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Abstract: In this paper, we have identified the occurrences of Elaboration that take place with 
NPs, and searched to determine if there is a narrow correlation between the type of 
morphological structure of the Nominal Phrase and its informational role in written speech 
(CHAFE, 1976; PRINCE, 1981), establishing correlations among the informational status of 
the NP in question, the syntactic function of the elaborated NP and the type of determiner that 
is part of the NP. The analysis shows that the semantic characteristics of the NP stem 
determine the process of Elaboration used, and that thus, we cannot affirm that there is a strict 
correlation between the considered morpho-syntactic properties and the informational status of 
the first NP of the Elaboration. 
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Resumo: Neste artigo focalizamos as ocorrências de Elaboração que incidem sobre um SN e 
buscamos identificar se há uma correlação estreita entre o tipo de estruturação morfológica do 
sintagma nominal e o seu papel informacional no discurso escrito (CHAFE, 1976; PRINCE, 
1981), estabelecendo correlações entre o estatuto informacional do SN em questão, a função 
sintática do SN elaborado e o tipo de determinante que é parte deste SN.  A análise revela que 
o processo de Elaboração se impõe pelas características semânticas do nome núcleo do SN e 
que, assim, não podemos afirmar que haja correlação estrita entre as propriedades 
morfossintáticas consideradas e o estatuto informacional do SN matriz da Elaboração. 
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Introdução 
As relações retóricas têm um papel fundamental na organização do discurso, 

visto que é através delas que o falante/escritor organiza de forma coerente ideias 
relativas às circunstâncias de tempo, condição, lugar, modo e outras. Dentre essas 
relações, a Elaboração ocupa um lugar central. Essa relação constitui o objeto de estudo 
deste artigo, que analisa o estatuto informacional do SN sobre o qual a Elaboração 
incide.   

Tomamos como base a proposta de Halliday (1994), para quem as orações 
complexas devem ser analisadas segundo dois sistemas: o sistema semântico e o sistema 
de interdependência. No que diz respeito ao sistema de relações semânticas, o autor 
postula que as relações entre os termos e orações são agrupadas em dois tipos 
fundamentais: a Projeção e a Expansão. A Projeção ocorre quando uma oração se 
projeta por meio de outra que a apresenta como uma ideia ou um fato. A Expansão se 
realiza através de uma Extensão, um Realce ou uma Elaboração.  

Segundo o autor, a Elaboração consiste na relação que se realiza nos contextos 
em que uma parte do texto elabora ou especifica o conceito expresso pela outra parte, 
como ilustra o seguinte exemplo:  
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(1)  O brasileiro recebe hoje uma das piores televisões do mundo no que diz respeito à qualidade. 
Existe a crença generalizada de que na televisão maciça, genérica, é assim mesmo que deve ser: 
quanto pior, melhor, para atingir o maior número de espectadores, afinados pelo mínimo 
denominador comum.1 (JB 03-06-03)  

Do ponto de vista sintático, a Elaboração pode ser realizada através de parataxe, 
hipotaxe ou encaixamento. Do ponto de vista semântico, Mann e Thompson (1986), 
propõem cinco subtipos para essa relação, são eles: Grupo-membro; Abstração-
exemplo; Todo-parte; Processo-etapa; Objeto-atributo; Geral-específico. Consideramos 
ainda a possibilidades de relação na forma de Enumeração.  

Neste artigo, focalizamos as ocorrências de Elaboração que incidem sobre um 
SN e buscamos identificar a possível correlação entre o tipo de estruturação morfológica 
do sintagma nominal e o seu papel informacional no discurso escrito (CHAFE, 1976; 
PRINCE, 1981).  

Para a consecução desse objetivo, utilizamos uma amostra de textos escritos, que 
compõem o acervo do grupo PEUL, extraídos do Jornal do Brasil, d’O Globo, do Extra 
e d’O Povo. Analisamos textos de diferentes gêneros, especialmente Crônica, Opinião, 
Reportagem e Editorial. Com o objetivo de verificar a distribuição dos dados, 
utilizamos o programa computacional Gold Varb2001. 

O texto compõe-se de quatro partes: na primeira, discutimos as propriedades 
relativas ao SN núcleo da relação semântica de Elaboração; na segunda, estabelecemos 
correlações entre o estatuto informacional do SN em questão, a função sintática do SN 
elaborado e o tipo de determinante que constitui esse SN; na terceira, apresentamos as 
considerações finais e na quarta, as referências bibliográficas. 

Propriedades do SN matriz 
Uma das propriedades dos SN´s sobre os quais incide a elaboração se refere à 

forma como eles realizam o mecanismo de referenciação. A noção de referenciação é 
entendida, neste artigo, como uma estratégia de discursivização do mundo pela 
linguagem através de uma (re)construção do real e não somente como um processo de  
construção de informação como podemos observar, por exemplo, em Mondada e 
Dubois (1995) e em Koch (2002). 

Para proceder à análise da referenciação do SN, buscamos embasamento teórico 
nos trabalhos de Halliday e Hasan (1976), Halliday (1994), Francis (1994) e Koch 
(1984, 1989, 2000, 2002).  

Dentre as estratégias de coesão analisadas por Halliday e Hasan (1976) está o 
uso dos nomes genéricos que nos interessa para esta investigação.  Segundo os autores, 
esses nomes são “membros superordenados de um grupo lexical maior e seu uso 
coesivo é uma instância de um princípio geral segundo o qual um item superordenado 
opera anaforicamente como um tipo de sinônimo” (HALLIDAY; HASAN, 1976, p. 
275). Do ponto de vista gramatical, a unidade é formada, geralmente, por um artigo 
definido e um nome genérico e está situada na fronteira entre a gramática e o léxico. 

Os nomes genéricos podem ser classificados, de acordo com os autores, em: 
humano — pessoa, homem, mulher, criança, garoto, garota; não humano —  criatura;  
inanimado concreto — coisa, objeto; inanimado concreto conjunto — coisas; 

                                                 
1 Os grifos  nos exemplos que constam neste artigo são nossos. 
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inanimado abstrato — negócio, assunto, matéria; ação — movimento; lugar — 
localização; fato – questão, ideia. Esses nomes são analisados por Halliday e Hasan a 
partir de suas funções anafóricas. Entretanto, como mostraremos neste estudo, esses 
termos podem ser utilizados igualmente em função catafórica. 

Francis (1994) apresenta um conceito linguístico similar ao dos nomes genéricos 
apresentado por Halliday e Hasan (1976), o dos rótulos. Seus significados, assim como 
o das palavras genéricas, dependem de outros elementos do contexto. Além disso, as 
distinções podem depender do foco da relação de coesão, anafórica ou catafórica e da 
interpretação funcional da ocorrência dos nomes, por exemplo, eles podem ter uma 
função de sinalizadores textuais, indicando unidades de informação, podem rotular e 
avaliar porções discursivas, podem ser nomes metalinguísticos.  

Os rótulos são classificados por Francis em: ilocucionários, tais como 
“alegação”, “resposta”, “apelo”; referentes a atividades de linguagem, como 
“comparação”, “ambiguidade”, “descrição”; relativos a processos mentais, como por 
exemplo “análise”, “atitude”, “crença”; concernentes ao texto, como “frase”, “questão”, 
“sentença”; e avaliativos, como “tolice”. A autora cita também nomes que entram em 
uma categoria mais geral, tais como “abordagem”, “área”, “aspecto”. 

Consoante a autora, os rótulos têm significado interpessoal e podem adicionar 
uma informação nova ao argumento do falante/escritor, além disso, desempenham a 
função de organizar o discurso.  

Suas funções organizadora e preditiva podem ser vistas, conforme postula 
Francis (1994), em termos das metafunções de Halliday (1994), Ideacional, 
Interpessoal e Textual, como podemos observar em (2): 

(2)  Lula começa bem, criando praticamente um ministério para combate à fome. Chega de 
aumentar “a grita dos descontentes”!. Chega de cantar os “famélicos da terra”. O dinheiro que 
se dá aqui e ali (nunca faço conta com motorista de táxi, nunca dou menos de dez a taxista, nem 
menos de cinco reais a guardador de carro, nunca cobro o adiantamento ocasional às auxiliares 
– antigas empregadas-domésticas) pode atrasar a revolução, mas ajuda o cara na hora. Não tem 
que ficar esperando pacientemente as grandes soluções socialistas. Betinho fez bom e conhecido 
slogan: “Quem tem fome tem pressa”. (JB 31-10-02) 

Nesse exemplo, “bom e conhecido slogan” apresenta um significado ideacional 
como um participante do processo mental do verbo “fazer”; um significado interpessoal 
no que diz respeito à avaliação que faz “bom e conhecido” e um significado textual, 
localiza-se no Rema  e é a parte do foco de informação nova.  
Segundo Koch (1984, 1989, 2000, 2002), a coesão referencial ocorre quando um 

elemento faz remissão a outro elemento do texto ou é inferível a partir dele. As 
formas remissivas podem ser de ordem lexical ou gramatical e podem 
desempenhar função de sinalização textual e de (re)ativação de referentes. 

O processamento textual opera numa oscilação em movimentos retrospectivos e 
projetivos, através da anáfora e catáfora, respectivamente, e em movimentos abruptos, 
através de fusões, alusões, etc.  

As formas remissivas são abordadas pela autora, principalmente, sob seu ponto 
de vista anafórico, entretanto, podem também funcionar como catafóricas. Quando 
catafóricas, de acordo com Koch (2002), geralmente, são vagas, inespecíficas, tais como 
a deste exemplo extraído do Jornal O Globo: 
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(3)  Num tempo em que os laterais eram meros marcadores e rebatedores de bola com chutões para a 
frente, Nílton Santos já avançava, já apoiava o ataque, já armava o jogo como os bons laterais viriam 
a fazer depois —  só que com uma diferença: foi melhor do que todos os outros que se seguiram aqui 
no Brasil e em todos os cantos do planeta. (O GLOBO 06-03-04)  

Neste estudo, os SN’s que são elaborados foram classificados em dois grupos, o 
dos SN’s essencialmente fóricos e o dos não fóricos. O primeiro grupo é composto por 
pronomes demonstrativos e pelo sintagma nominal o seguinte e o segundo por nomes 
que não são investidos de função fórica, mas que acabam se comportando como 
elementos de referenciação catafórica por serem inespecíficos e envolverem fatores 
como o contexto em que estão inseridos, conforme ressaltamos em Alencar (2006, p.  
97), o tempo verbal futuro e a presença do sinal de pontuação dois pontos, são eles: (a) 
nomes de caráter metalinguístico ou metadiscursivo (resposta, apelo); (b) nomes 
relativos a atividades de uso da linguagem ou resultantes (explicação, descrição); (c) 
nomes relativos a estados e processos cognitivos ou deles resultantes (atitude, 
convicção); (d) nomes de caráter metalinguístico propriamente dito (pergunta, frase); (e) 
nomes avaliativos (óbvio) e nomes genéricos (problema). 

Nos dados analisados, houve ocorrências de SN dos tipos ilustrados a seguir: 

Nome genérico: 

(4) Quer queiram ou não os estudiosos e partícipes dos fatos que envolvem o golpe de 1964, não se 
pode negar uma realidade aprofundada em teses e livros ao longo dessas quatro décadas: o Ipês - 
sim, com acento - foi preponderante no desfecho que mudou o rumo da história recente do país. 
(JB 04-03-04)  

Nome de caráter metalinguístico: 

(5) Ricardo quer ver - ou diz que quer - um time molhando a camisa ao longo dos noventa e tantos 
minutos, marcando com afinco e correndo a mil por hora. E aqui eu transcrevo a frase do Diogo: 
“Para colocar a sua teoria em prática, a primeira medida do treinador foi deixar Romário no 
Rio”. (EXTRA 17-03-04) 

Nomes ou pronomes com função catafórica:  

(6)  Agora é preciso que se diga o seguinte: as escolas de samba são realmente forças populares dessa 
cidade que faz Carnaval um autêntico sarcedócio. Quando o povo consegue ir à rua para sambar é 
sinal de que o carnaval de rua, mesmo moribundo, ainda não morreu de todo. Os ensaios técnicos na 
Sapucaí mostram que o Carnaval é mesmo coisa séria na cidade. E quem sabe, se no futuro, a 
passarela da Marquês de Sapucaí, graças as escolas de samba, não seja transformada em uma nova 
Avenida Rio Branco, trazendo de volta aquele carnaval que muitos de nós já brincamos um dia. (O 
POVO 22-01-04) 

(7) No episódio, o governo brasileiro tem apenas a obrigação óbvia de dizer o que pensa sem dizer 
tudo o que pensa - com o cuidado óbvio de falar por uma só voz, que é a do Itamaraty, não a do 
partido-além de fazer o que é dever de todas as chancelarias: ficar de olho. E, claro, preparar o 
plano B de Bush, não de bursite, que dói mais.  (O GLOBO 17-01-03) 

O tipo de SN mais frequente nas relações de Elaboração encontradas em nossos 
dados são os nomes genéricos, como podemos observar na tabela abaixo. 
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Tabela 1: Valores percentuais da distribuição do tipo de SN sobre o qual a Elaboração 
incide 

Tipo de SN elaborado % 
Nomes genéricos 75% 

Nomes com função dêitica inerente 17% 
Nomes metalinguísticos 8% 

O estatuto informacional do SN núcleo da elaboração  
Teoricamente, seria de se esperar que os SN’s elaborados apresentassem 

informação nova. Como veremos, no entanto, o estatuto informacional do segmento 
elaborado pode variar, envolvendo aspectos ligados à forma como se organiza o fluxo 
informacional.   

O Fluxo informacional diz respeito à forma como o falante/escritor “embala”, 
“empacota” a informação para apresentá-la ao ouvinte/leitor.  Essa organização tem 
recebido, entre outros nomes, os de “Dado/Novo” (CHAFE, 1976); 
“Ativado/Novo/Acessível” (CHAFE, 1987); “Dado/Novo” (HALLIDAY, 1967/, 1994)  
Evocado/Inferível/Novo” (PRINCE, 1981). 

Segundo Halliday (1967/, 1994), as informações dadas e novas se organizam 
dentro do Sistema Tema-Rema, responsável pelo fluxo da informação. O tema é o ponto 
de partida para a mensagem e o Rema é o desenvolvimento do Tema. Embora 
aparentemente possa haver uma certa correspondência entre Tema-Rema e Dado-Novo, 
Halliday distingue Tema-Rema como orientações utilizadas pelo falante, enquanto 
informação Dada/Nova, orientações do falante para o ouvinte. 

O falante estrutura a fala, segundo Halliday, em “Unidades Informacionais”, 
cuja extensão é determinada por ele. Cada unidade de informação apresenta um 
elemento “dado”, acompanhado de um elemento “novo”.  Frequentemente, a 
informação “dada” precede a “nova” (posição não-marcada), entretanto, é possível que 
haja inversão nessa ordem em razão de objetivos retóricos.  

Informação dada é apresentada pelo falante ao ouvinte como recuperável. Ela é 
recuperável por estar presente no contexto verbal ou não-verbal ou pelo fato de o 
locutor desejar apresentá-la como dada por razões retóricas. Tipicamente, os elementos 
anafóricos e os elementos dêiticos constituem informação “dada”, desde que não 
contenham a informação focal.2  

Informação nova diz respeito à maneira como o falante apresenta a informação 
ao ouvinte como não recuperável no contexto verbal ou não-verbal.  

De uma perspectiva cognitiva, Chafe (1976,) discute a questão do estatuto 
informacional dos referentes, em termos de consciência do falante/escritor e propõe um 
continuum para dar conta de situações intermediárias entre informação dada e 
informação nova. 

Segundo o autor (1976), a linguagem falada se segmenta em uma série de pausas 
denominadas por ele de pausa inicial (“initial pause”) que são seguidas por períodos de 
vocalização chamados de unidades entonacionais (“intonation units”), que 
correspondem à expressão de um único foco de consciência que contém o que Chafe 

                                                 
2 Quando os elementos anafóricos e dêiticos não contêm a informação focal são considerados 
contrastivos. 
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(1976) denomina de conceito (“concept”), ideias relativas a objetos, eventos e 
propriedades presentes na mente do interlocutor. Esses “conceitos” podem se apresentar 
em três estados que, por sua vez, correspondem a três níveis de informação definidas 
pelo autor, são eles: Conceitos ativados (“Active Concepts”) – informação dada; 
Conceitos semi-ativados (“Semi-active Concepts”) – informação acessível e Conceitos 
Inativados (“Inactive Concepts”) – informação nova. 

Informação Dada é aquela que o falante supõe estar no foco de consciência do 
ouvinte/leitor, Informação Acessível, na sua consciência periférica e Informação Nova, 
na sua memória de longo termo.  

O critério utilizado para definir o status informacional leva em conta o estado de 
ativação do conceito na mente do ouvinte/leitor, que pode ser de ativação, quando uma 
expressão linguística até então não mencionada permanece focalizada na memória de 
curto termo; por reativação, quando um referente textual já mencionado é novamente 
ativado na memória de curto termo, permanecendo como foco; por desativação, quando 
há um deslocamento de atenção para um novo foco. 

Chafe afirma que o foco de consciência não pode conter mais de um conceito 
inativado, semelhante ao que cita Givon (1975), para quem cada proposição apresenta 
apenas uma unidade “nova”.  

Informação dada é caracterizada por ser pronunciada com um tom mais baixo e 
com um acento atenuado, por permitir pronominalização ou por poder ser omitida. Essa 
caracterização tem sido bastante discutida, como por exemplo por Braga e Silva (1984). 
Segundo as autoras, na contraposição com informação nova, a distinção do acento não é 
relevante, porque nem sempre ela é pronunciada com tom alto e acento forte. Além 
disso, o falante poderá não utilizar pronominalização de uma informação dada para 
evitar ambiguidade, o que não invalida, no entanto, o fato de que informação dada pode 
ser prominalizada.  

De um ponto de vista mais textual, Prince (1981) focaliza o estatuto 
informacional dos referentes em termos da organização textual. Segundo ela, um 
modelo de discurso contém entidades, atributos e laços entre as entidades. A autora cita 
Webber (1978 apud PRINCE, 1981, p. 235), para quem entidades são como ganchos 
onde se penduram os atributos. Ela estabelece três categorias de organização da 
informação: Novo, Evocado e Inferível. Entidade Nova (“new”) é aquela que o falante 
introduz pela primeira vez no discurso; pode ser completamente-nova (“brand new”), 
quando o falante entende que não há familiariadade por parte do ouvinte e precisa 
explicitá-la completamente; ou não-usadas (“unused”), quando o falante supõe que seja 
conhecida pelo ouvinte. As entidades completamente-novas subdividem-se em 
ancoradas, quando o SN faz referência a outra entidade já mencionada no texto 
precedente e não-ancoradas, quando não ocorre esta referência; Entidade Evocada 
(“evoked”) é aquela que já foi citada anteriormente no texto e pode se dividir em 
entidades textualmente evocadas (“ textually evoked”)  e situacionalmente evocadas 
(“situationally evoked”). Entidade Inferível (“inferrable”) ocorre em SN’s cujo referente 
o falante pressupõe que o ouvinte possa identificar. Pode ser inferível não-incluidora 
(“non-containing inferrable”), que podem ser deduzidas do texto a partir de outras 
entidades evocadas ou inferíveis; ou inferível incluidora (“containing inferrable”), que é 
representada por um SN contido dentro do SN que representa a entidade classificada 
como inferível incluidora.  

Neste estudo, damos preferência à classificação de Prince (1981) por 
entendermos que é mais eficiente, já que o status informacional do referente é 



 

104 
ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 39 (1): p. 98-107,  mai.-ago. 2010 

depreendido do texto, e não de uma avaliação sobre o estado de consciência dos 
interlocutores. Assim, o SN desenvolvido pela Elaboração pode apresentar-se como 
informação nova (9), evocada (10) ou inferível (11), como nos exemplos abaixo: 

(9) Rafaela, Gizele, Deucilene, Jéssica, Aliane e outras 25 meninas possuem quatro coisas em 
comum: fizeram 15 anos no mês de setembro de 2003; não tiveram festa por questões 
financeiras; moram em bairros humildes da Baixada Fluminense e vão realizar seu sonho de ter 
um baile de debutantes dia 19 de dezembro, às 21:00 horas, na Quadra Social da Escola de Sam-
ba Acadêmicos do Grande Rio, na Rua Almirante Barroso n° 05, Centro, Duque de Caxias. (O 
POVO 18-12-03) 

(10) Sempre que os governos proíbem o jogo, perdem receita tributária e estimulam o crime 
organizado, que passa a controlar a atividade lançada na clandestinidade. No Brasil, se o jogo de 
bicho fosse permitido, os bicheiros não ficariam com a totalidade dos recursos obtidos na 
operação irregular, eis que seriam obrigados a pagar tributos. A verdade é que o jogo - vício que 
condeno, pois desestrutura pessoas e famílias -  é uma realidade e deve ser enfrentado e 
desestimulado de forma eficaz e objetiva, parecendo-me preferível o controle rigoroso - e com 
tributação elevada - a deixá-lo na clandestinidade. (JB 04-03-04) 

(11)  Poderia acrescentar às frases do Eliakim uma que li nos jornais e que me apresso em transcrever: 
"apertem os cintos, vamos decolar" Bebeto de Freitas). E aos que pensam em ironizar o 
otimismo do presidente do Botafogo, cuidado! Bebeto (foto) tem pedigree é sobrinho do 
Saldanha. E, além da valentia, é homem sério. Nem cara de cartola ele tem. (EXTRA 02-01-04) 

Neste artigo, não estamos dividindo as subcategorias de informação nova, de 
informação evocada e de informação inferível.  

A distribuição dos dados de acordo com o estatuto informacional do SN 
desenvolvido pela Elaboração está representada no gráfico abaixo. 

Tabela 2: Valores percentuais da distribuição do fluxo informacional dos SN’s 
elaborados 

Estatuto informacional do SN 
elaborado 

% 

Informação nova 90% 
Informação inferível 7% 
Informação evocada 3% 

90% dos SN’s seguidos por um segmento de elaboração apresentam informação 
nova, 3%, informação evocada e 7%, inferível. A maior ocorrência de informação nova 
era prevista, dado o fato de os SN’s desenvolvidos serem inespecíficos e de o locutor 
utilizar a relação de Elaboração para desenvolvê-los em maiores detalhes. 

Correlações entre o tipo de determinante presente no SN elaborado e seu estatuto 
informacional 

O núcleo do SN sobre o qual a Elaboração incide pode vir antecedido por um 
determinante definido – artigo definido, pronome demonstrativo ou numeral como 
mostramos no exemplo (12), por um determinante indefinido – artigo indefinido ou 
pronome indefinido, exemplo (13), ou  pode apresentar-se  sem determinante, como  no 
exemplo (14): 

(12) Existe a crença generalizada de que na televisão maciça, genérica, é assim mesmo que deve ser: 
quanto pior, melhor, para atingir o maior número de espectadores, afinados pelo mínimo 
denominador comum. (JB  03-06-03) 
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(13) Assim como a rotina do transporte clandestino e barulhento se espalha por vários bairros nas 
madrugadas do Rio, as filas nos postos da Receita e do INSS também começam a se formar cedo 
– e isso há décadas – apesar das reiteradas promessas garantindo o fim do suplício. Nos rostos 
cansados e resignados de quem é obrigado a ir para a fila, uma certeza parece transparecer o 
tempo todo: não adianta reclamar de quem faz barulho de madrugada, e muito menos das 
repartições federais incapazes de prestar um atendimento decente. Simplesmente porque esses 
segurados ou contribuintes jamais conheceram uma situação diferente. (JB 01-05-05) 

(14) Sinal dos tempos: a passagem de Deus por ali não desperta nem de longe o alvoroço causado 
pela visita de Lula. (O GLOBO 18-01-03)  

Não estamos considerando aqui os casos em que a Elaboração incide sobre 
pronome demonstrativo ou os casos do SN o seguinte. O primeiro por não vir 
antecedido por determinante e o segundo por se tratar de uma expressão cristalizada. 

Como se pode observar na tabela abaixo, a Elaboração incide de forma 
preponderante sobre SN’s constituídos com um determinante definido. 

Tabela 3: Valores percentuais da distribuição do tipo determinante 

Tipo de determinante % 
determinante definido 52% 
determinate indefinido 32% 

sem determinante 16% 

Esses resultados confirmam a proposição de Halliday e Hasan (1976), segundo a 
qual os nomes genéricos viriam, preferencialmente, antecedidos por determinante 
definido, já que, como vimos na seção anterior, em 75% dos casos o SN elaborado 
corresponde a um nome genérico. 

Levando em consideração que vários autores, como por exemplo Chafe (1976) e 
Prince (1981), mostram que há uma tendência de informação nova correlacionar-se com  
determinante indefinido e informação dada com determinante definido, decidimos 
verificar a  correlação entre essas duas propriedades, como mostra o quadro abaixo: 

Tabela 4: Correlação entre o tipo de determinante e estatuto informacional do SN elaborado 

Os resultados apresentados na tabela acima mostram que, no que se refere aos 
SN’s sobre os quais a Elaboração incide, não podemos identificar uma correlação nítida 
entre determinante definido e informação evocada ou entre determinante indefinido e 
informação nova, conforme esperávamos. Tanto a informação nova, 50%, quanto a 
informação evocada, 75%, relacionam-se prioritariamente com determinante definido.  

Correlações entre a função sintática do SN elaborado e seu estatuto informacional 
A função sintática mais frequentemente instanciada pelos SN’s sobre os quais 

incide a Elaboração é a de complemento verbal. Além desta, destaca-se a posição de 
sujeito, como podemos observar na tabela abaixo: 

Estatuto 
informacional do 
SN elaborado 

Determinante 
definido 

Determinante 
indefinido 

Sem 
determinante 

TOTAL 

 N % N % N % N % 
Novo 49 50 34 35 14 14 97 89 
Evocado  3 75 1 25 0 0 4  4 
Inferível 4 57 1 14 2 28 7 7 
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Tabela 5: Valores percentuais da distribuição da posição sintática ocupada pelo SN 

Função sintática % 
sujeito 27% 
objeto direto 49% 
Objeto indireto 7% 
Complemento nominal 4% 
Predicativo 5% 
Sem função sintática 8% 

Dada a própria correlação entre função sintática e estatuto informacional, a 
função mais frequentemente desempenhada pelo SN sobre o qual incide a elaboração é 
a de complemento verbal. Encontramos, porém  uma grande frequência de SN’s novos 
ocupando a posição de sujeito: 27%. Essa recorrência pode ser uma indicação de que o 
processo de elaboração se impõe pelas características semânticas do nome núcleo do 
SN. 

Considerações finais 

Ao longo deste artigo, destacamos as correlações entre determinadas 
propriedades morfossintáticas e o estatuto informacional do SN matriz da relação de 
Elaboração. Observamos que, embora o estatuto informacional desses SN’s seja mais 
frequentemente de informação nova, encontramos também casos em que eles 
correspondem à informação inferível e até mesmo à infomação evocada. 

Verificamos que as correlações estabelecidas entre o tipo de determinante  
mostraram que informação nova não corresponde prioritariamente à presença de um 
determinante indefinido como postulam, por exemplo, Chafe (1976) e Prince (1981), 
mas sim que o SN matriz da Elaboração prepoderantemente se relaciona com um 
determinante defindo, confirmando a proposição de Halliday e Hasan (1976), segundo a 
qual os nomes genéricos vêm frequentemente antecedidos por um determinante 
definido, já que em 75% dos casos o SN elaborado corresponde a um nome genérico. 

Constatamos que a função sintática mais frequentemente exercida pelo SN 
matriz da Elaboração é a de complemento verbal, corroborando a proposição de 
estudiosos como Chafe (1976) e Prince (1981), segundo a qual haveria uma correlação 
entre função sintática e estatuto infomacional e que informação nova desempenharia 
mais frequentemente a função sintática de complemento verbal. Entretanto, observamos 
também uma recorrência da função sintática de sujeito.  

Esses resultados indicam que o processo de Elaboração se impõe pelas 
características semânticas do nome núcleo do SN e que, assim, não podemos afirmar 
que haja correlação estrita entre as propriedades morfossintáticas consideradas e o 
estatuto informacional do SN matriz da Elaboração.  
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