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RESUMO 

 

A presente dissertação apresenta uma proposta de análise, sob o ponto de vista dos Modos de 

Organização Discursiva (CHARAUDEAU, 1992) e Teoria da Argumentação na Língua 

(DUCROT, 1983), do gênero do discurso editorial como produto de uma construção 

discursiva de sentido, em que cooperam, em um espaço de troca recíproco, parceiros que 

compartilham conhecimentos: um sujeito falante locutor e um sujeito interlocutor. Na 

encenação discursiva, esses parceiros assumem diferentes papéis sociais – no caso em 

questão, editorialista (voz eco do jornal) e leitor do jornal O Globo – em função da situação 

comunicativa em que se encontram. O texto é resultado desse processo de enunciação; é a 

materialidade de uma ideologia manifestada de forma ordenada, por meio de escolhas 

linguísticas conscientes ou não, em função do projeto de fala do locutor. Esse projeto 

pressupõe uma intencionalidade do sujeito emissor, o que implica a mobilização de estratégias 

discursivas no tocante à adesão, por parte do receptor, de um determinado universo de 

sentido. Dessa forma, esta dissertação apresenta, com finalidade pedagógica, análises 

modelares feitas a partir da descrição da macroestrutura argumentativa e dos elementos 

microtextuais de amostras de editoriais publicados pelo jornal O Globo. As análises 

modelares apresentadas − as quais podem ser utilizadas no âmbito escolar, no que concerne às 

aulas de produção textual, como forma de desenvolver no aluno uma melhor performance 

argumentativa − revelam um modelo de organização do discurso argumentativo que expõe a 

estrutura persuasiva utilizada pela imprensa, evidenciando como determinadas categorias 

argumentativas cumprem os objetivos de persuasão e de sedução. 

 
 
Palavras-chave: Editorial; Estratégias discursivas; Ensino; Modo de organização 

argumentativo; Teoria da Argumentação na Língua. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation presents an analysis proposition, from the point of view of Discursive 

Organization Modes Theory  (CHARAUDEAU, 1992) and L'Argumentation dans la langue 

(DUCROT, 1983), of the editorial discourse genre as a product of a sense discursive 

construction, in which, partners who share knowledge- a speaker and an interlocutor - 

cooperate in a space of mutual exchange. In discursive staging , these partners assume 

different social roles - in this case, editorialist (newspaper voice echo) and  O Globo 

newspaper reader - depending on the communicative situation in which they are. The text is 

the result of this process of enunciation; it is the materiality of an  ideology manifested in an 

orderly pattern through conscious linguistic choices or not, depending on the speaker’s speech 

project. This project presupposes the sender’s intentionality, which involves the mobilization 

of discursive strategies regarding the recipient’s adherence to a certain universe of meaning. 

Thus, this dissertation presents, with pedagogical purpose, model analyses and description of 

the argumentative macrostructure  and micro textual elements of editorial samples published 

by  O Globo newspaper. The model analyses presented - which can be used in the school 

environment, in relation to textual production classes as a means of developing  a better 

student’s argumentative performance - reveal an organizational model of argumentative 

speech that exposes the persuasive structure used by the press, showing how certain 

argumentative categories meet the goals of persuasion and seduction. 

 

 

Keywords: Editorial; Discursive strategies; Education; Argumentative mode of organization; 

Language Argumentation Theory. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A política, ciência dos fenômenos relacionados com o Estado, no que concerne aos 

poderes constituintes legais, aos partidos políticos, associações influentes no meio social, 

governos, oposições e instituições jurídicas afins e a toda conjuntura que abrange sua 

estrutura aspectual, situacional e temporal, constitui-se como fator, notoriamente, 

indispensável, desde muito tempo, ao longo da trajetória humana. A política regula o 

cotidiano de todos nós e, dessa forma, torna-se aspecto fundamental para reflexão e crítica a 

fim de que possamos, através das instituições que regem o Estado-Nação e de uma efetiva 

participação e compreensão sobre os acontecimentos e decisões que interferem em nosso dia a 

dia, consolidarmos, todos os dias, a democracia em nosso país, no seu significado mais 

amplo. 

Dessa forma, devido à importância das questões políticas no cotidiano das pessoas e 

de uma veiculação pertinente das mesmas nos meios de comunicação, esta pesquisa pretende 

abordar aspectos referentes à macro e microestrutura dos editoriais que versem sobre essa 

temática em particular, mais especificamente aos mecanismos de argumentação componentes 

desse gênero do discurso, pois a argumentação textual constitui-se como base formadora 

da maioria dos discursos objetivadores do convencimento de seu público alvo. Entende-se 

como macroestrutura argumentativa o conjunto dos componentes que, segundo Charaudeau 

(1992), constituem o Modo de Organização Argumentativo e como microestrutura as 

estratégias que se atualizam por intermédio de marcas linguístico-enunciativas, as quais serão 

investigadas tendo como fundamentação teórica a Semântica Argumentativa de Oswald 

Ducrot.  

Dentro do quadro que delineia a problemática comunicativa da produção de sentido, 

pretende esta pesquisa investigar de que forma os editorialistas conseguem persuadir os 

leitores, isto é, analisar as estratégias argumentativas de que se utilizam para captar a 

atenção do leitor e conquistar sua adesão.   

Tendo em vista que a construção de textos argumentativos necessita de uma 

técnica específica, é nesse ponto em que esta pesquisa se insere, apresentando o que 

poderia ser uma estratégia possível que antecederia a prática com o texto argumentativo 

com fins pedagógicos (tipologia textual exigida em concursos públicos e vestibulares, 

como uma das propostas de redação em um número significativo de exames), visando a 
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ser uma ferramenta para melhor apropriação e utilização de uma performance 

argumentativa. As análises modelares apresentadas constituirão uma sugestão de 

ferramenta para a prática docente, na medida em que, através delas, o professor poderá 

trabalhar concretamente com seus alunos os conceitos teóricos abordados em sala no 

que concerne à macro e microestrutura do texto argumentativo. Entende-se que essa 

prática didática propicia ao aluno um contato com os mecanismos discursivos 

pertinentes aos editoriais e desenvolve no mesmo a capacidade de apresentação 

argumentativa nas diversas situações em que estiver sendo exigido.  

A utilização de determinados gêneros do discurso é um estágio, comumente, 

presente nesse processo de incorporação do modelo de texto argumentativo tal qual 

exigido pela sociedade. Ou seja, professores, frequentemente, empregam realizações 

linguísticas concretas (editoriais, debates etc.), que demonstrem um modo de 

organização do discurso, materializado de diferentes formas, visando estabelecer uma 

relação entre forma e função em um dado contexto sociocomunicativo.  

A presente pesquisa – a qual se baseia na indagação concernente à forma através da 

qual os mecanismos discursivos macro e microtextuais (e quais) contribuem para orientar o 

discurso subjacente ao editorial no sentido da posição defendida pelo jornal – além de 

contribuir para os métodos de ensino de língua portuguesa, no que concerne às práticas 

de produção textual, divulgará os mecanismos estruturais dos textos de natureza 

política, em sentido amplo, que, em cadeia, corroboram uma argumentação estratégica, 

objetiva e persuasiva. 

Por hipótese, relativamente à eficácia do discurso argumentativo do editorial, este é 

composto textualmente por: tese, argumento e conclusão; verifica-se, frequentemente, o 

componente da concessão a reforçar a tese do enunciador, assim como, a utilização de certas 

expressões em determinados contextos, incluindo-se o emprego dos operadores 

argumentativos e seu valor argumentativo; o valor argumentativo das marcas temporais, dos 

modificadores realizantes e desrealizantes e dos advérbios modalizadores; isto é, os aspectos 

argumentativos das construções e expressões que permitem uma melhor performance 

argumentativa.  

Uma vez que se trata de um tipo de texto muito valorizado – visto que o texto 

argumentativo constitui-se como uma tipologia de grande circulação social, influência na 

formação de opinião pública e, presente, também, nos diversos tipos de exames para ingresso em 

universidades, instituições públicas, empregos em geral, além de ser instrumento de trabalho de 
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muitos profissionais, principalmente, da área de comunicação – é notória a importância de novas 

pesquisas no âmbito de tal tipologia de texto, as quais acrescentem novas análises aos manuais 

de redação, que, teoricamente, explicam como elaborar todos os tipos redacionais, haja vista as 

inúmeras dificuldades com que se deparam as pessoas que tentam vencer o primeiro 

enfrentamento da folha em branco, para construir argumentações em relação a determinado 

tema.  

Em suma, especificamente, a presente pesquisa propõe-se a descrever a estrutura 

argumentativa apresentada pelo editorial de um periódico de âmbito nacional, jornal O Globo, 

determinando os principais elementos macro e microestruturais que o compõem. Esta descrição 

realizar-se-á por meio da apresentação de análises modelares da organização do discurso 

argumentativo utilizado pelo jornal O Globo, revelando sua estrutura persuasiva, ou seja, 

como determinadas categorias argumentativas cumprem os objetivos de persuasão. Nesse 

escopo, objetiva-se revelar um modelo de argumentação representativamente eficaz para 

textos de natureza política, em sentido amplo, ou textos que defendam determinada opinião e 

funcionem, ao mesmo tempo, como exemplos de organização de um texto argumentativo formal 

não-literário a ser utilizado como material pertinente ao uso na prática didática. 

Ambas as teorias, as quais consideram que a argumentação textual constitui-se como 

base formadora da maioria dos discursos objetivadores do convencimento de seu público alvo, 

conferem especial atenção a aspectos referentes aos mecanismos que a constituem. Dessa forma, 

almeja-se demonstrar de que forma a Análise do Discurso e a Semântica Argumentativa (Teoria 

Semiolinguística e Teoria da Argumentação na Língua) contribuem para o desvendamento de 

estratégias de persuasão e convencimento, revelando como determinadas categorias/dispositivos 

argumentativos cumprem tais objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

1. CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

 

1.1 Discurso, enunciado e texto – noções preliminares 

 

Haja vista que as teorias segundo as quais o conceito de argumentação será abordado 

têm como objeto de análise e estudo o discurso, considera-se importante a condução da 

presente pesquisa a partir dos conceitos de discurso, texto e enunciado. 

Dominique Maingueneau (2008, p. 51-57), em sua obra intitulada “Análise de textos 

de comunicação”, discorre em capítulo, cujo nome é “Discurso, Enunciado, Texto”, acerca 

das especificidades de cada um desses conceitos linguísticos. Considerando-se que o gênero 

em análise, o editorial, constitui-se como texto, formado por enunciados, a que subjazem 

discursos, é de fundamental importância apresentar os pressupostos teórico-conceituais, a 

partir dos quais cada um deles foi concebido. 

 

1.1.1 O conceito de discurso 

 

Segundo Maingueneau (2008, p. 52-56), o discurso constitui-se como uma entidade 

linguística, a qual reúne um número de características. Este autor considera que o discurso é: 

uma organização situada para além da frase; orientado; uma forma de ação e interativo.  

Afirmar que o discurso é uma organização situada para além da frase não pressupõe 

que sua manifestação seja através de sequências de vocábulos de dimensões obrigatoriamente 

superiores à frase. Entende-se que, na constituição do discurso, estruturas de uma ordem 

diferente que as da frase são mobilizadas como, por exemplo, a submissão a regras de 

organização em um determinado grupo social. 

A orientação do discurso concebida por Maingueneau diz respeito a uma série de 

particularidades do mesmo: sua concepção em função de uma perspectiva assumida pelo 

locutor; seu desenvolvimento no tempo; sua finalidade, dirigindo-se para algum lugar. 

No que concerne ao discurso como forma de ação, entende-se que não há neutralidade 

no discurso. 
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Ingedore Koch (2006 a, p.17) corrobora esta afirmativa: 

 

É por esta razão que se pode afirmar que o ato de argumentar, isto é, de orientar o 
discurso no sentido de determinadas conclusões, constitui o ato linguístico 
fundamental, pois a todo e qualquer discurso subjaz uma ideologia, na acepção mais 
ampla do termo. A neutralidade é apenas um mito: o discurso que se pretende 
neutro, ingênuo, contém também uma ideologia - a da sua própria objetividade. 

 

Os discursos subjacentes ao gênero do discurso editorial visam a produzir uma 

mudança em seus destinatários. É papel do editorialista orientar o discurso no sentido da 

conclusão pretendida pelo jornal. 

 Já o princípio segundo o qual o discurso é interativo está pautado na consideração de 

que toda enunciação, ainda que produzida sem a presença de um destinatário, é, de fato, 

marcada por uma interatividade constitutiva. No caso do editorial, esta troca é implícita. O co-

enunciador, ao qual se dirige o editorialista e com relação ao mesmo constrói seu próprio 

discurso, é virtual. Aqui, não cabe a nomenclatura “destinatário” na medida em que o discurso 

é interativo, que mobiliza dois parceiros, que a enunciação não caminha em sentido único, ela 

não é a expressão do pensamento de um locutor que se dirige a um destinatário passivo.  

 Segundo Maingueneau (2008), o discurso é ainda contextualizado, assumido por um 

sujeito, regido por normas e considerado no bojo de um interdiscurso. De acordo com o autor, 

não há discurso senão contextualizado, na medida em que não é possível a atribuição de um 

sentido a um enunciado descontextualizado. Como mencionado anteriormente, a acepção do 

discurso está também relacionada à existência de um sujeito, o qual o assume em determinado 

espaço, tempo e em relação a alguém.  

 

1.1.2 Os conceitos de texto e enunciado 

 

Relativamente aos conceitos de enunciado e texto, Maingueneau é sucinto ao 

descrever o enunciado como “(...) marca verbal do acontecimento que é a enunciação.” (2008, 

p.56). O texto é tratado pelo autor como “(...) unidades verbais pertencentes a um gênero do 

discurso.” (2008, p.57). 

Charaudeau (1992, p. 634) é mais abrangente na medida em que o define como “(...) o 

resultado material do ato de comunicação, no qual se refletem as escolhas conscientes ou 

inconscientes que o sujeito falante (emissor) fez nas categorias de língua e modos de 

organização do discurso em função das restrições impostas pela situação.”. 
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Ao tratamento dado ao texto, é importante acrescentar o cuidado para não confundi-lo 

com discurso como se fossem a mesma entidade, embora haja muita discussão a esse respeito.  

Em seu artigo intitulado “Gêneros textuais: definição e funcionalidade” (2002, p.24), 

Luis Antonio Marcuschi chama a atenção para este fato através de uma distinção conceitual. 

Segundo o autor:  

 

Texto é uma entidade concreta realizada materialmente e corporificada em algum 
gênero textual. Discurso é aquilo que um texto produz ao se manifestar em alguma 
instância discursiva. Assim, o discurso se realiza nos textos. Em outros termos, os 
textos realizam discursos em situações institucionais, históricas, sociais e 
ideológicas. Os textos são acontecimentos discursivos para os quais convergem 
ações linguísticas sociais e cognitivas, segundo Robert de Beaugrande (1997). 

 

1.1.3 Tipos e Gêneros do discurso 

 

Um estudo linguístico apoiado nas vertentes enunciativas e discursivas da língua e não 

somente em peculiaridades inerentes a sua forma leva-nos a considerar que o processo de 

comunicação verbal viabiliza-se fundamentalmente a partir da construção textual baseada em 

determinado gênero. Ou seja, a comunicação verbal só é possível por algum gênero do 

discurso. 

A partir dessa perspectiva, a língua é tratada como atividade social, histórica e 

cognitiva, privilegia-se sua natureza funcional e interativa e não seu aspecto estrutural e 

formal. Dessa forma, com base na hipótese sociointerativa da língua, os gêneros do discurso 

definem-se como ações sociodiscursivas “para agir sobre o mundo e dizer o mundo, 

constituindo-o de algum modo.” (MARCUSCHI, 2002, p.22). 

Enunciados característicos, incorporados às esferas de utilização da língua devido a 

sua recorrência, os gêneros do discurso foram precursoramente investigados por Mikhail 

Bakhtin. Seus estudos abarcaram muitas vertentes acerca desse assunto de grande importância 

para o conhecimento linguístico. 

Bakhtin inaugurou, no tocante à extrema heterogeneidade dos gêneros do discurso, as 

noções de gênero primário e gênero secundário. Esta distinção justifica-se em razão do caráter 

complexo de determinados gêneros e simples de outros. 
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Segundo Bakhtin (1997, p. 281):   

 

Os gêneros secundários do discurso aparecem em circunstâncias de uma 
comunicação cultural, mais complexa e relativamente mais evoluída, principalmente 
escrita: artística, científica, sociopolítica. Durante o processo de sua formação, esses 
gêneros secundários absorvem e transmutam os gêneros primários (simples) de todas 
as espécies, que se constituíram em circunstâncias de uma comunicação verbal 
espontânea. Os gêneros primários, ao se tornarem componentes dos gêneros 
secundários, transformam-se dentro destes e adquirem uma característica particular: 
perdem sua relação imediata com a realidade existente e com a realidade dos 
enunciados alheios. 
 

Outro aspecto de salutar importância para esta pesquisa e abordado pelo autor é a 

ligação indissolúvel entre estilo, enunciado e gêneros do discurso. No capítulo “Gêneros do 

Discurso”, o qual compõe uma de suas mais importantes obras, intitulada “A Estética da 

Criação Verbal” (1997), Bakhtin, em um primeiro momento, trata das questões relativas ao 

estilo individual, concernente ao caráter individual do enunciado, ou seja, ao fato de o 

enunciado ser capaz de refletir a individualidade do sujeito comunicante. Entretanto, esta 

competência não constitui unanimidade, pois, como aponta Bakhtin (1997, p. 283): “(...) nem 

todos os gêneros são igualmente aptos para refletir a individualidade na língua do enunciado, 

ou seja, nem todos são propícios ao estilo individual (...)”. 

É este o caso do gênero objeto de estudo desta pesquisa, o editorial. Através dos 

enunciados que o constituem, o editorialista não permite que o inerente a sua individualidade 

transpareça. 

Em um segundo momento, Bakhtin discorre sobre o estilo linguístico ou funcional, 

concernente ao gênero, dada uma esfera da atividade e da comunicação humanas. Aos gêneros 

que servem às especificidades e finalidades dos inúmeros âmbitos da atividade humana 

correspondem determinados estilos. Bakhtin (1997, p. 284) aponta para o indissolúvel vínculo 

entre o estilo, unidades temáticas determinadas e unidades composicionais (tipo de 

estruturação e de conclusão de um todo, tipo de relação entre o locutor e os outros parceiros 

da comunicação verbal). A partir desse prisma, esta pesquisa se pautará, principalmente, no 

tocante ao estilo linguístico-funcional do gênero editorial. 

Dessa forma, conclui-se que a expressão gênero do discurso é usada como uma noção 

propositalmente vaga para referir os textos materializados com os quais nos deparamos 

cotidianamente e que apresentam características sociocomunicativas definidas por conteúdos, 

propriedades funcionais, estilo e composição particulares. 
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Segundo M. Bakhtin (1984, p. 285):  

 

Aprendemos a moldar nossa fala pelas formas do gênero e, ao ouvir a fala do outro, 
sabemos logo, desde as primeiras palavras, descobrir seu gênero, adivinhar seu 
volume, a estrutura composicional usada, prever o final, em outras palavras, desde o 
início somos sensíveis ao todo discursivo (...) se os gêneros do discurso não 
existissem, e se não tivéssemos o domínio deles e fôssemos obrigados a inventá-los 
a cada vez no processo da fala, se fôssemos obrigados a construir cada um de nossos 
enunciados, a troca verbal seria impossível. 

 

O domínio de um gênero do discurso não está atrelado ao domínio de uma forma 

linguística, mas sim ao de uma forma de realização linguística de objetivos específicos em 

situações sociais particulares. Segundo Marcuschi (2008, p.154), “(...) os gêneros textuais 

operam, em certos contextos, como forma de legitimação discursiva, já que se situam em uma 

relação sócio-histórica com fontes de produção que lhe dão sustentação além da justificativa 

individual.”. 

A partir da posição teórica adotada por Marcuschi, é possível perceber que a 

concepção de gênero do discurso está estreitamente relacionada ao seu invólucro social, ou 

seja, o tratamento dado ao gênero deve considerar sua realidade social e sua relação com as 

atividades humanas. 

O editorial, por exemplo, assim como todos os gêneros do discurso, constitui 

dispositivo comunicacional, o qual está intrinsecamente relacionado à vigência de 

determinadas condições sócio-históricas. Este supõe a existência de uma imprensa escrita de 

grande tiragem, com liberdade de expressão garantida pela democracia; de leitores 

interessados na opinião de um órgão de imprensa a respeito de fatos de relevância social etc. 

Nota-se, dessa forma, que os gêneros do discurso constituem rotinas, modelos de 

comportamentos, os quais sofreram uma estabilização ao longo do tempo, porém que não 

estão isentos de uma variação contínua: possibilidade mais próxima de determinados gêneros 

que outros. 

Ato de linguagem de um nível de complexidade superior, um gênero do discurso está 

submetido a uma série de condições de êxito, as quais envolvem elementos de ordens 

diversas. Maingueneau (2008, p. 66-68) cita algumas, como, por exemplo, uma finalidade 

reconhecida; o estatuto de parceiros legítimos; o lugar e o momento legítimos; um suporte 

material; uma organização textual. 

Todo falante, ao comunicar-se e, consequentemente, apropriar-se de um gênero do 

discurso, baseado no qual pautará seu ato de fala, tem por objetivo modificar o contexto 

situacional do qual participa.  
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Comumente presente em jornais e revistas, o editorial tem por finalidade, ainda que 

implícita, conduzir seu interlocutor a compartilhar de opinião semelhante à do jornal, ou seja, 

conduzir o leitor à conclusão pretendida pelo periódico. Dessa forma, é possível inferir que o 

estatuto de parceiros encontra-se legitimado: o editorialista é de quem parte o ato de fala e o 

leitor é a quem este se dirige. 

Quanto à periodicidade dos gêneros do discurso, é notório que esta não constitui 

unanimidade, visto que uns são periódicos e outros não. A respeito dos editoriais do jornal O 

Globo, estes são publicados diariamente. Também não há unanimidade quanto à duração de 

realização de um gênero do discurso. A continuidade no encadeamento do gênero e a 

presunção de sua duração dependerão da natureza de cada um. 

O suporte material do gênero do discurso poder-se-ia comparar a uma peça que 

engendra o funcionamento de uma máquina. Uma modificação do mesmo modifica 

radicalmente um gênero do discurso. 

Finalmente, a organização textual é uma das particularidades de um gênero do 

discurso para que este encontre condições de êxito. Este elemento é também foco desta 

pesquisa. Segundo Maingueneau (2008, p. 68): “Dominar um gênero do discurso é ter uma 

consciência mais ou menos clara dos modos de encadeamento de seus constituintes em 

diferentes níveis de frase, mas também em suas partes maiores. Esses modos de organização 

podem ser objetos de uma aprendizagem.”. 

É através da observância das características funcionais e da organização retórica que 

se pode estabelecer uma distinção entre gêneros. Em contrapartida, os tipos textuais 

distinguem-se a partir de critérios linguísticos e estruturais. 

Estes designam uma espécie de construção teórica definida pela natureza linguística de 

sua composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais e relações lógicas e 

argumentativas). Entre as características básicas dos tipos textuais está o fato de eles serem 

definidos por seus traços linguísticos predominantes. Assim, um tipo textual é caracterizado 

por um conjunto de traços os quais constituem uma sequência e não um texto. 

Vale salientar que os gêneros do discurso não se opõem a tipos textuais. Estes 

integram-se e complementam-se na medida em que são dois aspectos constitutivos do 

funcionamento da língua em situações comunicativas da vida diária. 

Segundo Marcuschi (2008, p. 160): “Todos os textos realizam um gênero e todos os 

gêneros realizam sequências tipológicas diversificadas. Por isso mesmo, os gêneros são, em 

geral, tipologicamente heterogêneos.”.  
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1.1.4 Domínios discursivos e gêneros do discurso na oralidade e na escrita 

 

A natureza da relação entre domínios discursivos e gêneros do discurso advém do fato 

de que os textos, configurados em gêneros, situam-se em domínios discursivos, nos quais, 

contextos situacionais para as práticas sociodiscursivas características são produzidos. Aqui, o 

conceito de domínio discursivo é entendido como uma esfera da vida social ou institucional, 

na qual se realizam determinadas práticas organizadas de forma a comunicar-se e fazer-se 

entender de maneira satisfatória. Tais modelos de ação comunicativa produzidos tornam-se 

estabilizados e são transmitidos através das gerações com objetivos bem definidos. 

As esferas sociais ou institucionais têm como resultante, além dos modelos de ação 

comunicacional, formas de ação, reflexão e avaliação sociais. Estes produtos determinam 

formatos textuais da qual provém a estabilização dos gêneros. 

Dessa forma, conclui Marcuschi (2008, p. 194), “Consequentemente, os domínios 

discursivos operam como enquadres globais de superordenação comunicativa, subordinando 

práticas sociodiscursivas orais e escritas que resultam nos gêneros.”.  

 

1.1.5. Mídium e discurso 

 

Segundo Maingueneau (2008 p. 71-72):  

 

O mídium não é um simples “meio” de transmissão do discurso, (...) ele imprime 
certo aspecto a seus conteúdos e comanda os usos que deles podemos fazer. O 
mídium não é um simples “meio”, um instrumento para transportar uma mensagem 
estável: uma mudança importante do mídium modifica o conjunto de um gênero de 
discurso. 

 

Ao tratar-se acerca do mídium de um gênero do discurso, não é suficiente levar-se em 

conta seu suporte material no sentido estrito. Deve-se levar em consideração também o 

conjunto do circuito que organiza a fala. 

Essa consideração relaciona-se intrinsecamente com a escolha do corpus, objeto de 

estudo desta pesquisa. À opção pelo gênero do discurso editorial esteve, posteriormente, 

relacionada à escolha pela forma através da qual os suportes comuns a este gênero o 

organizavam. O fato de o jornal O Globo ser um periódico de âmbito nacional e estar 

destinado, em tese, a uma parcela mais letrada da população condiciona a própria constituição 

do texto, modela o gênero do discurso. Em comparação a outros editoriais, os quais são 

publicados por diferentes periódicos, o jornal escolhido apresenta uma estrutura 
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composicional mais complexa, propícia para a pesquisa no âmbito da argumentação em 

questão.  

 

1.1.6 Especificidade do gênero escrito e do impresso - caso do editorial 

 

Toda e qualquer menção que se faça concernentemente às especificidades dos gêneros 

do discurso escritos e/ou impressos deve considerar alguns aspectos importantes. 

É válido ressaltar que o escrito não constitui uma mera representação do oral, assim 

como o impresso não é uma simples multiplicação do escrito. Estas formas de materialização 

dos gêneros são diferentes regimes de enunciação. 

No que se refere ao texto escrito, este possui algumas particularidades evidentes: a 

primeira delas diz respeito a sua circulação. O texto escrito, depois de pronto, está apto a 

circular. Assim, como o enunciador não pode prever seus co-enunciadores, é preciso que este 

estruture seu texto de forma a torná-lo compreensível, ou seja, é necessário fazer-se entender 

plenamente. 

Outra característica importante é a existência de um distanciamento entre co-

enunciador e texto escrito. Esta proporciona, por parte de quem lê o texto, a possibilidade de 

analisá-lo – sondá-lo, comparar certas partes do mesmo, como forma de interpretá-lo – 

comentá-lo criticamente. 

Diferentemente do escrito, no oral, não há espaço para que o co-enunciador percorra o 

conjunto da arquitetura do enunciado. O acesso ao texto é concomitante a sua locução. 

Essa autonomia conferida ao leitor é enfatizada quando o texto é impresso, devido ao 

fato de ocupar um certo espaço material. Deve-se acrescentar que, no caso de alguns gêneros 

do discurso como, por exemplo, o editorial, os interlocutores não compartilham o mesmo 

espaço físico, e o texto tem um alcance de público muito abrangente. Dessa forma, estes 

devem conter tudo aquilo que é necessário para serem decifrados. 

É notório, então, que o trabalho de pesquisa com materiais verbais deve considerar 

parâmetros variados como: a existência ou não de um contato físico imediato entre enunciador 

e co-enunciador; a possibilidade de o enunciador ver ou não seu co-enunciador; a abertura 

ilimitada do número de destinatários; o caráter estático ou não dos interlocutores; a 

possibilidade ou impossibilidade para o co-enunciador interromper o enunciador; a existência 

de um terceiro invisível; a efemeridade dos enunciados ou sua destinação ao consumo sob 

forma de gravações.  



21 
 

1.1.7 O gênero do discurso editorial 

 

A leitura e o conhecimento relativo aos gêneros jornalísticos são de fundamental 

importância para o leitor interessado naquilo que acontece em seu país e no mundo, mas, além 

disso, para o cidadão que deseja formar sua própria opinião a respeito dos mais variados 

assuntos que circulam na mídia. Para tal, a leitura deve estar atrelada à noção da 

funcionalidade de cada um desses gêneros de texto.  

O gênero em estudo, o editorial, é de essencial importância dentro de um jornal, pois, 

através dele, se conhecem suas diretrizes de opinião. Segundo Nascimento (2003),  

 

O editorial é um texto argumentativo que representa a opinião da empresa 
jornalística que o publica. Através dele, é apresentado o posicionamento do jornal 
sobre os fatos do dia-a-dia. A partir de um fato, o editorialista desenvolve um 
raciocínio valorativo, através do qual defende, com argumentos persuasivos, a 
posição político-social do jornal e refuta as opostas, conduzindo o leitor à conclusão 
pretendida pela empresa. 

 

O editorialista, ou articulista, constitui-se como sujeito social e político. Ele orienta, 

argumentativamente, o discurso, manifestando um posicionamento, no sentido de 

determinadas conclusões. É função do editorialista posicionar-se perante temas polêmicos, 

expressando sua adesão ou rejeição à determinada proposta. Nos editoriais jornalísticos, a 

posição assumida pelo articulista, em relação a determinado fato, reflete a do jornal. Como o 

redator não tem voz própria, torna-se um eco da do jornal. 

Dentre as principais características do gênero do discurso editorial destacam-se a 

expressão da opinião de um jornal ou uma revista a respeito de um assunto da atualidade, 

quase sempre polêmico; a intensão persuasiva desta exposição; a organização estrutural do 

texto baseada no modo argumentativo de organização do discurso e o uso de linguagem 

impessoal. Por fim, evidencia-se o emprego da variedade padrão culta da língua. 
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2. CONCEITOS BÁSICOS DA TEORIA SEMIOLINGUÍSTICA  

 

 

2.1 A encenação discursiva do ato linguageiro 

 

O locutor, pautado pelos limites impostos pela situação comunicativa, seleciona 

categorias linguísticas ordenadas nos modos de organização do discurso para a produção de 

sentido através da configuração de um texto. Ou seja, fala-se ou escreve-se organizando o 

discurso em função de sua própria identidade, da imagem que se tem de seu interlocutor e do 

que já foi dito. 

O ato de linguagem, como evento de produção ou interpretação, é dependente dos 

saberes compartilhados entre os participantes do jogo comunicativo. Tais saberes 

correspondem à dupla dimensão explícito – implícito do fenômeno linguageiro. Designado 

por EU, o sujeito produtor do ato de Linguagem e por TU, o sujeito interlocutor do ato de 

linguagem, é de fundamental importância o esclarecimento de algumas questões para um ideal 

entendimento acerca da constituição do ato de linguagem como encenação. 

 O TU não se constitui simplesmente como aquele que recebe a mensagem. Ele é 

também responsável pela construção de uma interpretação, a qual se baseará em seu ponto de 

vista acerca das circunstâncias em que se inscreve o discurso e, consequentemente, daquele 

que o produz, a fim de apurar suas intenções. 

 Esse sujeito interpretante não corresponde ao sujeito receptor da mensagem produzida 

pelo EU. À interpretação realizada por TU corresponde a construção de uma imagem do EU 

diferente daquela que ele (EU) acreditava ter. 

A proposta de comunicação entre os participantes do jogo comunicativo constitui-se, 

segundo Charaudeau (2008, p. 44), como uma aposta, assim explicada pelo autor:  

 

O EU dirige-se a TU destinatário que o EU acredita (deseja) ser adequado a seu 
propósito linguageiro (...). No entanto, ao descobrir que TU-interpretante não 
corresponde ao que havia imaginado (fabricado), acaba por descobrir-se como um 
outro EU (EU’) sujeito falante suposto (fabricado) por TU interpretante (TU’). 

 

  Tais concepções correspondentes aos protagonistas da linguagem pertencem à teoria 

do ato de linguagem como ato inter-enunciativo de Charaudeau (2008), na qual o autor 

instaura as noções de EU comunicante, EU enunciador, TU destinatário e TU interpretante. 
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Figura 1 – Representação do Dispositivo da Encenação da Linguagem (CHARAUDEAU, 

2008).  

 

 

2.1.1 Os sujeitos da comunicação 

 

Sabe-se que a situação de comunicação é determinante para a identificação social e 

psicológica dos parceiros da troca linguística e que, ao comunicar, essas pessoas se atribuem 

também uma identidade linguageira, a qual não deve ser confundida com a identidade 

psicossocial. 

Embora esses dois tipos de identidade confundam-se na instância da fala do locutor, é 

necessário distingui-las para se aprender como se configura aquilo que está em jogo no ato da 

comunicação. 

Os parceiros do ato da linguagem, seres sociais e psicológicos, externos ao ato, mas 

inscritos nele, se definem a partir de uma amostra de traços identitários cuja adequação 

depende do ato de comunicação considerado. 

Um desses parceiros é o locutor-emissor que produz o ato de comunicação (“o sujeito 

comunicativo”), o outro é o interlocutor-receptor que recebe o discurso do locutor, o 

interpreta e reage de acordo com suas expectativas (“sujeito interpretante”). 

Os protagonistas da enunciação, seres de fala, internos ao ato de linguagem, são 

definidos por papéis linguageiros. Constituem-se como protagonistas, o enunciador da 
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mensagem, o qual intervém ou apaga-se no discurso e o destinatário, a quem o emissor atribui 

um lugar determinado no interior de seu discurso. 

Ao produzir o ato de linguagem, o EU idealiza um interlocutor, o qual se adeque ao 

seu ato de enunciação. Este destinatário ideal é o TU destinatário, o qual sempre estará 

presente no ato de linguagem explicitamente marcado ou não. 

 No que se refere ao editorial, objeto de análise desta pesquisa, podemos considerar que 

o destinatário ideal deste gênero de texto, considerando a sua função social – representar a 

opinião da empresa jornalística que o publica sobre fatos do dia a dia –, é aquele que seja 

capaz de compartilhar da opinião pretendida pela empresa. 

 Além do TU destinatário, inscrito no ato comunicativo, ainda que agindo 

externamente ao ato enunciativo produzido pelo EU, como mencionado anteriormente, está o 

TU interpretante. Ainda assim, na medida em que é responsável pelo processo de 

interpretação pode-se considerar sua intervenção no ato de linguagem. 

 Independentemente do propósito comunicacional do EU, TU interpretante possui uma 

espécie de independência devido a sua posição. Assim, nem sempre o posicionamento 

pretendido pelo jornal será acatado pelo leitor. 

 Se ele acatar, dizemos que TU interpretante recuperou a imagem do TU destinatário 

que o EU apresentou e, ao fazer isso, aceitou (identificação); se não acatou, recusou (não 

identificação) o estatuto de TU destinatário fabricado pelo EU. 

 Essa condição está relacionada à forma como ele interpretará os argumentos utilizados 

pelo editorialista, assim como, por exemplo, a orientação discursiva que este utilizou para 

conduzi-lo no sentido da posição político-social defendida pelo jornal e refutar as opostas. 

 Porém é válido esclarecer que, ao contrário do TU destinatário que se encontra em 

uma relação de transparência com a intencionalidade do EU, o TU interpretante se encontra 

em uma relação de opacidade com a mesma. Assim, não podemos prever se, no momento em 

que se opera o processo de interpretação, o TU interpretante será capaz de inferir, por 

exemplo, os objetivos do texto e, se sim, poderá ou não compartilhar de suas conclusões. No 

caso de não compartilhamento, dizemos que o TU interpretante responde por uma imagem do 

TU destinatário que não corresponde à intencionalidade do EU. 

Acerca disso, Charaudeau (2008, p. 46) acrescenta:  

 

Evidentemente, o TU interpretante é mais ou menos livre (ou sujeito a restrições) em 
suas relações já que depende de um conjunto de circunstâncias do discurso que 
fazem com que se encontre numa relação de força face ao EU. Esse fato o leva a 
calcular os riscos de suas reações possíveis. 
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Em contrapartida ao desdobramento do TU (TU destinatário X TU interpretante), há 

um outro EU percebido, construído pelo TU interpretante, o qual Charaudeau apresenta como 

sujeito enunciador (EUe). A esse EUe, ser de fala que sempre está presente ao ato de 

linguagem (explicitamente marcado ou apagado na configuração verbal do discurso), se opõe 

o EU produtor de fala. 

 No que concerne ao processo de produção, o EUe é uma imagem de enunciador que o 

sujeito produtor da fala (EUc) constrói e representa seu traço de intencionalidade nesse 

processo. 

 Por outro lado, no que diz respeito ao processo de interpretação, o EUe é uma imagem 

de enunciador que TU interpretante constrói como uma hipótese acerca da intencionalidade 

do EU enunciador realizada nesse processo. O EU enunciador possui um estatuto 

exclusivamente linguageiro, pois existe no e pelo ato de produção-interpretação. 

 No editorial, o ato de linguagem nesta configuração particular, confere ao EUe o 

estatuto de “aquele que desenvolve um raciocínio valorativo, através do qual defende, 

argumentativamente, a posição político-social do jornal e refuta as opostas, conduzindo o 

leitor à conclusão pretendida pela empresa”. 

 À configuração particular do ato de linguagem corresponde uma certa transparência do 

Eu enunciador na medida em que se inscreve no mesmo. 

 Essa transparência não é total, pois, só em tese, está claro o papel discursivo daquele 

que produz o ato de fala (EUc) apresentado, através do editorial, pelo e no jornal. 

 Esse sujeito agente, que se institui como locutor e articulador de fala, denomina-se 

sujeito comunicante (EUc). Ele é responsável pelo processo de produção do ato de fala, 

construído com base nas circunstâncias do discurso que o ligam ao TU e constituem a sua 

intencionalidade. 

 Tratando-se do objeto analítico desta pesquisa, é possível mensurar, a partir das 

descrições já realizadas, que o jornalista é o EUc e, na medida em que assume a função de 

editorialista, dá surgimento a um EUe – voz eco da do jornal, cujo papel no discurso é 

bastante específico. Nesse contexto comunicacional, assim como nos demais, não há relação 

de transparência entre EUc e EUe. Ou seja, o jornalista, naquele momento, assume o papel de 

editorialista. Charaudeau (2008. p. 49) usa a expressão “máscara do discurso” para referir-se a 

essa relação.  
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 Assim, EUe, sujeito enunciador constitui-se como um sujeito de fala, espaço em que 

se realiza e se institui, ocultando em maior ou menor grau o EUc. Este é responsável por um 

certo efeito de discurso produzido sobre o interpretante. 

 Já EUc, sujeito comunicante, constitui-se como um sujeito agente, o qual realiza-se e 

institui-se externamente ao ato de linguagem, mas é responsável por sua organização. 

Iniciador-responsável pelo ato de produção de fala, o EUc é o sujeito cuja relação com o EUe 

produz um certo efeito pragmático sobre o interpretante. 

 Nessa perspectiva, conclui-se que, no tocante aos circuitos do ato de linguagem, os 

protagonistas constituem-se interna ou externamente ao mesmo. Inscritos ao espaço interno 

ou ao circuito de fala configurada, encontram-se o EUe  e o TUd. Aqui, o mundo falado 

corresponde a uma representação discursiva.  

Já o EUc e o TUi inscrevem-se ao espaço externo ou ao circuito externo à fala 

configurada. Aqui, o mundo falado corresponde a uma representação da situação de 

comunicação. 

 

2.1.2 Contratos e estratégias do discurso 

 

Todo sujeito comunicante, em seu projeto de fala, institui uma intencionalidade. A fim 

de colocar em prática seu projeto de comunicação, ele organiza seu ato de fala com base em 

suas competências, mas também em uma margem de liberdades e restrições relativas a este 

ato. 

Além disso, a fim de obter êxito em seu projeto comunicativo, o EUc deve, através de 

contratos e estratégias, conduzi-lo no sentido de uma coincidência de interpretações entre o 

TUi e o TUd.  

As noções de contrato e estratégia são apresentadas por Charaudeau da seguinte forma 

(2008, p. 56): 

 

A noção de contrato pressupõe que os indivíduos pertencentes a um mesmo corpo de 
práticas sociais estejam suscetíveis de chegar a um acordo sobre as representações 
linguageiras dessas práticas sociais. 

 

A noção de estratégia repousa na hipótese de que o EUc, concebe, organiza e encena 
suas intenções de forma a produzir determinados efeitos - de persuasão ou de 
sedução – sobre o TUi, para levá-lo a se identificar – de modo consciente ou não – 
com o sujeito destinatário ideal (TUd) construído pelo EUc. 
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O referido autor ainda menciona os componentes do contrato comunicacional. Esses 

são em número de quatro. O primeiro deles diz respeito à finalidade, ou seja, ao porquê do ato 

comunicacional. A identidade dos parceiros da troca linguageira também constitui-se como 

elemento composicional do contrato de comunicação, assim como o tema. Aquela determina 

o perfil dos interlocutores “em função de estatutos e de lugares que devem ocupar”, enquanto 

este determina o assunto. Acrescentam-se aos demais as circunstâncias, ou seja, os dados 

materiais do quadro da troca. (CHARAUDEAU, 2008, p. 41). 

Assim, podemos dizer que um editorialista, ao produzir um editorial, espera que o 

contrato que está propondo ao leitor – reconhecimento acerca da função social desse gênero 

em particular e, além disso, o posicionamento acerca de um fato – seja por ele bem percebido. 

Espera ainda que as estratégias que empregou, no sentido de conduzir o leitor ao encontro das 

conclusões pretendidas pela empresa, irão produzir o efeito desejado. 

Não há certeza no campo dos contratos e estratégias, por isso, segundo Charaudeau 

(2008, p. 57), “(...) o ato de linguagem não é apenas uma expedição, mas é também uma 

aventura.”. 

O TUi, que detecta e interpreta, à sua maneira, tais contratos e estratégias, pode ainda 

recebê-los mal, ou seja, interpretá-los equivocadamente. Isso pode ocorrer, por exemplo, se 

TUi não dominar por completo os efeitos de sentido produzidos na instância de comunicação 

do EUc ou caso ele não esteja totalmente consciente do contexto sócio-histórico que originou 

o ato de comunicação. 

As estratégias das quais se utiliza o sujeito comunicante – em função dos alvos de 

influência que correspondem a seu projeto de fala – são o ponto de interesse central deste 

trabalho de pesquisa. Em continuação a este tópico, empreenderemos uma exposição 

minuciosa das mesmas. 

 

2.1.3 Identidade social e identidade discursiva 

 

No que concerne ao dispositivo comunicacional, dentro do qual se estabelece o 

contrato de comunicação, uma temática constitui-se fundamentalmente importante: a das 

identidades sociais e discursivas. Este tema postula que o sujeito é constituído por uma 

identidade discursiva e uma identidade social: ambas interligadas e dependentes entre si. Em 

seu artigo intitulado “Identidade social e identidade discursiva, o fundamento da competência 

comunicacional”, Charaudeau (2009) aponta, relativamente ao sujeito comunicante, que “Em 
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seu conjunto, sua identidade de “ser” resultará da combinação de atributos de sua identidade 

social com tal ou qual traços construídos por seus atos de linguagem.”. 

É exatamente através desta combinação que é construído o poder de influência do 

sujeito comunicante. 

Como visto anteriormente, a identidade do sujeito comunicante é compósita, cabe à 

identidade social conferir ao sujeito seu “direito à palavra”, fundar sua legitimidade. 

Segundo Charaudeau (2009), a noção de legitimidade “(...) designa o estado ou a 

qualidade de quem é autorizado a agir da maneira pela qual age.”.  

O processo de legitimação ocorre através do reconhecimento de alguém por parte de 

outras pessoas, em nome de um valor aceito por todos os indivíduos de uma comunidade. 

“Assim sendo a legitimidade depende de normas institucionais, que regem cada domínio da 

prática social e que atribuem funções, lugares e papéis aos que são investidos através de tais 

normas.” (CHARAUDEAU, 2009). 

Esta tem por objetivo a determinação da posição de autoridade do sujeito. No que 

concerne ao corpus sobre o qual se debruça esta pesquisa, o editorial, o editorialista detém a 

posição legítima de ser o eco da posição defendida pela instituição jornal. Nesse caso, trata-se 

de uma autoridade institucional legitimada, posição pressuposta e percebida pelo outro. 

Entretanto, em outras situações de comunicação, a posição de autoridade do sujeito pode não 

ser percebida, posta em dúvida, ou contestada. Quando isto ocorre, aquele que argumenta 

pode ser obrigado a produzir um discurso de autojustificação. 

A identidade social constitui-se como algo “atribuído-reconhecido”, um “pré-

construído” em razão de um “saber”, de um “saber fazer”, de uma “posição de poder”. Assim, 

a situação de comunicação é, em parte, determinante para sua concepção. Pautado pelo 

contexto situacional, o sujeito comunicante deve ser capaz de saber, considerando o status que 

lhe é conferido por este, o que ele está ali para dizer. 

Construída pelo sujeito comunicante com a finalidade de responder à questão referente 

à maneira pela qual deve orientar seu projeto de fala, a identidade discursiva condiciona-se a 

dois tipos de estratégias: de “credibilidade” e de “captação”. 

Exatamente como se intitula a primeira das estratégias, esta relaciona-se à necessidade, 

por parte de quem fala, de que ele, o conteúdo de suas asserções, assim como sua forma de 

pensar, sejam merecedores de crédito. Para ter essa necessidade atendida, é preciso agir 

estrategicamente, através da adoção de diferentes atitudes discursivas: de neutralidade, de 
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distanciamento - apagando toda marca de julgamento e de avaliação pessoal na maneira como 

conduzirá sua argumentação - e de engajamento - optando por uma tomada de posição.. 

Esta última configura-se como a atitude discursiva adotada pelo editorialista diante da 

necessidade de se “fazer crer” por parte daquele a quem se destina seu projeto de fala: o leitor. 

Para tanto, considerando-se sua tomada de posição, lança mão de argumentos, palavras e 

modalizadores, isolados e/ou concatenados, os quais corroborarão para a construção de um 

discurso de convicção destinado a ser partilhado pelo interlocutor. O surgimento da verdade 

(real ou construída) é concomitante à força de convicção daquele que fala e esta, por sua vez, 

deve influenciar o interlocutor. 

Quando o Eu-falante apresenta-se em uma relação de igualdade com o seu 

interlocutor, surge a necessidade de utilização das estratégias de captação, a fim de que o 

sujeito comunicante se assegure de que suas intenções sejam percebidas pelo seu parceiro na 

troca comunicativa. Para fazer com que este compartilhe de sua forma de pensar, o sujeito 

comunicante precisa “fazer crer”, seja através da persuasão ou sedução. 

A conquista da adesão do outro pode ser alcançada por meio de diferentes atitudes 

discursivas, tais como: uma atitude polêmica, uma atitude de sedução, uma atitude de 

dramatização. A maneira pela qual o sujeito comunicante conduz o seu discurso, a fim de 

obter êxito em seu projeto de fala constituirá, naquele evento comunicativo, sua identidade 

discursiva. 

Como afirma Charaudeau (2009):  

 

Assim, a identidade discursiva se constrói com base nos modos de tomada da 
palavra, na organização enunciativa do discurso e na manipulação dos imaginários 
sócio-discursivos. Ao contrário da identidade social, a identidade discursiva é 
sempre algo “a construir – em construção”. Resulta de escolhas do sujeito, mas leva 
em conta, evidentemente, os fatores constituintes da identidade social. 

 

A influência discursiva é pautada na dicotomia identidade social / identidade 

discursiva. É a intencionalidade do sujeito comunicante ou sujeito interpretante que orientará 

a natureza da relação entre as identidades. Desta forma, pode haver uma adesão da identidade 

discursiva à identidade social ou uma diferenciação. Vale ressaltar que, tanto o jogo entre as 

identidades aqui consideradas como a influência discursiva que dele resulta estão submetidos 

a uma situação de comunicação, a qual define a identidade social dos participantes do ato 

comunicativo, assim como certos traços da identidade discursiva. Caberá ao sujeito 

comunicante agir discursivamente em acordo ou desacordo com as instruções da situação de 

comunicação. Isto ocorre porque, como afirma Charaudeau (2009): 
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Estes três tipos de estratégias constroem uma identidade discursiva própria ao 
sujeito, ao passo que o contrato de comunicação constrói, por suas instruções, uma 
identidade discursiva convencional, a que se coloca em conformidade com o 
contrato. Assim, no nível das estratégias, o sujeito comunicante pode escolher falar 
em conformidade ou não com as instruções dadas pelas restrições do contrato de 
comunicação, e fazer valer sua especificidade identitária. 

 

Figura 2 – Representação piramidal do funcionamento da comunicação linguageira 

(CHARAUDEAU, 2009). 

 

 

 

Entende-se, desta forma, que uma consideração quanto às características da identidade 

social de cada situação, bem como às instruções fornecidas à identidade discursiva é anterior 

ao processo de análise das estratégias concernentes à identidade discursiva. 

Definidas em relação ao contrato de comunicação, as estratégias discursivas de 

legitimação, de credibilidade e de captação constituem-se como atitudes discursivas do sujeito 

comunicante em razão de sua finalidade comunicativa. A fim de atingi-la, o sujeito 

comunicante procederá a uma série de ações, tais como, avaliação da margem de manobra – 

constituída por liberdades e restrições – disponível pelo contrato; a escolha pelo modo de 

organização do discurso e pelo gênero textual. A todos estes procedimentos – baseados na 

melhor adequação ao projeto de fala particular e na influência que deseja exercer sobre o 

interlocutor – estão intrínsecas estratégias discursivas, representativas e reveladoras daquele 

que se identifica discursivamente. 
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3. OS MODOS DE ORGANIZAÇÃO DO DISCURSO  

 

 

Os procedimentos que consistem em utilizar determinadas categorias de língua para 

ordená-las em função das finalidades discursivas do ato de comunicação podem ser agrupados 

em quatro modos de organização (cada qual possuidor de uma função de base e um princípio 

de organização: o enunciativo, o descritivo, o narrativo e o argumentativo). 

A função de base de cada um desses modos consiste na finalidade do discurso do 

projeto de fala do sujeito comunicante: “O que é enunciar?” “O que é descrever?” “O que é 

contar?” e “O que é argumentar?”. 

Já o princípio da organização é duplo para o Descritivo, Argumentativo e Narrativo.  

Em cada um desses modos de organização do discurso, a organização de um mundo 

referencial (o que resulta em lógicas de construção destes mundos – descritiva, narrativa e 

argumentativa) e uma organização de sua “encenação” (descritiva, narrativa e argumentativa) 

são apresentadas simultaneamente.  

 

3.1 Princípios de organização do discurso 

 

3.1.1 O que é comunicar?  

 

O ato de comunicação constitui-se como um dispositivo cujo centro é ocupado, ao 

falar e escrever, pelo sujeito comunicante ou locutor em relação a um sujeito ouvinte ou 

interlocutor. Os componentes deste dispositivo são: a situação de comunicação, a língua e o 

texto. 

A situação de comunicação constitui o ambiente físico e mental no qual se situam os 

parceiros da troca linguística, os quais são determinados por uma identidade (psicológica e 

social) e ligados por um contrato de comunicação. 

Em face do exposto acima, é importante distinguir situação e contexto. Aquela refere-

se ao ambiente físico e social do ato comunicativo, enquanto este refere-se ao ambiente de 

uma palavra ou sequência de palavras dentro de um determinado texto. 

Enquanto o contexto é interno ao ato de linguagem e sempre configurado de alguma 

maneira (texto verbal, grafismo, imagem etc.) a situação constitui-se externamente ao mesmo 
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ato embora constitua suas condições de realização. No que tange ao contexto, cabe, aqui, uma 

apreciação dos conceitos de contexto linguístico e contexto discursivo. 

Segundo Patrick Charaudeau, em sua obra intitulada “Linguagem e discurso, modos 

de organização” (2008, p. 70), o referido autor define: 

 

O contexto linguístico designaria, então, a vizinhança verbal de uma determinada 
palavra, podendo variar em dimensão. 
 

O contexto discursivo designaria os atos de linguagem existentes (aqueles que já 
foram produzidos) em uma determinada sociedade e que intervêm na produção e 
interpretação do texto a interpretar. 

 

Já a língua constitui o material verbal estruturado em categorias linguísticas compostas 

de forma e sentido. Considerando-se as diferentes formas de realizações linguísticas, cabem, 

aqui, algumas observações a respeito de língua falada e língua escrita. 

Embora cada uma apresente particularidades e características nítidas, pode-se, em 

muitos casos, observar a influência mútua entre língua falada e língua escrita. As distinções 

entre estas formas de realização da língua são resultantes da combinação particular dos 

componentes de cada situação comunicativa. Dentre outros fatores, é preciso considerar, por 

exemplo, se os parceiros estão face a face; se o canal de transmissão é oral ou gráfico; se a 

troca é permitida ou não. Em seguida, será possível constatar quais são as consequências de 

tal ou qual combinação sobre o comportamento linguageiro dos interlocutores e, por 

conseguinte, sobre a organização da configuração verbal. Dessa forma, torna-se conveniente 

falar em situação dialogal e monolongal. 

A primeira configura-se a partir dos seguintes critérios: os interlocutores estão 

fisicamente presentes um ao outro; o contrato comunicativo permite a troca; o canal de 

transmissão é oral, o ambiente físico é perceptível por ambos os parceiros; a situação na qual 

se encontra o sujeito comunicante permite-lhe perceber imediatamente as reações do 

interlocutor. Esta condição leva-o a conduzir seu discurso em face das atitudes do parceiro da 

troca comunicativa, ou seja, ele antecipa o que quer dizer, hesita, se corrige, se completa etc. 

Essas características explicam particularidades da configuração verbal referente à 

chamada situação dialogal, como, por exemplo, ordem das palavras dita afetiva, construção 

segmentada, assim como, alternância dos termos.  

Em contrapartida, na situação monolongal, os parceiros não estão presentes um ao 

outro e o canal de transmissão pode ser oral ou gráfico. Nesse caso, o sujeito comunicante se 

encontra em uma situação na qual ele não é capaz de perceber imediatamente as reações do 
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recebedor (pode apenas imaginá-las) e pode organizar seu discurso de maneira lógica e 

progressiva. Dessa forma, a configuração verbal relativa a esse tipo de situação comporta 

especificidades contrárias às da situação dialogal, como, por exemplo, ordem das palavras dita 

progressiva, construção continuada e hierarquizada, uma sucessão de termos cujo sentido está 

hierarquizado, uma explicitação necessária — quando o canal de transmissão é gráfico — 

daquilo que poderia ser significado através da entonação e da mímica. 

O texto representa a materialização do ato comunicativo e resulta de escolhas 

conscientes (ou inconscientes) realizadas pelo locutor dentre as categorias da língua, assim 

como os modos de organização do discurso, em função das restrições impostas pelo contrato 

de comunicação. 

O produtor do texto falado ou escrito, ao comunicar-se, procede a uma encenação, ou 

seja, a comunicação está sempre pautada nos efeitos que o locutor pretende produzir em seu 

interlocutor. Para tal, aquele utiliza determinados componentes do dispositivo comunicativo. 

Dessa forma, considerando-se os objetivos linguísticos, os textos podem ser 

categorizados em gêneros (CHARAUDEAU, 2008), os quais não devem ser confundidos com 

modos de organização do discurso, pois um único gênero pode resultar de um ou mais modos 

de organização e do emprego de várias categorias de língua. 

A concepção de texto – produto do ato de comunicação – como mensagem codificada 

por um emissor e descodificada por um receptor, sem perda nem ganho de conteúdo, é evitada 

por Charaudeau. 

 Isto se deve ao fato de que o ato de codificar não se equivale ao ato de descodificar, 

visto que o receptor constitui-se como co-autor, na medida em que, quando recebe uma 

mensagem, oral ou escrita, a descodifica a partir de suas experiências pessoais, imprimindo 

nela significados atrelados a sua relação com o mundo. 
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4. A ARGUMENTAÇÃO: UMA PROPOSTA DE REFLEXÃO 

 

 

Segundo Charaudeau, em seu artigo intitulado “A argumentação talvez não seja o que 

parece ser” (2004), a argumentação revelaria uma atitude do sujeito comunicante denominada 

impositiva. Tal atitude é assim nomeada, visto que ela impõe ao outro, sujeito alvo da 

argumentação, seu modo de raciocínio e seus argumentos. Através de uma tentativa de 

explicação do “porquê” e “como" factuais, a atitude que consiste em produzir a argumentação 

obriga o outro a se incluir em um certo esquema de verdade. 

Em continuidade as suas colocações acerca da argumentação, Charaudeau propõe uma 

reflexão a respeito de se a argumentação é dependente de uma atividade de pensamento, de 

língua ou de discurso. Considerando-se que este trabalho de pesquisa pretende analisar a 

argumentação com base em dois prismas: a Análise do discurso (Teoria Semiolinguística) e a 

Semântica Argumentativa (Teoria da Argumentação na Língua), cabem aqui tais reflexões.  

Uma abordagem argumentativa baseada em sua dependência de uma atividade de 

pensamento, segundo Charaudeau, remeteria à tradição dos estudos de lógica. Com base na 

filosofia platoniana, o pensamento é autônomo em relação à linguagem, visto que realizaria 

operações de raciocínio independentes desta, a qual constituiria simples manifestações de 

pensamento. 

Em oposição radical à tomada de posição precedente, é possível declarar que a 

argumentação depende de uma atividade de língua. Baseado nessa perspectiva, aquilo que é 

concernente ao raciocínio só pode ser apreendido através da atividade de linguagem e essa, 

por sua vez, impõe sua própria lógica denominada por Charaudeau de lógica natural em 

oposição à lógica formal. Esta última tem sua existência afirmada pela perspectiva 

anteriormente mencionada como referência e garantia à boa argumentação.  

Dessa forma, preconiza-se, através desse prisma, que a argumentação deve ser 

estudada como fenômeno estritamente linguageiro. 

Assim o faz a Teoria da Argumentação na Língua desenvolvida por Oswald Ducrot 

(1983), a qual considera que os elementos gramaticais e lexicais são providos de uma força de 

orientação semântica, adquirida pelo emprego em contextos recorrentes. Assim, todo 

enunciado participaria de um “fazer crer”, e as escolhas gramaticais e lexicais aconteceriam 

em razão de uma orientação argumentativa pretendida. 
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Por último, Charaudeau menciona a possibilidade de a atividade argumentativa como 

dependente do discurso. Nesse caso, essa abordagem remeteria à dita tradição dos estudos de 

retórica argumentativa que tentam descrever as categorias e mecanismos da operacionalização 

da linguagem com fins de persuasão. 

No artigo em questão, conforme mencionado anteriormente, Patrick Charaudeau 

(2004) suscita algumas importantes questões inerentes à argumentação. Acrescida àquelas já 

postas o autor propõe uma indagação relativa àquilo que torna um texto argumentativo como 

tal. Ele será assim declarado pelos seus aspectos explícitos (operadores argumentativos, 

construções frásticas típicas) ou por sua organização implícita? A partir desse 

questionamento, outro surge a respeito de critérios que deveriam permitir distinguir os textos: 

critérios relativos às características formais ou à finalidade da situação em que o texto está 

inscrito? Daí a importância de um embasamento teórico sobre gêneros e tipos discursivos para 

que questões como essas possam ser encaminhadas de forma coerente. 

Dentro do quadro geral que delineia o tratamento dado por Charaudeau à 

argumentação, o qual se baseia na Análise do Discurso (Teoria Semiolinguística), o ato de 

linguagem só adquire significado em função do contexto situacional, da intencionalidade e 

identidade daquele que o produz, da tematização e de seu suporte material. 

A partir dessa perspectiva, o ato de argumentar é concebido como uma prática social 

dotada de restrições, liberdades e margens de manobra em razão da situação comunicacional. 

Um projeto de fala particular surge, quando o sujeito que quer argumentar, ainda que 

subordinado ao contexto situacional, joga com as restrições que este lhe impõe e utiliza-se de 

estratégias para concretizá-lo.  

 

4.1 As condições enunciativas da atividade argumentativa: o ponto de vista cognitivo 

 

Charaudeau define a atividade argumentativa como “uma relação triangular”, cujos 

polos são os seguintes: um sujeito argumentador, um sujeito alvo, ao qual é proposta/imposta 

a argumentação, e um propósito sobre o mundo que é o objeto de uma busca de verdade 

(2004, p. 38). Entretanto, para que o sujeito alvo da argumentação se disponha a participar 

desse processo, a proposta do sujeito argumentador deve ser válida de questionamento para 

ele (sujeito alvo da argumentação), assim como, aquele que argumenta deve lhe propor um 

modo de tratar esse questionamento e lhe proporcionar o modo de julgar a validade do 

mesmo. 
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Na medida em que aquele que quer argumentar se condicione a problematizar, elucidar 

e provar, ele inscreve seu projeto de fala em acordo com as condições enunciativas de base 

que fazem com que um discurso seja reconhecido como argumentativo. 

Através da problematização, aquele que argumenta apresenta ao sujeito, alvo da 

argumentação, não apenas a questão que “deu origem” ao projeto de fala, mas também o que 

se deve pensar sobre ela, ou seja, quais questionamentos estão relacionados a ela. Somente na 

medida em que o sujeito alvo da argumentação é levado a perceber a problematização é que a 

asserção de base torna-se passível de discussão e argumentação. 

“Problematizar consiste, então, em propor-impor um quadro de questionamento que 

põe em oposição duas asserções a respeito de cuja validade o sujeito-alvo é levado a se 

interrogar.” (CHARAUDEAU, 2004, p. 39) 

A empreitada argumentativa também impõe ao sujeito argumentador a tarefa de 

“elucidar”. Essa atividade cognitiva, por sua vez, consiste em explicar ao interlocutor as 

razões1 do fato asseverado da maneira como as concebe aquele que argumenta como, por 

exemplo, o estado do fato em questão ou suas possíveis consequências2. 

Como todo processo argumentativo consiste em fazer com que o ponto de vista 

daquele que argumenta seja compartilhado por seus interlocutores, é preciso provar.  

Segundo Charaudeau “provar é uma atividade cognitiva que corresponde a um “fazer 

crer”, o qual serve para fundamentar o valor de uma elucidação.” (2004, p. 40). 

Dessa forma, é preciso que o sujeito argumentador defenda a autenticidade do ato de 

elucidação, que foi instaurado a partir da problematização inicial, por ele apresentada. Através 

desse processo, são dados ao interlocutor os meios de julgá-la: aderindo-a ou rejeitando-a. 

Esses meios são os argumentos, responsáveis por garantir a validade do raciocínio 

daquele que argumenta. 

 

4.2 O modo argumentativo de organização do discurso 

 

A argumentação, totalidade que o modo de organização argumentativo contribui para 

construir, é dirigida ao raciocínio do interlocutor, ou seja, a sua capacidade de reflexão e 
                                                
1 Charaudeau propõe uma distinção das causas suscetíveis de terem originado o fato em razão de sua natureza. 
Chamar-se-iam causas imediatas àquelas que constituem o fato imediatamente anterior ou uma sucessão de fatos. 
Em contrapartida, chamar-se-iam causas profundas àquelas que constituem origens múltiplas. 
 
2 Igualmente ao tratamento concedido às razões admitidas por hipótese, Charaudeau distingue as consequências 
possíveis dos fatos em função de um futuro mais ou menos imediato. À primeira, chamar-se-ia “previsão”. À 
segunda, chamar-se-ia “predição”. 
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compreensão. Dessa forma, podemos afirmar que o que diferencia os procedimentos que 

compõem a atividade argumentativa daqueles de outros modos de organização do discurso é o 

fato de que se inscrevem em uma finalidade racionalizante e fazem o jogo do raciocínio que é 

marcado por uma lógica e um princípio de não contradição. 

O sujeito que argumenta – convicto de seu ponto de vista sobre um determinado tema 

e munido de explicações a seu respeito – tenta transmiti-las ao interlocutor a fim de persuadi-

lo a modificar seu comportamento. Esse texto, resultante da combinação entre diferentes 

componentes dependentes de uma situação que tem finalidade persuasiva, total ou 

parcialmente, poderá apresentar-se sob forma dialógica (argumentação interlocutiva) e escrita 

ou oratória (argumentação monolocutiva). A mecânica, a qual constitui o argumentativo como 

modo de organização do discurso, permite produzir argumentações sob estas diferentes 

formas. 

Alguns pré-requisitos são indispensáveis a esta forma de organização do discurso, 

como:  

 

→ Uma proposta sobre o mundo passível de questionamento relativo a sua legitimidade; 

 

→ Um sujeito engajado na defesa de uma posição sobre este questionamento e no 

desenvolvimento de um raciocínio a fim de tentar estabelecer uma verdade quanto à proposta; 

 

→ Outro sujeito que, relacionado com a mesma proposta, questionamento e verdade, seja o 

alvo da argumentação, ou seja, a pessoa a quem se dirige o sujeito que argumenta, com o 

objetivo de levá-la a compartilhar do mesmo ponto de vista através da persuasão, sabendo que 

ela pode aderir ou refutar a argumentação. 

 

No que concerne às explicações sobre asserções elaboradas acerca do mundo, estas são 

construídas em uma dupla perspectiva de razão demonstrativa e razão persuasiva. A chamada 

razão demonstrativa é baseada em um mecanismo que visa ao estabelecimento de múltiplas 

relações de causalidade entre asserções. Estas são estabelecidas por meio de procedimentos os 

quais constituem a organização da lógica argumentativa. Seus componentes ligam-se 

simultaneamente aos sentidos das asserções, aos tipos de relações que as unem e aos tipos de 

validação que as caracterizam. Já a razão persuasiva é baseada em um mecanismo, o qual 

objetiva o estabelecimento de uma prova, auxiliado por argumentos os quais justifiquem as 
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propostas acerca do mundo e as relações de causalidade que unem as asserções umas às outras 

(CHARAUDEAU, 2008).  

 

4.3 Organização da lógica argumentativa 

 

4.3.1 Componentes da lógica argumentativa 

 

Três são os componentes essenciais da relação argumentativa: asserção de partida; 

asserção de chegada e asserção de passagem. 

O enunciado representativo da asserção de partida (A1) traz um dado de partida. O 

objetivo de tal premissa é “fazer crer” uma outra asserção; ou seja, dela parte a motivação 

para a credibilidade que pretende o projeto de fala do sujeito comunicante. 

A asserção de chegada (A2), também chamada de conclusão, por sua vez, representa 

exatamente o que se pretende digno de crédito, em decorrência da asserção de partida (A1) e 

da relação de causalidade que as une. 

Uma observação sobre a relação argumentativa de causalidade é importante. Esta é 

dependente de alguns fatores, tais como, o conteúdo semântico das asserções e, 

consequentemente, as relações de sentido estabelecidas entre as mesmas, os tipos de vínculo 

caracterizadores da relação entre A1 e A2. 

O enunciado, através do qual se configura a asserção de chegada, representativo da 

legitimidade da proposta, pode expressar a causa ou a consequência de A1, asserção de 

partida. 

Na medida em que se apresentam uma asserção de partida (A1) e uma asserção de 

chegada (A2), um ponto a ser alcançado a partir de A1, surge o componente que engendra o 

funcionamento do mecanismo argumentativo: a asserção de passagem. Esta, também chamada 

de prova, inferência ou argumento, segundo o quadro de questionamento em que se inscreve, 

deve justificar a relação de causalidade que une A1 e A2. Segundo Charaudeau (2008, p. 

209):  
 

Essa asserção representa um universo de crença sobre a maneira como os fatos se 
determinam mutuamente na experiência ou no conhecimento de mundo. Esse 
universo de crença deve, portanto, ser compartilhado pelos interlocutores implicados 
pela argumentação, de maneira a ser estabelecida a prova da validade da relação que 
une A1 e A2, o argumento que, do ponto de vista do sujeito argumentante, deveria 
incitar o interlocutor ou o destinatário a aceitar a proposta como verdadeira. 
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Quadro 3 – A relação argumentativa (CHARAUDEAU, 2008). 

 

 

Na passagem de A1 para A2, estabelece-se, entre premissa e conclusão, um vínculo 

modal situado no domínio do possível, do necessário ou do provável. Tais modalidades ou 

condições de realização da passagem de A1 para A2 definem o lugar e a função do argumento 

de inferência numa dada relação argumentativa. 

A característica concernente ao eixo do possível é o fato de que A2 não se apresenta 

como única conclusão de A1. Nessa perspectiva, os vínculos modais entre premissa e 

conclusão podem ser de ordens distintas: do possível: “A2 é uma conclusão aleatória dentre 

outras.” (CHARAUDEAU, 2008, p. 212); do provável: “É o objeto de um cálculo: A2 é uma 

conclusão que se impõe, mas relativamente a certas circunstâncias que aumentam ou 

diminuem sua probabilidade de ocorrência.” (CHARAUDEAU, 2008, p. 212); da presunção: 

“A2 é a conclusão que se impõe na ausência de indicação contrária.” (CHARAUDEAU, 

2008, p. 212). 

Charaudeau menciona ainda o eixo do obrigatório (CHARAUDEAU, 2008, p. 212). O 

que o particulariza é a obrigatoriedade de A2 constituir a conclusão de A1. Nesse escopo, os 

vínculos modais entre A1 e A2 podem ser da ordem: do necessário: “A2 é uma conclusão 

entre outras, mas obrigatória.” (CHARAUDEAU, 2008, p. 212); do indiscutível: “A2 é a 

conclusão que se impõe diante de A1, na medida em que a negação de A2 provocaria a 

negação de A1, mas nada garante que A1 seja a única asserção que possa ter essa relação com 

A2.” (CHARAUDEAU, 2008, p. 212); do exclusivo: “A2 é a conclusão que se impõe diante 

de A1, na medida em que a negação de A2 conduziria a negação de A1. Além disso, somente 

A1 se encontra nessa relação com A2.” (CHARAUDEAU, 2008, p. 213). 

Outro elemento constituinte da lógica argumentativa é o escopo do valor de verdade, o 

qual abrange a proposta em sua totalidade. A testagem relativa à veracidade do conjunto da 

relação argumentativa constitui-se através de uma generalização, particularização ou hipótese.  

No tangente à generalização, a proposta A1→A2 é válida para um grande número de 

casos que se repetem com frequência; na particularização, por sua vez, a proposta, que 

objetiva constituir uma constatação, A1→A2 é válida especificamente para um caso 
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determinado dependente de circunstâncias particulares. Por fim, na hipótese, a realização da 

proposta está subordinada ao grau de existência que se atribui a A1.  

 

4.3.2 Procedimentos da lógica argumentativa: modos de raciocínio 

 

Os modos de raciocínio constituem os resultados da combinação entre os diferentes 

componentes da lógica argumentativa. Inscritos em uma determinada encenação 

argumentativa e combinados com os componentes da mesma, os modos de raciocínio 

permitem organizá-la em relação com a denominada razão demonstrativa. 

Distintas combinações entre os diferentes componentes da lógica argumentativa têm 

como efeito diferentes modos de raciocínio: a dedução, a explicação, a associação, a escolha 

argumentativa e a concessão restritiva. 

No primeiro dos casos, a partir de A1, infere-se A2, seu resultado. Aqui, A1 e A2 

inscrevem-se em uma relação de causalidade orientada, da causa para a consequência. A 

explicação é simétrica da dedução, com a ressalva de que A2, agora, representa a origem do 

expresso em A1, sua consequência. A relação de causalidade entre premissa e conclusão é, 

nesse caso, orientada da consequência para a causa. 

A associação caracteriza-se por relacionar A1 e A2 de forma contrária ou identitária, 

para tanto, “pode utilizar a Conjunção, a Causa ou a Consequência como encadeamento” 

(CHARAUDEAU, 2008, p. 216). Inscrita em um raciocínio dedutivo e explicativo, a escolha 

alternativa opõe duas relações argumentativas (A1→A2 e A’1 → A’2), possibilitando a 

escolha entre ambas ou mostrando que o resultado da conjunção das duas seria incompatível. 

O último modo de raciocínio mencionado por Charaudeau (2008, p. 218) está também inscrito 

em um raciocínio dedutivo. A concessão restritiva consiste em tomar a asserção de partida 

como verdadeira e contestar sua relação de causalidade com a asserção de chegada proposta 

ou subentendida. Nega-se ou propõe-se uma modificação em A2, o que leva frequentemente à 

descoberta de uma suposta conclusão inicial.  
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4.4 A encenação argumentativa 

 

4.4.1 Componentes da encenação argumentativa 

 

Em conformidade à menção anterior, os modos de raciocínio organizam a lógica 

argumentativa em relação com a razão demonstrativa. A esta deve associar-se uma razão 

persuasiva. Esta última está subordinada ao sujeito que argumenta e ao contexto situacional 

no qual este e seu interlocutor (ou destinatário) estão inscritos e ligados por um contrato de 

comunicação. 

O quadro que delineia a encenação argumentativa, no centro do qual se encontra o 

sujeito, depende de determinados componentes. A emissão de propostas sobre o mundo, 

agora, é insuficiente. Torna-se necessário que tais propostas estejam inscritas em um quadro 

de questionamento passível de engendrar um ato de persuasão. Nessa perspectiva, Charaudeau 

afirma: “Toda asserção pode ser argumentativa desde que se inscreva num dispositivo 

argumentativo.” (2008, p. 221). Uma vez que a proposta está inscrita em um dispositivo 

argumentativo, é necessário que o sujeito, situado no centro deste, posicione-se em relação a 

ela. 

A fim de justificar e defender seu posicionamento e obter êxito em seu projeto de fala, 

o sujeito argumentante utilizará procedimentos de ordens semântica, discursiva e 

composicional.  

Uma vez que há uma tomada de posição com relação à veracidade de uma Proposta, 

esta encontra-se relacionada a uma Proposição.  

A esta condição para que o processo argumentativo desenvolva-se, acrescenta-se 

outra: uma justificativa por parte do sujeito relativa a sua posição frente à Proposta. Caso seja 

ele o autor do questionamento, deverá provar a veracidade de sua Proposta; ou seja, em ambos 

os casos, é imprescindível a elaboração de um ato de persuasão, destinado a provar a 

veracidade ou a falsidade da Proposta. Sendo assim, o dispositivo argumentativo constitui-se 

de Proposta, Proposição e Persuasão. 

Cabe acrescentar que ao sujeito é dada a possibilidade de não se mostrar de acordo 

nem em desacordo com a Proposta. Isto se deve à impossibilidade do mesmo de posicionar-se 

frente a ela. Neste caso, diz-se que o sujeito coloca a Proposta em questão. No entanto, o seu 

não engajamento, estratégico ou real, pode revelar outras possibilidades, como, por exemplo, 

uma admissão do sujeito que argumenta quanto à sua ignorância concernente à Proposta e 
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uma atitude ponderada, por parte do mesmo, baseada na apresentação dos prós e contras da 

Proposta. 

Ao sujeito emissor da Proposta pode não ser concedida a esperada credibilidade por 

parte daquele responsável pela Proposição, ou seja, a Proposta pode ser rejeitada ou colocada 

em suspenso. 

Na medida em que a escolha por uma das opções do quadro de questionamento 

(justificativa e ponderação) está efetuada, cabe ao sujeito argumentante elaborar um quadro de 

raciocínio persuasivo com o objetivo de desenvolvê-la. 

Conforme menção prévia, a asserção com valor argumentativo pode ser emitida pelo 

sujeito argumentante ou por outro com o qual ele compartilha uma situação de comunicação. 

Tomando-se em consideração a hipótese primeira, o sujeito pode proceder de diferentes 

formas relativamente à própria argumentação. 

A configuração particular da argumentação é resultado de um posicionamento ao tipo 

de engajamento adotado pelo sujeito diante de seu próprio quadro de questionamento. 

Distintamente do que pode parecer, não se trata, nesse caso, de vínculo quantitativo 

(presença X ausência) de engajamento, mas sim qualitativo. É a característica do engajamento 

que fará jus a uma distinção entre as condutas do autor da argumentação. Coloca-se em pauta 

uma implicação pessoal no questionamento, fazê-lo seu, defendê-lo ou não. Na primeira das 

hipóteses, quando há uma postura engajada, outros sujeitos e demais argumentos são 

questionados através de acusações, denúncias ou ironia, configurando uma argumentação 

polêmica. Uma postura não engajada constitui a asserção inversa. Esta ilustra a posição 

adotada na configuração argumentativa do gênero textual, objeto de investigação desta 

pesquisa. O questionamento aos demais sujeitos e argumentos realiza-se por meio do jogo das 

conclusões argumentativas. 

A fim de obter êxito em seu projeto de fala, o sujeito desenvolve sua persuasão, 

recorrendo a procedimentos de ordens diversas (semânticos, discursivos e de composição) 

visando ao estabelecimento da prova concernente à posição adotada na Proposição. 
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Na medida em que ele emprega tais procedimentos, procede a uma encenação 

argumentativa. Estes contribuem para a produção do que levará ao estabelecimento da 

argumentação como válida. Isto será feito conforme a particularidade de cada um: os 

semânticos3 baseiam-se no valor dos argumentos. Estes valores devem ser compartilhados 

socialmente, ou seja, os argumentos devem fundamentar-se em um consenso social. Os 

discursivos mobilizam categorias linguísticas visando à produção de efeitos de sentido. Entre 

os principais procedimentos discursivos destacam-se a definição, a comparação, a citação, a 

descrição narrativa, a reiteração e o questionamento. Finalmente, os procedimentos de 

composição, quando possível, organizam o conjunto da argumentação. 

Utilizada com fins estratégicos no âmbito de uma argumentação, a definição “consiste 

em descrever os traços semânticos que caracterizam uma palavra, num certo tipo de contexto. 

(...) ela serve para produzir um efeito de evidência e de saber para o sujeito que argumenta.” 

(CHARAUDEAU, 2008, p. 236). A comparação é utilizada argumentativamente “para 

reforçar a prova de uma conclusão ou de um julgamento.” (CHARAUDEAU, 2008, p. 237). 

Visando à produção de um efeito de autenticidade, emprega-se, na argumentação, a citação, 

ou seja, uma referencia às emissões escritas ou orais de outrem. Segundo Charaudeau (2008, 

p. 240), “a citação funciona como uma fonte de verdade, testemunho de um dizer, de uma 

experiência, de um saber.” À descrição narrativa cabe reforçar uma prova ou produzi-la. 

Quando é utilizada com o objetivo de servir ao desenvolvimento de um raciocínio dito “por 

analogia”, produz um efeito de exemplificação. 

Enfim, funcionando argumentativamente como uma validação hipotética, o 

questionamento é uma tipologia de procedimento discursivo que “consiste em colocar em 

questão uma proposta cuja realização depende da resposta, real ou suposta, do interlocutor.” 

(CHARAUDEAU, 2008, p. 242). 

Último dos procedimentos da encenação argumentativa, os procedimentos de 

composição têm seu uso subordinado ao fato de a apresentação argumentativa realizar-se 

através de texto oral ou escrito. Este pré-requisito viabiliza a manipulação dos elementos do 

processo argumentativo de forma que a localização das diferentes articulações do raciocínio 

e/ou a compreensão das conclusões da argumentação sejam facilitadas. 

                                                
3 No tocante aos procedimentos semânticos, cabe, aqui, uma ressalva importante. Para fim de análise dos 
editoriais, abordaremos os procedimentos discursivos dos quais se utiliza o locutor no desenvolvimento do 
quadro de raciocínio persuasivo, porém realizaremos uma adaptação no que concerne aos procedimentos 
semânticos. Neste caso, não utilizaremos a categorização utilizada por Charaudeau (2008) como, por exemplo, 
Domínios de avaliação e Valores, assim como suas subcategorias, na medida em que julgamo-las complexas 
para a prática pedagógica. 
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Os procedimentos composicionais dividem-se em composição linear e classificatória. 

Ambos objetivam uma melhor apropriação do escopo argumentativo por parte do interlocutor 

(ou destinatário) do sujeito que argumenta. Para isso, por exemplo, organizam-se os 

argumentos cronologicamente, segundo determinados critérios. 

Isto cabe à composição linear. Já a composição classificatória, através de uma síntese, 

retoma os diferentes argumentos, dados ou resultados de um texto argumentativo. Mediante à 

análise do corpus explorar-se-á, uma vez mais, cada um dos procedimentos da encenação 

argumentativa, cada qual em sua particularidade e funcionamento na ambiência argumentativa 

do gênero, objeto de estudo e análise desta pesquisa, o editorial. 

 

Quadro 4 – Resumo do Dispositivo Argumentativo (CHARAUDEAU, 2008, p. 225). 
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5. UMA ABORDAGEM DAS MARCAS LINGUÍSTICAS DA ARGUMENTAÇÃO: A 

TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO NA LÍNGUA 

 

 

Conforme observado no item intitulado “O que é comunicar?”, o ato de comunicação 

não se resume à transmissão de informações. Os objetivos comunicacionais podem ser 

muitos, como, por exemplo, o convencimento. Quando nos comunicamos, inevitavelmente, 

agimos sobre o outro e é, nesse contexto, que a argumentação se evidencia. As perspectivas a 

partir das quais esta é pensada e estudada são de cunho variado. 

 A partir deste momento, focalizaremos o nosso estudo em uma abordagem das marcas 

linguísticas da argumentação, ou seja, uma abordagem acerca da argumentação na língua: os 

meios oferecidos pela língua para a construção de um discurso que se propõe argumentativo. 

Esta proposta de estudo e análise do gênero do discurso editorial, com base nas marcas 

linguísticas da argumentação, está embasada no conceito de argumentação de abordagem 

puramente linguística proposto por Oswald Ducrot (1983), precursor dos estudos da 

Semântica Argumentativa. 

Distintamente da argumentação retórica, a qual pressupõe uma técnica consciente de 

programação e de organização do discurso, a argumentação linguística apresenta como 

pressuposto básico o fato de que os encadeamentos argumentativos possíveis ligam-se à 

estrutura linguística dos enunciados. 

Sabedores da comunicação como uma forma de ação sobre o outro, precisamos nos 

munir de “ferramentas” para que obtenhamos êxito no projeto de influência, adesão, 

convencimento, persuasão. No escopo da argumentação, normalmente, concebe-se a escolha 

por argumentos pertinentes à tese e a organização textual suficientes à eficácia argumentativa. 

A Teoria da Argumentação na Língua (DUCROT, 1983) explora o fato de que os 

procedimentos anteriormente mencionados subordinam-se às escolhas linguísticas do sujeito 

argumentante. Estas são essencialmente importantes para o processo argumentativo, pois sua 

radiografia denuncia a posição adotada pelo sujeito que argumenta. Infinitas possibilidades de 

construção e uma série de limitações de uso nos são oferecidas pela língua: é o que preconiza 

a Teoria da Argumentação na Língua desenvolvida pelos linguistas franceses Jean-Claude 

Anscombre e Oswald Ducrot. 

Segundo a ADL, abreviação de Argumentation Dans la Langue, nomenclatura original 

da Teoria da “Argumentação na Língua”, o ato de argumentar corresponde à apresentação de 
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um determinado enunciado (ou um conjunto deles), concebido, aqui, como frase em uso, 

como destinado a admitir um outro (ou um conjunto de outros enunciados). Nessa 

perspectiva, a constituição dos enunciados, assim como as conclusões que deles emanam, 

subordinam-se a imposições do sistema linguístico, isto é, às possibilidades de encadeamentos 

argumentativos vinculam-se à estrutura linguística dos enunciados e não apenas a seus 

conteúdos. 

Conclui-se então que um determinado enunciado pode ser utilizado para corroborar a 

tese na medida em que conduz à conclusão ou às conclusões convenientes à orientação 

argumentativa pretendida pelo sujeito argumentante. 

Para os criadores da ADL, está intrínseco à semanticidade do enunciado o 

direcionamento pretendido da continuidade do diálogo. Ou seja, o emprego de determinados 

enunciados está vinculado à pretensão de orientar o interlocutor no sentido de certo tipo de 

conclusão. Esta orientação do discurso conferida pelas palavras encontra-se no foco de 

interesse dos estudos de Ducrot e seus seguidores. 

Partindo-se desse pressuposto, a posição adotada é a de que a argumentação constitui 

atividade estruturante de todo e qualquer discurso, já que a progressão deste se dá justamente, 

por meio das articulações argumentativas, de modo que se deve considerar a orientação 

argumentativa dos enunciados que compõem um texto como fator básico não só de coesão, 

mas, principalmente, de coerência textual. A função de estabelecer a conexão referida entre os 

enunciados cabe aos operadores argumentativos. 

Como já vimos até aqui, a língua nos oferece uma diversidade de possibilidades de 

encadeamentos argumentativos. Estas são determinadas, segundo a ADL, pelo ato de 

argumentar, o qual constitui um ato de linguagem. Considerando-se esta afirmação última, 

cabe uma menção à Teoria dos Atos de Fala, desenvolvido por Austin (1962). 

Segundo Ana Lúcia Tinoco Cabral (2010, p. 22), “a Teoria dos Atos de Fala encara os 

enunciados como ações realizadas pelos falantes em relação a seus interlocutores, inseridos 

em um determinado contexto, isto é, atos realizados por meio da língua, que realizam efeitos 

comunicativos.”. 

O conceito de ato de fala corresponde à ocorrência simultânea, na enunciação, de três 

tipos de atos: locucional, ilocucional e perlocucional. O primeiro deles “(...) diz respeito à 

enunciação de um enunciado provido de sentido e referência e consiste em emitir enunciados 

formados por orações aceitáveis gramaticalmente, ou seja, significativas, dentro de um 

sistema linguístico.” (CABRAL, 2010, p. 24). Já o ato ilocucional “associa uma força à 
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enunciação, considerando a língua como um meio para se atingir um fim, é o ato por meio do 

qual não apenas se diz algo, mas também se faz algo, é o ato que constitui o centro de atenção 

da Teoria dos Atos de Fala” (CABRAL, 2010, p. 24). Por fim, “o ato perlocucional diz 

respeito à forma como o interlocutor recebe o enunciado de outrem e está ligado ao conceito 

de efeito perlocucional.” (CABRAL, 2010, p. 24). 

Considerando-se a perspectiva a partir da qual os enunciados que produzimos possuem 

“forças” entende-se que o ato de argumentar confere ao enunciado – entendido, aqui, como 

resultado do processo enunciativo – força argumentativa. 

O entendimento da comunicação como uma forma de ação sobre o outro, 

notoriamente, pressupõe uma série de perspectivas acerca do enunciado. Na medida em que, 

ao comunicarmos, almejamos agir sobre o outro, o reconhecimento de nossa intenção por 

parte do interlocutor é de fundamental importância para nosso projeto de fala. Nesse contexto, 

e tomando o sentido de um enunciado como um conjunto de atos de fala, é necessário o 

conhecimento da situação em que o enunciado é empregado para que se possa inferir seu 

sentido. Dessa perspectiva teórica, entende-se que a inferência quanto ao sentido de um 

enunciado, uma vez que implica a descoberta da conclusão intencionada pelo locutor, está 

subordinada à compreensão de toda a situação de enunciação. 

É sabido, entretanto, que, ao processo enunciativo vinculam-se não apenas as situações 

em que ele se realiza, mas também os instrumentos de sua realização. 

Quando este último aspecto é focalizado, como é o caso desta pesquisa – no tangente à 

abordagem teórica baseada na Teoria da Argumentação na Língua – o estudo do enunciado e 

de todas as peculiaridades nele implicadas constituem o foco. 

Retomando-se a questão das condições de emprego dos enunciados – responsáveis por 

determiná-los – Ducrot (1997) as chama de Leis do Discurso. Estas constituem as normas 

impostas ao ato de enunciação. 

Tais normas estão pressupostas ao processo de interação verbal, já que elas 

desempenham um papel na construção de sentidos dos enunciados. Conforme sabemos, os 

sentidos dos enunciados são construídos, em co-autoria, pelo interlocutor. Dessa forma, este 

supõe que o locutor empregue as leis do discurso, de forma que o sentido que se almejou 

imprimir ao enunciado possa ser compartilhado por ambos. Isso posto, conclui-se que, ao 

atestarmos a existência das leis do discurso, consideramos que à construção dos sentidos de 

um enunciado, corresponde pensar na significação da frase, observar a situação de enunciação 
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e aplicar as leis do discurso. Assim, presume-se a conjunção entre as formas de construção do 

sentido inerentes aos parceiros da interação verbal. 

Anteriormente, postulamos a existência de um ato de argumentar que confere ao 

enunciado uma força argumentativa. As orientações argumentativas estão contidas nos 

enunciados. À concepção de uma construção argumentativa, corresponde uma pragmática que 

se introduz desde o nível da significação, conferindo às frases uma orientação argumentativa. 

As possibilidades discursivas de encadeamentos argumentativos ligam-se à estrutura 

linguística do enunciado, que corresponde à organização da frase que permitiu realizá-lo. 

Nesse caso, foram aplicadas às frases as leis do discurso, uma vez que se introduziram, 

na significação, valores argumentativos. 

Conforme se pode observar, muitos e distintos são os procedimentos que, na língua, e, 

pela língua, são viabilizados de forma a propiciar que o sujeito comunicante obtenha sucesso 

em seu projeto de fala. Aqui, expomo-los concernentemente à construção discursiva com 

enfoque absoluto na argumentação. 

Nessa perspectiva, cabe uma referência aos procedimentos de implicitação (Ducrot, 

1972), os quais, comumente, são dotados de força argumentativa. Estes podem ser 

categorizados de duas formas diferentes: os discursivos, os quais para serem reconstruídos 

subordinam-se às condições de emprego do enunciado e ao raciocínio do interlocutor; e os 

não-discursivos, os quais se encontram inscritos na significação dos elementos que compõem 

o enunciado. 

Os procedimentos de implicitação discursivos são os subentendidos e os não-

discursivos, os pressupostos. 

O subentendido não se expressa no enunciado e sim, pelo enunciado, entretanto esta 

última atribuição dependerá de um raciocínio do interlocutor em torno do enunciado. 

Conforme observa Ducrot (1972, p. 20),  

 

O implícito não é encontrado, mas reconstituído. Entretanto, estas formas de 
implícito, que chamaremos de “discursivas”, ainda não fazem aparecer dispositivos 
interiores à língua, e cuja função seria permitir a formação de significações 
implícitas. 

 

Diferentemente do subentendido, o pressuposto está inscrito na língua, no significado 

das frases que compõem os enunciados em que se encontram. 

A partir de um enunciado constituído de pressuposição, inferem-se dois conteúdos: um 

posto e outro pressuposto, na medida em que, este põe alguma coisa e pressupõe outra. A 
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inferência de um conteúdo pressuposto ocorre na medida em que se recorre à significação 

linguística, uma vez que, como assinalado anteriormente, o pressuposto está inscrito na 

língua. O exemplo abaixo corrobora esta afirmação. 

 

 (1) João também não veio. 

 

Nesse enunciado, a expressão “também não + verbo” põe a negação da realização da 

ação de vir por parte de João e pressupõe a não realização dessa mesma ação por parte de 

outras pessoas, anteriormente ao momento da enunciação. 

Com base no exemplo anterior, é possível observar, como é o caso da construção 

“também não + verbo”, que o fenômeno da pressuposição conta com apoios linguísticos. 

Abaixo, apresentamos apenas tipologias concernentes aos mesmos sem explorá-las em suas 

particularidades, visto não ser este o enfoque desta pesquisa. 

Dentre os apoios linguísticos de pressuposição (Ducrot, 1972), destacam-se os verbos 

factivos ou contrafactivos, os verbos de julgamento, os verbos implicativos, os verbos de 

mudança de estado, os verbos iterativos, os marcadores aspectuais ou iterativos, as 

nominalizações, os epípetos não-restritivos, os grupos nominais definidos, as relativas 

apositivas, as construções clivadas, as construções implicitamente clivadas, as comparações e 

contrastes e as interrogativas parciais. 

A partir da menção já apresentada, no que tange aos procedimentos de implicitação 

não-discursivos, cabe, aqui, ressaltar alguns aspectos sobressalentes sobre os mesmos. 

Conforme observado, posto e pressuposto compõem o enunciado. Considerando-se 

este aspecto, vale destacar que o locutor, ao optar por determinado enunciado constituído por 

pressuposição, está ciente do conteúdo pressuposto, ou seja, ele não é alvo de armadilhas. 

Contrariamente a isto, o que há é uma escolha consciente, pela qual o locutor é responsável. 

Acrescenta-se a isto o fato de que o caminho que orienta a pressuposição encontra-se 

inscrito na significação das expressões componentes do enunciado. Em função disso, o 

pressuposto, como afirma Ana Lúcia Tinoco Cabral (2010, p. 80):  

 

(...) se apresenta como um conteúdo sobre o qual ele (o locutor – grifo nosso) não 
abre mão, impondo-o ao interlocutor. (...) Na verdade, o conteúdo pressuposto 
constitui o conteúdo que o locutor assume como verdadeiro e sobre o qual não quer 
ser questionado. É um conteúdo que o locutor põe à margem da discussão e, por 
isso, não pode ser negado pelo interlocutor, apesar de ser por ele partilhado por 
imposição.  
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Levando-se em conta a colocação da autora, assim como as referências anteriores 

acerca do fenômeno da pressuposição, verificamos o destaque que lhe confere, no tangente às 

interações verbais, estatuto alcançado principalmente, devido a sua utilização frequente para 

fins de manipulação discursiva. A introdução de uma ideia sob a forma pressuposta 

“aprisiona” o interlocutor de maneira que ele não tem alternativa senão aceitá-la. 

 Ducrot (1972, p. 87), a partir desse ponto de vista, postula que o enunciado com 

pressupostos constitui uma fala suficiente para conduzir uma mudança no interlocutor. 

A referida admissão aos pressupostos por parte do interlocutor é, com efeito, condição 

sine qua non para a continuidade do diálogo.  

Vale mencionar que o pressuposto, parte integrante do sentido dos enunciados, e o 

subentendido, o qual depende do raciocínio do interlocutor relativamente aos enunciados, 

embora constituam distintos procedimentos de implicitação, apresentam um ponto em 

comum. Trata-se, nesse caso, da isenção de responsabilidade do locutor pelo ato de fala. Essa 

possibilidade, no evento da pressuposição, reside no fato de que o conteúdo pressuposto é 

colocado à margem do discurso, constituindo forte arma na argumentação. 

 

5.1 Articuladores e organizadores textuais e argumentação 

 

As línguas, em geral, apresentam, em seus acervos lexicais, uma série de palavras que 

conferem orientação argumentativa. O locutor as utiliza conscientemente de forma a 

enriquecer argumentativamente seu discurso e com o objetivo de orientá-lo no sentido da 

conclusão por ele pretendida. Entretanto, o conhecimento acerca do valor argumentativo de 

tais palavras constitui-se como pré-requisito para, além de um uso eficaz, o reconhecimento 

das mesmas no tangente à composição do discurso de seus interlocutores. 

Essas palavras, às quais fazemos menção, chamam-se operadores argumentativos e 

foi a partir de suas análises que se desenvolveu a Teoria da Argumentação na Língua.  

A partir das reflexões de Ducrot, a definição dos operadores argumentativos 

ultrapassa o estatuto de “elementos que estabelecem relações lógicas.”. Nessa nova 

perspectiva, os operadores argumentativos são concebidos também como elemento de 

orientação, ou seja, são eles, agora, responsáveis pela articulação das informações e 

argumentos de um texto. 
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Conforme menciona Ana Lúcia Tinoco Cabral: “(...) o elemento de conexão põe a 

informação do texto a serviço da intenção argumentativa. Desse ponto de vista, o sentido é 

entendido como conduzindo a uma determinada direção.” (2010, p. 86). 

Em continuidade às reflexões a respeito da direção argumentativa dos enunciados, dois 

novos conceitos são propostos por Ducrot (1980): classe argumentativa e escala 

argumentativa. 

A classe argumentativa define-se, conforme explica Koch (2006 b, p. 30), “(...) como 

um conjunto de enunciados que podem igualmente servir de argumento para uma mesma 

conclusão.”. 

O postulado por Ducrot versa que, na medida em que um locutor considera que 

diferentes enunciados são passíveis de constituir argumentos a favor de uma mesma 

conclusão, ele os insere em uma classe argumentativa.  

À noção de classe argumentativa, Ducrot acrescentou a de escala argumentativa, uma 

vez que considera a propriedade de força argumentativa inerente aos argumentos e a 

possibilidade de hierarquizá-los dentro de uma classe argumentativa. Há, portanto, 

relativamente à determinada conclusão, argumentos dotados de mais ou menos força. A 

organização hierárquica dos mesmos, em uma escala argumentativa, se dará por intermédio de 

marcas linguísticas. 

Nessa perspectiva, ou seja, considerando-se a existência de maior e menor força 

argumentativa inerente aos argumentos componentes de uma classe argumentativa, Ana Lúcia 

Tinoco Cabral (2010, p. 89), em menção à explicação de escala argumentativa proposta por 

Oswald Ducrot (1980), coloca: “O argumento mais forte inclui o mais fraco, ou seja, ao 

aceitar o mais forte, o locutor aceita também o mais fraco; no entanto, o fato de aceitar o mais 

fraco não quer dizer necessariamente que ele aceite juntamente o mais forte.”.  

É importante, aqui, a ressalva de que a avaliação quanto à força dos argumentos para 

uma conclusão depende inteiramente do locutor e baseia-se em suas crenças. Cabe à língua 

apenas oferecer os meios para marcar a decisão tomada por ele. A partir da hierarquização de 

argumentos integrantes de uma classe argumentativa, o locutor assume total responsabilidade 

pelo posicionamento frente ao conteúdo de seu enunciado. Qualquer que seja a escala 

argumentativa, ela sempre estará vinculada com a situação de enunciação e com as intenções 

do locutor. Além disso, será válida apenas para um contexto específico.  

O estabelecimento pelo locutor de uma hierarquia de valores argumentativos entre os 

argumentos por ele selecionados constitui um procedimento estratégico, assim como a atitude 
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inversa. A respeito da não-marcação de uma escala, Ana Lúcia Tinoco Cabral (2010, p. 92) 

afirma que “(...) é uma estratégia também eficiente, pois não impõe ao leitor uma hierarquia 

com a qual ele pode não concordar, o que implicaria um enfraquecimento da força 

argumentativa do texto.” 

Segundo Ingedore Koch (2006 a, p. 104-105), o argumento mais forte de uma escala é 

assinalado normalmente pelos seguintes marcadores argumentativos: até; mesmo; até mesmo; 

inclusive. 

Em contrapartida, os marcadores responsáveis por assinalar o argumento mais fraco de 

uma escala são: no mínimo; ao menos; pelo menos. 

Há, no entanto, marcadores linguísticos, cuja função se difere das mencionadas 

anteriormente. É o caso daqueles responsáveis por indicar o argumento decisivo (2006 b): 

“aliás”, “além do mais”; daqueles cuja função é indicar que os argumentos apresentados estão 

orientados para uma mesma conclusão (2006 b): “e”; “também”; “nem”; “tanto...como”; “não 

só...mas também”; “além de”; “além disso” e o marcador argumentativo que apenas indica um 

argumento suplementar: “ainda”. 

A Teoria da Argumentação na Língua (ADL) conta ainda com os conceitos de 

modificadores realizantes e desrealizantes. Conforme mencionado anteriormente, a ADL 

desenvolveu-se a partir do estudo dos operadores argumentativos. Esses marcadores 

linguísticos deixaram de ser definidos em termos apenas de ligação. A eles foi atribuída a 

propriedade de orientação argumentativa. Em continuidade aos estudos em torno da direção 

argumentativa dos enunciados, Ducrot propôs novos conceitos como os de classe e escala 

argumentativa (1980), como visto anteriormente, e modificadores realizantes e desrealizantes 

(1998) conforme abordaremos a seguir. 

Os modificadores constituem palavras ou expressões disponíveis aos objetivos do 

locutor. Através desses elementos, é possível reforçar, atenuar e inverter (modalizador 

desrealizante inversor) o valor contido no enunciado. 

Ducrot chamou aqueles que são responsáveis por reforçar o valor – seja positivo ou 

negativo – contido nos enunciados, ou seja, que atuam sobre os predicados, fazendo aumentar 

a força argumentativa, de modificadores realizantes. Em contrapartida, aqueles que 

modificam a força argumentativa dos predicados, reduzindo-as, chamou modificadores 

desrealizantes. Estes podem, por sua vez, atenuar tanto um valor positivo quanto negativo.  
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Desse modo, determinada palavra pode ser considerada um modificador 
desrealizante em relação à outra palavra se o sintagma em que se encontram as duas 
palavras juntas tem uma orientação inversa ou uma força argumentativa inferior à da 
segunda palavra. Diremos, ao contrário, que uma palavra é um modificador 
realizante quando a combinação das duas palavras tem a mesma orientação da 
segunda e uma força argumentativa superior a ela (CABRAL, p. 97-98).  

 

No tocante aos organizadores textuais, sua importância é indiscutível, na medida em 

que se põe em uso o sistema linguístico, seja através da oralidade ou da escrita. Dentre as suas 

funções, encontra-se a organização das partes do texto, a fim de facilitar o tratamento 

interpretativo, vinculando unidades semânticas e, ainda, conferindo um papel argumentativo 

às unidades que relacionam (MAINGUENEAU, 1996, p. 63).  

Ressaltamos que a atribuição de força argumentativa aos organizadores textuais não 

elimina a relação que eles comumente estabelecem. Trata-se de um valor (argumentativo), 

que se acrescenta aos mesmos, em determinados contextos, nos quais exprimem a posição 

adotada pelo locutor diante do enunciado. 

Conforme menção anterior, os organizadores textuais sobre os quais versaremos, 

detêm funções bastante específicas de acordo com o preconizado pela Gramática normativa. 

Como professores de Língua Portuguesa, cabe-nos mostrar a nossos alunos que esses 

elementos linguísticos, em determinadas situações de enunciação, acumulam mais uma 

função: marcar um posicionamento do locutor diante do enunciado. É necessário fazer o 

alunado conhecer o valor argumentativo dessas marcas para que as utilizem com eficácia em 

seus discursos e sejam capazes de percebê-las intrínsecas ao discurso de seus interlocutores. 

Não constitui interesse deste trabalho de pesquisa mencionar todos os morfemas 

componentes da língua, os quais podem ser empregados discursivamente com função 

argumentativa, assim como o valor que imprimem ao enunciado quando de suas utilizações. 

Dessa forma, apresentaremos, a critério de exemplificação, alguns destes e, no 

momento oportuno da análise do corpus, realizaremos um levantamento minucioso de outros 

organizadores textuais, responsáveis pela orientação argumentativa do discurso subjacente aos 

editoriais, assim como a descrição dos efeitos de sentido que os mesmos produzem.  

A primeira das expressões linguísticas que abordaremos é um exemplo clássico da 

Teoria da Argumentação na Língua, considerado por Ducrot (1983) o operador argumentativo 

por excelência: o conector “mas”. A utilização discursiva desse conectivo apresenta 

especificidades. Aqui, exploraremos algumas delas. Conforme exposto anteriormente, 

determinadas palavras são responsáveis pela orientação discursiva. Será esse o aspecto 
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primeiramente abordado a respeito do “mas”. Quando de sua utilização, a argumentação é 

sempre conduzida na direção conclusiva inerente ao segundo enunciado. 

A Teoria da Argumentação na Língua, concernentemente ao conector “mas”, 

apresenta um ponto de vista distinto do abarcado pela Gramática normativa. Ao conector 

“mas” é atribuída, normalmente, pelos estudos gramaticais, a função de apontar a oposição 

entre os enunciados que conecta. Segundo Ducrot (1983), a oposição não se encontra nos 

conteúdos das duas orações conectadas através do “mas”. É exatamente a conclusão, para a 

qual cada um deles conduz, que se opõe. Cabe, aqui, ressaltar, com base na primeira das 

peculiaridades apontadas concernentes ao “mas”, que a orientação argumentativa será àquela 

que, na construção do texto, conduz a conclusão que se encontra à direita do “mas”. 

Sendo o encaminhamento argumentativo da asserção introduzida pelo “mas” contrário 

ao da asserção com a qual ela se articula (a asserção anterior a ela), a expectativa do 

destinatário é frustrada pelo conteúdo da segunda asserção.  

Segundo Rosane Monnerat (2001, p. 128), a articulação sintática de oposição que 

utiliza a subordinação concessiva tem um efeito de modalização, já que prepara, com 

antecedência, o destinatário para uma conclusão contrária à inicialmente esperada. Quando 

situada no início da argumentação, a concessão é uma estratégia “preventiva”. O locutor 

estabelece uma espécie de “conivência preventiva”, resguardando-se contra objeções fortes ou 

poupando a face do outro. 

Dessa forma, a opção pelo emprego do “mas” ou de um conector de subordinação 

concessiva, por parte do locutor, pode revelar uma estratégia discursiva. Conforme Guimarães 

(1987, p. 109-122. Apud: MONNERAT, 2001, p. 128) quando da utilização do “mas”, é 

empregada a estratégia do suspense e, quando da utilização do conector de subordinação 

concessiva, é empregada a estratégia da antecipação. 

A relação intrínseca, no primeiro caso, configura-se da seguinte forma: asserção 1 → 

conclusão R, mas asserção 2 → conclusão ~R, a qual está orientada argumentativamente no 

sentido da conclusão pretendida pelo locutor. Já no segundo caso, o locutor antecipa a seu 

interlocutor que o argumento introduzido pela concessiva será anulado, através da inserção, 

no discurso, de outro(s) argumento(s) com maior “força” argumentativa em razão da asserção 

que se pretende digna de crédito – a asserção de chegada (A2). 

Conforme menção anterior, Ducrot considera o operador argumentativo “mas”, o 

operador argumentativo por excelência visto às particularidades do mesmo para a Semântica 

Argumentativa. 
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Acrescenta-se àquelas já mencionadas, outra de grande relevância para a referida área 

de estudo linguístico: a diferenciação entre mas PA (equivalente ao alemão aber e ao espanhol 

pero) e o mas SN (correspondente ao alemão sondern e ao espanhol sino). Emprega-se o mas 

SN, quando o locutor deseja explicitar uma retificação ou justificativa de uma recusa de p. 

Esta vertente do “mas”, a qual pode ser substituída por “ao contrário”, segue sempre uma 

proposição negativa (negativa p MAS q).  

Em continuidade às exposições relativas aos organizadores textuais, passaremos a uma 

breve explanação acerca dos marcadores temporais. 

Concernentemente a esses componentes linguísticos, é sabido que a gramática 

tradicional postula que tais elementos expressam noção de tempo e organizam-no. Distintas 

são as classes de palavras que desempenham estas funções, dentre as quais, advérbio de 

tempo e conjunção de valor temporal. 

Dentre os marcadores temporais, há aqueles, como, por exemplo, a conjunção 

subordinativa adverbial temporal “enquanto”, que expressam simultaneidade. 

A utilização desses marcadores de concomitância, visando a uma produção de efeito 

de sentido e orientação argumentativa determinadas, se justifica pelo fato de que, por meio 

deles, é possível identificar um contraste entre fatos concomitantes. Essa constituiria uma 

eficaz ferramenta para apresentá-los sob forma de argumentos que conduzem a diferentes 

conclusões. Em alguns casos, o valor semântico de oposição entre as ações vem acompanhado 

de um julgamento do locutor: 

 

(2) Enquanto José trabalha e estuda, João não trabalha nem estuda. 

 

Aos marcadores temporais que expressam anterioridade pode ser acrescido um valor 

de causalidade entre a sentença na qual foram empregados e a(s) demais, conferindo-lhes 

valor argumentativo. É o caso de “antes que”, “até que” e “agora que”. 

 

(3) Antes que começasse o tumulto, fui embora. 

(4) Estudou até que passou. 

(5) Agora que estudou, passará. 

 

Em continuidade às colocações anteriores, as palavras, segundo o postulado pela 

gramática tradicional, apresentam funções propriamente ditas. Com os advérbios, não é 
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diferente. Essa categoria gramatical é, comumente, definida como a palavra que modifica o 

sentido do verbo ou do adjetivo. Porém, outra propriedade é atribuída ao advérbio: a 

responsabilidade pela determinação do grau de adesão do locutor ao conteúdo do enunciado. 

Nessa perspectiva, o advérbio funciona como modalizador. 

Segundo Ana Lúcia Tinoco Cabral (2010, p. 111): o termo modalização “(...) refere-se 

à expressão da aproximação ou do distanciamento do locutor diante do conteúdo de seu 

enunciado, atestando o seu grau de adesão a ele.”. 

Na medida em que é, através dos meios linguísticos, que a modalização manifesta-se, 

ela interessa ao estudo da argumentação. Isso se deve ao fato de que são objeto de estudo 

deste setor de atividade da linguagem todas as formas oferecidas pela língua para corroborar 

argumentativamente a conclusão pretendida pelo locutor. 

É notório que, a partir da perspectiva teórica baseada na ADL, o locutor, com 

frequência, visando a uma orientação argumentativa, manipula as informações do seu texto, 

de forma a organizá-lo conforme suas intenções, ou seja, em favor de uma conclusão. Para tal, 

ele faz uso dos elementos de conexão, os quais, além de organizarem a linearidade do texto, 

estabelecem um percurso de leitura, marcando-o argumentativamente. 
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6. METODOLOGIA 
 
 
 

O estudo apresentado por esta pesquisa concentrar-se-á na investigação e na 

análise da macroestrutura argumentativa de amostras de editoriais publicados pelo jornal 

O Globo que versem sobre assuntos políticos – respectivamente, política de transporte 

público, política de educação pública, política de sáude pública e regimes políticos –, bem 

como, em termos microestruturais, serão avaliados os procedimentos linguísticos, 

discursivos, com os quais o enunciador constrói o objeto discursivo e promove efeitos 

de sentido. Nesse escopo, serão realizadas a descrição e a avaliação das opções 

sintático-semânticas e lexicais, estruturadoras da argumentação no quadro da Semântica 

Argumentativa, especialmente dos operadores argumentativos. A seleção do corpus deve-

se ao fato de que o gênero em análise apresenta-se como campo fértil para as pesquisas no 

âmbito da argumentação. Seu estudo é uma forma de revelar como determinadas categorias 

argumentativas cumprem os objetivos de persuasão. 

Nesse intento, pretende-se recorrer ao princípio de operacionalização de dispositivo 

argumentativo (1992) proposto pelo linguista francês Patrick Charaudeau, representante da 

Análise do Discurso (Teoria Semiolinguística), segundo o qual os componentes de um texto 

argumentativo são: Proposta, Proposição e Persuasão, assim como às relações pragmáticas, 

ideológicas ou argumentativas situadas no discurso, não no nível frasal, no âmbito da Semântica 

Argumentativa, mais especificamente, no que concerne aos fundamentos da Teoria da 

Argumentação na Língua (1983), desenvolvida pelos linguistas franceses Jean-Claude Anscombre 

e Oswald Ducrot. Esta perspectiva linguística propõe que os operadores argumentativos que 

compõem o discurso, os quais funcionam como encadeadores textuais, são responsáveis também 

pela orientação argumentativa pretendida.  

No que tange ao método de pesquisa científica, a pesquisa será iniciada pela seleção do 

corpus (quatro editorias publicados pelo jornal O Globo, nos anos de 2007, 2009 e 2013), a qual 

será baseada no conteúdo dos editoriais em questão. A escolha de editoriais publicados em épocas 

afastadas implica a verificação de eventuais modificações quanto à estrutura linguística da 

argumentação.  Após a seleção, será realizada uma análise minuciosa dos modelos de organização 

componentes dos editoriais. Pretende-se apontar as características destes modelos de organização 

do discurso baseados na argumentação textual, ou seja, assinalar fundamentalmente as técnicas de 

persuasão e convencimento do público-alvo e os componentes organizacionais do texto. 
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7. ANÁLISE DO CORPUS 

 

 

7.1 Primeiro editorial: “Nos trilhos” (tema: política de transporte público) 
 

1ᵃ parte da análise – baseada no Modo de Organização Argumentativo 

(CHARAUDEAU, 2008). 

 

I. Organização da lógica argumentativa 

 

1. Componentes da lógica argumentativa 

 

1.1 Elementos de base da relação argumentativa: 

 

• Asserção de partida (A1): 

 

O editorial “Nos trilhos”, publicado pelo jornal O Globo, em cinco de julho de 2009, 

desenvolve-se a partir da notícia referente à “previsão de que a linha 1A do metrô começará a 

operar no final do ano.”. O período destacado, componente do primeiro parágrafo, constitui a 

asserção de partida da relação argumentativa, a qual subjaz ao editorial em análise. 

 

• Asserção de passagem: 

 

O conjunto dos enunciados “Com a nova linha, (...) o metrô criará a Estação Cidade 

Nova, que permitirá a ligação direta entre Pavuna e Botafogo”; “Com isso, o intervalo dos 

trens será reduzido de quatro para dois minutos entre as estações Botafogo e Central, e 

beneficiará os usuários que fazem baldeação no Estácio rumo a Zona Sul.” (2⁰ parágrafo); 

“Trata-se de boa opção para uma área carente de alternativas. Mas é providência que não 

atende ao potencial de otimização do sistema de transporte em parte da região metropolitana 

(...).” (3⁰ parágrafo); “Nesse crescimento desregrado, o sistema de transporte sobre trilhos 

regrediu acentuadamente. Na década de 70, os trens transportavam no Rio 1,4 milhão de 

pessoas/dia. Hoje, levam entre 150 mil/dia e 300 mil/dia. (...) Junte-se a isso a falta de 

racionalização operacional (...).” (5⁰ parágrafo); “Além de alternativa para equacionar tais 

absurdos, a metrolização do sistema de trens teria a vantagem de reduzir o impacto do 
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transporte público no orçamento da parcela da população situada nas faixas de renda mais 

baixas (...).” (6⁰ parágrafo); “Outra grande vantagem da modernização e ampliação do 

transporte por trilhos é permitir que áreas hoje desocupadas abriguem bairros populares 

dotados de boa infraestrutura, opção ideal à vida insalubre nas favelas.” (7⁰ parágrafo) 

constituem o corpo dos argumentos, ou seja, a asserção de passagem. 

 

• Asserção de chegada (A2): 

 

A asserção de chegada (A2) é representada pelo enunciado “(...) é boa oportunidade 

para se debater um tema que até aqui não inspirou grandes iniciativas na área de transporte de 

massa – a metrolização da rede ferroviária do Rio como alternativa à realidade decorrente do 

crescimento da cidade e a demandas não sanadas pelo atual sistema sobre trilhos.”. 

Nesse caso, o enunciado através do qual se configura a asserção de chegada (A2), 

representativo da legitimidade da proposta, expressa a consequência da asserção de partida 

(A1).  

 

 

 

1.2 Modalidades ou condições de realização 

 

Na passagem de A1 para A2, estabelece-se um vínculo modal situado no domínio do 

possível, já que A2 não se apresenta como única conclusão de A1. Nessa perspectiva, o 

vínculo modal entre premissa e conclusão é da ordem da presunção, uma vez que A2 é a 

conclusão que se impõe na ausência de indicação contrária.  
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1.3 O escopo do valor de verdade 

 

No tocante ao editorial “Nos trilhos”, a testagem relativa à veracidade do conjunto da 

relação argumentativa constitui-se através de uma particularização, pois a Proposta 

(A1→A2) é válida especificamente para um caso determinado dependente de circunstâncias 

particulares. 

 

2. Procedimentos da lógica argumentativa: modos de raciocínio 

 

Como é possível inferir, no que concerne ao editorial em análise, o início das 

operações da linha 1A do metrô, prevista para o final do ano de 2009, motivou a consideração 

acerca da importância de um debate relativo à metrolização da rede ferroviária do Rio, como 

alternativa à realidade decorrente do crescimento da cidade e a demandas não sanadas pelo 

atual sistema sobre trilhos. 

Dessa forma, observa-se que o modo de raciocínio, ou seja, o resultado da 

combinação entre os componentes da lógica argumentativa subjacente ao editorial “Nos 

trilhos” é por dedução, ou seja, a partir de A1, infere-se A2, seu resultado. A1 e A2 

inscrevem-se em uma relação de causalidade orientada, da causa para a consequência. 

Segundo Charaudeau (2008, p. 214), A2 representa a “consequência mental (mesmo que esta 

se baseie na experiência dos fatos) da tomada em consideração de A1, através de uma 

inferência.”.  

 

II. A encenação argumentativa 

 

1. Componentes da encenação argumentativa 

 

Conforme mencionado na exposição teórica, uma vez que a proposta está inscrita em 

um dispositivo argumentativo, é necessário que o sujeito, situado no centro deste, posicione-

se em relação a ela. A fim de justificar e defender seu posicionamento e obter êxito em seu 

projeto de fala, o sujeito argumentante utilizará procedimentos de ordens semântica, 

discursiva e composicional. O esquema descrito a seguir ilustra a forma pela qual se aplica o 

resumo do dispositivo argumentativo de Charaudeau (2008) ao gênero do discurso em análise 

nesta pesquisa. 
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2. Procedimentos da encenação argumentativa 

 

2.1 Procedimentos semânticos:  

 

Todos os procedimentos da encenação argumentativa, sejam eles semânticos, 

discursivos ou composicionais – aos quais o sujeito recorre no desenvolvimento de sua 

persuasão, visando ao estabelecimento da prova concernente à posição adotada na Proposição 

– contribuem para a produção do que levará ao estabelecimento da argumentação como 

válida.4 

Relativamente aos procedimentos de ordem semântica, para que seu emprego 

contribua para o êxito do projeto de fala do sujeito argumentante, os valores intrínsecos aos 

argumentos utilizados no desenvolvimento do quadro de raciocínio persuasivo devem ser 

compartilhados socialmente, ou seja, os argumentos devem fundamentar-se em um consenso 

social.5 

Concernentemente ao editorial “Nos trilhos” e baseando-se na asserção de chegada, 

alvo de raciocínio do sujeito argumentante “A necessidade de uma análise séria (um debate 

sobre o tema) a respeito da metrolização ferroviária no Rio”, é notório que a escolha relativa 

                                                
4 A proposição deve ser considerada para todas as análises realizadas neste capítulo. 
5 A proposição deve ser considerada para todas as análises realizadas neste capítulo. 
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aos argumentos foi pertinente à orientação argumentativa pretendida e pautou-se em valores 

fundados na anuência social. 

Serão, abaixo, apresentados os argumentos empregados pelo editorialista – 

modificados em sua estrutura composicional – de forma que os valores interiores aos mesmos 

sejam mais facilmente apreendidos. 

 

� Redução do intervalo entre os trens (maior comodidade para o usuário, mais 

qualidade de vida); 

� Opção para uma área carente de alternativas;  

� A possibilidade de áreas hoje desocupadas abrigarem bairros populares dotados de 

boa infraestrutura (opção ideal à vida insalubre das favelas); 

� Redução do impacto do transporte público no orçamento da parcela da população 

situada nas faixas de renda mais baixas (economia); 

� Regressão do sistema de transporte sobre trilhos em comparação à década de 70 

(retrocesso); 

� Falta de racionalização operacional (carência de investimentos na área de 

transporte de massa). 

 

2.2 Procedimentos discursivos: 

 

 O editorial em análise apresenta duas modalidades de procedimentos discursivos: a 

comparação e a descrição narrativa. Ambos foram empregados pelo autor do texto no quinto 

parágrafo textual. 

Através de uma narrativa “Na década de 70, os trens transportavam no Rio 1,4 milhão 

de pessoas/dia. Hoje, levam entre 150 mil/dia e 300 mil/dia.”, o articulista descreve 

comparativamente os panoramas atual e relativo à década de 70. À descrição narrativa 

empregada, cabe produzir a prova − por meio da produção de um efeito de exemplificação − 

da informação fornecida no primeiro período do parágrafo “Nesse crescimento desregrado, o 

sistema de transporte sobre trilhos regrediu acentuadamente.”. 

Esta descrição objetiva esclarecer os leitores acerca das questões características desta 

esfera de transporte de massa. Ressalta-se que, ao inserir em um texto argumentativo a 

descrição do objeto alvo da argumentação, o argumentador fornece ao leitor condição de 

apreender de forma mais completa o objeto descrito. Descrever o objeto é torná-lo visível aos 
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olhos de outrem. Logo, considerando a estrutura do editorial, essa descrição funciona como 

argumento favorável à tese. “Em geral, os quadros da idade de ouro, passada ou futura, do 

paraíso perdido ou esperado, trate-se dos bons velhos tempos ou da felicidade que se encontra 

alhures, servem para desqualificar a época e o país em que se vive.” (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 278). 

Segundo Lúcia Helena Martins Gouvêa (2010), em um recorte em que se verificam 

características do modo descritivo de organização do discurso, temos a identificação dos 

seres, que têm determinado comportamento; a localização desses seres e a atribuição de 

qualidades que os singularizam. Já em um recorte em que se verificam características do 

modo narrativo de organização do discurso, temos os agentes, que representam determinados 

papéis; os processos, que ligam os agentes, e as sequências, que ligam processos e agentes6. 

Dessa forma, podemos verificar, no tocante ao recorte descritivo, a identificação dos 

seres, que têm determinado comportamento: “os trens”; a localização desses seres: “cidade do 

Rio de Janeiro” e a atribuição de qualidades que os singularizam: “Na década de 70, 

transportavam 1,4 milhão de pessoas/dia; Hoje, levam entre 150 mil/dia e 300 mil/dia.”. No 

tocante ao recorte narrativo, por sua vez, verificamos os agentes: “os trens”; os processos: “a 

ação de transportar as pessoas diariamente” e as sequências: “antes (na década de 70), o 

transporte por trens de 300 mil/dia e, depois (hoje), o transporte por trens de 150 mil/dia”.  

A comparação entre as características operacionais desta modalidade de transporte de 

massa referentes à década de 70 e ao ano de 2009 reforça a prova produzida no sentido de que 

“uma análise séria da questão se faz necessária”, a conclusão. 

 

2ᵃ parte da análise – baseada na Teoria da Argumentação na Língua (DUCROT, 1983). 

 

I. Classe argumentativa e escala argumentativa 

 

Diferentemente de quando não há um posicionamento por parte do sujeito, o qual se 

encontra no centro da encenação argumentativa − em que a Proposta é colocada em questão 

ou apresentam-se os prós e contras da mesma − quando o sujeito posiciona-se, podemos dizer 

que ele insere argumentos responsáveis pelo desenvolvimento do raciocínio persuasivo em 

uma classe argumentativa. Isto se deve ao fato de o sujeito argumentante, ao empreender-se a 

                                                
6 A proposição deve ser considerada para todas as análises realizadas neste capítulo. 
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provar a veracidade ou a falsidade da Proposta munir-se de diferentes enunciados, os quais 

julga passíveis de constituir argumentos a favor de uma mesma conclusão7. 

Dessa forma, conclui-se, com base no exposto acima, que os argumentos componentes 

do editorial “Nos trilhos” foram inseridos pelo articulista em uma classe argumentativa. 

Entretanto, não se verificou uma presença expressiva de marcadores linguísticos 

capazes de denunciar uma organização hierárquica dos mesmos em uma escala 

argumentativa. 

Observam-se apenas os argumentos relacionados e introduzidos por operadores 

argumentativos responsáveis por indicar que os argumentos, os quais relacionam, se 

encontram orientados para a mesma conclusão, conforme é possível observar nos exemplos 

abaixo: 

“Com isso, o intervalo dos trens será reduzido de quatro para dois minutos entre as 

estações Botafogo e Central, e beneficiará os usuários que fazem baldeação no Estácio rumo à 

Zona Sul.” (segundo parágrafo). 

 

“Além de alternativa para equacionar tais absurdos, a metrolização do sistema de trens 

teria a vantagem de reduzir o impacto do transporte público no orçamento da parcela da 

população situada nas faixas de renda mais baixas (...).” (sexto parágrafo). 

 

II. Modificadores realizantes e desrealizantes8 

 

1. Modificadores realizantes 

 

• 1° parágrafo: 

 

“(...) boa oportunidade (...).” 

 

O adjetivo boa é um modificador que intensifica oportunidade, pois aumenta a força 

argumentativa positiva contida em oportunidade. Boa oportunidade tem a mesma orientação 

                                                
7 A proposição deve ser considerada para todas as análises realizadas neste capítulo. 
 
8 Cabe, aqui, uma ressalva importante. Quando mencionamos os valores semânticos positivos ou negativos 
atribuídos a uma palavra, estamos considerando a semanticidade da mesma no contexto em que ela foi 
empregada.  
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argumentativa que oportunidade e uma força argumentativa superior a oportunidade sem o 

determinante. 

 

• 3° parágrafo:  

 

“(...) boa opção (...).” 

 

O adjetivo boa é um modificador que intensifica opção, pois aumenta a força 

argumentativa positiva contida em opção. Boa opção tem a mesma orientação argumentativa 

que opção e uma força argumentativa superior a opção sem o determinante. 

 

• 4° parágrafo:  

 

“(...) expansão desordenada e (...) desmedida (...).” 

 

Os adjetivos desordenada e desmedida são modificadores que intensificam expansão, 

pois aumentam a força argumentativa negativa contida em expansão. Expansão desordenada 

e desmedida tem a mesma orientação argumentativa que expansão e uma força argumentativa 

superior a expansão sem o determinante. 

 

• 5° parágrafo:  

 

“(...) crescimento desregrado (...).” 

 

O adjetivo desregrado é um modificador que intensifica crescimento, pois aumenta a 

força argumentativa negativa contida em crescimento. Crescimento desregrado tem a mesma 

orientação argumentativa que crescimento e uma força argumentativa superior a crescimento 

sem o determinante. 
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“(...) qualquer ligação (...).” 

 

O adjetivo qualquer é um modificador que intensifica ligação, pois aumenta a força 

argumentativa positiva contida em ligação. Qualquer ligação tem a mesma orientação 

argumentativa que ligação e uma força argumentativa superior a ligação sem o determinante. 

 

• 6° parágrafo:  

 

 “(...) argumento de peso (...).” 

 

A locução adjetiva de peso é um modificador que intensifica argumento, pois aumenta 

a força argumentativa positiva contida em argumento. Argumento de peso tem a mesma 

orientação argumentativa que argumento, e uma força argumentativa superior a argumento 

sem o determinante. 

 

• 7° parágrafo:  

 

“(...) grande vantagem (...).” 

 

O adjetivo grande é um modificador que intensifica vantagem, pois aumenta a força 

argumentativa positiva contida em vantagem. Grande vantagem tem a mesma orientação 

argumentativa que vantagem e uma força argumentativa superior a vantagem sem o 

determinante. 

 

“(...) boa infraestrutura (...).” 

 

O adjetivo boa é um modificador que intensifica infraestrutura, pois aumenta a força 

argumentativa positiva contida em infraestrutura. Boa infraestrutura tem a mesma orientação 

argumentativa que infraestrutura e uma força argumentativa superior a infraestrutura sem o 

determinante. 
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“(...) opção ideal (...).” 

 

O adjetivo ideal é um modificador que intensifica opção, pois aumenta a força 

argumentativa positiva contida em opção. Opção ideal tem a mesma orientação 

argumentativa que opção e uma força argumentativa superior a opção sem o determinante. 

 

2. Modificadores desrealizantes 

 

O editorial em questão não apresentou modificadores desrealizantes. 

 

III. Organizadores textuais 

 

1. Advérbios modalizadores9 

 

Os advérbios modalizadores detêm, relativamente a sua inserção em um discurso 

argumentativo, a função de determinar o grau de adesão do locutor ao conteúdo de seu 

enunciado. 

No primeiro parágrafo do editorial “Nos trilhos”, o editorialista emprega o advérbio 

“aqui”, componente da expressão “até aqui” (“(...) é boa oportunidade para se debater um 

tema que até aqui não inspirou grandes iniciativas na área de transporte de massa (...).”). Esse 

emprego ressalta que o autor do texto posiciona-se de forma a expressar que se “até aqui” o 

tema que se pretende digno de debate por ele “não inspirou grandes iniciativas”, a partir 

“daqui”, é necessário que a questão seja analisada a sério. 

Já no quinto parágrafo do texto, verifica-se o emprego do advérbio modalizador 

“acentuadamente”, no trecho correspondente ao primeiro período do parágrafo. (“Nesse 

crescimento desregrado, o sistema de transporte sobre trilhos regrediu acentuadamente.”). Sua 

utilização expressa o modo “acentuado” como regrediu o sistema de transporte sobre trilhos. 

A escolha lexical determina a expressão da posição adotada pelo locutor diante da falta de 

investimentos na referida área de transporte de massa. 

 

 

 
                                                
9 No que concerne aos advérbios modalizadores, é válido ressaltar que a análise realizada, além dos seus 
respectivos valores semânticos, considera suas funções de contribuir para a orientação argumentativa do texto. 
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2. Marcadores temporais 

 

O editorial em questão não apresentou marcadores temporais de anterioridade e 

simultaneidade. 

 

3. Operadores argumentativos 

 

3.1 Operadores argumentativos de acréscimo 

 

No segundo e sexto parágrafos do texto, verifica-se o emprego dos operadores 

argumentativos de acréscimo “e” e “além de”. Trata-se de operadores que adicionam 

enunciados, cujos conteúdos constituem argumentos para uma mesma conclusão. 

No primeiro dos casos, o operador argumentativo de acréscimo “e” adiciona 

enunciados componentes de um mesmo parágrafo (“Com isso, o intervalo dos trens será 

reduzido de quatro para dois minutos entre as estações Botafogo e Central, e beneficiará os 

usuários que fazem baldeação no Estácio rumo à Zona Sul.”). Já o operador argumentativo 

“além de”, introduz o sexto parágrafo do texto, cujo conteúdo corrobora para a orientação 

argumentativa do texto, uma vez que constitui argumento para a conclusão pretendida  

(“Além de alternativa para equacionar tais absurdos, a metrolização do sistema de trens teria a 

vantagem de reduzir o impacto do transporte público no orçamento da parcela da população 

situada nas faixas de renda mais baixas.”).  

 

3.2 Operadores argumentativos de contrajunção 

 

O terceiro parágrafo do texto é composto por dois períodos, os quais estão 

relacionados pelo conector “mas”. A partir do primeiro período, conclui-se “que uma área 

carente de alternativas recebeu investimentos do governo e, agora, sua população será 

beneficiada com melhor qualidade de vida na área de transporte.” Já a partir do segundo 

período, o qual é introduzido pelo “mas”, infere-se que o investimento realizado está aquém 

das carências na área de transporte em parte da região metropolitana. 

Sendo este parágrafo constituído por dois enunciados coordenados através do operador 

argumentativo de contrajunção “mas”, é possível depreender que a orientação argumentativa 

pretendida pelo editorialista é aquela a que conduz a conclusão subjacente ao segundo 
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enunciado. Entre os dois, o segundo é o argumento mais forte e corrobora para a conclusão 

pretendida. O esquema abaixo objetiva demostrar este raciocínio mais claramente. 
 

 

No tocante à análise do editorial “Nos trilhos”, não se observou a ocorrência de outras 

tipologias de operadores argumentativos. 
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7.2 Segundo editorial: “Fora de rumo” (tema: política de educação pública) 
 

1ᵃ parte da análise – baseada no Modo de Organização Argumentativo 

(CHARAUDEAU, 2008). 

 

I. Organização da lógica argumentativa 

 

1. Componentes da lógica argumentativa 

 

1.1 Elementos de base da relação argumentativa: 

 

• Asserção de partida (A1): 

 

O editorial “Fora de rumo”, publicado pelo jornal O Globo, em 27 de maio de 2007, 

desenvolve-se a partir da notícia referente à “(...) longuíssima ocupação por estudantes da 

reitoria da Universidade de São Paulo (USP) (...).”. O período em destaque, componente do 

primeiro parágrafo, constitui a asserção de partida. 

 

• Asserção de passagem: 

 

O conjunto dos enunciados “Do modo como foi feita, ela é um ato de violência, que 

nos remete a um Brasil mais antigo – o dos tempos da ditadura em que valia de tudo para 

afrontar os poderes discricionários.” (1° parágrafo); “Mudou a maneira de discutir os 

assuntos, de apresentar e defender reivindicações.”; “Mas, em alguns setores (referência 

implícita às universidades públicas - grifo nosso) persiste o vírus que se poderia chamar de 

“maio de 68” – uma mistura de irrealismo político e de desejo de afrontar o tecido 

constitucional.” (2° parágrafo); “Mas não há nada neles que infrinja a autonomia 

universitária.”; “O que há é a intenção, perfeitamente louvável, de que os orçamentos das três 

universidades estaduais de São Paulo, sejam mais transparentes.” (3° parágrafo); “Essas 

universidades já absorvem quase 10% da arrecadação de ICMS do estado mais rico da 

Federação.”; “Mas nesse quadro é preciso inserir o fato de que universidades como a USP 

caíram na armadilha das aposentadorias mal calculadas e, portanto irreais.”; “Esse sistema de 

pensões já absorve o equivalente a 30% das verbas alocadas à USP.”; “Mas os estudantes 

preferiram partir para o confronto direto.” (4° parágrafo); “Mas isto não dá a uma instituição 
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pública o direito de girar sobre si mesma, as costas voltadas para a sociedade.”; “Mas toda a 

seriedade do sistema vem sendo solapada.” (5° parágrafo) constituem o corpo dos 

argumentos, ou seja, a asserção de passagem. 

 

• Asserção de chegada (A2): 

 

A asserção de chegada é representada pelo enunciado “(...) é um indicador 

preocupante da situação do ensino público no Brasil.”. 

Nesse caso, o enunciado, através do qual se configura a asserção de chegada (A2), 

representativo da legitimidade da proposta, expressa a consequência da asserção de partida 

(A1). A natureza da ocupação por estudantes da reitoria da USP desencadeou uma reflexão 

relativa ao fato de que a situação do ensino público no Brasil inspira preocupação e a 

credibilidade do sistema universitário de ensino público vive um solapamento. 

 

 

 

1.2 Modalidades ou condições de realização 

 

Na passagem de A1 para A2, estabelece-se um vínculo modal situado no domínio do 

possível, já que A2 não se apresenta como única conclusão de A1. Nessa perspectiva, o 

vínculo modal entre premissa e conclusão é da ordem da presunção, uma vez que A2 é a 

conclusão que se impõe na ausência de indicação contrária.  

 

1.3 O escopo do valor de verdade 

 

No tocante ao editorial “Fora de rumo”, a testagem relativa à veracidade do conjunto 

da relação argumentativa constitui-se através de uma particularização, pois a proposta 
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(A1→A2) é válida especificamente para um caso determinado dependente de circunstâncias 

particulares. 

 

2. Procedimentos da lógica argumentativa: modos de raciocínio 

 

Como é possível inferir, no que concerne ao editorial em análise, “A longuíssima 

ocupação por estudantes da reitoria da Universidade de São Paulo” indicou que a situação do 

ensino público no Brasil inspira preocupação. Dessa forma, observa-se que o modo de 

raciocínio, ou seja, o resultado da combinação entre os componentes da lógica argumentativa, 

subjacente ao editorial “Fora de rumo”, é por dedução, ou seja, a partir de A1, infere-se A2, 

seu resultado. A1 e A2 inscrevem-se em uma relação de causalidade orientada da causa para a 

consequência. Segundo Charaudeau (2008, p. 24), A2 representa a “consequência mental 

(mesmo que esta se baseie na experiência dos fatos) da tomada em consideração de A1, 

através de uma inferência.”.  

 

II. A encenação argumentativa 

 

1. Componentes da encenação argumentativa 

 

Verifica-se, já a partir do primeiro parágrafo, que o editorialista desenvolverá um 

quadro de raciocínio persuasivo (Persuasão) de forma a provar a veracidade da Proposta 

(Proposição), a qual foi inscrita por ele em um quadro de questionamento. A fim de justificar 

sua posição “A situação do ensino público no Brasil inspira preocupação” e obter êxito em 

seu projeto de fala, ele recorrerá a procedimentos de ordens semântica e discursiva, conforme 

é possível observar a seguir.  

 

2. Procedimentos da encenação argumentativa 

 

2.1 Procedimentos semânticos:  

 

 No que concerne ao editorial “Fora de rumo” e baseando-se na asserção de chegada 

(A2), alvo do raciocínio do sujeito argumentante “a situação preocupante do ensino público 

no Brasil inspira preocupação”, é notório que a escolha dos argumentos foi pertinente à 
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orientação argumentativa e pautou-se em valores baseados na anuência social. Abaixo, serão 

apresentados os argumentos utilizados pelo editorialista, modificados em sua estrutura 

composicional, de forma que a percepção dos valores interiores aos mesmos seja facilitada. 

 

� A importância do respeito à constituição; 

� Transparência das contas públicas; 

� A preservação da autonomia universitária; 

� Responsabilidade no gasto de verbas públicas; 

� A violência gerada pela ocupação; 

� Solapamento da credibilidade do sistema de ensino público universitário. 

 

2.2 Procedimentos discursivos: 

 

O editorial em análise apresenta duas modalidades de procedimentos discursivos: a 

comparação e a descrição narrativa. O primeiro deles foi empregado pelo autor do texto no 

primeiro parágrafo textual, enquanto o segundo compõe o terceiro parágrafo. 

No segundo período do primeiro parágrafo, o editorialista utiliza uma metáfora para 

estabelecer uma comparação entre a ocupação por estudantes da reitoria da USP e um ato de 

violência. 

A orientação argumentativa, subjacente a essa metáfora, está explícita, uma vez que a 

semanticidade negativa inerente à expressão “ato de violência” imprime uma avaliação 

negativa da ação estudantil por parte do sujeito argumentante e reforça a conclusão de que “a 

situação do ensino público no Brasil inspira preocupação”. 

Ressalta-se, aqui, que o “ato de violência”, com o qual o autor compara, ainda que 

implicitamente, a referida ocupação, suscitou uma alusão à ditadura “(...) que nos remete a um 

Brasil mais antigo – o dos tempos da ditadura em que valia de tudo para afrontar os poderes 

discricionários.”. Sabedor da importância deste momento histórico e dos impactos negativos 

do mesmo na história do Brasil e para o povo, o autor emprega, estrategicamente, outra 

comparação implícita “ato de violência provocado pela ocupação por estudantes da reitoria da 

USP” X “atos de violência realizados durante o regime ditatorial”. Segundo Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2005, p. 278), “A escolha dos termos de comparação adaptados ao 

auditório pode ser um elemento essencial da eficácia de um argumento.”. 



74 
 

Relativamente ao procedimento discursivo de descrição narrativa, este aparece no 

terceiro parágrafo, através do período “Os estudantes ocuparam a reitoria em protesto contra 

decretos do governo Serra que consideraram atentórios ao princípio da autonomia 

universitária.”. Através de uma narrativa, o articulista descreve uma vertente do caso sobre o 

qual o texto trata. Ressalta-se que, ao inserir em um texto argumentativo a descrição do objeto 

alvo da argumentação, o argumentador fornece ao leitor condição de apreender de forma mais 

completa o objeto descrito. Descrever o objeto é torná-lo visível aos olhos de outrem. Logo, 

considerando a estrutura do editorial, essa descrição, por meio da qual o leitor é informado do 

porquê da ocupação, funciona como argumento favorável à tese. 

Dessa forma, podemos verificar, no tocante ao recorte descritivo, a identificação dos 

seres, que têm determinado comportamento: “os estudantes”; a localização desses seres: 

“cidade de São Paulo” e a atribuição de qualidades que os singularizam: “(...) ocuparam a 

reitoria em protesto contra decretos do governo Serra que consideraram atentórios ao 

princípio da autonomia universitária”. No tocante ao recorte narrativo, por sua vez, 

verificamos os agentes: “os estudantes”; os processos: “as ações de ocupar a reitoria da USP e 

protestar contra decretos do governo Serra que consideraram atentórios ao princípio da 

autonomia universitária” e as sequências: “antes, a consideração de que decretos do governo 

Serra eram atentórios ao princípio da autonomia universitária e, depois, ocupação da reitoria e 

protesto”.  

 

2ᵃ parte da análise – baseada na Teoria da Argumentação na Língua (DUCROT, 1983). 

 

I. Classe argumentativa e escala argumentativa 

 

A análise do editorial “Fora de rumo” proporcionou-nos verificar que os argumentos 

componentes do mesmo foram inseridos pelo articulista em uma classe argumentativa. 

Entretanto, não se verificou uma presença expressiva de marcadores linguísticos 

capazes de denunciar uma organização hierárquica dos mesmos em uma escala 

argumentativa. 
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II. Modificadores realizantes e desrealizantes10 

 

1. Modificadores realizantes 

 

• 1° parágrafo: 

 

“(...) longuíssima ocupação (...).” 

 

O adjetivo longuíssima é um modificador que intensifica ocupação, pois longuíssima 

aumenta a força argumentativa negativa contida em ocupação. Longuíssima ocupação tem a 

mesma orientação argumentativa que ocupação e uma força argumentativa superior a 

ocupação sem o determinante. 

 

• 2° parágrafo: 

 

“(...) bons anos (...).” 

 

O adjetivo bons é um modificador que intensifica anos, pois bons aumenta a força 

argumentativa positiva contida em anos. Bons anos tem a mesma orientação argumentativa 

que anos e uma força argumentativa superior a anos sem o determinante. 

 

• 3° parágrafo: 

 

“(...) intenção (...) louvável (...).” 

 

O adjetivo louvável é um modificador que intensifica intenção, pois louvável aumenta 

a força argumentativa positiva contida em intenção. Intenção louvável tem a mesma 

orientação argumentativa que intenção, e uma força argumentativa superior a intenção sem o 

determinante. 

 

 

                                                
10 Cabe, aqui, uma ressalva importante. Quando mencionamos os valores semânticos positivos ou negativos 
atribuídos a uma palavra, estamos considerando a semanticidade da mesma no contexto em que ela foi 
empregada. 
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• 4° parágrafo: 

 

“(...) discussão séria.” 

 

O adjetivo séria é um modificador que intensifica discussão, pois séria aumenta a 

força argumentativa positiva contida em discussão. Discussão séria tem a mesma orientação 

argumentativa que discussão, e uma força argumentativa superior a discussão sem o 

determinante. 

 

“(...) confronto direto.” 

 

 O adjetivo direto é um modificador que intensifica confronto, pois direto aumenta a 

força argumentativa negativa contida em confronto. Confronto direto tem a mesma orientação 

argumentativa que confronto, e uma força argumentativa superior a confronto sem o 

determinante. 

 

“(...) aposentadorias mal calculadas (...) irreais.” 

 

Os adjetivos mal calculadas e irreais são modificadores que intensificam 

aposentadorias, pois mal calculadas e irreais aumentam a força argumentativa negativa 

contida em aposentadorias. Aposentadorias mal calculadas (...) irreais tem a mesma 

orientação argumentativa que aposentadorias, e uma força argumentativa superior a 

aposentadorias sem o determinante. 

 

• 5° parágrafo: 

 

“(...) longa pauta (...).” 

 

O adjetivo longa é um modificador que intensifica pauta, pois longa aumenta a força 

argumentativa negativa contida em pauta. Longa pauta tem a mesma orientação 

argumentativa que pauta, e uma força argumentativa superior a pauta sem o determinante. 
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“(...) esgotante queda-de-braço (...).” 

 

O adjetivo esgotante é um modificador que intensifica queda-de-braço, pois esgotante 

aumenta a força argumentativa negativa contida em queda-de-braço. Esgotante queda-de-

braço tem a mesma orientação argumentativa que queda-de-braço, e uma força argumentativa 

superior a queda-de-braço sem o determinante. 

 

2. Modificadores desrealizantes 

 

O editorial em questão não apresentou modificadores desrealizantes. 

 

III. Organizadores textuais 

 

1. Advérbios modalizadores 

 

No terceiro parágrafo do editorial “Fora de rumo”, o editorialista emprega o advérbio 

“perfeitamente” relacionado ao adjetivo “louvável” (“O que há é a intenção, perfeitamente 

louvável, de que os orçamentos das três universidades estaduais de São Paulo, sejam mais 

transparentes.”).  

Considerando-se os valores semânticos intrínsecos ao advérbio, assim como ao 

adjetivo, o qual ele modifica, verifica-se que o autor do texto orienta-o argumentativamente, a 

respeito da transparência relativa aos orçamentos das três universidades estaduais de São 

Paulo, de forma a conduzir o leitor à conclusão de que – quanto a essa intenção dos decretos 

do governo Serra – não há o que questionar, é “perfeitamente louvável”. 

No quarto parágrafo, emprega-se duas vezes o advérbio “já”. Seu emprego também 

marca um posicionamento do locutor diante de seu enunciado. 

Já no quinto e último parágrafo textual, verifica-se o emprego do advérbio 

“aparentemente”, o qual constitui um modificador da ação expressa pelo verbo “voltar” 

(“Depois de uma esgotante queda-de-braço, tudo volta aparentemente ao normal, com a ficção 

da “reposição das aulas”.”). A utilização deste advérbio expressa uma atitude avaliativa do 

locutor diante do conteúdo expresso pelo verbo. Conclui-se que, “na aparência” a rotina 

normaliza-se, mas não é sabido se, “na prática”, este fato é confirmado. 
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2. Marcadores temporais 

 

O editorial em análise não apresentou marcadores temporais de anterioridade e 

simultaneidade. 

 

3. Operadores argumentativos 

 

3.1 Operadores argumentativos de contrajunção 

 

O editorial “Fora de rumo” conta com um número expressivo do operador 

argumentativo de contrajunção “mas”. O editorialista, ao desenvolver seu quadro de 

raciocínio persuasivo, o emprega seis vezes. 

A primeira ocorrência é no segundo parágrafo textual. Nele, os períodos “Mudou a 

maneira de discutir os assuntos, de apresentar e defender reivindicações.” e “Mas, em alguns 

setores, persiste o vírus que se poderia chamar de “maio de 68” – uma mistura de irrealismo 

político e de desejo de afrontar o tecido constitucional.” encontram-se relacionados por este 

conector.  A partir do primeiro período, infere-se que “Desde que o regime democrático foi 

instituído no Brasil, as negociações com o poder público são realizadas civilizadamente e um 

retrocesso não é bem-vindo.”. Já a partir do segundo período, infere-se que “Há quem 

questione a constituição e coloque em risco o direito democrático.”. Entre os dois, o segundo 

é o argumento mais forte e corrobora para a conclusão pretendida. O esquema abaixo objetiva 

demonstrar este raciocínio mais claramente. 
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A segunda ocorrência é no terceiro parágrafo, no qual os períodos “Há quem ache os 

decretos confusos; um trabalho competente de esclarecimento, neste sentido, poderia ser útil.” 

e “Mas não há nada neles que infrinja a autonomia universitária.” coordenam-se através do 

“mas”. A partir do primeiro período, infere-se que “O conteúdo dos decretos precisa ser mais 

bem esclarecido.”. A partir do segundo período, por sua vez, infere-se que “A autonomia 

universitária não está sendo posta em risco pelos decretos.”. Entre os dois, o segundo é o 

argumento mais forte e corrobora para a conclusão pretendida. O esquema abaixo objetiva 

demonstrar este raciocínio mais claramente. 
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O operador argumentativo de contrajunção “mas” aparece pela terceira e quarta vezes 

no quarto parágrafo textual. 

Na terceira ocorrência, ele relaciona os períodos “Professores e funcionários reclamam 

dos salários baixos.” e “Mas nesse quadro é preciso inserir o fato de que universidades como a 

USP caíram na armadilha das aposentadorias mal calculadas e, portanto irreais.”. Com base 

no primeiro período, conclui-se que “É um direito do trabalhador reivindicar melhores 

salários.”. Já a partir do segundo período, conclui-se que “Uma parcela das verbas alocadas à 

USP está sendo mal empregada.”. Entre os dois, o segundo é o argumento mais forte e 

corrobora para a conclusão pretendida. O esquema abaixo objetiva demonstrar este raciocínio 

mais claramente. 

 

 

  

A quarta ocorrência do operador de contrajunção “mas” é aquela que relaciona os 

períodos “Todos estes, assuntos a merecerem uma discussão séria.” e “Mas os estudantes 

preferiram partir para o confronto direto.”. A partir do primeiro e segundo períodos infere-se, 

respectivamente, que “Algumas questões inerentes à USP precisam ser seriamente discutidas” 

e “Em vez de propor uma discussão sobre os mesmos, a classe estudantil optou por um ato de 

violência.”. Entre os dois, o segundo é o argumento mais forte e corrobora para a conclusão 

pretendida.  O esquema abaixo objetiva demonstrar este raciocínio mais claramente. 
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O quinto e último parágrafo textual conta com duas ocorrências do “mas”. A primeira 

delas corresponde a que relaciona os períodos “A autonomia universitária é um valor, de fato, 

a ser preservado.” e “Mas isto não dá a uma instituição pública o direito de girar sobre si 

mesma, as costas voltadas para a sociedade.”. Neste caso, a partir do primeiro e segundo 

períodos infere-se, respectivamente, que “O direito da universidade à autonomia não está em 

debate.” e “Toda instituição pública deve esclarecimentos à sociedade.”. Entre os dois, o 

segundo é o argumento mais forte e corrobora para a conclusão pretendida.  O esquema 

abaixo objetiva demonstrar este raciocínio mais claramente. 
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A segunda ocorrência do “mas”, no quinto parágrafo, e última do texto, relaciona os 

períodos “Depois de uma esgotante queda-de-braço, tudo volta aparentemente ao normal, com 

a ficção da “reposição das aulas”.” e “Mas toda a seriedade do sistema vem sendo solapada.”. 

A partir do primeiro e segundo períodos, infere-se, respectivamente, que “Com a greve, o 

período letivo é afetado em sua qualidade.” e “A universidade perde em credibilidade.”. Entre 

os dois, o segundo é o argumento mais forte e corrobora para a conclusão pretendida.  O 

esquema abaixo objetiva demonstrar este raciocínio mais claramente. 

 

 

 

No tocante à análise do editorial “Fora de rumo”, não se observou a ocorrência de 

outras tipologias de operadores argumentativos. 
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7.3 Terceiro editorial: “Nada substitui a prevenção contra a Aids” (tema: política de saúde 
pública) 
 

1ᵃ parte da análise – baseada no Modo de Organização Argumentativo 

(CHARAUDEAU, 2008). 

 

I. Organização da lógica argumentativa 

 

1. Componentes da lógica argumentativa 

 

1.1 Elementos de base da relação argumentativa: 

 

• Asserção de partida (A1): 

 

O editorial “Nada substitui a prevenção contra a Aids”, publicado pelo Jornal O 

Globo, em 7 de março de 2013, desenvolve-se a partir da notícia referente ao “(...) anúncio da 

cura funcional de um bebê infectado pelo vírus da Aids, nos Estados Unidos.”.  O período em 

destaque, componente do primeiro parágrafo, constitui a asserção de partida. 

 

• Asserção de passagem: 

 

O conjunto dos enunciados “Os números da epidemia no planeta ainda são muito 

preocupantes.” (terceiro parágrafo); “A Unaids estima que, globalmente, o número de adultos 

entre 15 e 49 anos com Aids corresponda a 0,8% da população mundial. Na África, um adulto 

em cada 20 tem o vírus. Somente a região subsahariana responde por 69% dos casos no 

planeta. Na América Latina, chega a 1,4 milhão o total de infectados. E, a despeito dos 

avanços nos tratamentos, a doença ainda provoca um alto índice de óbitos: a cada ano, 

morrem cerca de 1,2 milhão de pessoas no continente africano; na Ásia, o total anual de 

mortes chega a 309 mil.” (quarto parágrafo) constituem o corpo dos argumentos, ou seja, a 

asserção de passagem.  
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• Asserção de chegada (A2): 

 

A asserção de chegada é representada pelo enunciado “(...) permanece a imperiosa 

obrigação de o mundo não rasgar a ― pelo menos até agora ― principal receita contra a 

proliferação da Aids: a prevenção.”. Nesse caso, o enunciado, através do qual se configura a 

asserção de chegada (A2), representativo da legitimidade da proposta, expressa a 

consequência mental da asserção de partida (A1), conforme é possível inferir a partir do 

esquema abaixo. 

 

 

 

 1.2 Modalidades ou condições de realização 

 

Na passagem de A1 para A2, estabelece-se um vínculo modal situado no domínio do 

obrigatório, já que A2 constitui obrigatoriamente a conclusão de A1. É possível inferir esta 

relação através da escolha lexical do autor do texto no período “(...) permanece a imperiosa 

obrigação (...).”. Nessa perspectiva, o vínculo modal entre premissa e conclusão é da ordem 

do necessário, uma vez que A2 é uma conclusão entre outras, mas obrigatória. 
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1.3 O escopo do valor de verdade 

 

No tocante ao editorial “Nada substitui a prevenção contra a Aids”, a testagem relativa 

à veracidade do conjunto da relação argumentativa constitui-se através de uma 

particularização, pois a proposta (A1→A2) é válida especificamente para um caso 

determinado dependente de circunstâncias particulares. 

 

2. Procedimentos da lógica argumentativa: modos de raciocínio 

 

Como é possível inferir, no que concerne ao editorial em análise, “O anúncio da cura 

funcional de um bebê infectado pelo vírus da Aids, nos Estados Unidos” motivou uma 

ressalva por parte do editorialista, quanto à importância de se valorizar a prevenção, ainda que 

avanços na Medicina caminhem rumo ao combate a Aids. Dessa forma, observa-se que o 

modo de raciocínio, ou seja, o resultado da combinação entre os componentes da lógica 

argumentativa, subjacente ao editorial “Nada substitui a prevenção contra a Aids”, é por 

dedução, ou seja, a partir de A1, infere-se A2, seu resultado. A1 e A2 inscrevem-se em uma 

relação de causalidade orientada da causa para a consequência. Segundo Charaudeau (2008, p. 

24), A2 representa a “consequência mental (mesmo que esta se baseie na experiência dos 

fatos) da tomada em consideração de A1, através de uma inferência.”.  

 

II. A encenação argumentativa 

 

1. Componentes da encenação argumentativa 

 

Verifica-se, a partir do terceiro parágrafo, que o editorialista desenvolverá um quadro 

de raciocínio persuasivo (Persuasão) de forma a provar a veracidade da Proposta 

(Proposição), a qual foi inscrita por ele em um quadro de questionamento. A fim de justificar 

sua posição “(...) permanece a imperiosa obrigação de o mundo não rasgar a ― pelo menos 

até agora ― principal receita contra a proliferação da Aids: a prevenção” e obter êxito em seu 

projeto de fala, ele recorrerá a procedimentos de ordens semântica e discursiva, conforme é 

possível observar a seguir.  
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2. Procedimentos da encenação argumentativa 

 

2.1 Procedimentos semânticos:  

 

No que concerne ao editorial “Nada substitui a prevenção contra a Aids” e baseando-

se na asserção de chegada (A2), alvo do raciocínio do sujeito argumentante “(...) permanece a 

imperiosa obrigação de o mundo não rasgar a ― pelo menos até agora ― principal receita 

contra a proliferação da Aids: a prevenção.”, é notório que a escolha dos argumentos foi 

pertinente à orientação argumentativa e pautou-se em valores baseados na anuência social. 

Abaixo, serão apresentados os argumentos utilizados pelo editorialista, modificados em sua 

estrutura composicional, de forma que a percepção dos valores interiores aos mesmos seja 

facilitada. 

 

� Alto índice de pessoas infectadas pelo vírus HIV no mundo todo; 

� Alto índice de óbitos provocados pela doença. 

 

2.2 Procedimentos discursivos: 

 

O editorial em análise apresenta como procedimento discursivo a descrição. Cabe a 

ressalva de que ela não está inserida em uma narrativa. Dessa forma, não pode ser incluída na 

modalidade de procedimento discursivo denominado por Charaudeau (2008) de “descrição 

narrativa”. 

O referido procedimento, componente deste editorial, é empregado no quarto 

parágrafo textual (“A Unaids estima que, globalmente, o número de adultos entre 15 e 49 anos 

com Aids corresponda a 0,8% da população mundial. Na África, um adulto em cada 20 tem o 

vírus. Somente a região subsahariana responde por 69% dos casos no planeta. Na América 

Latina, chega a 1,4 milhão o total de infectados. E, a despeito dos avanços nos tratamentos, a 

doença ainda provoca um alto índice de óbitos: a cada ano, morrem cerca de 1,2 milhão de 

pessoas no continente africano; na Ásia, o total anual de mortes chega a 309 mil.”). Por meio 

da descrição, o editorialista nos fornece dados, segundo uma organização internacional, a 

despeito dos números globais da epidemia. Ressalta-se que este panorama descritivo da 

doença reforça a prova explicitada no parágrafo anterior “Os números da epidemia ainda são 

muito preocupantes.”. Esse tipo de argumento, o qual é influenciado pelo prestígio, Perelman 

e Olbrechts-Tyteca (2005) classificarão como argumento de autoridade. Segundo os autores 
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“(...) o argumento de autoridade (...) utiliza atos ou juízos de uma pessoa ou de um grupo de 

pessoas como meio de prova a favor de uma tese.” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 

2005, p. 348). No tocante às autoridades invocadas no argumento de autoridade, os autores 

consideram “Muitas vezes, antes de invocar uma autoridade, costuma-se confirmá-la, 

consolidá-la, dar-lhe a seriedade de um testemunho válido. Com efeito, quanto mais 

importante é a autoridade, mais indiscutíveis parecem suas palavras.” (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 351). Conforme se verifica no editorial em análise, o 

editorialista ao invocar a autoridade da Unaids, atribuiu-lhe uma referência, a fim de 

especificar ao leitor a atribuição que cabe a ela (“Apesar de, em 2012, um relatório da Unaids, 

o organismo da ONU para a doença (...).”). Sendo tema do editorial a Aids, o articulista 

valeu-se de uma autoridade na área para sustentar sua tese. A respeito da invocação de 

autoridades determinadas para áreas específicas, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 351) 

afirmam “As autoridades invocadas são, o mais das vezes, salvo quando se trata de um ser 

cabalmente perfeito, autoridades específicas; a autoridade delas é reconhecida pelo auditório 

numa área específica, sendo unicamente nessa área que se pode valer-se delas.”. 

Retornando ao procedimento discursivo de descrição, segundo Lúcia Helena Martins 

Gouvêa (2010), em um recorte em que se verificam características do modo descritivo de 

organização do discurso, temos a identificação dos seres, que têm determinado 

comportamento; a localização desses seres e a atribuição de qualidades que os singularizam. 

Dessa forma, podemos verificar, no tocante ao recorte descritivo: 
 
• A identificação dos seres, que têm determinado comportamento: “o número de 

adultos”; “um adulto em cada 20”; “região subsahariana”; “o total de infectados”; 

“a doença”; “cerca de 1,2 milhão de pessoas”; “o total anual de mortes”. 

• A localização desses seres: “no mundo”; “na África”; “na África”; “na América 

Latina”; “no mundo”; “no continente africano”; “na Ásia”. 

• A atribuição de qualidades que os singularizam: “entre 15 e 49 anos com Aids”; 

“tem o vírus”; “responde por 69% dos casos no planeta”; “chega a 1,4 milhão”; 

“ainda provoca um alto índice de óbitos”; “morrem”; “chega a 309 mil”.  
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2ᵃ parte da análise – baseada na Teoria da Argumentação na Língua (DUCROT, 1983). 

 

I. Classe argumentativa e escala argumentativa 

 

A análise do editorial “Nada substitui a prevenção contra a Aids” proporcionou-nos 

verificar que os argumentos componentes do mesmo foram inseridos pelo articulista em uma 

classe argumentativa. Igualmente, proporcionou-nos verificar uma organização hierárquica 

dos argumentos em uma escala argumentativa, através do marcador linguístico “mesmo”, o 

qual compõe o quinto parágrafo. 

Anteriormente à menção ao marcador a despeito do qual fazemos referência, cabe, 

aqui, uma recordação acerca da asserção para a qual se orienta argumentativamente o texto. A 

asserção de chegada (A2) está representada no texto pelo enunciado “(...) permanece a 

imperiosa obrigação de o mundo não rasgar a ― pelo menos até agora ― principal receita 

contra a proliferação da Aids: a prevenção.”. 

Feita esta colocação, passemos a descrição do “mesmo”, marca linguística, a qual 

referenciamos. Este marcador linguístico, segundo Ingedore Koch (2006 a, p. 104), 

normalmente, assinala o argumento mais forte de uma escala argumentativa. 

No editorial em análise, “mesmo” é empregado no primeiro período do quinto 

parágrafo. Em sequência, destacamos esse trecho do texto para uma melhor observância 

quanto ao efeito de sentido produzido pelo marcador responsável por destacar aquele que, 

segundo o autor do texto, configura-se como o argumento dotado de maior “força” em razão 

de A2, a asserção de chegada. 
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No tocante à atribuição de maior “força” argumentativa ao enunciado “(...) os índices 

de infecção ainda são altos”, cabe uma observação. Conforme Perelman, o argumento apoiado 

em uma pesquisa tem um nível de credibilidade alto, visto que uma pesquisa tem caráter 

científico. Dessa forma, sendo a Unaids o organismo da ONU para a Aids e responsável pela 

divulgação dos números da doença (pautados em pesquisas científicas), os dados apresentados 

no quarto parágrafo amparam cientificamente o argumento referenciado e reforçam sua maior 

relevância para a orientação argumentativa pretendida. 

 

II. Modificadores realizantes e desrealizantes11 

 

1. Modificadores realizantes  

 

• 1° parágrafo: 

 

“(...) esplêndido caminho (...).” 

 

O adjetivo esplêndido é um modificador que intensifica caminho, pois esplêndido 

aumenta a força positiva contida em caminho. Esplêndido caminho tem a mesma orientação 

                                                
11 Cabe, aqui, uma ressalva importante. Quando mencionamos os valores semânticos positivos ou negativos 
atribuídos a uma palavra, estamos considerando a semanticidade da mesma no contexto em que ela foi 
empregada.  
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argumentativa que caminho e uma força argumentativa superior a caminho sem o 

determinante. 

 

“(...) doença terrível (...).” 

 

O adjetivo terrível é um modificador que intensifica doença, pois terrível aumenta a 

força negativa contida em doença. Terrível doença tem a mesma orientação argumentativa 

que doença e uma força argumentativa superior a doença sem o determinante. 

 

• 2° parágrafo: 

 

“(...) real possibilidade (...).” 

 

O adjetivo real é um modificador que intensifica possibilidade, pois real aumenta a 

força positiva contida em possibilidade. Real possibilidade tem a mesma orientação 

argumentativa que possibilidade e uma força argumentativa superior a possibilidade sem o 

determinante. 

 

“(...) passo crucial (...).” 

 

O adjetivo crucial é um modificador que intensifica passo, pois crucial aumenta a 

força positiva contida em passo. Passo crucial tem a mesma orientação argumentativa que 

passo e uma força argumentativa superior a passo sem o determinante. 

 

“(...) políticas concretas (...).” 

 

O adjetivo concretas é um modificador que intensifica políticas, pois concretas 

aumenta a força positiva contida em políticas. Políticas concretas tem a mesma orientação 

argumentativa que políticas e uma força argumentativa superior a políticas sem o 

determinante. 
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“(...) redução drástica (...).” 

 

O adjetivo drástica é um modificador que intensifica redução, pois drástica aumenta a 

força positiva contida em redução.  Redução drástica tem a mesma orientação argumentativa 

que redução e uma força argumentativa superior a redução sem o determinante. 

 

“(...) bem-vinda contribuição (...).” 

 

O adjetivo bem-vinda é um modificador que intensifica contribuição, pois bem-vinda 

aumenta a força positiva contida em contribuição. Bem-vinda contribuição tem a mesma 

orientação argumentativa que contribuição e uma força argumentativa superior a contribuição 

sem o determinante. 

 

“(...) novidades estimulantes (...).” 

 

O adjetivo estimulantes é um modificador que intensifica novidades, pois estimulantes 

aumenta a força positiva contida em novidades. Novidades estimulantes tem a mesma 

orientação argumentativa que novidades e uma força argumentativa superior a novidades sem 

o determinante. 

 

• 3° parágrafo: 

 

“(...) imperiosa obrigação (...).” 

 

O adjetivo imperiosa é um modificador que intensifica obrigação, pois imperiosa 

aumenta a força positiva contida em obrigação. Imperiosa obrigação tem a mesma orientação 

argumentativa que obrigação e uma força argumentativa superior a obrigação sem o 

determinante. 

 

 

 

 

 



92 
 

“(...) principal receita (...).” 

 

O adjetivo principal é um modificador que intensifica receita, pois principal aumenta 

a força positiva contida em receita. Principal receita tem a mesma orientação argumentativa 

que receita e uma força argumentativa superior a receita sem o determinante. 

 

 “(...) estimulantes melhoras (...).” 

 

O adjetivo estimulantes é um modificador que intensifica melhoras, pois estimulantes 

aumenta a força positiva contida em melhoras. Estimulantes melhoras tem a mesma 

orientação argumentativa que melhoras e uma força argumentativa superior a melhoras sem o 

determinante. 

 

• 4° parágrafo: 

 

“(...) alto índice (...).” 

 

O adjetivo alto é um modificador que intensifica índice, pois alto aumenta a força 

negativa contida em índice. Alto índice tem a mesma orientação argumentativa que índice e 

uma força argumentativa superior a índice sem o determinante. 

 

• 5° parágrafo: 

 

“(...) prescrição mais eficaz (...).” 

 

O adjetivo mais eficaz é um modificador que intensifica prescrição, pois mais eficaz 

aumenta a força positiva contida em prescrição. Prescrição mais eficaz tem a mesma 

orientação argumentativa que prescrição e uma força argumentativa superior a prescrição 

sem o determinante. 
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“(...) políticas agressivas (...).” 

 

O adjetivo agressivas é um modificador que intensifica políticas, pois agressivas 

aumenta a força positiva contida em políticas. Políticas agressivas tem a mesma orientação 

argumentativa que políticas e uma força argumentativa superior a políticas sem o 

determinante. 

 

2. Modificadores desrealizantes 

 

“(...) combinação agressiva (...).” 

 

O adjetivo agressiva é um modificador que atenua combinação, pois agressiva 

diminui a força positiva contida em combinação. Combinação agressiva tem a mesma 

orientação argumentativa que combinação e uma força argumentativa inferior a combinação 

sem o determinante. 

 

III. Organizadores textuais 

 

1. Advérbios modalizadores 

 

O editorial em análise apresentou algumas escolhas lexicais ou índices de avaliação 

subjetiva, representadas por advérbios modalizadores, como, por exemplo, sem dúvida 

(locução adverbial), ainda, já e somente. 

O primeiro advérbio modalizador, ao qual fazemos menção, é “ainda”. O editorialista, 

a fim de corroborar a tese, empregou-o em quatro ocasiões compondo argumentos e 

funcionando como marcador de excesso, conforme é possível verificar por meio das asserções 

que seguem. 

 

“(...) uma doença terrível (...) que ainda assusta a Humanidade.” (primeiro parágrafo). 

 

“(...) os números da epidemia no planeta ainda são muito preocupantes.” (terceiro 

parágrafo). 
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“(...) a doença ainda provoca um alto índice de óbitos (...).” (quarto parágrafo). 

 

“(...) índices de infecção ― ainda altos (...).” (quinto parágrafo). 

 

Em continuidade, abordamos as ocorrências de “já” (quinto parágrafo) e “sem dúvida” 

(terceiro parágrafo). Ambos os advérbios marcam um posicionamento do locutor diante do 

enunciado. Por intermédio dos mesmos, é possível inferir a credibilidade e legitimidade 

conferida pelo locutor à asserção de partida (A1) e às circunstâncias subjacentes a ela, 

conforme se pode perceber através dos enunciados:  

 

“É particularmente positiva a circunstância de os medicamentos já estarem incluídos 

nos procedimentos de rotina adotados no país para conter os efeitos da doença.” (segundo 

parágrafo). 

 

“São, sem dúvida, novidades estimulantes.” (quinto parágrafo). 

 

Para finalizar, apontamos o emprego do advérbio “somente” constituinte dos dados 

oferecidos pelo autor, no quarto parágrafo, para reforçar o argumento apresentado por ele a 

despeito de “os números da epidemia no planeta inspirarem preocupação.”. No enunciado 

“Somente a região subsahariana responde por 69% dos casos do planeta”, o advérbio cumpre 

a função de reforçar o quão grave e alarmante é o panorama da epidemia no mundo, 

principalmente, no continente africano. 

Se considerarmos que a totalidade de casos é de 100% e somente a região 

subsahariana responde por 69% deles, o “somente” indica que o percentual na região 

subsahariana é altíssimo. Assim, o editorialista corrobora para a tese de que “(...) permanece a 

imperiosa obrigação de o mundo não rasgar a ― pelo menos até agora ― principal receita 

contra a proliferação da Aids: a prevenção.”. 

 

2. Marcadores temporais 

 

O editorial em análise não apresentou marcadores temporais de anterioridade e 

simultaneidade. 
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3. Operadores argumentativos 

 

3.1 Operadores argumentativos de contrajunção 

 

O editorial “Nada substitui a prevenção contra a Aids” conta com três ocorrências de 

operadores argumentativos de contrajunção. O editorialista, ao desenvolver seu quadro de 

raciocínio persuasivo, emprega os operadores “mas” e “apesar de”. 

Conforme já exposto na fundamentação teórica, a concessão é um recurso 

argumentativo por meio do qual o sujeito argumentante “finge” conceder razão à tese oposta, 

para, em seguida, apresentar uma restrição a ela. 

Considerando-se que às questões subjacentes à asserção de partida o editorialista 

concedeu crédito, porém desenvolveu argumentativamente seu texto com vistas a conduzir o 

leitor à conclusão, a qual constitui uma concessão a elas, é notório que a presença dessa 

tipologia de operador argumentativo se faça essencial. Abaixo, apresentamos as referidas 

ocorrências, assim como, as conclusões subjacentes as mesmas. 
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3.2 Operadores argumentativos de acréscimo 

 

Além dos operadores argumentativos de contrajunção, verificou-se a ocorrência de 

outras tipologias de operadores argumentativos, como, por exemplo, dos de acréscimo, tais 

como “também” e “e não = nem”, os quais adicionam enunciados cujos conteúdos constituem 

argumentos a favor de uma mesma conclusão. 

 

“Avanços na Medicina devem andar lado a lado com políticas agressivas de contenção da 

Aids, e não eliminá-las.” (quinto parágrafo).  

 

“Mas, assim como em todo o mundo, também aqui a prescrição mais eficaz para evitar a 

proliferação epidêmica por novas contaminações é a prevenção.” (quinto parágrafo). 

 

3.3 Operadores argumentativos de conclusão  

 

A análise possibilitou também verificar a ocorrência, no segundo parágrafo, do 

operador argumentativo de conclusão “logo” (“Logo, os recursos estão disponíveis, ao alcance 

dos pacientes.”). O emprego desta tipologia de operador argumentativo objetiva introduzir um 

enunciado de valor conclusivo em relação a dois atos de fala anteriores. O primeiro ato de fala 

configura-se através do enunciado “Os remédios ministrados são bem conhecidos em todo o 

mundo (...);” Já o segundo, configura-se através do enunciado “(...) o que mudou foi a forma de 

utilizá-los.”.  
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No tocante à análise do editorial “Nada substitui a prevenção contra a Aids”, não se 

observou a ocorrência de outras tipologias de operadores argumentativos. 
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7.4 Quarto editorial: “O embuste do uso do autoritarismo contra a miséria” (tema: regimes 
políticos) 
 

1ᵃ parte da análise – baseada no Modo de Organização Argumentativo 

(CHARAUDEAU, 2008). 

 

I. Organização da lógica argumentativa 

 

1. Componentes da lógica argumentativa 

 

1.1 Elementos de base da relação argumentativa: 

 

• Asserção de partida (A1): 

 

O editorial “O embuste do uso do autoritarismo contra a miséria”, publicado pelo 

jornal O Globo, em 10 de março de 2013, desenvolve-se a partir de reflexões desencadeadas 

após a morte de Hugo Chávez, conforme demonstra o enunciado que introduz o texto “A 

morte de Hugo Chávez leva a reflexões sobre os caminhos escolhidos pelos latino-americanos 

para superar o mal da pobreza e da miséria (...)”. O período destacado constitui a asserção de 

partida. 

 

• Asserção de passagem: 

 

O conjunto dos enunciados “Rápida consulta na lista das economias mais desenvolvidas 

do mundo, das sociedades em que a renda é mais bem distribuída e da relação dos melhores índices 

de desenvolvimento humano (IDH) mostra maciça presença de países em que as instituições 

democráticas republicanas são historicamente fortes.”; “O Brasil, por sua vez, tem obtido conquistas 

sociais capazes de rivalizar com as chavistas dentro dos marcos da democracia representativa.” 

(terceiro parágrafo); “No outro verso da História, há o fracasso dos projetos coletivistas, autoritários, o 

mais estrondoso deles a União Soviética.” (quarto parágrafo); “Pelo fato de os caudilhos/ditadores 

esmagarem as instituições que dão estabilidade ao desenvolvimento (...) o sucesso que pode ser obtido 

num período de bonança econômica não se sustenta a médio e longo prazos.” (quinto parágrafo); “A 

Argentina é exemplo mais reluzente: Perón distribuiu renda e criou um aparato sindical com 

ligações ao Estado tão forte que o Partido Justicialista domina o espaço político, e o peronista 
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da vez, hoje Cristina K., curva as instituições à sua vontade. O resultado é o empobrecimento 

e a perda mundial de importância da Argentina.” (sexto parágrafo); “A própria Venezuela 

deixada de herança por Chávez está em frangalhos: previsão de 28% de inflação, a petroleira PDVSA 

desmantelada, desbastecimento, falta de divisas.” (sétimo parágrafo); 

 

• Asserção de chegada (A2): 

 

A asserção de chegada, ou seja, a asserção que se pretende digna de crédito e de cuja 

veracidade o sujeito argumentante pretende provar é “A experiência chavista não reforça a 

defesa de regimes autoritários como a via mais eficiente para a justiça social”. Nesse caso, o 

enunciado através do qual se configura a asserção de chegada, representativo da legitimidade 

da proposta, expressa a consequência da asserção de partida (A1). 

 

 

  

1.2 Modalidades ou condições de realização 

 

Na passagem de A1 para A2, estabelece-se um vínculo modal situado no domínio do 

possível, já que A2 não se apresenta como única conclusão de A1. Nessa perspectiva, o 

vínculo modal entre premissa e conclusão é da ordem da presunção, uma vez que A2 é a 

conclusão que se impõe na ausência de indicação contrária.  

 

1.3 O escopo do valor de verdade 

 

No tocante ao editorial “O embuste do uso do autoritarismo contra a miséria”, a 

testagem relativa à veracidade do conjunto da relação argumentativa constitui-se através de 

uma particularização, pois a proposta (A1→A2) é válida especificamente para um caso 

determinado dependente de circunstâncias particulares. 
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2. Procedimentos da lógica argumentativa: modos de raciocínio 

 

Como é possível inferir, no que concerne ao editorial em análise, “As reflexões 

desencadeadas com a morte de Hugo Chávez, sobre os caminhos escolhidos pelos latino-

americanos para superar o mal da pobreza e da miséria”, indicou que a experiência chavista 

não reforça a defesa de regimes autoritários como a via mais eficiente para a justiça social. 

Dessa forma, observa-se que o modo de raciocínio, ou seja, o resultado da combinação 

entre os componentes da lógica argumentativa, subjacente ao editorial “O embuste do uso do 

autoritarismo contra a miséria”, é por dedução, ou seja, a partir de A1, infere-se A2, seu 

resultado. A1 e A2 inscrevem-se em uma relação de causalidade orientada da causa para a 

consequência. Segundo Charaudeau (2008, p. 24), A2 representa a “consequência mental 

(mesmo que esta se baseie na experiência dos fatos) da tomada em consideração de A1, 

através de uma inferência.”.  

 

II. A encenação argumentativa 

 

1. Componentes da encenação argumentativa 

 

Verifica-se, a partir do segundo parágrafo, que o editorialista desenvolverá um quadro 

de raciocínio persuasivo (Persuasão) de forma a provar a veracidade da Proposta 

(Proposição), a qual foi inscrita por ele em um quadro de questionamento. A fim de justificar 

sua posição “A experiência chavista não reforça a defesa de regimes autoritários como a via 

mais eficiente para a justiça social” e obter êxito em seu projeto de fala, ele recorrerá a 

procedimentos de ordens semântica e discursiva, conforme é possível observar a seguir.  

 

2. Procedimentos da encenação argumentativa 

 

2.1 Procedimentos semânticos:  

 

No que concerne ao editorial “O embuste do uso do autoritarismo contra a miséria” e 

baseando-se na asserção de chegada (A2), alvo do raciocínio do sujeito argumentante “A 

experiência chavista não reforça a defesa de regimes autoritários como a via mais eficiente 

para a justiça social”, é notório que a escolha dos argumentos foi pertinente à orientação 
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argumentativa e pautou-se em valores baseados na anuência social. Abaixo, serão 

apresentados os argumentos utilizados pelo editorialista, modificados em sua estrutura 

composicional, de forma que a percepção dos valores interiores aos mesmos seja facilitada. 

 

� Os países mais desenvolvidos economicamente, as sociedades que contam com 

melhor distribuição de renda e aquelas que apresentam os melhores índices de 

desenvolvimento humano são majoritariamente regidos pelo regime 

democrático republicano; 

� As conquistas do Brasil no âmbito social; 

� Os exemplos da União Soviética e Argentina; 

� Economia instável; 

� O panorama político-econômico preocupante da Venezuela pós-Chávez.  

 

2.2 Procedimentos discursivos: 

 

O editorial em análise apresenta duas modalidades de procedimentos discursivos: a 

comparação e a descrição narrativa. Na medida em que o editorialista pretende conduzir o 

leitor no sentido da conclusão pretendida (A2), ou seja, para a conclusão “A experiência 

chavista não reforça a defesa de regimes autoritários como a via mais eficiente para a justiça 

social”, o quadro de raciocínio desenvolvido por ele é majoritariamente pautado em 

descrições e comparações relativas aos regimes ditatorial e democrático. 

Dessa forma, podemos verificar, no tocante ao recorte descritivo: 

 

˃ 1° recorte descritivo: “(...) na lista das economias mais desenvolvidas do mundo, das 

sociedades em que a renda é mais bem distribuída e da relação dos melhores índices de 

desenvolvimento humano (IDH) mostra maciça presença de países em que as instituições 

democráticas republicanas são historicamente fortes.”.  

 

• A identificação dos seres, que têm determinado comportamento: “países”.  

• A localização desses seres: “na lista das economias mais desenvolvidas do mundo, das 

sociedades em que a renda é mais bem distribuída e da relação dos melhores índices de 

desenvolvimento humano (IDH)”.  
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• A atribuição de qualidades que os singularizam: “em que as instituições democráticas 

republicanas são historicamente fortes”.  

 

˃ 2° recorte descritivo: “(...) O Brasil, por sua vez, tem obtido conquistas sociais capazes de 

rivalizar com as chavistas dentro dos marcos da democracia representativa.”. 

 

• A identificação dos seres, que têm determinado comportamento: “O Brasil”.  

• A localização desses seres: “dentro dos marcos da democracia representativa”.  

• A atribuição de qualidades que os singularizam: “tem obtido conquistas sociais 

capazes de rivalizar com as chavistas”.  

 

˃ 3° recorte descritivo: “A própria Venezuela deixada de herança por Chávez está em 

frangalhos: previsão de 28% de inflação, a petroleira PDVSA desmantelada, 

desabastecimento, falta de divisas.”.  

 

• A identificação dos seres, que têm determinado comportamento: “A própria Venezuela 

deixada de herança por Chávez”.  

• A localização desses seres: “após a morte de Hugo Chávez”.  

• A atribuição de qualidades que os singularizam: “está em frangalhos: previsão de 28% 

de inflação, a petroleira PDVSA desmantelada, desabastecimento, falta de divisas.”.  

 

˃ 4° recorte descritivo: “O resultado é o empobrecimento e a perda mundial de importância da 

Argentina.”. 

 

• A identificação dos seres, que têm determinado comportamento: “Argentina”.  

• A localização desses seres: “nos dia de hoje”.  

• A atribuição de qualidades que os singularizam: “empobrecimento e a perda mundial 

de importância”.  
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No tocante ao recorte narrativo, por sua vez, verificamos: 

 

˃ Recorte narrativo: “A Argentina é exemplo mais reluzente: Perón distribuiu renda e criou 

um aparato sindical com ligações ao Estado tão forte que o Partido Justicialista domina o 

espaço político, e o peronista da vez, hoje Cristina K., curva as instituições à sua vontade.”.   

 

• Os agentes: “Perón”; “Cristina K.”. 

• Os processos: “as ações de distribuir renda e criar um aparato sindical com ligações ao 

Estado tão forte que o Partido Justicialista domina o espaço político”; “a ação de 

curvar as instituições à sua vontade”.  

• As sequências: “antes (comando do país por Perón), distribuição de renda e criação de 

um aparato sindical com ligações ao Estado tão forte que o Partido Justicialista 

domina o espaço político e, depois (comando do país por Cristina K.), curvatura das 

instituições à sua vontade.”.   

 

2ᵃ parte da análise – baseada na Teoria da Argumentação na Língua (DUCROT, 1983). 

 

I. Classe argumentativa e escala argumentativa 

  

Diferentemente de quando não há um posicionamento por parte do sujeito, o qual se 

encontra no centro da encenação argumentativa, em que a proposta é colocada em questão ou 

apresentam-se os prós e contras da mesma, quando o sujeito posiciona-se podemos dizer que 

ele insere argumentos responsáveis pelo desenvolvimento do raciocínio persuasivo em uma 

classe argumentativa. Isto se deve ao fato de o sujeito argumentante, ao empreender-se a 

provar a veracidade ou a falsidade da proposta munir-se de diferentes enunciados, os quais 

julga passíveis de constituir argumentos a favor de uma mesma conclusão12. 

Dessa forma, conclui-se, com base no exposto acima, que os argumentos componentes 

do editorial “O embuste do uso do autoritarismo contra a miséria” foram inseridos pelo 

articulista em uma classe argumentativa. 

Entretanto, não se verificou a presença de marcadores linguísticos capazes de 

denunciar uma organização hierárquica dos mesmos em uma escala argumentativa. 

                                                
12 A proposição deve ser considerada para todas as análises realizadas neste capítulo. 
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II. Modificadores realizantes e desrealizantes13 

 

1. Modificadores realizantes  

 

• 2° parágrafo: 

 

“(...) via mais eficiente (...).” 

 

O adjetivo mais eficiente é um modificador que intensifica via, pois mais eficiente 

aumenta a força positiva contida em via. Via mais eficiente tem a mesma orientação 

argumentativa que via e uma força argumentativa superior a via sem o determinante. 

 

• 3° parágrafo: 

 

“Rápida consulta (...).” 

 

O adjetivo rápida é um modificador que intensifica consulta, pois rápida aumenta a 

força positiva contida em consulta. Rápida consulta tem a mesma orientação argumentativa 

que consulta e uma força argumentativa superior a consulta sem o determinante. 

 

2. Modificadores desrealizantes 

 

O editorial em questão não apresentou modificadores desrealizantes. 

 

III. Organizadores textuais 

 

1. Advérbios modalizadores 

 

O editorial em análise apresentou três ocorrências do advérbio “ainda” como 

determinante do grau de adesão do locutor ao conteúdo de seu enunciado. Tais empregos 

                                                
13 Cabe, aqui, uma ressalva importante. Quando mencionamos os valores semânticos positivos ou negativos 
atribuídos a uma palavra, estamos considerando a semanticidade da mesma no contexto em que ela foi 
empregada.  
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encontram-se respectivamente no primeiro, quarto e quinto parágrafos e funcionam como 

marcadores de excesso, conforme demonstram os exemplos que seguem.  

 

“(...) para superar o mal da pobreza e da miséria, ainda marca registrada do continente 

(...).” (primeiro parágrafo). 

 

“(...) A China ainda é um ponto fora da curva (...).” (quarto parágrafo). 

 

“Mesmo assim, ainda há o peso da CLT (...).” (quinto parágrafo). 

 

2. Marcadores temporais 

 

Não se verificou organizadores temporais de simultaneidade e anterioridade. 

 

3. Operadores argumentativos 

 

3.1 Operadores argumentativos de acréscimo 

 

No segundo e sexto parágrafos do texto, verifica-se o emprego do operador 

argumentativo de acréscimo “e” (“Rápida consulta na lista das economias mais desenvolvidas do 

mundo, das sociedades em que a renda é mais bem distribuída e da relação dos melhores índices de 

desenvolvimento humano (IDH) mostra maciça presença de países em que as instituições 

democráticas republicanas são historicamente fortes.”; “O resultado é o empobrecimento e a perda 

mundial de importância da Argentina.”). Trata-se de um operador que adiciona enunciados, cujos 

conteúdos constituem argumentos para uma mesma conclusão. 

 

3.2 Operadores argumentativos de contrajunção 

 

O editorial “O embuste do uso do autoritarismo contra a miséria” conta com uma 

ocorrência de operador argumentativo de contrajunção. O editorialista, ao desenvolver seu 

quadro de raciocínio persuasivo, emprega o operador “embora”. 
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Conforme já exposto na fundamentação teórica, a concessão é um recurso 

argumentativo por meio do qual o sujeito argumentante “finge” conceder razão à tese oposta, 

para, em seguida, apresentar uma restrição a ela. 

Abaixo, apresentamos a referida ocorrência, assim como, a conclusão subjacente a 

mesma. 

 

 
 

No tocante à análise do editorial “O embuste do uso do autoritarismo contra a 

miséria”, não se observou a ocorrência de outras tipologias de operadores argumentativos. 
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8. RESULTADOS POR GRÁFICO 

 
 

Conforme as análises modelares apresentadas no capítulo anterior, constatamos que as 

hipóteses levantadas na concepção desta dissertação foram confirmadas. À análise dos 

editoriais, foi possível verificar – no tocante ao aspecto macroestrutural – os componentes do 

Modo de Organização Argumentativo (CHARAUDEAU, 2008) e, no tocante ao aspecto 

microestrutural, as estratégias que se atualizam por intermédio de marcas linguístico-

enunciativas tendo como fundamentação teórica a Semântica Argumentativa de Oswald 

Ducrot. A seguir, serão expostos os resultados concernentes àqueles itens passíveis de 

medição numérica.  

 

I. Operadores argumentativos 
 

 

 

 
  
 
 
 

 

 

 



108 
 

 
 

 
O componente da concessão a reforçar a tese do enunciador constituiu presença 

constante nos editoriais analisados. No entanto, em um cotejo entre o operador de 

contrajunção “mas” e outros operadores (conjunções subordinativas concessivas), o “mas” 

apresentou maioria considerável. Demonstra-se, dessa forma, que os editorialistas expuseram 

uma preferência – no percurso de condução do leitor às conclusões por eles (editorialistas) 

almejadas – pela estratégia de suspense, subjacente ao uso do “mas”, a estratégia de 

antecipação, subjacente a operadores de contrajunção, tais como “embora” e “apesar de”. 

 

II. Modificadores realizantes e desrealizantes 
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Conforme é possível verificar através do gráfico acima, a utilização de modificadores 

realizantes e desrealizantes como instrumento de orientação argumentativa foi comprovada 

por meio da análise. Ressalva-se, entretanto, que a quantidade de modificadores realizantes 

verificada é notoriamente superior à quantidade de modificadores desrealizantes. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Conforme se observa, esta dissertação objetivou analisar a organização da estrutura 

argumentativa apresentada pelos editoriais publicados pelo jornal O Globo. Para tal, foram 

utilizadas a Teoria dos Modos de Organização do Discurso (CHARAUDEAU, 2008) e a 

Teoria da Argumentação na Língua (DUCROT, 1983) como alicerces teóricos para esta 

prática de pesquisa científica. O referente estudo fundamenta-se como técnica didática e 

desenvolvimento metodológico para o ensino/aprendizagem da língua portuguesa, o qual 

poderá proporcionar a professores e alunos a elucidação de questões referentes à elaboração 

de um texto argumentativo composto por mecanismos estratégicos de persuasão e 

convencimento. 

A análise da composição de um editorial, gênero do discurso objetivador de persuasão 

e convencimento estratégicos, possibilitará ao aluno desempenhar sua criticidade e expor com 

maior segurança suas ideologias por meio de um discurso próprio e pertinente às diversas 

situações nas quais estiver sendo exigido.  

Através das considerações apresentadas, nos respectivos capítulos componentes dessa 

dissertação, acerca do que caracteriza a argumentação para cada uma das teorias linguísticas 

sobre as quais se debruçou a reflexão apresentada neste trabalho de pesquisa, foi possível 

verificar que tais concepções constituem-se como uma possível integração teórica no que 

concerne ao estudo da argumentatividade inscrita no discurso.  

Isso se deve ao fato de que tanto a teoria do Modo Argumentativo de Organização do 

Discurso (CHARAUDEAU, 2008), como a teoria dos elementos linguísticos responsáveis 

pela inscrição da Argumentatividade na língua, por meio da Teoria da Argumentação na 

Língua (DUCROT, 1983) constituem-se instrumentos de grande valia para o desenvolvimento 

da capacidade de refletir do usuário da língua, de maneira crítica, sobre o mundo que o cerca 

e, em especial, sobre a utilização da língua como instrumento de interação social: faz-se 

preciso que ele se torne apto a compreender, analisar, interpretar e produzir textos verbais. 

Além disso, conscientizar o usuário da língua do valor argumentativo de determinadas marcas 

linguísticas, permitindo-lhe percebê-las no discurso do outro e utilizá-las, com eficácia, no seu 

próprio discurso. E ainda desenvolver sua capacidade de apresentação argumentativa nas 

diversas situações em que estiver sendo exigido, vencendo o primeiro enfrentamento da folha 
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em branco, para construir argumentações em relação a determinado tema, dificuldade com a qual 

se deparam inúmeras pessoas. 

É sabido que a Teoria da Argumentação na Língua (DUCROT, 1983) preocupa-se 

com o estudo teórico da argumentação na língua e não com a produção textual, assim como 

não está interessada em mostrar as possibilidades oferecidas ao locutor pela língua para 

marcar argumentativamente os enunciados que o mesmo produz. Em contrapartida, para 

aquele que produz um texto seus fundamentos são muito enriquecedores, na medida em que 

demonstram que determinadas escolhas linguísticas são eficazes para conferir maior força 

argumentativa aos textos.  

O interesse por fatos linguísticos resulta na apropriação de seus fundamentos por 

muitos pesquisadores, os quais abordam em suas pesquisas as possibilidades de escolhas 

linguísticas do locutor para orientar argumentativamente seu discurso. 

Assim, pensamos que a Teoria da Argumentação na Língua e seus desdobramentos 

podem oferecer contribuições valiosas à prática de leitura e escrita, na medida em que os 

fenômenos supracitados são dotados de força argumentativa, assim, constituindo-se 

estratégias linguísticas de argumentação. Por este motivo, uma vez que nossas escolhas 

linguísticas determinam a maior ou menor força argumentativa de nossos discursos, um 

estudo da perspectiva teórica a partir da qual a Teoria da Argumentação na Língua aborda tais 

fenômenos, importantes instrumentos para a produção de texto, é fundamental para as 

pesquisas neste âmbito de investigação. 

Ana Lúcia Tinoco Cabral, em sua obra intitulada “A força das palavras: dizer e 

argumentar” (2010, p. 142-143), corrobora a ideia acerca da importância do estudo da 

argumentação para a prática da leitura e da escrita:  

 
(...) entendemos que precisamos expor nossos alunos a um variado leque de “jogos” 
de linguagem argumentativa, para que eles aprendam a reconhecer as estratégias 
argumentativas utilizadas nos textos que leem, e também a utilizá-las, em seus 
próprios textos de forma progressiva, controlada e conscientemente. A nosso ver, 
ensinamos a Língua Portuguesa a nossos alunos para que eles possam fazer uso 
adequado desse instrumento de ação sobre o mundo, que é a língua, tornando-se 
leitores críticos e produtores eficientes. Desejamos dar-lhes possibilidades para que 
se tornem capazes, por um lado, de identificar as estratégias linguísticas passíveis de 
conferir força argumentativa aos textos com os quais travam contato e, por outro, de 
dotar seus textos de força argumentativa compatível com suas intenções. 
Como professores de Língua Portuguesa, devemos ter a preocupação de 
conscientizar nossos alunos de que o leitor não pode se permitir uma atitude 
ingênua; é preciso ser curioso, explorar o texto como um mapa que contém vários 
percursos possíveis para levar a um destino. É ainda importante mostrar-lhes a 
importância de um bom planejamento para a escrita de um texto antes de nos 
lançarmos à escrita, precisamos ter claras as conclusões às quais desejamos conduzir 
nossos leitores e, a partir dessa clareza, escolher o caminho a seguir, selecionar as 
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palavras, combiná-las marcando o texto argumentativamente segundo a finalidade 
da escrita, o gênero do texto e nossas intenções para a produção. 
 

 
As análises modelares apresentadas poderão ilustrar a nossos alunos toda a 

organização que alicerça uma boa argumentação. 

A ordenação do raciocínio deve ser anterior à composição textual e isso pode ser 

desenvolvido no aluno, mostrando-lhe, por exemplo, como selecionar argumentos a favor de 

determinada conclusão; como utilizar os modificadores realizantes e desrealizantes, como 

forma de orientar argumentativamente o texto em razão de seu projeto de fala; como 

estabelecer conexões entre os argumentos selecionados, marcando uma equivalência ou 

hierarquia entre os mesmos. 

A organização subordina-se a uma revisão textual, através de uma conferência a 

respeito de se, no ato de persuasão, ele (o aluno) se utilizou das ferramentas adequadas ao ato 

de proposição, ao êxito de seu projeto de fala: fazer com que o interlocutor compartilhe suas 

conclusões. 

Para finalizar, cabe, aqui, a ressalva de que as análises modelares apresentadas no 

capítulo destinado à análise do corpus constituem sugestões de como explorar os conceitos 

teóricos abordados nesta dissertação, assim como, despertar o interesse do aluno pelo ato de 

argumentar. 

Entendemos que a realidade do panorama educacional no Brasil é bastante 

heterogênea e que cada professor é sabedor dos instrumentos dos quais dispõe para trabalhar. 

Este estudo objetiva apenas mostrar uma das formas pela qual as teorias aqui abordadas 

podem contribuir para o ensino da prática de argumentação. 
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10. ANEXOS 

 

10.1 Editorial 1: Nos trilhos 
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10.2 Editorial 2: Fora de rumo 
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10.3 Editorial 3: Nada substitui a prevenção contra a Aids 
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10.4 Editorial 4: O embuste do uso do autoritarismo contra a miséria 
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