões, possibilitou observar variação entre 59% e 90%. Isso indica que a 

linguagem verbal da revista TIME, representada pelas cinco dimensões encontradas 

aqui, é suscetível a influências internas e externas. A maior parte da variação é 

relativa a uma gradação dessas dimensões, como por exemplo: textos mais 

opinativos versus menos opinativos, mais direcionados a pessoa, menos 

direcionados a pessoa, entre outros. Entretanto, uma outra parte importante da 

variação dos textos é relacionada ao contexto sócio-histórico: qual a época em que o 

texto foi publicado, qual o momento econômico, qual o presidente do país, etc.; e 

também a fatores internos à revista, tais como seus editores e redesenhos. Esta 

tese isolou esses aspectos e mediu a influência de cada um no uso da linguagem 

verbal da revista.  
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Por fim, a última parte da análise objetivou verificar em quantos tipos de textos o 

corpus COST poderia ser dividido e quais características poderiam ser destacadas 

em cada um deles. O resultado mostrou a divisão do COST em dois tipos de textos: 

um que contempla os escores negativos das dimensões (notícia) e outro que inclui 

os escores positivos (reportagem). Esse quadro possibilitou discorrer a respeito das 

características de cada tipo de texto que compõe o corpus e representa o discurso 

da revista TIME. Conclui-se, portanto, que há dimensões de variação na revista 

TIME, porém que ela independe de circunstâncias externas.  

 

A seguir, apresenta-se uma reflexão sobre a relação entre os resultados obtidos 

nesta pesquisa e suas aplicações.  

 

5.8 Discussão dos resultados 

  

Nesta seção são tecidos alguns comentários sobre o impacto dos achados desta 

pesquisa nas áreas relacionadas a ela. Primeiramente, trata-se do Jornalismo e, em 

seguida, da Linguística de Corpus.  

  

 Em primeiro lugar, em relação ao Jornalismo, é preciso dizer que debruçar-se sobre 

um único veículo, tal como se fez nesta pesquisa, permitiu uma visão mais ampla do 

que é a revista TIME e, em especial, uma visão científica sobre suas características 

linguísticas de 1923 a 2011. Tal feito traz à tona a discussão a respeito da dicotomia 

entre pesquisa acadêmica e prática jornalística. Pena (2008), em seu livro sobre 

Teoria do Jornalismo, comenta sobre essa questão:  
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Sei que nós, jornalistas, detestamos os academicismos. Mas será que 
podemos prescindir de estudos críticos sobre a nossa profissão? Nosso 
saber é autônomo e somos auto-suficientes? Será que a imprensa tem 
tanta credibilidade assim para requerer autonomia? (...)  Os currículos dos 
cursos devem articular teoria e prática e não separá-las em blocos 
monolíticos, sem intercâmbio. O aluno não pode ser um mero reprodutor 
de técnicas, mas também não pode desconhecer as ferramentas que irá 
utilizar na profissão. (PENA, 2008, pp.10-13) 

 

Mas quais são essas ferramentas? Essencialmente, fala-se, neste caso, na 

linguagem, pois se espera do profissional de Jornalismo tenha domínio do código e 

das técnicas de redação e de expressão. Os cursos de graduação em Jornalismo 

mais bem avaliados103 parecem centrar-se em teorias gerais e em atividades 

práticas. Em comum todos os cursos possuem disciplinas básicas, tais como História 

da Comunicação, Teoria da Comunicação, Teoria do Jornalismo, Radiojornalismo, 

Fotojornalismo, Língua Portuguesa, Filosofia, Sociologia, Cultura, Economia e Ética, 

e disciplinas específicas, tais como Design Editorial, Jornalismo Científico, 

Jornalismo em Agribusiness e Marketing Editorial. Jornalismo de Revista não 

configura como uma disciplina específica, porém costuma ser estudado em Teoria 

do Jornalismo. A carga horária de aula (obrigatória) para os cursos de graduação em 

Jornalismo pouco oscila: varia entre 2340 horas (USP) e 2752 horas (Casper 

Líbero), distribuídas em 8 semestres. O que parece ser interessante destacar a partir 

da observação das grades curriculares é que apesar de haver a possibilidade de a 

faculdade oferecer disciplinas optativas e projetos experimentais, não há registro de 
                                                
103 Publicações como a  Imprensa Editorial e o Guia do Estudante divulgam rankings dos cursos de 
graduação em Jornalismo no Brasil, tendo como parâmetros de avaliação o corpo docente, o projeto 
pedagógico, a experiência laboratorial e a presença no mercado de trabalho. O ranking do Guia do 
Estudante considera como critérios de avaliação a instituição (instalações), os professores (titulação), 
o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas, pareceres de especialistas nas áreas avaliadas e de 
empresas de auditoria. Para informações sobre os cursos, acesse: 
<http://portalimprensa.uol.com.br/template/imprensa/page_template/Default.aspx?s=noticias&a=ultim
as_noticias&coa=30534> e <http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/comunicacao-
informacao/jornalismo-686486.shtml>. Último acesso 24/10/2012. 
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disciplina que trate de uma visão de língua e de texto jornalístico de revista, tal como 

a que se apresentou nesta pesquisa. O estudo na graduação é centrado na visão de 

gêneros jornalísticos, tais como editorial, carta ao leitor, reportagem e notícia. 

 

As desvantagens desse fato para o jornalista em formação são muitas, pois do 

profissional da área espera-se a utilização da língua com primor. No entanto, ao não 

possibilitar a inclusão de uma análise científica do texto jornalístico, tal como a que 

foi aqui apresentada, limita-se o olhar do profissional em formação, pois não se dá a 

ele a oportunidade de enxergar a linguagem além de sua percepção inicial, quase 

leiga. A linguagem parece figurar como um bem individual do profissional de 

jornalismo, sobre a qual há dúvidas de caráter normativo, referentes à ortografia, 

concordância e regência, por exemplo, ou de caráter ornamental, tais como o uso de 

palavras de efeito e de expressões idiomáticas. Distancia-se de um olhar científico 

trazido por pesquisas como a que foi apresentada aqui e a que foi desenvolvida por 

Kauffmann (2005), por exemplo. Elas possibilitaram a identificação das 

características linguísticas inerentes ao texto jornalístico por um viés científico.   

 

Essas duas pesquisas, apesar de tratarem de tipos diferentes de jornalismo – o 

jornal, no caso de Kauffmann (op.cit.) e a revista, no caso desta pesquisa -, 

chegaram a conclusões parecidas, senão complementares. Kauffmann (op.cit.) 

identificou que os textos do jornal Folha de S. Paulo poderiam ser divididos em duas 

dimensões: informativo versus argumentativo e expositivo versus narrativo. Nesta 

pesquisa, com foco nos textos da revista TIME, chegou a cinco dimensões que 

incluem os polos identificados por Kauffmann (op.cit.).   
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Percebe-se, portanto, que apesar de serem veículos diferentes, línguas diferentes e 

incluírem categorias linguísticas diferentes, as pesquisas parecem mostrar que há 

elementos comuns entre os textos jornalísticos, que talvez independam do gênero 

jornalístico tal como é caracterizado por Melo (1985), Pena (2008) e outros teóricos. 

Essas categorizações, oferecidas pela Teoria do Jornalismo, parecem simplificar a 

prática do jornalista, que se baseia na língua como um conjunto de regras 

aprendidas durante a escola e retomadas na graduação, em aulas de Língua 

Portuguesa, por exemplo, e em determinações sobre o que se espera de cada texto 

que compõe o jornal ou a revista: da notícia, espera-se o relato de um fato real; do 

editorial, espera-se posicionamento. O que parece que não é considerado nos 

cursos de graduação que formam os profissionais do Jornalismo ou nos manuais de 

estilo dos veículos é que há algo mais palpável para trabalhar: a partir do contraste 

dos resultados desta pesquisa com os de Kauffmann (op.cit.), vê-se que poderia ser 

possível ensinar o profissional sobre as características linguísticas que envolvem a 

dimensão argumentativa, por exemplo, pois ela permeia diversos gêneros 

jornalísticos, tais como os elencados por Melo (1985). Essa visão empírica da 

linguagem jornalística é útil, porém ausente na Teoria do Jornalismo; essa lacuna 

cabe à Linguística Aplicada e às pesquisas desenvolvidas na área suprir.  

 

Uma visão linguística da linguagem jornalística, tal como a que se apresentou nesta 

pesquisa, permite enxergar o texto da revista de maneira dimensional em detrimento 

de uma visão genérica, como a de Melo (1985), isto é, possibilita uma visão 

concêntrica dos textos segundo a qual as características linguísticas são inerentes a 

ela. Em suma: em uma perspectiva genérica, estuda-se as partes do texto, mas não 

a linguagem que se usa em cada parte, tem-se um texto costumeiramente 
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dependente do veículo; em uma perspectiva dimensional, têm-se as características 

linguísticas. As duas visões são válidas, mas o que se sugere uma abordagem mais 

rica: que a primeira seja complementada pela segunda. Implicitamente o profissional 

do Jornalismo parece ter conhecimento dessa visão dimensional, uma vez que ela é 

retratada no texto que ele produz e que as pesquisas analisaram. Torná-la explícita 

garantiria uma visão crítica da sua ferramenta de trabalho: a linguagem.  

 

Em relação à Linguística de Corpus, pode-se dizer que a Análise Multidimensional 

mostrou-se eficaz na identificação dos parâmetros de variação subjacentes a um 

dos maiores veículos de comunicação mundiais. Essa metodologia garantiu a 

possibilidade de lidar com um corpus grande e variado com eficiência. Além disso, é 

necessário enfatizar que esta é uma metodologia que demanda muito conhecimento 

estatístico e de informática, sendo, dessa maneira, proibitiva para muitos alunos e 

até mesmo pesquisadores. A AMD também exige software especializado, tais como 

etiquetadores, contadores de etiquetas, ferramentas de produtividade e pacotes 

estatísticos, disponíveis em poucos centros de pesquisa no mundo. O Grupo de 

Estudos em Linguística de Corpus (GELC), do qual a autora desta pesquisa faz 

parte, possui know-how e infraestrutura em AMD e pôde dar suporte à pesquisa.  

 

As descobertas confirmam pesquisas anteriores em AMD ao se considerar que a 

primeira dimensão é aquela que concentra maior variação, tal como em Biber (1988) 

e estudos posteriores. A perspectiva relativa às escalas de dimensão é algo novo 

em AMD, usada pela primeira vez em Berber Sardinha (no prelo A) e empregado 

aqui.  

  



 285 

Afora isso, os achados desta pesquisa parecem confirmar as dimensões de variação 

para a Língua Inglesa de Biber (1988): em ambas as pesquisas há a presença de 

polos informacionais, narrativos, argumentativos e de persuasão. Tanto em Biber 

(op.cit.) quanto nesta pesquisa, os textos têm graus de argumentação, indo de mais 

explícita a menos explícita.  

 

Observou-se, nesta pesquisa, que os textos da revista TIME apresentam graus de 

posicionamento: alguns são bem marcados, outros pouco marcados. A pesquisa de 

Biber (1988) não contemplou o posicionamento como uma variável de análise, logo 

não é possível comparar essa descoberta. Ainda assim, trata-se de um achado 

relevante sobre os registros estudados aqui, pois retrata duas dimensões da revista 

TIME. Isso porque a argumentação se difere do posicionamento, pois ele é 

compreendido, por Biber et al. (2002), como maneiras através das quais os usuários 

de uma língua expressam atitude, avaliam ou demonstram comprometimento. A 

argumentação, por sua vez, inicia em “fatos, verdades, presunções, valores” 

(PERELMAN, 2004, p.112). O registro da TIME parece contemplar essas duas 

instâncias.  

 

Além disso, em diversos estudos sobre argumentação (ex: PERELMAN, 2004; 

PLANTIN, 2000; KOCH, 1996; entre outros), compreende-se que ela se difere da 

persuasão, presente nas duas pesquisas: textos argumentativos podem ser 

persuasivos, porém não é possível afirmar que todo texto persuasivo é 

argumentativo. A persuasão, tal como é entendida por Koch (1996), tem como 

intenção atingir o leitor por meio de sensações e envolve um auditório particular; ela 

utiliza “argumentos que podem levar a inferências (mas não a verdades absolutas)” 
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(op.cit., p.121). É como se ao ter um polo persuasivo, como acontece em ambas as 

pesquisas, houvesse clareza de quem é o leitor do texto. Em contrapartida, “as 

relações argumentativas dependem das intenções dos falantes” (op.cit., p.121) e 

isso parece ser a grande distinção entre argumentação e persuasão: a 

intencionalidade. A pesquisa de Biber (1988; 2009) indica, no entanto, que ao se 

considerar as características linguísticas, a argumentação e a persuasão costumam 

ser semelhantes – tanto que sua dimensão que envolvia a persuasão, na pesquisa 

de 1988 (dimensão 5), passou a ser chamada de argumentativa em artigos mais 

recentes. A presente pesquisa, como consequência, corrobora os estudos de Biber 

(op.cit.) por identificar essas dimensões de variação no estudo e sugere um olhar 

complementar aos estudos tradicionais a respeito do texto argumentativo e do texto 

persuasivo, baseado nas características linguísticas que eles compartilham. 

 

Orientações sobre estilo, dadas por editores, como se apresentou no capítulo 

Contextualização, podem estar relacionadas à presença da narratividade na revista. 

O interessante é que ela parece permear todo o período considerado no corpus, 

caracterizando o registro da revista. Percebeu-se também que a argumentação é 

colocada em oposição à narração, o que parece indicar que ou o texto tem como 

intenção convencer o leitor ou o contar uma história. Na pesquisa de Biber (1988), a 

narração se opõe ao ato de não narrar, enquanto que a argumentação permeia os 

textos de diferentes registros. A pesquisa parece, mais uma vez, complementar 

estudos a respeito das dimensões de variação da Língua Inglesa ao analisar a 

revista TIME. Retoma-se que a pesquisa ateve-se a observar quais são as 

dimensões de variação, mas não determinar se os textos desses polos se 

correlacionam, isto é, se um determinado texto com argumentação marcada, por 
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exemplo, também é orientado a pessoa. Este tipo de olhar aprofundado pode servir 

de inspiração para a continuação deste estudo.  

 

A seguir, apresenta-se a conclusão desta pesquisa.   
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6 CONCLUSÃO 

 

A revista TIME tem sido listada como uma das revistas de notícias de maior 

circulação mundial. Apesar de ser publicada desde 1923, ela não tinha sido foco de 

um estudo diacrônico detalhado de suas características linguísticas. Esta pesquisa 

teve como objetivo principal preencher essa lacuna com a realização de um estudo 

abrangente e diacrônico da revista TIME, que compreende desde seu início, em 

1923, até 2011. Com este estudo, pôde-se descobrir se e como a linguagem da 

revista mudou ao longo dos anos, influenciada por quais circunstâncias, externas ou 

internas, por meio da identificação dos principais parâmetros de variação linguística 

subjacente aos textos, as dimensões de variação.  

 

O estudo foi viabilizado pela Análise Multidimensional, com base em corpus, a qual  

permitiu uma análise criteriosa, quantitativa e computacional da revista TIME com 

base em suas características linguísticas. A interpretação dos dados estatísticos 

permitiu, inicialmente, a verificação de como a linguagem da revista relaciona-se 

com a de outros registros, a partir da comparação com as dimensões de variação de 

registro da Língua Inglesa (BIBER, 1988).  

 

Além disso, a mensuração da influência de aspectos internos e externos no uso da 

linguagem pela revista, tal como se apresentou, possibilitou uma visão aprofundada 

de seus impactos nessa mídia. Descobriu-se que circunstâncias externas, tais como 

a mudança de editores, podem ser responsáveis por alguma variação na linguagem 

da revista, porém não totalmente. Talvez isso permita desmistificar crenças de que, 

por exemplo, o estilo imposto por um editor pode interferir na linguagem da matéria 
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da revista ou que mudanças editoriais que impactaram no desenho e na estrutura da 

revista (redesigns) fossem perceptíveis em termos linguísticos. A análise também 

ajuda a desmitificar o impacto político que intuitivamente se atrela a um meio de 

comunicação de alcance mundial – a revista pode optar por noticiar muitas vezes 

histórias sobre um mesmo político, por exemplo, mas as características linguísticas 

desses textos serão as mesmas, elas independem do conteúdo.   

 

Cabe destacar também a identificação de dois tipos textuais predominantes nas 

matérias de capa da revista TIME: notícia e reportagem. Os textos do COST 

compartilham características linguísticas internas que possibilitam seus 

agrupamentos como um tipo de texto, seguindo a proposta de Biber (1988). O que 

se observou nesta pesquisa é que, além disso, esses textos, matérias de capa, têm 

duas preocupações centrais - noticiar ou  reportar -, sejam eles entrevistas, textos 

mais narrativos, argumentativos, descritivos ou biográficos.  Esta descoberta 

complementa classificações de textos jornalísticos ofertadas pela Teoria do 

Jornalismo, pois sugere  que há a possibilidade de se enxergar o texto jornalístico 

por uma visão dimensional, não dependente de um gênero pré-determinado.  

 

A pesquisa mostra que os textos apresentam dimensões de variação e que podem 

ser agrupados segundo características linguísticas que compartilham. Tal 

descoberta também pode contribuir para o conceito de gênero no Jornalismo, pois 

oferece ferramentas de trabalho para que o jornalista possa escrever um texto que 

desempenhe uma determinada função comunicativa. Dessa forma, espera-se que 

esses resultados contribuam para a área de Jornalismo, em especial de Jornalismo 
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de Revista, tão ampla, porém carente de pesquisas científicas que analisem suas 

produções.  

 

Esta pesquisa teve como objetivo estudar uma única revista semanal de notícias, a 

TIME. Tratou-se de uma delimitação necessária para a realização de um estudo 

deste porte e decorrente de restrições atreladas ao acesso a textos para coleta e 

composição de corpora com outras revistas. Entretanto, entende-se que este estudo 

é o pontapé inicial para outras pesquisas como esta em AMD.  

 

Ao entrar em contato com este trabalho, no entanto, o leitor pode perceber que a 

pesquisa em Análise Multidimensional não é uma tarefa simples. Ela depende de 

conhecimento estatístico, capacidade de manuseio de diferentes programas e, 

sobretudo, de perseverança, dedicação e paciência. Trata-se de uma pesquisa que 

contempla uma série de procedimentos encadeados, da coleta e limpeza de textos 

para compor o corpus à execução de testes de significância para confirmar 

resultados. A falha em uma dessas fases faz com o que o pesquisador tenha de 

revisitar todos os procedimentos e, muitas vezes, começar tudo do zero novamente.  

A interpretação qualitativa dos dados, dependente dos resultados quantitativos, 

demanda que o pesquisador visite e revisite amostras de textos e, acima de tudo, 

que compartilhe suas descobertas e suas suposições com outros pesquisadores. 

Nesta pesquisa, esse compartilhamento ocorreu em congressos, reuniões semanais 

com o Grupo de Estudos em Linguística de Corpus (GELC) e apresentações  para 

pesquisadores renomados da área que pesquisam em AMD.  
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Ainda assim, espera-se que esta pesquisa instigue o desenvolvimento de outros 

estudos que busquem dimensões de variação em diferentes tipos de registros e que 

permita que professores passem a utilizar as matérias de capa de revistas 

semanais, como a TIME, na elaboração de material didático a partir das 

especificidades relatadas nas análises desenvolvidas.   
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APÊNDICE A - Categorias das etiquetas e exemplos (tabela única) 

 

Nome  Categoria Etiqueta Exemplo 
Abstrato ou processos Semântica <abstracn> application, meeting, 

balance 
Adjetivo atributivo Morfossintática <adj_attr> The green door opened 
Adjetivo factivo 
 

Semântica, 
posicionamento 

[veja marcadores 
de 

posicionamento] 

angry, aware, important, 
odd, relevant, sad, sorry 

Adjetivo não factivo Semântica, 
posicionamento 

 
[veja marcadores 

de 
posicionamento] 

certain, confident, 
evident, hopeful, 
inevitable, likely, obvious, 
possible, probable, sure 

Adjetivo predicativo  Morfossintática <pred_adj> She is asleep. 
Advérbio atitudinal Semântica, 

posicionamento 
<atadvl> surprisingly, hopefully 

Advérbio de grau 
amplificador ou 
palavra que indica 
qualidade de modo 
amplificado  

Semântica <amplifr> absolutely, very 

Advérbio de grau 
suavizador  

Semântica <downtone> only, merely 

Advérbio de lugar Semântica <pl_adv> here, there 
Advérbio de tempo Semântica  <tm_adv> tonight, tomorrow 
Advérbio factivo  Semântica, 

posicionamento 
 

<factadvl> undoubtedly, obviously 

Advérbio não factivo Semântica, 
posicionamento 

<nonfadvl> frankly, truthfully 

Advérbio ou palavra 
que indica qualidade 
de modo enfático  

Semântica <gen_emph> just, so 

Advérbio usado entre 
verbo auxiliar e verbo 
principal 

Morfossintática <spl_aux> already, just 

Advérbios de ligação  Semântica  <conjncts> therefore, thus 
Advérbios 
delimitadores 

Semântica <gen_hdg> maybe, only 

Animado Semântica <humann> teacher, child, person 
Atividade – verbos 
transitivo e intransitivo 

Semântica <actv> open, win, catch, pass 

Atividade, phrasal 
verb intransitivo 

Semântica <act_ipv> come along, dig, work 

Atividade, phrasal 
verb transitivo 

Semântica <act_tpv> smile, bring, open 

Classificador: 
Relacional  

Semântica <relatnj> general, total 
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Classificador: Topical Semântica <topicj> political, physical  
Cognitivo Semântica <cognitn> fact, knowledge, 

understanding 
Comunicação, phrasal 
verb transitivo 

Semântica <commpv> suggest, declare, tell 

Concreto Semântica <concrtn> rain, sediment, modem 
Conjunção  Morfossintática <conjncts> and then 
Conjunção 
coordenada, conectivo 
clausal 

Morfossintática <o_and> He couldn’t help me 
because there was 
nothing that could be 
done. 

Conjunção 
coordenada, conectivo 
frasal 

Morfossintática <p_and> She told me so and there 
is nothing we can do. 

Conjunção 
subordinada causativa 

Morfossintática <sub_cos> because 

Conjunções 
subordinadas 
condicionais 

Morfossintática <sub_cnd> if, unless 

Descritor: Avaliação Semântica <evalj> important, best 
Descritor: Cor Semântica  <colorj> white, pink 
Descritor: Tamanho Semântica <sizej> high, big 
Formas contraídas Ortográfica <contrac> ‘m, ‘re, ‘s, ‘ve, ‘ll, ‘d 
Grupo ou instituição Semântica <groupn> committee, bank, balance 
Indicativo de lugar Semântica <placen> habitat, room, ocean 
Indicativo de 
quantidade 

Semântica <quann> date, energy, minute 

Mental, phrasal verb 
transitivo 

Semântica <mentalpv> find out, give up 

Mental, verbo Semântica <mentalv> know, think, believe 
Modificador pós-
nominal da voz 
passiva 

Morfossintática <whiz_vbn> This is a booklet written 
for and distributed to 
participants in the writing 
seminar. 

Nominalização com 
substantivo singular 

Morfossintática <n_nom> They need to have some 
consideration 

Ocorrência, phrasal 
verb intransitivo 

Semântica <occurpv> come off, run out 

Ocorrência, verbo  Semântica <occurv> increase, grow, become 
Omissão de that Morfossintática <that_del> He said we needed to 

talk. 
Oração iniciada por 
pronome com Wh- 

Morfossintática <wh_cl> I know what you did. 

Orações relativas com 
that 

Morfossintática <that_rel> He is the man that had 
the car stolen. 

Outras conjunções 
usadas em orações 
subordinadas 

Morfossintática <sub_othr> except 

Outros tipos de Variada <advs> really, trully 
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advérbios que não 
estejam nas outras 
categorias 
Partículas do discurso Semântica <prtcl> well, now, anyway, 

anyhow, anyways 
Perguntas iniciadas 
por pronomes 
interrogativos (Wh-) 

Morfossintática <wh_ques> Where are you? 

Phrasal verb acurativo Semântica <aspectpv> go on 
Phrasal verb copular / 
de ligação 

Semântica <copulapv> turn out, end up 

Phrasal verb transitivo 
relacionado a 
comunicação 

Semântica  <commpv> point out 

Preposição Morfossintática <prep> of, in, at, to 
Preposição 
desacompanhada 

Morfossintática <finlprep> What are you thinking 
about? 

Pronome 
demonstrativo 

Morfossintática <pdem> this, that, these, those 

Pronome em primeiro 
pessoa 

Morfossintática <pro1> We had to go. 

Pronome em segunda 
pessoa 

Morfossintática <pro2> You need to be there 
soon. 

Pronome em terceira 
pessoa, com exceção 
de it 

Morfossintática <pro3> She needs help. 

Pronome indefinido Morfossintática <pany> someone 
Pronome it Morfossintática <it> He needed it for his 

mother. 
Pronome Wh- usado 
em oração relativa na 
posição de objeto 

Morfossintática <rel_obj> I can’t decide what the 
best option is. 

Pronome Wh- usado 
em oração relativa na 
posição de objeto com 
uso da preposição em 
posição frontal (pied-
piping) 

Morfossintática <rel_pipe> The three women, two 
about whom we talked, 
left the building. 

Pronome Wh- usado 
em oração relativa na 
posição de sujeito 

Morfossintática <rel_sub> This is the boy whose 
brother left. 

Substantivo Morfossintática <n> house, car 
Técnico/concreto Semântica <tccncrtn> cell, wave, electron 
Todos os adjetivos  Geral  <alladj> beautiful, hot  
Verbo (usos no 
presente sem flexão, 
imperativo e terceira 
pessoa) 

Morfossintática <pres> They have a daughter. 
 

Verbo acurativo Semântica  <aspectv> start, keep, stop, 
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 complete 
Verbo be (usos no 
presente sem flexão, 
verbo e auxiliar) 

Morfossintática <be_state> am, is, are 

Verbo causativo Semântica <causev> help, let, allow, affect 
  
 

Verbo de cognição Morfossintática <prv_vb> antecipate, assume, 
believe, conclude, decide, 
demonstrate, determine, 
discover, fear 

Verbo de existência 
ou de relacionamento 

Semântica <existv> seem, look, stand, own, 
possess 

Verbo dicendi Morfossintática <pub_vb> acknowledge, admit, 
agree, assert, claim, 
complain, declare, deny, 
explain, hint, insist 

Verbo do Morfossintática <pro_do> do 
Verbo have Morfossintática <have> have 
Verbo modal que 
indica necessidade 

Morfossintática <nec_mod> ought, must 

Verbo modal que 
indica possibilidade 

Morfossintática <pos_mod> can, may 

Verbo modal que 
indica previsão 

Morfossintática <prd_mod> will, would 

Verbo na passiva sem 
agente 

Morfossintática <agls_psv> I was called 

Verbo na passiva 
sucedido de by 

Morfossintática <by_pasv> I was called by the boss 

Verbo no aspecto 
perfeito 

Morfossintática <perfects> I have been there. 

Verbo no infinitivo Morfossintática <inf> to go, to be 
Verbo no presente 
contínuo 

Morfossintática <vprogrsv> am doing, are studying 

Verbo no tempo 
passado 

Morfossintática <pasttnse> went, studied 

Verbo que indica 
persuasão 

Semântica <sua_vb> ask, command, insist 

Verbo relacionado a 
comunicação 

Semântica <commv> say, tell, ask, call, write 

Verbo, excluindo 
verbos auxiliares 

Morfossintática <allverb> do, go, have, study 
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APÊNDICE B - COST: Tabela de variância total explicada 

 
  

Autovalores iniciais 
 

Soma da extração de cargas 
quadráticas 

Somas 
rotacionadas 
das cargas 
quadráticas 

Fator Total % de 
variação 

% 
acumu-

lada 

Total % de 
variaçã

o 

% 
acumulada 

Total 

1 11,213 15,573 15,573 10,760 14,945 14,945 9,274 
2 6,468 8,983 24,556 5,932 8,239 23,183 6,967 
3 3,988 5,538 30,094 3,461 4,807 27,990 5,511 
4 2,683 3,726 33,820 2,184 3,034 31,024 5,656 
5 2,308 3,206 37,026 1,807 2,510 33,534 4,714 
6 2,188 3,039 40,066 1,676 2,328 35,862 4,295 
7 1,936 2,689 42,754 1,358 1,887 37,749 3,888 
8 1,618 2,247 45,002 1,236 1,717 39,466 1,772 
9 1,588 2,206 47,208  

 10 1,471 2.043 49.250 
11 1,353 1,879 51,130 
12 1,318 1,830 52,960 
13 1,188 1,651 54,610 
14 1,164 1,616 56,227 
15 1,135 1,576 57,803 
16 1,085 1,507 59,310 
17 1,038 1,441 60,751 
18 0,974 1,353 62,104 
19 0,958 1,330 63,434 
20 0,942 1,308 64,742 
21 0,932 1,295 66,037 
22 0,899 1,249 67,286 
23 0,871 1,210 68,496 
24 0,847 1,177 69,672 
25 0,821 1,140 70,813 
26 0,802 1,113 71,926 
27 0,788 1,094 73,020 
28 0,764 1,061 74,081 
29 0,748 1,039 75,120 
30 0,733 1,019 76,139 
31 0,715 0,993 77,132 
32 0,705 0,979 78,110 
33 0,701 0,973 79,083 
34 0,693 0,962 80,046 
35 0,671 0,933 80,978 
36 0,654 0,908 81,887 
37 0,618 0,859 82,745 
38 0,613 0,852 83,597 
39 0,605 0,840 84,437 
40 0,586 0,813 85,251 
41 0,573 0,796 86,046 
42 0,568 0,789 86,835 
43 0,553 0,768 87,603 
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44 0,547 0,760 88,364 
45 0,545 0,757 89,121 
46 0,518 0,720 89,840 
47 0,510 0,709 90,549 
48 0,497 0,690 91,239 
49 0,492 0,684 91,923 
50 0,471 0,654 92,578 
51 0,461 0,640 93,218 
52 0,450 0,625 93,842 
53 0,439 0,610 94,452 
54 0,395 0,548 95,000 
55 0,390 0,542 95,542 
56 0,382 0,530 96,073 
57 0,358 0,497 96,570 
58 0,331 0,460 97,030 
59 0,303 0,420 97,450 
60 0,281 0,390 97,841 
61 0,262 0,364 98,204 
62 0,251 0,348 98,553 
63 0,235 0,326 98,879 
64 0,185 0,256 99,135 
65 0,138 0,192 99,328 
66 0,128 0,178 99,505 
67 0,107 0,149 99,654 
68 0,093 0,130 99,784 
69 0,089 0,123 99,907 
70 0,060 0,083 99,909 
71 0,007 0,010 100,000 
72 5,107E-6 7,093E-6 100,000 

(Método de extração: fatoração de eixo principal) 
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APÊNDICE C – Estatísticas descritivas das ANOVAs (décadas) 

 
Dimensão 1 
 
Década Média Desvio padrão Quantidade de textos 

1920 -10,5505 9,22627 155 
1930 -10,7890 6,83036 391 
1940 -3,6302 7,90569 436 
1950 -1,3076 8,17647 457 
1960 -2,6535 8,58937 519 
1970 -1,4103 9,59451 514 
1980 -0,1899 13,001182 483 
1990 8,4583 16,16579 470 
2000 10,8261 12,74526 504 
2010 8,1041 10,40365 50 
Total 0,000000 13,2498369 3979 

 
Dimensão 2 
 
Década Média Desvio padrão Quantidade de textos 

1920 -4,0417 6,67640 155 
1930 -4,7415 4,62407 391 
1940 -3,7430 4,42768 436 
1950 -2,4972 4,19440 457 
1960 -0,9929 4,85405 519 
1970 2,9250 6,68147 514 
1980 2,4887 6,47750 483 
1990 2,7618 7,58346 470 
2000 3,2195 6,84478 504 
2010 2,8535 4,91847 50 
Total 0,000000 6,65544 3979 

 
Dimensão 3 
 
Década Média Desvio padrão Quantidade de textos 

1920 -4,0661 4,60103 155 
1930 -3,9845 3,45145 391 
1940 -3,6515 4,02627 436 
1950 -3,0455 4,01543 457 
1960 -0,0856 4,33783 519 
1970 1,6333 4,78506 514 
1980 2,2517 4,98101 483 
1990 2,6984 5,61719 470 
2000 3,6367 5,83004 504 
2010 3,7639 5,64877 50 
Total 0,000000 5,55295 3979 
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Dimensão 4 
 
Década Média Desvio padrão Quantidade de textos 

1920 0,8042 5,38464 155 
1930 0,0993 5,12496 391 
1940 -1,3394 4,95407 436 
1950 -1,3495 4,91402 457 
1960 0,2503 5,36398 519 
1970 1,1926 5,34280 514 
1980 0,8789 5,43364 483 
1990 0,3472 6,34076 470 
2000 -0,8153 5,35513 504 
2010 2,3503 4,00220 50 
Total 0,000000 5,44093 3979 

 
Dimensão 5 
 
Década Média Desvio padrão Quantidade de textos 

1920 -2,4635 4,33831 155 
1930 -1,9213 2,96782 391 
1940 -1,0184 2,86132 436 
1950 --0,7399 2,52340 457 
1960 0,1080 2,60109 519 
1970 1,4251 2,74175 514 
1980 0,7412 2,89713 483 
1990 0,6431 3,46737 470 
2000 0,9003 5,23254 504 
2010 0,2540 3,78688 50 
Total 0,000000 3,52132 3979 
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APÊNDICE D – Estatísticas descritivas das ANOVAs (editores) 

 
 
Dimensão 1 
 

Editores 
(siglas) 

Média Desvio padrão Quantidade de textos 

BH -10,7995 9,74626 115 
BH/HL -9,8349 7,60005 40 

HG -1,1746 9,48934 511 
HL -9,0924 6,78981 516 

HL/TSM -2,6051 8,21667 269 
HL/TSM/RA -0,4237 7,43677 42 

HM 2,6212 16,29991 230 
HM/JRG 10,1087 23,62685 43 

JK 9,5801 13, 19348 268 
JM 0,0869 12,39974 44 

JM/HM 0,2484 16,83664 49 
JRG 7,3695 14,94271 92 
OF -2,2230 8,76620 363 

OF/HG -3,2668 7,83826 52 
RA -1,4941 8,59176 276 

RA/OF -5,0953 6,62774 54 
RC -1,4808 11,05906 309 

RC/JM 2,7993 19,33740 40 
RS 10,9956 11,70716 236 

TSM/RA -1,0232 7,51347 181 
WI 11,8356 12,34189 249 

Total 0,000000 12,55854 3979 
 
 
Dimensão 2 
 

Editores 
(siglas) 

Média Desvio padrão Quantidade de textos 

BH -3,3809 7,16492 115 
BH/HL -5,9415 4,57850 40 

HG 2,6749 6,62091 511 
HL -4,51957 4,51627 516 

HL/TSM -3,6633 4,54583 269 
HL/TSM/RA -3,0732 4,46817 42 

HM 2,4483 6,79311 230 
HM/JRG 5,2034 9,60890 43 

JK 3,3774 7,24213 268 
JM 3,9517 8,08590 44 

JM/HM 3,1170 7,64532 49 
JRG 1,3853 8,20342 92 
OF -1,1195 4,87051 363 
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OF/HG 0,0383 4,57714 52 
RA -2,4914 4,14148 276 

RA/OF -2,2132 4,65720 54 
RC 2,4419 6,17794 309 

RC/JM 2,9220 6,65650 40 
RS 3,0750 5,64428 236 

TSM/RA -2,5062 4,24069 181 
WI 2,6805 7,05062 249 

Total 0,000000 6,65544 3979 
 
 
Dimensão 3 
 
 

Editores 
(siglas) 

Média Desvio padrão Quantidade de textos 

BH -4,4455 4,72356 115 
BH/HL -2,9753 4,08997 40 

HG 1,5199 4,74155 511 
HL -3,6600 3,67050 516 

HL/TSM -4,0470 3,95985 269 
HL/TSM/RA -4,1144 3,65969 42 

HM 2,7779 5,49230 230 
HM/JRG 2,7902 5,69124 43 

JK 3,4269 5,45829 268 
JM 2,0994 4,51619 44 

JM/HM 2,0781 5,72514 49 
JRG 2,6478 6,51846 92 
OF -0,2360 4,35354 363 

OF/HG 0,7076 3,75525 52 
RA -2,6451 3,78834 276 

RA/OF -1,6606 4,22201 54 
RC 2,7246 4,58683 309 

RC/JM 1,1086 6,18309 40 
RS 3,9401 5,63410 236 

TSM/RA -3,6559 4,27787 181 
WI 2,4203 5,82688 249 

Total 0,000000 5,55295 3979 
 
Dimensão 4 
 

Editores 
(siglas) 

Média Desvio padrão Quantidade de textos 

BH 1,2157 5,54429 115 
BH/HL -0,3788 4,76474 40 

HG 1,1708 5,47781 511 
HL -0,3417 4,90401 516 

HL/TSM -0,9215 5,42597 269 
HL/TSM/RA -2,8799 4,39782 42 
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HM 1,7750 5,2245 230 
HM/JRG -0,7617 5,60863 43 

JK -1,5380 5,28569 268 
JM 2,3082 5,03125 44 

JM/HM 0,7718 6,25519 49 
JRG 1,6420 6,53567 92 
OF -0,2565 5,26997 363 

OF/HG 1,1195 5,51286 52 
RA -1,0660 5,13596 276 

RA/OF 0,9557 4,70097 54 
RC 1,3451 5,11367 309 

RC/JM -1,0296 6,08830 40 
RS 1,0666 5,02147 236 

TSM/RA -1,7819 4,53462 181 
WI -1,8381 5,78603 249 

Total 0,000000 5,44093 3979 
 
Dimensão 5 
 

Editores 
(siglas) 

Média Desvio padrão Quantidade de textos 

BH -2,5375 4,5993 115 
BH/HL -2,2508 3,52521 40 

HG 1,4751 2,73562 511 
HL -1,8062 2,93052 516 

HL/TSM -0,8662 2,96785 269 
HL/TSM/RA -0,7216 2,21838 42 

HM 0,3344 3,07389 230 
HM/JRG 0,7320 3,81601 43 

JK 0,2929 3,99260 268 
JM 0,8147 3,17202 44 

JM/HM 0,1917 3,11764 49 
JRG 0,6582 3,77620 92 
OF -0,0165 2,46500 363 

OF/HG 1,3359 2,34649 52 
RA -0,7972 2,66945 276 

RA/OF -1,3780 2,79744 54 
RC 0,8135 2,75628 309 

RC/JM 1,6521 3,20750 40 
RS 1,3863 6,35890 236 

TSM/RA -0,6525 2,28725 181 
WI 0,9442 3,37096 249 

Total 0,000000 3,52132 3979 
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APÊNDICE E -– Estatísticas descritivas das ANOVAs (redesenhos) 

 
 
Dimensão 1 
 
Redesenho 

(sigla) 
Média Desvio padrão Quantidade de textos 

1_RED -0,7205 11,81748 641 
2_RED 8,8237 14,91289 896 
3_RED 11,1806 11,91076 177 
ORIG -4,1604 8,98038 2265 
Total  0,000000 12,55854 3979 

 
Dimensão 2 
 
Redesenho 

(sigla) 
Média Desvio padrão Quantidade de textos 

1_RED 2,2511 6,43688 641 
2_RED 2,9291 7,29181 896 
3_RED 3,1603 5,54553 177 
ORIG -2,0427 5,73767 2265 
Total  0,000000 6,65544 3979 

 
 
Dimensão 3 
 
Redesenho 

(sigla) 
Média Desvio padrão Quantidade de textos 

1_RED 2,0336 4,84415 641 
2_RED 2,9920 5,70924 896 
3_RED 3,9563 5,89171 177 
ORIG -2,0683 4,66318 2265 
Total  0,000000 5,55295 3979 

 
 
Dimensão 4 
 
Redesenho 

(sigla) 
Média Desvio padrão Quantidade de textos 

1_RED 1,1233 5,37293 641 
2_RED -0,3961 5,90753 896 
3_RED 1,3269 5,02540 177 
ORIG -0,2649 5,24103 2265 
Total  0,000000 5,44093 3979 
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Dimensão 5 
 
 
Redesenho 

(sigla) 
Média Desvio padrão Quantidade de textos 

1_RED 0,8493 2,87444 641 
2_RED 0,5570 3,59108 896 
3_RED 1,6352 7,08975 177 
ORIG -0,5885 3,09249 2265 
Total  0,000000 3,52132 3979 

  



 316 

APÊNDICE F -– Estatísticas descritivas das ANOVAs (presidentes) 

 
Dimensão 1 
 
Presidente  

(sigla) 
Média Desvio padrão Quantidade de textos 

BC 10,5680 14,70764 384 
BO 10,3970 11,68031 76 
CC -9,8349 9,62574 101 

DDE -2,2953 8,22745 379 
FDR -8,0447 6,95779 485 
GF -1,7205 9,69160 127 

GHWB 3,5648 17,43709 184 
GWB 10,2529 12,67967 426 
HH -10,1150 7,15435 162 
HST -0,6682 7,96511 351 
JC -1,9791 9,70283 206 
JFK -2,1312 7,92327 147 
LBJ -2,4979 9,03663 266 
RN -1,2175 9,47364 283 
RR -0,0075 13,22392 383 

WGH -14,8705 8,64392 19 
Total 0,00000 12,55854 3979 

 
 
Dimensão 2 
 
Presidente  

(sigla) 
Média Desvio padrão Quantidade de textos 

BC 2,5842 7,73459 384 
BO 2,4900 5,21059 76 
CC -4,2035 6,24107 101 

DDE -2,5736 4,25382 379 
FDR -4,4004 4,61282 485 
GF 2,0665 6,36601 127 

GHWB 2,9883 6,90710 184 
GWB 3,4283 6,69094 426 
HH -5,2591 4,77751 162 
HST -2,8859 4,15138 351 
JC 2,1224 5,95469 206 
JFK -0,8005 4,71790 147 
LBJ -0,9915 4,89877 266 
RN 3,1319 6,95361 283 
RR 2,4852 6,72105 383 

WGH -0,0084 10,03289 19 
Total 0,00000 6,65544 3979 
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Dimensão 3 
 
Presidente  

(sigla) 
Média Desvio padrão Quantidade de textos 

BC 2,5521 5,99781 384 
BO 4,0902 5,62861 76 
CC -4,6198 4,32925 101 

DDE -2,5105 3,95660 379 
FDR -3,6605 3,66516 485 
GF 1,4726 4,92541 127 

GHWB 3,0744 5,70203 184 
GWB 3,5572 5,51841 426 
HH -3,7138 3,83732 162 
HST -4,0137 4,09689 351 
JC 2,2738 4,94729 206 
JFK -0,0692 4,43965 147 
LBJ -0,1639 4,20070 266 
RN 1,6808 4,58101 283 
RR 2,1149 4,85439 383 

WGH -2,9128 6,11671 19 
Total 0,00000 5,55295 3979 

 

Dimensão 4 

Presidente  
(sigla) 

Média Desvio padrão Quantidade de textos 

BC -0,8834 6,11483 384 
BO 1,6559 4,50688 76 
CC 0,8161 5,30081 101 

DDE -0,7617 5,11482 379 
FDR -0,5610 4,82422 485 
GF 1,1586 5,33347 127 

GHWB 2,0313 5,90022 184 
GWB -0,6775 5,38673 426 
HH 0,0369 5,30441 162 
HST -1,6181 4,94701 351 
JC 1,7410 5,53634 206 
JFK 0,3230 5,42628 147 
LBJ -0,2941 5,26421 266 
RN 1,1075 5,44436 283 
RR 0,8501 5,38369 383 

WGH 2,8681 6,59016 19 
Total 0,00000 5,44093 3979 
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Dimensão 5 
 
Presidente  

(sigla) 
Média Desvio padrão Quantidade de textos 

BC 0,8527 3,52904 384 
BO 0,9418 3,60156 76 
CC -2,3943 4,40461 101 

DDE -0,8817 2,67387 379 
FDR -1,5151 2,92047 485 
GF 1,8271 2,89651 127 

GHWB 0,2926 3,20363 184 
GWB 0,7893 5,50657 426 
HH -2,2587 3,44138 162 
HST -0,7583 2,45305 351 
JC 0,9306 2,77092 206 
JFK -0,2379 2,37377 147 
LBJ 0,4028 2,50918 266 
RN 1,5521 2,56084 283 
RR 0,7102 2,91242 383 

WGH -2,8084 5,27714 19 
Total 0,00000 3,52132 3979 
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APÊNDICE  G -– Estatísticas descritivas das ANOVAs (partidos) 

 
Dimensão 1 
 

Partido 
(sigla) 

Média Desvio padrão Quantidade de textos 

D -0,3516 11,97275 1915 
R 0,3262 13,07304 2064 

Total 0,000000 12,55854 3979 
 
 
Dimensão 2 
 

Partido 
(sigla) 

Média Desvio padrão Quantidade de textos 

D -0,9972 6,17097 1915 
R 0,9253 6,94996 2064 

Total 0,000000 6,65544 3979 
 
Dimensão 3 
 

Partido 
(sigla) 

Média Desvio padrão Quantidade de textos 

D -0,7721 5,45519 1915 
R 0,7164 5,54813 2064 

Total 0,000000 5,55295 3979 
 
Dimensão 4 
 

Partido 
(sigla) 

Média Desvio padrão Quantidade de textos 

D -0,3789 5,38815 1915 
R 0,3515 5,46731 2064 

Total 0,000000 5,44093 3979 
 
Dimensão 5 
 

Partido 
(sigla) 

Média Desvio padrão Quantidade de textos 

D -0,1766 3,05591 1915 
R 0,1638 3,89743 2064 

Total 0,000000 3,52132 3979 
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APÊNDICE H -– Estatísticas descritivas das ANOVAs (conflitos armados) 

Dimensão 1 
 

Conflito 
armado  
(sigla) 

Média Desvio padrão Quantidade de textos 

períodos 
sem conflitos 

-0,9753 12,68944 2679 

GA 8,0945 12,89864 72 
GA/GI 10,4997 12,59517 393 

GC -0,7305 7,56591 138 
GG 0,5673 9,73491 26 
GV -2,1690 9,40402 512 

WWII -5,7038 7,34006 157 
Total 0,000000 12,55854 3979 

 
Dimensão 2 
 

Conflito 
armado  
(sigla) 

Média Desvio padrão Quantidade de textos 

períodos 
sem conflitos 

-0,5222 6,59626 2679 

GA 3,4397 8,70192 72 
GA/GI 3,3898 5,99413 393 

GC -2,2319 4,44882 138 
GG 2,1083 6,60817 26 
GV 1,4652 6,51134 512 

WWII -4,3367 4,87840 157 
Total 0,000000 6,65544 3979 

 
Dimensão 3 
 

Conflito 
armado  
(sigla) 

Média Desvio padrão Quantidade de textos 

períodos 
sem conflitos 

-0,4854 5,48324 2679 

GA 3,8225 6,29336 72 
GA/GI 3,5880 5,45721 393 

GC -3,5078 4,29348 138 
GG 4,3284 6,15422 26 
GV 1,0535 4,48911 512 

WWII -3,5346 3,91401 157 
Total 0,000000 5,55295 3979 
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Dimensão 4 
 

Conflito 
armado  
(sigla) 

Média Desvio padrão Quantidade de textos 

períodos 
sem conflitos 

0,0650 5,49650 2679 

GA -2,0235 4,36776 72 
GA/GI 0,1256 5,45586 393 

GC -1,9570 4,26705 138 
GG 2,5547 6,14044 26 
GV 0,6375 5,38712 512 

WWII -1,2856 5,08268 157 
Total 0,000000 5,44093 3979 

 
Dimensão 5 
 

Conflito 
armado  
(sigla) 

Média Desvio padrão Quantidade de textos 

períodos 
sem conflitos 

-0,2364 3,26436 2679 

GA -0,3202 4,54382 72 
GA/GI 1,0040 5,49835 393 

GC -0,8086 2,24728 138 
GG -0,2154 3,31527 26 
GV 1,0741 2,62169 512 

WWII -0,1025 3,15316 157 
Total 0,000000 3,52132 3979 
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APÊNDICE I -– Estatísticas descritivas das ANOVAs (economia) 

Dimensão 1 
 

Economia 
(sigla) 

Média Desvio padrão Quantidade de textos 

CRISIS 11,1806 11,91076 177 
DESR -1,7085 9,35869 261 

GLOB_PWR 8,8388 14,91436 893 
GR_DEPR -10,0246 7,17809 156 
INFL_REC -2,5841 9,22055 154 
NEWDEAL -9,4231 6,63924 316 

POS_W_PRS -1,5596 8,60448 1311 
REAGN -0,0075 13,22392 383 

ROAR_TW -10,7995 9,74626 115 
WARTIME -5,6205 7,20273 213 

Total 0,000000 12,55854 3979 
 
Dimensão 2 
 

Economia 
(sigla) 

Média Desvio padrão Quantidade de textos 

CRISIS 3,1603 5,54553 177 
DESR 1,8510 5,98512 261 

GLOB_PWR 2,9479 7,29356 893 
GR_DEPR -5,4339 4,80133 156 
INFL_REC 5,6358 8,03983 154 
NEWDEAL -4,5148 4,43637 316 

POS_W_PRS -1,4941 4,77533 1311 
REAGN 2,4852 6,72105 383 

ROAR_TW -3,3809 7,16492 115 
WARTIME -4,0978 4,77801 213 

Total 0,000000 6,65544 3979 
 
Dimensão 3 
 

Economia 
(sigla) 

Média Desvio padrão Quantidade de textos 

CRISIS 3,9563 5,89171 177 
DESR 1,9260 4,84806 261 

GLOB_PWR 2,9918 5,70930 893 
GR_DEPR -3,6895 3,82062 156 
INFL_REC 1,7993 4,90005 154 
NEWDEAL -3,9081 3,49508 316 

POS_W_PRS -1,4796 4,65395 1311 
REAGN 2,1149 4,85439 383 

ROAR_TW -4,4455 4,72356 115 
WARTIME -3,2870 3,96104 213 

Total 0,000000 5,55295 3979 



 323 

 
Dimensão 4 
 

Economia 
(sigla) 

Média Desvio padrão Quantidade de textos 

CRISIS 1,3269 5,02540 177 
DESR 1,5428 5,34804 261 

GLOB_PWR -0,4066 5,90525 893 
GR_DEPR 0,1094 5,37666 156 
INFL_REC 1,4016 5,40656 154 
NEWDEAL -0,0312 4,80830 316 

POS_W_PRS -0,5253 5,25412 1311 
REAGN 0,8501 5,38369 383 

ROAR_TW 1,2157 5,54429 115 
WARTIME -1,2877 4,97832 213 

Total 0,000000 5,44093 3979 
  
Dimensão 5 
 

Economia 
(sigla) 

Média Desvio padrão Quantidade de textos 

CRISIS 1,6352 7,08975 177 
DESR 1,0414 2,79961 261 

GLOB_PWR 0,5595 3,59625 893 
GR_DEPR -2,1409 3,44892 156 
INFL_REC 2,9233 2,66211 154 
NEWDEAL -1,8316 2,81577 316 

POS_W_PRS -0,1553 2,65969 1311 
REAGN 0,7102 2,91242 383 

ROAR_TW -2,5375 4,59913 115 
WARTIME -1,0370 3,06106 213 

Total 0,000000 3,52132 3979 
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APÊNDICE J -– Estatísticas descritivas das ANOVAs (meios de comunicação) 

Dimensão 1 
 
Meio de comunicação 

em massa 
 

Média 
 

Desvio padrão 
 

Quantidade de textos 
internet 11,0762 12,97832 609 
rádio -8,7258 7,64218 800 

tv 0,0916 11,54945 2570 
Total 0,000000 12,55854 3979 

 
Dimensão 2 
 
Meio de comunicação 

em massa 
 

Média 
 

Desvio padrão 
 

Quantidade de textos 
internet 3,0639 6,71874 609 
rádio -4,4200 5,09907 800 

tv 0,6498 6,40993 2570 
Total 0,000000 6,65544 3979 

 
Dimensão 3 
 
Meio de comunicação 

em massa 
 

Média 
 

Desvio padrão 
 

Quantidade de textos 
internet 3,4899 5,78195 609 
rádio -3,7774 3,88982 800 

tv 0,3489 5,26091 2570 
Total 0,000000 5,55295 3979 

 
Dimensão 4 
 
Meio de comunicação 

em massa 
 

Média 
 

Desvio padrão 
 

Quantidade de textos 
internet -0,7172 5,46273 609 
rádio -0,1591 5,12998 800 

tv 0,2195 5,51496 2570 
Total 0,000000 5,44093 3979 

 
Dimensão 5 
 
Meio de comunicação 

em massa 
 

Média 
 

Desvio padrão 
 

Quantidade de textos 
internet 0,8130 5,03786 609 
rádio -1,7818 3,34569 800 

tv 0,3620 2,90447 2570 
Total 0,000000 3,52132 3979 
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APÊNDICE K – Estatísticas descritivas das ANOVAs (escalas de dimensão) 
 
 
Dimensão 1 
 

 
Escala 

 
Média 

 
Desvio padrão 

 
Quantidade de textos 

1 -6,8938 5,86540 2647 
2 13,6995 10,98411 1332 

Total 0,000000 12,55854 3979 
 
Dimensão 2 
 

 
Escala 

 
Média 

 
Desvio padrão 

 
Quantidade de textos 

1 13,6957 4,50118 345 
2 5,5901 1,90376 862 
3 0,1729 1,39898 1127 
4 -4,5147 1,51083 1218 
5 -9,9287 2,43729 427 

Total 0,000000 6,65544 3979 
 
Dimensão 3 
 

 
Escala 

 
Média 

 
Desvio padrão 

 
Quantidade de textos 

1 -3,7460 2,96943 2329 
2 5,2876 3,76072 1650 

Total  0,000000 5,55295 3979 
 
Dimensão 4 
 

 
Escala 

 
Média 

 
Desvio padrão 

 
Quantidade de textos 

1 -3,9160 3,30191 2184 
2 4,7647 3,31557 1795 

Total 0,000000 5,440093 3979 
 
Dimensão 5 
 

 
Escala 

 
Média 

 
Desvio padrão 

 
Quantidade de textos 

1 12,2267 14,28988 37 
2 3,9615 1,54246 885 
3 0,2569 0,96763 1767 
4 -3,4204 1,66876 1290 

Total  0,000000 3,52132 3979 
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ANEXO A – Descrições das etiquetas do Biber Tagger 

As descrições a seguir estão disponíveis online no site do American National Corpus 
(http://www.americannationalcorpus.org/FirstRelease/Biber-tags.txt). Entre 
parênteses, há exemplos de palavras que podem receber as etiquetas 
apresentadas.  
 
:+clp+++     colon        + clause punctuation 
;+clp+++     semi-colon   + clause punctuation 
?+clp+++     question mark + clause punctuation 
!+clp+++     exclamation mark + clause punctuation 
,++++        comma   
-++++        dash    
"++++        double quote mark  
'++++        single quote mark  
(++++        left parenthesis 
)++++        right parenthesis  
$++++        dollar sign    
%++++        percent sign   
&fo++++      formula symbols   
&fw++++      foreign word    
abl++++      pre-qualifier (rather, such)   
abn++++      pre-quantifier (all, half)     
abx++++      pre-quantifier/double conjunction (both)  
ap++++       post-determiner (many, more, most, only, other, own) 
aps++++      (others) 
at++++       singular indefinite article (a, an)  
ati++++      singular definite article (the, no)  
cc++++        coordinating conjunction (and, but, or)  
cc+cls+++      coordinating conjunction + clausal connector 
cc+phrs+++     coordinating conjunction + phrasal connector 
cc"++++        multi-word coordinating conjunction (as well as) 
cc++neg++      coordinating conjunction + + negation  (nor) 
cd++++         cardinal number (2, 3, 4, two, three, four, hundred) 
cd+date+++     cardinal number + date (year only) 
cd1++++        cardinal number:  1, one  
cd1s++++       cardinal number:  ones  
cds++++        cardinal plural (tens, hundreds, thousands) 
od++++         ordinal number (1st, 2nd, first, second, ...) 
cs+cnd+++      subordinating conjunction + conditional (if, unless) 
cs+con+++      subordinating conjunction + concessive (although, though) 
cs+cos+++      subordinating conjunction + causative (because) 
cs+who+++     subordinating conjunction + WH word (whether)  
cs+sub+++      subordinating conjunction + other (as, except, until) 
cs"++++        multi-word subordinating conjunction (in that, so that) 
dt+dem+++     determiner + demonstrative (this,that,these,those 
modifying N) 
dt+pdem+++    determiner + demonstrative pronoun (this, that, these, 
those)  
dti++++        singular or plural determiner (any, enough, some) 
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dt++++         other singular determiner (another, each) 
dtx++++        determiner/double conjunction (either) 
ex+pex+++      existential there 
in++++         preposition 
in+ppvb+++     preposition + prepositional verb (account for, join in) 
in+pl+++       preposition + place marker (above, behind, beside) 
in"++++        multi-word perposition (as to, away from, instead of) 
in+strn+++     preposition + stranded 
jj+atrb+++        adjective + attributive function 
jj+atrb++xvbg+    adjective + attributive function + + -ing form 
jj+atrb++xvbn+    adjective + attributive function + + past participle form 
jj+pred+++        adjective + predicative function 
jj++++            adjective + indeterminate function 
jjb+atrb+++       attributive-only adjective + attributive (chief, entire) 
jjr+atrb+++       comparative adjective + attributive function 
jjr+pred+++       comparative adjective + predicative function 
jjt+atrb+++       superlative adjective + attributive function 
md+nec+++        modal + necessity (ought, should, must) 
md+pos+++        modal + possibility (can, may, might, could) 
md+prd+++        modal + prediction (will, would, shall) 
md"++pmd"++      modal + + multi-word periphrastic modal (e.g., be going to) 
nn++++           singular common noun 
nn+nom+++       singular noun + nominalization 
nvbg+++xvbg+    singular noun + + + -ing form  
nn+++xvbn+      singular noun + + + past participle form 
nns++++          plural common noun 
nns+nom+++      plural noun + nominalization  
nnu++++         unit of measurement (lb, kg) 
np++++           singular proper noun 
nps++++          plural proper noun 
npl++++          locative noun 
npt++++          singular titular noun 
npts++++         plural titular noun 
nr++++           singular adverbial noun (east, west, today, home) 
nrs++++          plural adverbial noun  
pp1a+pp1+++     first person subject pronoun + first person pronoun 
pp1a+pp1+++0    first person subject pronoun + 1st person pro. + contracted    
pp1o+pp1+++     first person object pronoun + first person pronoun 
pp$+pp1+++     possessive determiner + first person pronoun (my, our) 
ppl+pp1+++      singular reflexive pronoun + first person pronoun (myself) 
ppls+pp1+++     plural reflexive pronoun + first person pronoun (ourselves) 
pp2+pp2+++      second person pronoun + second person pronoun 
pp$+pp2+++      possessive determiner + second person pronoun (your) 
ppl+pp2+++      singular reflexive pronoun + second person pronoun 
(yourself) 
pp3a+pp3+++    third person subject pronoun + third person personal 
pronoun 
pp3o+pp3+++     third person object pronoun + third person personal 
pronoun 
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pp3+pp3+++0     third person pronoun + 3rd person personal pro. + 
contracted 
pp$+pp3+++      possessive + 3rd pers. personal pro. (his, her, their) 
ppl+pp3+++      sg. reflexive pronoun + 3rd pers. personal pro. 
(her/himself) 
ppls+pp3+++     pl. reflexive pronoun + 3rd pers. personal pro. 
(themselves) 
pp3+it+++        third person pronoun + third person impersonal pronoun 
(it) 
pp$+it+++        possessive determiner + third person impersonal pronoun 
(its) 
pp$$++++        possessive pronoun (mine, yours) 
pn"++++          multi-word nominal pronoun (no one) 
pn++++           nominal pronoun (someone, everything) 
ql++++          qualifier + (as, less, more, too) 
ql+amp+++       qualifier + amplifier (very) 
ql+emph+++      qualifier + emphatic (most) 
qlp++++          post-qualifier (enough, indeed) 
rb++++           general adverb 
rb"++++          multi-word adverb (at last, in general) 
rb+cnj+++        adverb + conjunct (however, therefore, thus) 
rb++neg++       neither 
rb+amp+++       adverb + amplifier (absolutely, completely, entirely) 
rb+down+++      adverb + downtoner (nearly, only, merely) 
rb+emph+++      adverb + emphatic (just, really, so) 
rb+hdg+++       adverb + hedge (almost, maybe)  
rb"+hdg"+++     multi-word adverb + hedge (kind of, sort of) 
rb+phrv+++      adverb + phrasal verb (get in, wrap up) 
rb+pl+++         adverb + place marker (abroad, ahead, far, upstream) 
rb+tm+++        adverb + time marker (afterwards, again, immediately) 
rb+dspt+++      adverb + discourse particle (anyway, well) 
rbr++++          comparative adverb (better, quicker) 
rbr+tm+++       comparative adverb + time marker (earlier, later, sooner) 
rn+pl+++         nominal adverb + place marker (here, there)   
rn+tm+++        nominal adverb + time marker (now, then)   
rn+dspt+++      nominal adverb + discourse particle (now)   
rp++++           adverbial particle (back, in, round, up) 
rp+pl+++         adverbial particle + place marker (away, behind, out) 
tht+jcmp+++     that as dependent clause head + adjective complement 
tht+ncmp+++     that as dependent clause head + noun complement 
tht+vcmp+++     that as dependent clause head + verb complement 
tht+rel+++       that as dependent clause head + relative clause  
tht+rel+obj++    that as dep. clause head + relative clause + object position 
tht+rel+subj++   that as dep. clause head + relative clause + subject 
position 
to++++          infinitive marker  
to"++++         multi-word infinitive marker (in order to) 
uh++++          interjection/filler (hey, oh, ok, yes, erm ...) 
vb++++            base form of verb, excluding verbs in infinitive clauses 
(uninflected present tense, imperative) 
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vb+++xvbn+       base form of verb + + + past participle form  (e.g., cut, hit, hurt) 
vb+be+aux++      base form of verb + be + auxiliary verb  
vb+be+vrb++      base form of verb + be + main verb  
vb+bem+aux++     verb + am + auxiliary verb  
vb+bem+aux++0    verb + am + auxiliary verb + + contracted ('m) 
vb+bem+vrb++     verb + am + main verb      
vb+bem+vrb++0    verb + am + main verb + + contracted ('m)    
vb+ber+aux++     verb + are + auxiliary verb      
vb+ber+aux++0    verb + are + auxiliary verb + + contracted ('re) 
vb+ber+vrb++     verb + are + main verb      
vb+ber+vrb++0    verb + are + main verb + + contracted ('re)    
vb+do+aux++      verb + do + auxiliary verb  
vb+do+vrb++      verb + do + main verb      
vb+hv+aux++      verb + have + auxiliary verb  
vb+hv+aux++0     verb + have + auxiliary verb + + contracted ('ve) 
vb+hv+vrb++      verb + have + main verb      
vb+hv+vrb++0     verb + have + main verb + + contracted ('ve)    
vb+seem+++       base form of verb + seem / appear  
vb+vprv+++       base form of verb + private verb (believe, feel, think) 
vb+vprv+tht0++   base form of verb + private verb + that deletion ** 
vb+vpub+++       base form of verb + public verb (assert, complain, say) 
vb+vpub+tht0++   base form of verb + public verb + that deletion ** 
vb+vsua+++       base form of verb + suasive verb (ask, command, insist) 
vbd+++xvbn+            past tense verb + + + past participle form 
vbd+bed+aux++       past tense verb + were + auxiliary verb 
vbd+bed+vrb++        past tense verb + were + main verb 
vbd+bedz+aux++       past tense verb + was + auxiliary verb 
vbd+bedz+vrb++       past tense verb + was + main verb 
vbd+dod+aux++        past tense verb + did + auxiliary verb 
vbd+dod+vrb++         past tense verb + did + main verb 
vbd+hvd+aux++         past tense verb + had + auxiliary verb 
vbd+hvd+vrb++         past tense verb + had + main verb 
vbd+seem++xvbn+     past tense verb + seem/appear  
vbd+vprv++xvbn+         past tense + private verb (believe, feel, think) 
vbd+vprv+tht0+xvbn+   past tense + private verb + that deletion ** 
vbd+vpub++xvbn+         past tense + public verb (assert, complain, say)    
vbd+vpub+tht0+xvbn+   past tense + public verb + that deletion ** 
vbd+vsua++xvbn+          past tense + suasive verb (ask, command, insist)      
vbg+++xvbg+                 present progressive verb + + + -ing form 
vbg+beg++xvbg+           present progressive verb + being 
vbg+beg+aux+xvbg+     present progressive verb + being + auxiliary verb 
vbg+hvg++xvbg+          present progressive verb + having 
vbg+vprv++xvbg+         pres. prog. + private verb (believe, feel, think) 
vbg+vprv+tht0+xvbg+   present progressive + private verb + that deletion ** 
vbg+vpub++xvbg+         pres. prog. + public verb (assert, complain, say) 
vbg+vpub+tht0+xvbg+   present progressive + public verb + that deletion ** 
vbg+vsua++xvbg+          pres. prog. + suasive verb (ask, command, insist)   
vwbg+++xvbg+              present progressive postnominal modifier 
vwbg+beg++xvbg+        present progressive postnominal modifier + being 
vwbg+hvg++xvbg+       present progressive postnominal modifier + having 
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vwbg+vprv++xvbg+      present prog. postnom. modifier + private verb 
vwbg+vpub++xvbg+      present prog. postnom. modifier + public verb 
vbi++++            base form of verb in infinitive clause  
vbi+vprv+++        infinitive verb + private verb (believe, feel, think)  
vbi+vprv+tht0++    infinitive verb + private verb + that deletion ** 
vbi+vpub+++        infinitive verb + public verb (assert, complain, say) 
vbi+vpub+tht0++    infinitive verb + public verb + that deletion ** 
vbi+vsua+++        infinitive verb + suasive verb (ask, command, insist)    
vbz++++            3rd person singular verb 
vbz+bez+aux++      3rd person sg. verb + is + auxiliary verb 
vbz+bez+aux++0     3rd person sg. + is + auxiliary verb + + contracted ('s) 
vbz+bez+vrb++      3rd person sg. verb + is + main verb  
vbz+bez+vrb++0     3rd person sg. + is + main verb + + contracted ('s)   
vbz+doz+aux++      3rd person sg. verb + does + auxiliary verb  
vbz+doz+vrb++      3rd person sg. verb + does + main verb    
vbz+hvz+aux++      3rd person sg. verb + has + auxiliary verb    
vbz+hvz+vrb++      3rd person sg. verb + has + main verb    
vbz+seem+++        3rd person sg. verb + seem/appear 
vbz+vprv+++        3rd person sg. + private verb (believe, feel, think)  
vbz+vprv+tht0++    3rd person sg. + private verb + that deletion ** 
vbz+vpub+++        3rd person sg. + public verb (assert, complain, say) 
vbz+vpub+tht0++    3rd person sg. + public verb + that deletion ** 
vbz+vsua+++        3rd person sg. + suasive verb (ask, command, insist)    
vprf+++xvbn+          perfect aspect verb + + + past participle form 
vprf++tht0+xvbn+     perfect aspect verb + + that deletion **   
vprf+ben+aux+xvbn+   perfect aspect verb + been + auxiliary verb 
vprf+ben+vrb+xvbn+   perfect aspect verb + been + main verb 
vpsv++agls+xvbn+       main clause passive verb + + agentless passive  
vpsv++by+xvbn+         main clause passive verb + + by passive  
vwbn+++xvbn+                  passive postnominal modifier + + + past participle form 
vwbn+vprv++xvbn+     passive postnominal modifier + private verb 
vwbn+vpub++xvbn+     passive postnominal modifier + public verb 
vwbn+vsua++xvbn+     passive postnominal modifier + suasive verb 
wdt+who+++                WH determiner + WH word (what, whatever, whichever) 
wdt+who+whcl++        WH determiner + WH word + WH clause 
wdt+who+whq++         WH determiner + WH word + WH question  
whp+rel+obj++             WH pronoun + relative clause + object position  
whp+rel+pied++        WH pronoun + relative clause + object position with 
prepositional fronting ('pied piping') 
whp+rel+subj++        WH pronoun + relative clause + subject position  
whp+who+++            WH pronoun + WH word (not a relative clause) 
whp+who+whq++       WH pronoun + WH word + WH question 
wrb+who+++            WH adverb (how, when, where, ...) + WH word 
wrb+who+whcl++       WH adverb + WH word + WH clause 
wrb+who+whq++       WH adverb + WH word + WH question 
xnot++not++           not + + negation 
xnot++not++0          not + + negation + + contracted form (n't) 
xvbn+++xvbn+     past participle form; indeterminate grammatical function 
xvbg+++xvbg+              present participle form; indeterminate grammatical function 
zz++++            letter of the alphabet 


