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Esta comunicação tem como objetivo geral discutir os usos de estra-
tégias de referenciação em entrevistas impressas publicadas em 2018 nas 
revistas Exame e Veja. Destacamos, dentro do “quadro” da referenciação, 
especificamente, as estratégias de encapsulamento anafórico (FRANCIS, 
1994; CONTE, 1996). Para isso, recorremos aos pressupostos teóricos do 
Funcionalismo e da Linguística do Texto. Essa perspectiva de interface, 
ainda pouco explorada nos estudos linguísticos, é pautada em um olhar 
baseado no uso e centrado em aspectos pragmáticos. Sob um olhar socio-
cognitivo e interacional, nesta pesquisa, consideramos que os sentidos são 
co-construídos e, consequentemente, os referentes são negociados no mo-
mento da interação. A referenciação envolve um complexo processo de 
ativação e reativação de objetos de discurso em que estão presentes elemen-
tos linguísticos, visuais, cognitivos e sociais. Como grupos de fatores, pre-
tendemos observar a relação entre os encapsulamentos e os graus de subje-
tividade, o tamanho do Sintagma Nominal, o grau de novidade do referente, 
bem como a relação entre o uso das anáforas encapsuladoras e os temas das 
entrevistas analisadas. A escolha do gênero textual está relacionada ao fato 
de não existirem muitos trabalhos sobre referenciação nesse gênero. Segun-
do Santos, Cruz e Antunes (2017), as entrevistas são de difícil definição, 
pois apresentam diferentes possibilidades de realização, incluindo diferentes 
modalidades e variados subtipos (cf. HOFFNAGEL, 2002). Essenfelder 
(2005) defende a heterogeneidade das entrevistas, ressaltando que, em al-
guma medida, elas ocorrem com todos em situações corriqueiras, como 
pedir uma informação sobre um produto em uma loja ou ser sabatinado ao 
pleitear uma vaga num emprego. Esta apresentação, então, visa a mostrar o 
uso das anáforas encapsuladoras a partir de aspectos discursivos, ressaltan-
do seu papel na co-construção dos sentidos do texto.  
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