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Esta apresentação é o início de uma reflexão sobre o uso dos marcadores 
autorreferenciais comentário e opinião na atividade jornalística relacionada com os 
géneros textuais aos quais estão associados. 
Tomar-se-á como referência o trabalho de Correia & Pereira (2015) formulado no 
quadro da Teoria das Operações Predicativas, no qual as autoras verificam um 
conhecimento pré-construído do conteúdo temático e a presença de uma rutura 
entre os sujeitos dos enunciados (3ª pessoa) e o sujeito enunciador em ambos os 
casos, bem como a existência de tempos gramaticais que desencadeiam rutura com 
Sit0, no caso do texto designado opinião, ou que estão ancorados em Sit0 para o 
texto etiquetado como comentário. No âmbito do Interacionismo Sociodiscursivo 
(Bronckart 2003, 2008), as referidas marcas apontam para a predominância da 
ordem do expor o que corresponde aos tipos de discurso teórico e interativo, 
respetivamente, sugerindo uma opção temática por assuntos atuais e/ou fatuais.  
Considerando o programa de trabalho interacionista e uma abordagem que 
contempla vários planos de análise semiolinguística, analisar-se-ão vários textos 
que apresentam os referidos marcadores, de acordo com a seguinte hipótese de 
investigação: no contexto da atividade jornalística, poderão estes marcadores e os 
textos associados atuar como representações de práticas sociais (Py 2004)? 
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