


ARGUMENTAÇÃO: 

um estudo da macro e da microestrutura textual 



Lúcia Helena Martins Gouvêa 

(Organizadora) 

 

 

 

 

 

 

ARGUMENTAÇÃO: 

um estudo da macro e da microestrutura textual 

 

(1ª edição) 

 

 

 

 

Letras/UFRJ 

2014 



Copyright © 2014 by 

Lúcia Helena Martins Gouvêa (Org.) 

 

Todos os direitos reservados e protegidos. 

Proibida a duplicação ou reprodução desta obra ou partes da mesma, 

sob quaisquer meios, sem autorização expressa dos editores. 

 

 

 

 

 

 

CATALOGAÇÃO 

 

 

 

 

2014 

 

Produção gráfica, diagramação e capa 

Juliano Leandro do Espírito Santo 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

 

 

 

APRESENTAÇÃO  ......................................................................................  07 

 

CONFISSÃO, INFORMAÇÃO, HUMOR: A DIVERSIDADE CONTRATUAL DO 

GÊNERO BLOG  
Paula Crespo Halfeld (UFRJ)  ....................................................................  12 

 

O PROCESSO CONCESSIVO: O PARADOXO ENTRE NEUTRALIDADE E 

ARGUMENTAÇÃO EM TEXTOS JORNALÍSTICOS INFORMATIVOS 
 

Amanda Heiderich Marchon (UFRJ)  ..........................................................  46 

 

O ARTIGO DE OPINIÃO SOB A PERSPECTIVA DA TEORIA SEMIOLINGUÍSTICA 

DO DISCURSO 
 

Fábio Gusmão da Silva (UFRJ)  .................................................................  76 

 

ADVERSIDADE E OPOSIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA ARGUMENTAÇÃO: ANÁLISE 

DE UMA INTERAÇÃO FACE A FACE À LUZ DA LINGUÍSTICA DO TEXTO 
 

Naira de Almeida Velozo (UFRJ) 

Eloisa Beatriz Ciarelli (UFRJ)  .................................................................... 102 

 

O USO DE OPERADORES ARGUMENTATIVOS EM ARTIGO OPINATIVO 
  

Claudia Maria Sousa Antunes (UFRJ / UNIFA)  ............................................ 146 

 

A ARGUMENTAÇÃO NA CENA ENUNCIATIVA: SUBJETIVIDADE E POLIFONIA EM 

TEXTOS MIDIÁTICOS 
 

Luana Maria Siqueira Machado (UFRJ) 

Natália Rocha Oliveira Tomaz (UFRJ)  ....................................................... 184 



 

AS CONSTRUÇÕES CONCLUSIVAS EM EDITORIAIS: UMA ABORDAGEM 

ENUNCIATIVA 
 

Gesieny Laurett Neves Damasceno (UFRJ) 

Carlos Eduardo Nunes Garcia (UFRJ)  ....................................................... 216 

 

OPERADORES ARGUMENTATIVOS EM DUCROT E KOCH: LEITURA DE UMA 

CRÔNICA DE JORNAL 
 

Tiana Andreza Melo do Nascimento (UFRJ)  .............................................. 250 

 

SOBRE A ORGANIZADORA  ...................................................................... 278 

 

SOBRE OS AUTORES  .............................................................................. 280 

 

 

 

Este e-book reúne oito artigos produzidos por alunos dos cursos de 

Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Letras 

Vernáculas da Faculdade de Letras da UFRJ, por ocasião do curso 

ministrado pela Profa. Dra. Lúcia Helena Martins Gouvêa em 2012/02. 

O curso, versando sobre argumentação, apoiou-se em duas linhas 

teóricas: a Semiolinguística do Discurso, de Patrick Charaudeau, e A Teoria 

da Argumentação na Língua – nas suas duas primeiras fases –, de Oswald 

Ducrot e Jean Claude Anscombre. Como o objetivo era estudar o processo 

da argumentação tanto do ponto de vista da macroestrutura textual quanto 

do ponto de vista da microestrutura, coordenaram-se as duas teorias, 

usufruindo-se de suas diferenças e considerando-se um ponto de interseção 

entre elas.  

A primeira teoria visa ao estudo dos discursos sociais, na medida 

em que esses discursos são encarados como um jogo comunicativo que se 

realiza na sociedade, por meio de suas produções linguageiras. A segunda 

objetiva o estudo do sentido engendrado pelo componente linguístico no uso 

da língua, vale dizer, define o sentido das entidades linguísticas, 

compreendendo-as no seu contexto linguístico.  

As duas se encontram no fato de que só entendem como possível o 

uso de um determinado argumento para defender uma dada tese se se 

considerar um princípio argumentativo – a asserção de passagem para 

Charaudeau, e o topos para Ducrot – por meio do qual a relação entre os 

dois componentes da argumentação (argumento – tese) se torna pertinente. 



Trata-se de um universo de crença compartilhado pelos interlocutores, 

universo que sustenta a ligação entre argumento e tese, tornando plausível, 

para o interlocutor, a verdade da tese proposta.  

Assim, a partir do enfoque a conceitos como contrato de 

comunicação e modos de organização do discurso, da Semiolinguística do 

Discurso, e a conceitos como operadores argumentativos e topos, da Teoria 

da Argumentação na Língua, o curso foi encaminhado e os artigos foram 

produzidos, resultando neste e-book. 

O primeiro artigo trata do gênero discursivo blog, examinando 

diferentes tipos de contratos que nele se realizam. Apresenta, como corpus, 

uma publicação de um blog que trabalha com decoração de casas e 

apartamentos, uma publicação de um que focaliza temas relativos a 

economia e ainda uma publicação de um outro que imita e parodia sites de 

fofocas de celebridades. Como aporte teórico, vale-se da Semiolinguística 

do Discurso. 

O segundo artigo analisa os gêneros notícia e reportagem sob o 

ponto de vista do processo da concessão, objetivando discutir a 

neutralidade ilusória que circula no entorno desses gêneros jornalísticos. 

Para tanto, apoia-se na teoria Semiolinguística do Discurso e na Semântica 

Argumentativa. 

Por meio de um texto do gênero artigo de opinião cuja temática é a 

prova de Redação do ENEM, o terceiro artigo se propõe a analisar questões 

relacionadas ao modo argumentativo de organização do discurso. Os modos 

de organização do discurso, bem como os tipos e os gêneros textuais, 

constituem uma categoria de análise textual, proposta por Patrick 

Charaudeau, que leva em conta o projeto de fala do sujeito e a sua 

finalidade comunicativa. 

O quarto artigo estuda os valores semânticos de adversidade, 

concessão e oposição sob o ponto de vista argumentativo, usando como 

corpus uma interação face a face realizada numa sessão de mediação no 

interior de um processo judicial. A pesquisa estabelece um contraste entre 

um tratamento que se apoia em P. Charaudeau e tratamentos normativos, 

linguístico-textual e funcionalista.  

O artigo quinto utiliza-se do instrumental teórico proposto por 

Oswald Ducrot para o estudo da argumentação. A partir dos conceitos de 

operador argumentativo e topos, analisa-se um artigo opinativo postado na 

internet, entendendo os operadores como um recurso para a orientação 

discursiva do texto de caráter opinativo. 

O sexto artigo caracteriza-se por ser um trabalho que encara a 

subjetividade na linguagem como um princípio por meio do qual o processo 

da argumentação toma corpo. É partindo da teoria da argumentação na 

língua, mais especificamente do conceito de polifonia, que as autoras 

analisam a argumentação no discurso midiático. 

No sétimo artigo, encontra-se um estudo sobre operadores 

argumentativos que introduzem uma conclusão relativa a um argumento 

apresentado anteriormente. Por intermédio de textos do gênero editorial, a 

pesquisa identifica as vozes evocadas na cena enunciativa, tomando como 

embasamento teórico a abordagem de O. Ducrot acerca da teoria da 

enunciação e o trabalho de Eduardo Guimarães sobre as conjunções no 

português. 



O último artigo se vale da semântica argumentativa para analisar 

uma crônica jornalística sob a perspectiva do conceito de operadores 

argumentativos proposto por Ducrot. O objetivo da pesquisa é mostrar a 

importância das relações semânticas estabelecidas dentro dos textos por 

meio dessas marcas linguísticas que determinam a orientação 

argumentativa do discurso.  

Com este e-book, espera-se que a abordagem das temáticas 

argumentação, modos de organização do discurso, contrato de 

comunicação, subjetividade e enunciação contribua para novos estudos nas 

áreas da Semiolinguística do Discurso e da Teoria da Argumentação na 

Língua. 

 

Lúcia Helena Martins Gouvêa 

Organizadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paula Crespo Halfeld (UFRJ) 

 

RESUMO 
 

Este estudo se propõe a analisar os diferentes tipos de contratos de 

comunicação firmados no gênero blog, com base em três publicações 

virtuais: uma do site “Comprando meu apê”, outra, do blog de economia da 

jornalista Miriam Leitão, publicado na página do jornal O Globo na internet, e 

outra ainda do site de humor “Ai, morri de sunga branca”. A hipótese 

aventada é a de que vários tipos de contrato comunicativo podem se 

manifestar neste gênero digital. Como aporte teórico serão utilizados os 

postulados da Semiolinguística. 
 

Palavras-chave: contrato de comunicação; blog; impessoalidade/ 

pessoalidade. 

 

ABSTRACT 
 

This paper aims to analyze the different types of communication contracts 

establisched on gender blog, from three virtual publications: the first, from 

the site “Comprando meu apê”, the other, from the economics blog of the 

journalist Miriam Leitão, published on O Globo website, and the other from 

                                                 
1 Outra versão deste artigo, em que se analisam dois dos blogs citados aqui, foi publicada 
na revista Ecos de Linguagem, n. 2, 2013 (Português/Espanhol) e está disponível em: 
<http://www.dialogarts.uerj.br/admin/arquivos_ecos/56a80.pdf>. 

the humorous website “Ai, morri de sunga branca”. The hypothesis is that 

different types of communication contracts may manifest in this digital 

gender. The paper will be based on Semioliguistics. 
 

Keywords: communication contract; blog; impersonality/personality. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 Na Análise do Discurso, o termo contrato de comunicação tem 

importância central para o entendimento do ato de linguagem e de sua 

constituição, na medida em que o estabelecimento do contrato determina o 

sucesso do ato. 

  Neste artigo, serão analisados alguns tipos de contratos de 

comunicação passíveis de serem firmados no gênero digital blog. Para 

tanto, serão examinados três textos publicados em diferentes blogs: o 

primeiro foi postado no site “Comprando meu apê”, dedicado a assuntos 

relacionados à decoração e à burocracia envolvida no processo de compra 

de um imóvel; o segundo foi postado no blog da jornalista Miriam Leitão, que 

prioriza temas relativos à economia nacional e internacional; e o último texto 

foi retirado do blog “Ai, morri de sunga branca”, que divulga notícias de 

famosos seguindo um viés humorístico. 

 O objetivo do trabalho é identificar o tipo de contrato de 

comunicação estabelecido em cada blog por meio da depreensão de 

elementos linguísticos que constituem os processos de nomeação, 

qualificação e processualização da realidade. A hipótese a ser testada é a 

de que o gênero blog pode abrigar diferentes contratos de acordo com o 
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propósito comunicativo de quem o escreve e, consequentemente, das 

expectativas de quem o lê. 

 A estrutura deste trabalho compreende a apresentação do conceito 

de contrato de comunicação e sua relação com o ato de linguagem, 

segundo a Semiolinguística; a exposição dos princípios e características do 

gênero digital blog e a análise dos textos selecionados para testar as 

hipóteses aventadas. 

 

1. O CONTRATO DE COMUNICAÇÃO 
 

 Noção central para a teoria Semiolinguística de Patrick Charaudeau, 

o termo contrato de comunicação é usado por analistas do discurso para 

designar aquilo que torna o ato de comunicação válido do ponto de vista do 

sentido. É a condição para os sujeitos do ato se compreenderem e 

interagirem, coconstruindo o sentido. Dessa forma, o contrato implica a 

existência de normas, convenções, acordos, saberes comuns 

compartilhados pelos membros de uma comunidade e que permitem a 

intercompreensão. 

 Seguindo esse raciocínio, Charaudeau (2009) apresenta o contrato 

de comunicação como o conjunto de condições nas quais se realiza um ato 

de linguagem. É o que permite o reconhecimento mútuo dos parceiros da 

troca linguageira dentro dos papeis que cada um assume no ato 

(identidade), bem como o reconhecimento dos objetivos desse ato 

(finalidade) e do objeto da troca (o propósito), considerando as coerções 

materiais/situacionais que o sobredeterminam (as circunstâncias). 

 

1.1 O contrato de comunicação e o ato de linguagem 
 

 O ato de linguagem, segundo Charaudeau (2009), consiste em uma 

encenação na qual se conjugam os aspectos implícito e explícito da 

linguagem e que conta com a atuação de duas entidades, desdobradas 

cada uma em dois sujeitos, que se instauram nos espaços interno e externo 

do ato comunicativo. 

 O espaço interno caracteriza o circuito de fala e nele se inscrevem 

um sujeito enunciador (EUe) e um sujeito destinatário (TUd), construídos 

ambos no interior do discurso e que não necessariamente condizem com os 

sujeitos reais - são sujeitos discursivos. O espaço externo, por sua vez, 

configura uma representação da situação de comunicação, na qual se 

estabelecem um sujeito comunicante (EUc, responsável pela origem e pela 

organização do ato) e um sujeito interpretante (TUi), ambos sujeitos sociais, 

reais. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Quadro 1: Representação do ato de linguagem (Adaptado de Charaudeau, 2009, p.52) 
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 Essa configuração do ato de linguagem explica o duplo aspecto que 

envolve esse fenômeno: o da intencionalidade e o da imprevisibilidade. 

 A intencionalidade diz respeito ao que Charaudeau (idem) denomina 

de “expedição”. O ato de linguagem, para o autor, seria uma expedição na 

medida em que o EU comunicante (EUc), em seu projeto de fala, deve 

organizar o discurso considerando uma margem de restrições e uma 

margem de manobra. As restrições remetem às normas, convenções e 

saberes compartilhados pelos interlocutores em uma situação de 

comunicação específica; dizem respeito, portanto, ao que deve/pode ser 

dito. A margem de manobra, por seu turno, refere-se à liberdade de que o 

locutor dispõe para encenar seu discurso e produzir efeitos de sentido. 

 Desse modo, o EUc, em sua expedição, fará uso de contratos e de 

estratégias. No contrato, o EUc supõe que o TUi compartilhe as mesmas 

referências que ele e que, portanto, seja conivente com a proposição 

apresentada. Já as estratégias pressupõem que o EUc organize e encene 

seu projeto de fala de modo a produzir determinados efeitos de sentido 

sobre o TUi (sujeito interpretante, externo ao ato) com o intuito de levá-lo a 

se identificar com o TUd (sujeito destinatário, produzido no discurso). Assim, 

o ato de comunicar surge a partir de duas expectativas do sujeito 

comunicante: a) a de que o contrato proposto será reconhecido e bem 

percebido pelo sujeito interpretante e b) a de que as estratégias 

empregadas produzam efetivamente os efeitos esperados. 

  O aspecto de imprevisibilidade do ato de linguagem remete ao que 

Charaudeau denomina de “aventura”. Além de uma expedição, o ato seria 

também uma aventura, uma vez que o sujeito interpretante (TUi) percebe e 

interpreta o contrato e as estratégias à sua maneira, a qual pode não 

condizer com o esperado pelo sujeito comunicante (EUc). O ato de 

linguagem consiste, assim, em uma aposta e depende de um contrato de 

comunicação que sobredetermina, em parte, os sujeitos envolvidos em sua 

dupla existência – como seres sociais e como seres discursivos. 

 

1.2 O contrato e a discursivização do mundo 
  

 O contrato de comunicação verbal pressupõe um processo de 

transposição dos fatos do mundo natural em linguagem. A esse processo 

Charaudeau (2007) denomina semiotização ou discursivização do mundo. 

Nele envolvem-se outros dois processos: o de transformação e o de 

transação dos elementos do sistema linguístico. 

 A transformação refere-se à passagem do mundo a significar 

(mundo real) ao mundo significado (mundo representado), através dos 

mecanismos de: 

 

a) Identificação: nomeação/conceituação de seres e processos; 

 

b) Qualificação: apreensão das propriedades desses mesmos 

seres e processos, caracterizando-os; 

 

c) Ação/Processualização: indicação da ação que esses seres 

exercem ou sofrem; 
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d) Causação: indicação das razões, dos motivos pelos quais 

esses seres sofrem ou exercem a ação. 

 

 A transação, por sua vez, torna esse mundo representado - produto 

da transformação - em objeto de troca entre dois sujeitos. O processo se 

realiza com base em quatro princípios: 

 

a) Princípio da alteridade: Refere-se ao reconhecimento mútuo 

dos sujeitos envolvidos no ato de comunicação, ou seja, ao 

reconhecimento da legitimidade e do papel de cada um na 

interação comunicativa. 

 

b) Princípio da pertinência: Remete ao reconhecimento por 

parte dos interlocutores dos mesmos universos de referências, 

dos mesmos saberes implicados no ato de comunicação. Do 

contrário, o contrato de comunicação pode não se estabelecer. 

 

c) Princípio da influência: Relaciona-se à finalidade intencional 

inerente a todo ato de linguagem, o que significa dizer que todo 

ato de comunicação visa a atingir, a influenciar um destinatário. 

 

 

 

 

 

d) Princípio da regulação: Decorrente do princípio anterior, a 

regulação representa uma contrainfluência, na medida em que 

os sujeitos do ato se influenciam reciprocamente. A interação 

inerente a todo ato de linguagem pressupõe essa troca de 

influências. 

 

 No processo de transação, para que se concretize o projeto de 

influência que permeia o ato de linguagem, firma-se um contrato no qual é 

fundamental o reconhecimento e a legitimação mútua dos parceiros da 

troca, bem como o compartilhamento de um mesmo universo de referências. 

É a partir do projeto de fala do enunciador e das hipóteses criadas com 

relação a seu alvo que as escolhas linguístico-discursivas serão definidas. 

 As análises realizadas neste trabalho serão apoiadas nas condições 

e princípios que regem os diferentes contratos de comunicação presentes 

no gênero blog, identificando-se os elementos linguísticos que compõem as 

operações de transformação características de cada tipo de contrato. 

  

2. O GÊNERO BLOG 
 

 A origem dos blogs remonta ao início da década de 1990, mas o 

caráter de diário pessoal online só começou a ser atribuído ao blog um 

pouco mais tarde, em 1994, com as páginas pessoais dos americanos Justin 

Allyn Hall e Carolyn Burke (OLIVEIRA, 2002). 

 O termo blog é produto da contração de weblog (web, a rede 

mundial de computadores, e log, diário de bordo) e nomeia uma espécie de 

diário eletrônico publicado na internet. Consiste em uma página pessoal que 
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pode ser criada por qualquer pessoa ou grupo de pessoas interessados em 

escrever sobre determinado tema e interagir com eventuais leitores. Os 

autores de um blog são livres para escolher o tema a ser tratado e o tipo de 

abordagem, podendo se valer não só do texto escrito, como também de 

sons, imagens, vídeos, fotos etc. como formas de expressão. 

 A facilidade de criação e publicação de textos que essa ferramenta 

oferece explica sua popularidade. O blog possui serviços de edição e de 

publicação que neutralizam possíveis obstáculos técnicos para o usuário no 

momento de divulgar suas postagens. Além disso, é gratuito e acessível a 

qualquer pessoa que queira escrever sobre algo.  Conforme pontua Oliveira 

(2002): 

 

(…) o principal diferencial da nova ferramenta é que ela 

trouxe velocidade na criação, postagem e atualização dos 

ciberdiários, democratizando o acesso de não-especialistas 

em linguagens como html, ftp, dentre outras, à construção 

e manutenção das páginas pessoais. Com isso, qualquer 

pessoa que domine noções básicas de inglês pode ter um 

weblog ou blog, como passaram a ser chamados os diários 

criados com este modelo de ferramenta que se assemelha 

a um editor de textos. (p.137) 

 

 A estrutura de um blog é composta por anotações (posts), 

organizadas segundo ordem decrescente de publicação e identificadas cada 

uma por uma URL (Uniform Resource Locator) específica, ou seja, por um 

endereço próprio dentro da rede, que facilita sua localização no histórico de 

postagens (é comum que o blog conte com um buscador interno para 

localizar os textos). Esse histórico abriga todas as publicações e as 

organiza, geralmente, ou segundo a ordem cronológica de postagem ou 

segundo o tema de cada uma.  Abaixo um exemplo do histórico do blog 

“Comprando meu Apê”, organizado de acordo com os dois critérios citados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Histórico de publicações no blog “Comprando meu apê” (à direita da página) em 

25/02/2013. 

 

 Também é comum que o blog tenha uma apresentação sucinta de 

seu autor por meio de uma pequena biografia, contendo geralmente nome, 

idade, profissão e interesses, de modo a aproximá-lo de seus leitores. A 

apresentação de uma lista de sites e de outros blogs recomendados pelo 

autor também é uma característica geral dos blogs que, juntamente com o 

título e com a descrição de seus propósitos, ajudam o leitor a entender os 

objetivos da página e a criar expectativas. Para Orihuela (2007), esses 
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elementos de descrição e de identificação contribuem para que seja firmado 

um “pacto de leitura” entre o autor e o leitor do blog, garantindo a 

credibilidade do diário online. 

 

De fato, a relação entre leitor e autor de um blog pode ser 

entendida como um pacto de leitura: um acordo implícito 

entre ambos, por meio do qual se medem as expectativas 

do leitor quanto ao texto. Quando o autor torna as 

condições da escrita claras, contribui para a segurança de 

sua relação com os leitores, para o fortalecimento dos 

blogs como meio de comunicação e para consolidação de 

sua credibilidade. (Orihuela, 2007, p.4) 

 

 Na figura a seguir, a apresentação da autora do blog já mencionado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Apresentação da autora do blog “Comprando meu apê”, à direita da página. 

 Outro traço característico do blog é a interação estabelecida com 

seus leitores. De modo geral, o blog oferece um espaço próprio para a 

manifestação direta de seus leitores através de comentários. Este espaço 

normalmente é localizado abaixo do texto publicado e nele o leitor pode 

fazer perguntas, exprimir sua opinião sobre a publicação, complementar 

informações, criticar, enfim, participar diretamente do blog, interagindo com 

seu autor e com os demais leitores. O blog, assim, é um espaço 

eminentemente interativo, funcionando, muitas vezes, como palco de um 

grande debate virtual (cf. HALFELD, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3: Espaço para comentários de leitores no blog “Comprando meu apê” em 

25/02/2013. 
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 A facilidade de acesso e a flexibilidade típica dessas páginas 

pessoais – que, por sua vez, é uma extensão da própria flexibilidade 

inerente ao ambiente virtual – justificam a existência de diversos tipos de 

blogs, segundo diferentes finalidades e diferentes contratos: há aqueles que 

funcionam como verdadeiros diários pessoais, em que o autor conta os fatos 

de seu dia a dia; outros, de teor jornalístico, que funcionam como fontes de 

informação complementar às mídias tradicionais; outros ainda que se 

propõem a fornecer informações e dicas sobre assuntos diversos do 

cotidiano, como decoração, beleza, educação, assuntos jurídicos etc. 

 Neste trabalho, serão analisados três blogs de teores distintos: o 

primeiro, “Comprando meu Apê”, com dicas para quem adquiriu ou pretende 

adquirir o primeiro imóvel; o segundo, da jornalista Míriam Leitão, publicado 

no site do jornal O Globo, sobre economia; e o terceiro, “Ai, morri de sunga 

branca”, de cunho humorístico, sobre o cotidiano das celebridades. 

 

3. “COMPRANDO MEU APÊ”: INTIMIDADE E PESSOALIDADE 
 

 O blog “Comprando meu apê” é dedicado a assuntos relativos à 

compra do primeiro imóvel e aborda temas que vão desde a burocracia que 

esse processo envolve até dicas de decoração do apartamento. A autora do 

blog, Bruna Dalcin [o sujeito comunicante – EUc – nos termos de 

Charaudeau (2009)], o utiliza não só como um meio para troca de 

informações sobre a compra do primeiro imóvel e sobre decoração, mas 

também como uma espécie de diário íntimo, onde registra fatos de seu dia a 

dia de forma descontraída, mantendo o uso mais tradicional desse gênero 

digital. Esse uso mais confessional do blog justifica a criação de um sujeito 

enunciador (sujeito discursivo, produzido pelo sujeito comunicante) que 

busca proximidade com seus leitores, estabelecendo certos laços de 

amizade e de intimidade. 

 

O novo diário íntimo, o blog, gera um relacionamento em 

via dupla entre um autor disposto a contar sua vida íntima a 

um público desconhecido e um público que se propõe a ler 

sobre ela e a comentá-la. Os indivíduos se interessam pela 

vida de gente anônima como eles (…). O público se vê 

curioso por vasculhar a vida do outro, sem que esse outro 

seja necessariamente alguém famoso. É o sucesso dos 

anônimos. (Schittine, 2004, p. 16) 

 

 Um exemplo do emprego confessional do gênero blog em 

“Comprando meu apê” pode ser identificado na publicação do dia 10 de 

maio de 2012, sobre o posicionamento da cama do quarto de casal na 

parede da janela. Antes de começar a abordar o assunto do post, o EUe 

dedica dois parágrafos para fornecer informações sobre sua própria vida e 

seu cotidiano: manifesta ansiedade com relação à proximidade de suas 

férias e a expectativa de viajar junto com o namorado, sem, entretanto, 

revelar o destino da viagem para manter “surpresa” em relação a seus 

leitores (os sujeitos destinatários - TUd). 

 

“E aí pessoal, como vcs estão? 

Eu estou empolgadíssima pq falta 1 mês para as minhas tão 

esperadas férias! 

Quem me acompanha aqui no blog desde muito tempo atrás sabe 
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que eu mudei de emprego e não tive nenhum dia de descanso 

em casa, não tive nem coletivas de final de ano, então imaginem 

como a pessoa que vos escreve encontra-se cansada e 

estressada pois está há 2 anos sem espairecer! 

Vou tirar uma semaninha pra viajar um pouquinho afinal eu 

mereço né rs, e "para nossa alegriiiiiiiia" ou melhor para a minha 

alegria rs, meu boyfriend vai tirar as férias dele no mesmo dia! 

\o/ 

Por enquanto não vou contar para onde iremos, vai ser surpresa 

hehehe, mas quando voltar postarei fotinhos por aqui! 

 

Agora vamos ao assunto do post que é o que mais interessa: 

QUARTO DE CASAL! 

 

(...)” 

 Neste trecho da publicação, pode-se identificar diversos traços da 

escrita confessional e íntima, característica desse blog. De acordo com os 

processos de transformação citados por Charaudeau (2007) na 

semiotização do mundo, é possível elencar alguns elementos da linguagem 

íntima/coloquial desse trecho: 

 

Identificação: 

Pronomes de primeira pessoa (em referência ao EUe): eu, 

minhas, me, vamos 

Pronomes de segunda pessoa (em referência ao TUd): vcs 

(abreviação de “vocês”), vos. 

Termos no diminutivo (para estabelecer proximidade e 

intimidade): semaninha, pouquinho, fotinhos. 

Termo estrangeiro: boyfriend (“namorado” - marca de 

coloquialismo nesse caso específico) 

 

Qualificação: tão esperadas, cansada, estressada (todos os 

termos em referência ao EUe) 

 

Processualização/Ação: mudei (de emprego), escreve, viajar, 

mereço, voltar, postarei (todos em referência ao EUe),  

imaginem (em referência ao TUd). 

 

Termos/sinais reprodutores da modalidade oral 2 : rs; \o/; 

hehehe 

(Esse sinais buscam reproduzir elementos constantes da 

conversação face a face, como as risadas onomatopeicas – rs, 

hehehe - e as expressões faciais/corporais de sentimentos - \o/, 

que expressa alegria. O apelo a esses recursos, nesse caso, 

visa a reforçar a empatia e a receptividade entre os 

interlocutores (cf. Komesu, 2001)). 

 

 O uso abundante de pronomes e tempos verbais na primeira 

pessoa, a referência constante ao interlocutor, os termos no diminutivo, a 

qualificação e as ações focadas no sujeito enunciador, o uso de “risadinhas” 

e de “bonequinhos sentimentais”, o conteúdo íntimo do trecho, enfim, são 

                                                 
2Categoria proposta pela autora do artigo. 
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empregados para estabelecer proximidade entre os interlocutores 

envolvidos e simular uma espécie de conversa entre eles, como se já se 

conhecessem há algum tempo, apesar de, em muitos casos, a relação ser 

apenas virtual. Dessa forma, o sujeito comunicante (EUc) produz no interior 

de seu discurso um sujeito enunciador (EUe) simpático, receptivo, que 

conversa e desabafa com seus leitores, igualando-se a eles. Para isso, cria 

também no interior no discurso um sujeito destinatário (TUd), que entende e 

aceita esse contrato de proximidade e com o qual deve se identificar o 

sujeito interpretante (TUi), externo ao discurso, de modo que o contrato de 

comunicação seja firmado e, consequentemente, tenha validade.  Essa 

estratégia da intimidade pode funcionar como um “quebra-gelo” para que os 

interlocutores se sintam mais à vontade, facilitando a interação (o 

distanciamento provocado pela ausência do contato face a face poderia 

representar um bloqueio para a interação no ambiente virtual). 

 Após essa introdução focalizada no cotidiano da autora, a 

publicação parte para o assunto principal: a disposição da cama do quarto 

de casal na parede da janela. Para abordar o tema, o enunciador 

primeiramente recapitula algumas informações presentes em postagens 

anteriores, acerca das alternativas que criou para a melhor distribuição da 

planta de seu imóvel. Tais alterações pressupunham a mudança do 

posicionamento da cama do casal, de uma parede lateral do quarto para a 

parede da janela, e é nisso que reside o grande questionamento da autora 

neste post: se a disposição da cama na parede janela é apropriada. Para 

sanar essa dúvida, o EUe se dirige diretamente a seus interlocutores e pede 

sua opinião: 

“Agora a pergunta que não quer calar: vcs acham que dá certo 

cama embaixo da janela? 

  

Se vcs repararem bem, na maioria das novelas e filmes eles 

usam muito a cama nessa disposição. Claro que na prática é 

diferente, mas pode ser uma boa solução para quem tem pouco 

espaço, pois a parede da janela geralmente fica perdida mesmo, 

só colocamos a cortina nela e não a usamos mais para nada, não 

acham? 

 

Agora um probleminha: a minha janela não tem como ficar 

centralizada com a cama por causa do guarda-roupa, então saí a 

caça na internet sobre opiniões e referências que me ajudassem a 

driblar esse problema. 

Agora vamos aos exemplos: 

 

(…) 

 

De acordo com alguns arquitetos, é melhor deixar a cortina até o 

chão e de fora a fora na parede para driblar esse problema de não 

conseguir centralizar a cama com a janela. 

 

O segredo é fazer com que a cabeceira da cama não seja 

pendurada ou colada na parede e sim acoplada na cama, assim a 

cortina terá o caimento por trás dela e dará a sensação de 

amplitude no quarto, e portanto, ninguém vai perceber que a 

janela não está exatamente no meio da cama! 
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E aí gente, qual das 3 opções vcs preferem? 

 

Bjs e até breve! 

 

Bruna Dalcin” 

 

(Fonte: www.comprandomeuape.com) 

  

 Essa frequente referência direta aos interlocutores, própria de um 

discurso alocutivo, no qual “o sujeito falante enuncia sua posição em relação 

ao interlocutor no momento em que, com seu dizer, o implica e lhe impõe um 

comportamento” (Charaudeau, 2009, p.82), é motivada, sobretudo, pela 

possibilidade de participação dos leitores do blog através de comentários, 

como já foi mencionado anteriormente. 

 Nesse tipo de blog, portanto, para manter um caráter íntimo e 

confessional, o sujeito comunicante (EUc) produz um sujeito enunciador 

(EUe) que pareça amigável e receptivo ao sujeito interpretante (TUi) que, 

por sua vez, deve se identificar com o sujeito destinatário (TUd), o qual 

aceita as condições de proximidade propostas pelo sujeito enunciador e 

com ele interage. 

 Para atingir essa finalidade, o EUe faz uso de diversos recursos 

linguísticos, como o emprego frequente de pronomes e verbos na primeira e 

segunda pessoa, de termos qualificativos que exprimam a impressão do 

enunciador com relação ao tema comentado, de “risadinhas” e “carinhas” 

que buscam reproduzir na modalidade escrita os sentimentos do sujeito, de 

vocábulos no diminutivo para reforçar o teor de afetividade, dentre outros. 

 O contrato de comunicação aqui é, pois, baseado na cumplicidade e 

na proximidade entre os sujeitos envolvidos no ato de linguagem. 

 

4. BLOG MIRIAM LEITÃO: INFORMAÇÃO E OPINIÃO 
 

 O blog da jornalista Miriam Leitão é publicado no site do jornal O 

Globo (www.oglobo.globo.com/economia/miriam/) e configura um tipo de 

blog jornalístico, no qual o autor expõe opiniões e impressões dos fatos já 

noticiados na mídia tradicional (impressa, televisiva) e mesmo na mídia 

online. O blog jornalístico, assim, funciona como uma fonte alternativa de 

informação e opinião (cf. Pimentel, 2011), o que comprova o fato de que 

esse gênero digital – o blog - não se restringe mais à escrita íntima e 

pessoal que o caracterizava originalmente, sendo utilizado para diversos 

fins. 

 Neste blog, diferentemente do primeiro estudado, não há uma 

minibiografia da autora, mas apenas uma foto, na qual a colunista aparece 

sorrindo, simpática a seus leitores – a empatia estabelecida entre os 

interlocutores se mantém como necessária também neste blog. Essa 

ausência de apresentação talvez seja explicada pelo pressuposto do jornal 

de que a colunista já seja conhecida por seus leitores, uma vez que se trata 

de uma figura pública, diferente da autora do primeiro blog. 
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Figura 4: Página inicial do blog de Miriam Leitão no sítio do jornal O Globo. 

 

 Na publicação selecionada (postagem do dia 20/02/2013), a 

jornalista apresenta uma análise sobre o aumento do benefício do Bolsa-

Família, anunciado na mesma semana. A autora inicia o texto com uma 

estratégia concessiva, na qual primeiramente reconhece a legitimidade do 

argumento contrário ao programa assistencial do Governo para, em seguida, 

por meio do conector “mas”, introduzir um argumento favorável ao 

programa; argumento esse ao qual adere. A tese da jornalista, portanto, é a 

de que o aumento do benefício foi uma medida adequada. 

 

“Até o governo sabe que não se acaba com a miséria com alguns 

reais a mais e a travessia de uma barreira arbitrária como os R$ 

70 de renda familiar per capita. Mas o passo que foi dado ontem é 

mais um dentro de uma trajetória que começou há algum tempo e 

que significa dar o mínimo aos mais pobres. Cada governo fez 

uma parte. A de Dilma foi focar nos extremamente pobres.” 

   

 A presença, em um texto jornalístico, de uma tese e de argumentos 

que sustentem essa tese sinalizam para o gênero “artigo de opinião”, tão 

comum em jornais e revistas. Ao colunista é reservado um espaço próprio 

para expor suas opiniões sobre algum fato que está na ordem do dia. Os 

textos postados no blog de Miriam Leitão, portanto, não parecem se 

distinguir de típicos artigos de opinião. Nos quatro parágrafos iniciais, em 

que a autora tenta desmistificar algumas ideias contrárias ao Bolsa-Família, 

o tom de impessoalidade predomina, principalmente com o emprego de 

verbos na terceira pessoa. O uso da expressão “O importante é pensar que”, 

no início do terceiro parágrafo, por exemplo, ilustra esse predomínio da 

impessoalidade – o que não significa que o texto não apresente marcas de 

subjetividade; ao contrário, todo artigo de opinião traz marcas da 

subjetividade do enunciador, sem o que a identificação de uma tese não 

seria possível. 

 

"Que fronteira atravessar 

Até o governo sabe que não se acaba com a miséria com alguns 

reais a mais e a travessia de uma barreira arbitrária como os R$ 

70 de renda familiar per capita. Mas o passo que foi dado ontem é 

mais um dentro de uma trajetória que começou há algum tempo e 

que significa dar o mínimo aos mais pobres. Cada governo fez 

uma parte. A de Dilma foi focar nos extremamente pobres. 

O debate em torno do Bolsa Família tem alguns mitos. Um deles é 

a ideia de que os pobres seriam incentivados a ter mais filhos 
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para receber mais. Não há qualquer comprovação estatística 

disso. Outra, de que as pessoas param de trabalhar para viver do 

benefício. Ele é tão pequeno que não sustenta ninguém, e o 

Ministério de Desenvolvimento Social tem estudos e dados que 

comprovam o oposto. 

O importante é pensar o que virá depois do programa e ter como 

meta construir esse futuro. Que o Brasil tinha que criar uma rede 

de proteção social mínima para os milhões de miseráveis e 

pobres do país, não há dúvida. Por isso, a ideia surgiu de forma 

embrionária logo após a estabilização, floresceu no governo 

passado, e agora passou a ter metas ousadas, como a 

erradicação da extrema pobreza. 

O passo dado ontem garante apenas que todas as famílias que 

estão no programa atravessem essa fronteira dos R$ 70 per 

capita por família a cada mês. Isso correspondia quando foi 

estabelecido a US$ 1,22 por dia. O dólar se encareceu, mas aqui 

se trabalha com o dólar paridade do poder de compra, que não 

oscila da mesma forma que as flutuações da moeda. É uma 

medida arbitrária. Essas famílias continuarão vivendo com um 

valor muito pequeno. Além disso, continuarão sendo procurados 

brasileiros muito pobres que estão em áreas muito remotas ou 

nem sabem como entrar no programa. O governo acha esse 

remanescente é pequeno. 

(...)” 

 

 Entretanto, no quinto parágrafo, o texto apresenta algumas marcas 

de pessoalidade, mais características da linguagem dos blogs. Os verbos na 

primeira pessoa conferem valor testemunhal ao discurso e marcam 

explicitamente o sujeito da enunciação. O uso do adjetivo avaliativo 

“interessante” (5º parágrafo) em referência à iniciativa do Governo de cruzar 

dados do cadastro de beneficiários com os do Ministério da Educação, e do 

adjetivo também valorativo “desastrados” (6º parágrafo) em referência aos 

empréstimos do BNDES também marcam a subjetividade do enunciador. 

 

“De tudo o que ouvi nesses dias que conversei sobre esse 

assunto com as autoridades o mais interessante foi que está 

sendo feito um cruzamento de dados entre o cadastro único e os 

dados do Ministério da Educação. O objetivo é localizar as 

escolas onde a maioria das crianças está no programa Bolsa 

Família e essas escolas terão prioridade na implantação do 

programa de escola em tempo integral. Faz sentido e abre-se a 

chance de que através da educação de qualidade essas crianças 

não estarão, quando se tornarem adultas, dependentes de 

programas similares.  

Outro ponto que incomoda muita gente é o custo do programa, 

que estaria subindo muito. De fato: em 2010, o programa custava 

um pouco mais de R$ 15 bilhões; em 2013, está em R$ 23 bi, sem 

esse acréscimo. São 13 milhões de famílias e 50 milhões de 

pessoas beneficiárias com esse valor. Com o acréscimo de ontem 

- que melhora a vida de 2,5 milhões de pessoas dentro desses 50 

milhões - o governo vai gastar R$ 750 milhões. É muito? Apenas 

um dos empréstimos desastrados do BNDES para ajudar 

empresas familiares custou isso: o do LBR. 

Não é que o erro do banco justifique aumentar o gasto 

indefinidamente. Mas o custo total do Bolsa Família é 2% do 

Orçamento do governo. A questão não é apenas o custo por ano, 

é a existência de uma efetiva porta de saída. O governo diz que 

tem porta de saída, que cada família fica no programa por dois 
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anos, e que entre as várias exigências está a de manter a criança 

ou adolescente na escola. 

O que o governo tem que construir agora é a estratégia de tirar as 

pessoas do programa por melhoria estrutural em suas vidas. Isso 

vai definir se o programa é mais um assistencialismo ou um 

projeto para mudar o país. O que o Brasil tem que se perguntar é 

que fronteira quer atravessar.” 

(Fonte: http://oglobo.globo.com/economia/miriam/) 

  

 De acordo com as categorias de discursivização da realidade 

propostas por Charaudeau (2009), pode-se sistematizar as marcas 

linguísticas de pessoalidade e de impessoalidade neste post da seguinte 

forma: 

Impessoalidade: 

Ação/Processualização: verbos na terceira pessoa (sabe, foi 

dado, começou - 1º parágrafo -, tem - 2º parágrafo - etc), 

verbos no futuro do pretérito como forma de distanciar a 

afirmação do enunciador (seriam - 2º parágrafo). 

Qualificação: O importante é que 

Pessoalidade: 

Ação/Processualização: verbos na primeira pessoa (ouvi, 

conversei – 5º parágrafo) 

Qualificação: interessante 

 

 Neste blog jornalístico, portanto, o sujeito comunicante (Miriam 

Leitão) constrói em seu discurso um sujeito enunciador (EUe) que 

inicialmente mantem certo distanciamento com relação ao sujeito 

destinatário (TUd), mas que deixa transparecer, ao longo do texto, marcas 

de um discurso testemunhal, próprio dos blogs jornalísticos. O sujeito 

interpretante (TUi) deve, assim, se identificar com o sujeito destinatário 

(TUd), que, por seu turno, aceita essa distância relativa e mesmo a espera, 

em virtude da proximidade deste tipo de blog com os artigos de opinião 

tradicionais. O contrato de comunicação estabelecido aqui, portanto, transita 

entre a formalidade jornalística e a proximidade dos blogs confessionais, 

aproximando-se mais do primeiro extremo.   

 

5. BLOG “AI, MORRI DE SUNGA BRANCA”: O EFEITO CÔMICO 
 

 Com propósito humorístico, o blog “Ai, morri de sunga branca” imita 

e parodia sites de fofocas sobre celebridades, tão comuns no universo 

virtual. O contrato de comunicação firmado entre os interlocutores, em geral, 

é pautado por um distanciamento próprio do gênero “notícia” (uma vez que 

sites de fofocas seguem o modelo de escrita informativo/jornalístico), porém, 

por se tratar de um blog cujo objetivo é produzir humor muito mais do que 

apenas informar sobre celebridades, são constatados, com frequência, 

traços linguísticos de pessoalidade. 

 Na publicação selecionada como exemplo para este estudo (datada 

de 27/03/2014), o blog anuncia a visita surpresa que a cantora baiana Ivete 

Sangalo fez à apresentadora Xuxa por ocasião de seu aniversário. O 

destaque da notícia se refere à aparência da apresentadora, que é 

surpreendida sem maquiagem, diferente da forma como sempre aparece em 

seus programas na TV. O primeiro parágrafo do texto se inicia aos moldes 
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de um texto jornalístico, com o lead (a apresentação da notícia, comumente 

resumida nas categorias o que ou quem, onde, quando, como); entretanto, 

ao final da sentença, por meio de uma estrutura adversativa introduzida pelo 

conectivo “mas”, o EUe quebra o ritmo e a expectativa de um informativo 

comum, produzindo o efeito humorístico. A foto publicada abaixo da frase, 

mostrando Xuxa sem maquiagem, explica o “susto” mencionado pelo 

enunciador. 

 

“Na madrugada desta quinta-feira, Ivete Sangalo resolveu 

surpreender Xuxa em sua mansão e postou a foto no Instagram. A 

surpresa foi para a Xuxa, mas o susto foi nosso!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em seguida, contrastando com o início da publicação, o EUe 

assume um tom mais íntimo com o leitor, adotando diferentes marcas de 

pessoalidade que valorizam Xuxa e depreciam o leitor em uma comparação 

satírica. 

 

“Verdade seja dita, aos 51 anos, Xuxa está muito melhor do que 

você aos 15 anos com maquiagem e progressiva (...)”. 

(Fonte: http://www.aimorridesungabranca.com/) 

 

Marcas de impessoalidade: 

Estrutura de lead no início do texto (“Na madrugada desta 

quinta-feira, Ivete Sangalo resolveu surpreender Xuxa em sua 

mansão e postou a foto no Instagram.”) 

Ação/processualização: verbos na 3ª pessoa (resolveu, 

postou) 

 

Marcas de pessoalidade: 

Nomeação: pronome pessoal de 1ª pessoa (nosso); referência 

direta ao leitor, com o pronome de tratamento (você). 

Qualificação: “muito melhor”, “com maquiagem e (escova) 

progressiva”. 

 

 O contrato de comunicação estabelecido neste blog, então, parte de 

uma aparente intenção informativa – própria dos veículos de comunicação 

tradicionais – para, a partir de uma quebra de expectativa, produzir o efeito 
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cômico. Esse rompimento de expectativa é criado principalmente com a 

mudança das estratégias de distanciamento/proximidade, materializadas em 

traços linguísticos de impessoalidade/pessoalidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O exame dos blogs “Comprando meu apê”, “Miriam Leitão” e “Ai, 

morri de sunga branca” confirmou a hipótese de que em um mesmo gênero 

textual podem-se firmar diferentes contratos de comunicação de acordo com 

a finalidade comunicativa (projeto de fala) do sujeito comunicante. Essas 

distinções são observadas e materializadas por meio de elementos 

linguísticos presentes nos processos de nomeação, qualificação, 

processualização, que integram os mecanismos de transformação do mundo 

material em linguagem, segundo Charaudeau (2009). 

 No blog “Comprando meu apê”, o contrato estabelecido é baseado 

na afetividade e na proximidade entre os interlocutores. O uso de pronomes 

e verbos na primeira e segunda pessoa, de qualificações afetivas, de 

nomeações diminutivas, de recursos iconográficos, como as risadinhas e os 

bonequinhos que exprimem sentimentos, são marcas que materializam essa 

finalidade. 

 Por outro lado, no blog “Miriam Leitão”, o contrato firmado é 

aparentemente pautado em certa distância entre os interlocutores. Contudo, 

deixa transparecer algumas marcas mais explícitas de subjetividade, como o 

uso da primeira pessoa e de adjetivos avaliativos. O emprego de termos e 

sinais mais coloquiais, típicos da comunicação face a face, como as 

risadinhas ou a constante referência ao interlocutor (próprio de um 

comportamento discursivo alocutivo) não são esperados pelos leitores desse 

tipo de blog jornalístico, justamente porque sua finalidade é mais 

informativa/opinativa do que interativa, ao contrário do primeiro site 

analisado. 

 Por fim, em “Ai, morri de sunga branca”, o EUe também se vale de 

traços tanto de impessoalidade como de pessoalidade; todavia, o propósito 

aqui não é apenas o de estabelecer certa proximidade com o TUi, mas, 

sobretudo, o de criar humor. Para tanto, o texto geralmente se inicia com 

marcas de impessoalidade, simulando uma notícia comum de sites 

especializados em fofocas de famosos, para, em seguida, por intermédio de 

marcas de pessoalidade, quebrar a expectativa do leitor e, por conseguinte, 

produzir o riso. 

 A despeito das particularidades de cada blog, em todos os casos há 

um sujeito comunicante com um projeto de fala específico, que produz, no 

interior de seu discurso, um sujeito enunciador e um sujeito destinatário. O 

sujeito enunciador encena seu discurso de modo a motivar uma 

identificação do sujeito interpretante (ser social) com o sujeito destinatário 

(ser discursivo) e, desse modo, tornar o contrato comunicativo válido no que 

se refere ao sentido. Seja com uma finalidade interativa, seja com uma 

finalidade opinativa ou humorística, o importante é que as publicações de 

cada blog correspondam às expectativas de seus leitores para que o 

contrato não se rompa. 

 Por fim, vale salientar que essa possibilidade de estabelecimento de 

inúmeros contratos em um mesmo gênero digital reflete a diversidade 

própria dos meios virtuais, nos quais flexibilidade e interatividade são 
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palavras de ordem. A variedade inerente aos blogs é apenas fruto de um 

ambiente acessível aos mais diferentes públicos com os mais diversos 

objetivos, interesses e necessidades. 
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RESUMO 
 

Este artigo, sob as perspectivas da Teoria Semiolinguística e da Semântica 

Argumentativa, propõe a análise discursiva das relações de sentido 

estabelecidas por operadores argumentativos que veiculam a ideia de 

concessão. Por meio desse estudo, pretende-se discutir a neutralidade 

ilusória que perpassa notícias e reportagens, gêneros jornalísticos que, 

como afirma Landowiski, deveriam ser “uma forma objetivante de narrar o 

cotidiano, mas que necessariamente passam pela forma subjetivante 

imposta pela constituição de um discurso”.   
 

Palavras-chave: contrato de comunicação; conectores argumentativos; 

concessão. 

 

ABSTRACT 
 

This article, from the perspectives of Semiolinguístic Theory and 

Argumentation Semantics, proposes a discursive analysis of the 

relationships of meaning established by argumentative operators that convey 

the idea of granting. Through this study, we intend to discuss the illusory 

neutrality that pervades news and reports, journalistic genres, as states 

Landowiski, they should be "a way objectifying to narrate the everyday, but 

they necessarily go through the way subjectifying imposed by the 

constitution of a discourse". 
 

Keywords: communication contract; argumentative connectors; 

concession. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Cientes de que o estudo da língua portuguesa não se esgota na 

descrição e classificação dos elementos que a estruturam, bem como 

considerando a gramática não como um fim, mas como um meio através do 

qual a capacidade de expressão é desenvolvida, é mister que atentemos 

para a importância de focalizar os mecanismos que ligam sintática, 

semântica e pragmaticamente os enunciados uns aos outros. Nessa 

perspectiva, discutimos, neste artigo, as relações de sentido estabelecidas 

pelos operadores argumentativos (conjunções, pela tradição gramatical) no 

plano discursivo, mais especificamente, as construções concessivas. 

 

(...) importa o tipo de proposição relacional que emerge da 

articulação de cláusulas, e não a marca lexical dessa 

relação. Tal marca restringe-se, em muitos casos, à função 

de estabelecer um elo (linkage, nos termos de Chafe, 1988) 

entre duas porções textuais. (DECAT, 2001, p.128) 
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Como se acredita que o estudo das marcas linguísticas pode ser 

mais bem compreendido se o texto, como um todo, for levado em 

consideração, a abordagem, aqui, envolverá não só a microestrutura textual 

– estudo apoiado na teoria de Ducrot – mas também a macroestrutura – 

análise baseada na Semiolinguística do Discurso, de Patrick Charaudeau. 

De acordo com Koch (2007, p. 29), o indivíduo, ao interagir por meio 

da linguagem, o faz, visando a estabelecer relações, causar efeitos, 

desencadear determinados comportamentos. Para isso, vale-se dos 

enunciados que produz, orientando-os no sentido de determinadas 

conclusões, com exclusão de outras. Respaldados por Ducrot (1987), 

acreditamos, pois, que essa orientação argumentativa, muitas vezes, tem 

sua materialização linguística nos conectores argumentativos, que 

funcionam como uma ponte entre a língua e o discurso, tema deste artigo.  

 Para melhor compreendermos essa relação, discutiremos, no item a 

seguir, como os linguistas concebem linguagem e enunciação, assuntos que 

adquiriram relevo a partir dos estudos de Bakhtin, ainda na década de 60, e 

importantes conceitos para o desenvolvimento da discussão que ora 

pretendemos desenvolver.  

 

 

 

 

 

1. A REVOLUÇÃO BAKHTINIANA: O QUE É LINGUAGEM E O QUE É 

ENUNCIAÇÃO? 
 

Como já postulava Mikhail Bakthin, a linguagem é vista como um 

constante processo de interação mediado pelo diálogo – e não apenas 

como um sistema autônomo. Neste contexto, é importante suscitar esse 

filósofo, para quem:  

 

A língua materna, seu vocabulário e sua estrutura 

gramatical, não conhecemos por meio de dicionários ou 

manuais de gramática, mas graças aos enunciados 

concretos que ouvimos e reproduzimos na comunicação 

efetiva com as pessoas que nos rodeiam. (BAKTHIN, 2006) 

 

1.1 O que é linguagem?  
 

A linguagem humana tem o poder que permite não só criar e 

nomear o mundo, mas também possibilita a interrelação com o outro e com 

a coletividade. Nessa perspectiva, a linguagem verbal é, então, a matéria do 

pensamento e o veículo de comunicação social.  

De acordo com Koch (2007, p. 7), os diferentes modos de se 

considerar a linguagem humana têm sofrido transformações. 

Historicamente, há três posicionamentos em relação à língua: como 

representação (“espelho”) do mundo e do pensamento; como estrutura, 

instrumento (“ferramenta”) de comunicação; como forma (“lugar”) de ação e 

interação.  
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A língua como representação do pensamento admite o sujeito – 

psicológico, controlador de suas vontades e ações – como o único 

responsável pela construção de sentido. Compreender um enunciado 

constitui um evento mental que se realiza somente quando o ouvinte 

apreende do enunciado o pensamento que o falante pretendia veicular.  

Saussure acreditava que, pelo fato de a linguagem ser 

compreendida como a totalidade de todas as manifestações – físicas, 

fisiológicas e psíquicas – que compõem a comunicação, ela não poderia ser 

objeto da linguística, já que lhe falta unidade interna e leis independentes. A 

linguística, então, deveria partir da língua como sistema de formas, cuja 

identidade se referisse a uma norma, para esclarecer todos os fatos de 

linguagem com referência a suas formas estáveis e autônomas.  

 

Tomada como um todo, a linguagem é multiforme e 

heteróclita (...) ela não se deixa classificar em nenhuma 

categoria dos fatos humanos, porque não se sabe isolar 

sua unidade.  

A língua, ao contrário, é um todo em si mesma e um 

princípio de classificação. (SAUSSURE, apud BAKTHIN, 

2006, p. 88)  

 

Segundo Koch (2007, p. 7), na concepção de língua como estrutura, 

como instrumento de comunicação, sua principal função é materializar, 

representar o pensamento do falante e o seu conhecimento de mundo, 

aproximando-se da visão saussureana, que vê a língua como um produto 

que o indivíduo registra passivamente.  

Por fim, de acordo com a noção da língua como o lugar de 

interação, os sujeitos, por participarem ativamente no contexto em que 

estão inseridos, são atores nas situações comunicativas que buscam 

influenciar um ao outro. A comunicação, portanto, decorre da indissociável 

relação entre os interlocutores, para que se possa depreender das palavras 

seus sentidos concretos. É, na interação verbal, que a língua se faz 

significante e assume as marcas do sujeito.  

Essa última concepção remete aos estudos sobre a linguagem 

desenvolvidos por Bakthin (2006), que concebe a comunicação como um 

processo interativo, muito mais amplo do que a mera transmissão de 

informações. O filósofo contesta o pressuposto da unicidade do sujeito e 

introduz o conceito de dialogia: atividade do diálogo entre o eu e o outro em 

um território preciso socialmente organizado em interação linguística. O 

sujeito, ao falar ou escrever, deixa em seu texto marcas profundas de sua 

sociedade, seu núcleo familiar, suas experiências, além de pressuposições 

sobre o que o interlocutor gostaria ou não de ouvir ou ler, tendo em vista 

também seu contexto social. 
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Assim, são indissociáveis os conceitos de dialogia e de alteridade – 

o eu necessita do outro para constituir seu mundo e para constituir-se a si 

mesmo.  

 

Toda palavra serve de expressão de um em relação ao 

outro. Através da palavra, defino-me em relação ao outro, 

isto é, em última análise, em relação à coletividade. A 

palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os 

outros. Se ela se apóia sobre mim numa extremidade, na 

outra apóia-se sobre meu interlocutor. A palavra é o 

território comum do locutor e do interlocutor. (BAKHTIN, 

2006, p. 117)  

 

Essa terceira concepção de linguagem também é adotada pela 

Semiolinguística, desenvolvida por Patrick Charaudeau, ao considerar o 

material verbal estruturado em categorias linguísticas, sem, contudo, deixar 

de se preocupar com o contexto psicossocial – em que se definem os seres 

como atores sociais e sujeitos comunicantes – que possibilita a aparição de 

determinados enunciados e não de outros. Assim, a interação é uma 

premissa no processo de comunicação. Estima-se, nesta visão, um sujeito 

que interage até mesmo com o próprio “eu” ou com as vozes reflexivas que 

o circundam em um monólogo. Nessa contínua interação, o signo linguístico 

nunca se esgota, estando sempre apto a assumir uma nova significação em 

outro processo comunicativo.  

 

1.2 O que é enunciação?  
 

Tentativa de ultrapassar a fronteira entre língua e linguagem, o 

conceito de enunciação busca evidenciar as relações da língua não apenas 

como sistema abstrato e de combinações de elementos fonológicos, 

morfológicos e sintáticos, mas como atividade linguística assumida por um 

sujeito, constituindo, pois, o liame entre a língua e o mundo, mediado por 

esse indivíduo.  

Antes de discutirmos a maneira como os estudiosos concebem a 

enunciação, faz-se necessário lembrar a oposição que estabelecem entre 

frase e enunciado – posicionamento, desde já, adotado nesta artigo: a frase 

é vista como unidade formal do sistema da língua, estruturada de acordo 

com os princípios da gramática e passível de inúmeras realizações; já o 

enunciado é a manifestação concreta e única da frase, em situações de 

interlocução, conforme assevera DUCROT (1987, p.67): 

  

O que eu chamo de “frase” é um objeto teórico, entendo 

por isso, que ele não pertence, para o linguista, ao domínio 

do observável, mas constitui uma invenção desta ciência 

particular que é a gramática. O que o linguista pode tomar 

como observável é o enunciado, considerado como a 

manifestação particular, como a ocorrência hic et nunc de 

uma frase.  
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Segundo uma concepção mais formal da língua, a construção do 

sentido constitui apenas uma etapa, pois, como frisou Oswald Ducrot, a 

observação é feita sempre a partir do enunciado (realizado) em determinada 

situação por atores específicos durante a enunciação. Nesse caso, interessa 

preocupar-se, simultaneamente, com o que se diz e com o modo como se 

diz. Em outras palavras, considerar a enunciação – evento único e jamais 

repetido na produção do enunciado, a qual deixa marcas que indicam a que 

título o enunciado é proferido.  

Apesar das diferenças conceituais que os linguistas imprimem ao 

termo em pauta, eles estão de acordo ao conceberem a enunciação como a 

realização dos procedimentos linguísticos com os quais o locutor se 

posiciona em relação ao que enuncia.  

Charles Bally, por exemplo, define a enunciação como a ação 

influenciada por fatores sociais: “ato do falante de utilizar os meios de 

expressão comuns a todos os indivíduos de uma comunidade linguística 

para expressar suas ideias e sua subjetividade” (BALLY, apud FLORES, 

2009, p. 101).  

Se Bally vê a enunciação como a ação, Mikahil Bakhtin a concebe 

como o “produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados” 

(BAKHTIN, 2006, p. 116), atribuindo ao diálogo o status de unidade 

fundamental da língua, mesmo que o interlocutor seja uma virtualidade que 

represente a comunidade na qual o locutor está inserido.  

 

A orientação da palavra em função do interlocutor tem uma 

importância muito grande. Na realidade, toda palavra 

comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de 

que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige 

para alguém. Ela constitui justamente o produto da 

interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de 

expressão de um em relação ao outro. (BAKHTIN, 2006, 

p.117)  

 

Considerado o linguista da enunciação e, consequentemente, o 

principal representante do que se convencionou chamar de teoria da 

enunciação, Émile Benveniste conceitua enunciação como “colocar em 

funcionamento a língua por um ato individual de utilização” (BENVENISTE, 

2006, p.82). Por esse prisma, o locutor apropria-se da língua e a transforma 

em discurso, tendo um alocutário como parâmetro. Assim, Benveniste 

imprime um tom pragmático à enunciação, atribuindo a posição de 

protagonista ao sujeito enunciador.  

 

Antes da enunciação, a língua não é senão possibilidade 

da língua. Depois da enunciação, a língua é efetuada em 

uma instância de discurso, que emana de um locutor, forma 

sonora que atinge um ouvinte e que suscita uma outra 

enunciação de retorno. (BENVENISTE, 2006, p.84)  
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Oswald Ducrot, por sua vez, se afasta de Benveniste por não ter 

elaborado uma definição de enunciação comprometida com o sujeito 

produtor, nem endereçada a nenhum alocutário. Para Ducrot, enunciação 

não está associada ao ato de produção de um enunciado, mas ao fato de 

seu surgimento.  

 

O que designarei por este termo (enunciação) é o 

acontecimento constituído pelo aparecimento de um 

enunciado. A realização de um enunciado é de fato um 

acontecimento histórico: é dada existência a alguma coisa 

antes de se falar e que não existirá depois. Ressaltar-se-á 

que não faço intervir a minha caracterização da enunciação 

a noção de ato – a fortiori, não introduzo, pois, a noção de 

sujeito autor da fala e dos atos da fala. Não digo que a 

enunciação é o ato de alguém que produz um enunciado: 

para mim é simplesmente o fato de que um enunciado 

aparece. (DUCROT, 1987, p.68)  

 

Se entre os linguistas há acordo acerca do caráter da irrepetibilidade 

da enunciação – “a enunciação é um acontecimento que não se repete; tem 

uma singularidade situada e datada que não se pode reproduzir” 

(FOUCAULT, 1986, p.116) –, também há unanimidade em reconhecer que 

não é possível estudar diretamente o ato de produção, buscando-se apenas 

identificar e descrever os vestígios do ato no produto – o que este artigo se 

propõe a fazer com as manchetes e subtítulos selecionados.  

 

2. UMA VISÃO MACROTEXTUAL: A SEMIOLINGUÍSTICA  
 

A Língua coloca à disposição dos falantes uma infinidade de 

recursos que precisam os limites dos sentidos da fala e de sua utilização. 

Como estudar a Língua implica levar-se em conta a enunciação, que se 

manifesta no enunciado e nele imprime suas marcas, a Análise do Discurso, 

no interior das Ciências da Linguagem, preocupa-se com as várias maneiras 

de se perceber a realidade e considera que há um sujeito que atravessa a 

relação linguagem–mundo, sujeito este que registra, por meio de certos 

elementos linguísticos, seu maior ou menor comprometimento em relação 

ao conteúdo que enuncia, expressando diferentes atitudes, em função de 

seus objetivos e condicionamentos situacionais e interacionais.  

A Teoria Semiolinguística tem por fim estudar o discurso como 

resultante da realização de contratos comunicativos impostos por um grupo 

social e por um projeto do sujeito comunicante, restritos a esses contratos.  

O contrato de comunicação é caracterizado pela reunião de 

processos linguísticos e psicossociais determinados pela situação de 

comunicação. Para tratar daquilo que torna legítima a construção dos 

sentidos durante as interações humanas, o contrato é o que rege as 

expectativas mútuas dos sujeitos do ato de linguagem. Ato este que 

pressupõe uma intencionalidade (dos sujeitos), depende da identidade dos 

parceiros, visa a uma influência, é portador de uma proposição acerca da 

realidade e realiza-se num tempo e num espaço determinados (a situação).  

O contrato de comunicação impõe a obediência a dois princípios 

básicos: o direito à palavra – que um parceiro deve conceder ao outro para 
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que se processe o jogo comunicativo – e a exigência de um saber comum 

partilhado – que pode ser de ordem linguística, experiencial ou 

interdiscursiva. 

 Toda situação de comunicação depende, portanto, de um contrato 

(normalmente implícito), que prevê um espaço de estratégias discursivas – 

uma margem de manobra que os sujeitos comunicantes dispõem para 

executar seu projeto de fala –, bem como um espaço de restrições – 

condições mínimas às quais é necessário atender. 

Assim, Charaudeau (2009, p. 52) problematiza a noção de 

comunicar e afirma que é preciso representar o ato de comunicação como 

um dispositivo no centro do qual se encontra o sujeito falante (o locutor que 

fala ou escreve) em relação a um outro parceiro (o interlocutor). Nesta 

interação, regulada pelo princípio da intencionalidade comunicativa do ser 

de fala e balizada pelas regras de que dispõe o contrato de comunicação, o 

enunciador deixa, em seu enunciado, marcas de si expressas pelas 

categorias da língua e pelos modos de organização do discurso, 

“procedimentos que constituem em utilizar determinadas categorias de 

língua para ordená-las em função das finalidades discursivas do ato de 

comunicação” (CHARAUDEAU, 2009, 74). 

 

 

 

 

 

2.1 O processo de semiotização do mundo 
 

Como afirma Charaudeu (2009, p. 21), “o mundo não é dado a 

princípio. Ele se faz através da estratégia humana de significação”. O 

sentido de um discurso é construído pela ação linguageira do homem em 

situação de troca social, sendo perceptível através de formas, ao término de 

um duplo processo de semiotização do mundo – transformação e transação. 

 

Processo de transformação: consiste em transformar o “mundo a 

significar” em um “mundo significado”, expressando-o por meio de formas. 

  

Processo de transação: faz desse “mundo significado” um objeto de 

intercâmbio entre locutor e interlocutor, dando uma significação psicossocial 

ao ato comunicativo, isto é, atribuindo um objetivo em função da identidade 

do destinatário; do efeito que pretende produzir nesse outro; do tipo de 

relação que se intenta instaurar com esse parceiro, etc.. Por isso, o 

processo de transação comanda o processo de transformação, não o 

inverso. 

 

 

 

 

 

 

Mecânica da construção do sentido (CHARAUDEAU, 2007, p. 42) 
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2.2 Contrato de comunicação midiático: um duplo contrato 
 

No que diz respeito ao contrato de comunicação midiático, para 

CHARAUDEAU (2007, p. 59), a situação da comunicação das mídias se 

inscreve em um duplo contrato: um de informação e outro de captação.  

O contrato de informação centra-se na informação propriamente 

dita e tende a produzir um objeto de saber segundo uma lógica cívica: 

informar o cidadão. A obediência a certas regras busca garantir a 

credibilidade do jornal e do conteúdo veiculado: emprego de recursos 

gramaticais que simulam o afastamento do sujeito comunicante (uso de 3ª 

pessoa, voz passiva etc.); a autenticidade dos fatos e a imparcialidade nos 

relatos (reconstrução narrativa dos acontecimentos através das vozes 

discordantes, que representam diferentes visões e interpretações); 

julgamentos – quando ocorrem – são balizados por informações precisas de 

dados ou por depoimentos de testemunhas.  

O contrato de captação procura produzir um objeto de consumo 

segundo uma lógica comercial – captar as massas para sobreviver à 

concorrência. Busca seduzir os leitores através de formas retóricas e 

interpelativas: as manchetes, os conteúdos chocantes e dramáticos, os 

sinais de identificação afetiva e axiológica etc.  

Dessa forma, as empresas de mídia constroem-se numa visão 

psicossociológica do público que passa a guiar as escolhas redacionais e as 

estratégias de funcionamento do jornal, constituindo uma base relevante de 

elaboração dos parâmetros contratuais que orientam a comunicação. A 

escolha dos conteúdos e o tratamento da informação estão relacionados 

com a identidade dos leitores, dessa forma, co-autores do discurso da 

informação. 

Para ilustrar essas co-construção, apresentamos as manchetes e os 

subtítulos de duas matérias, publicadas pelos jornais O Globo e Extra1 que 

trataram, principalmente, dos esforços do governo para a implementação de 

um programa de financiamento da casa própria – interesse de cidadãos de 

todas as classes sociais.  

 

 

 

 

 

 

Como é perceptível, o Extra enfocou o crédito para a compra de 

imóveis até 130 mil reais para famílias com renda entre três e dez salários 

mínimos, enquanto o outro jornal destacou as medidas para a aquisição de 

imóveis de até 500 mil reais – uma clara obediência ao contrato de 

captação, visto que os leitores d´O Globo, representantes das classes A e B, 

possuem maior poder aquisitivo para adquirirem imóveis com valores mais 

altos.  

                                                           
1
 Ambos veículos de comunicação da mesma empresa, a Infoglobo Comunicações Ltda.. 

De acordo com informações colhidas no site da própria empresa, O Globo, em geral, teria 

como público alvo as classes A e B; o Extra seria mais lidos pelas classe C.   
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Tais dados apontam para a comprovação da hipótese de que o leitor 

é, de fato, co-autor do discurso midiático, determinando, direta ou 

indiretamente, o que é publicado diariamente nos jornais – certamente, um 

indivíduo que recebe menos de 5 mil reais mensais não se interessará em 

entender os mecanismos burocráticos para a compra de um imóvel de meio 

milhão de reais. 

Segundo Chareudeau (2007, p. 42), a informação é essencialmente 

uma questão de linguagem, e a linguagem não é transparente ao mundo, 

ela apresenta sua própria opacidade através da qual se constrói uma visão, 

um sentido particular de mundo.  

 

3. UMA VISÃO MICROTEXTUAL: OPERADORES ARGUMENTATIVOS E 

O MODELO POLIFÔNICO 
 

Para que haja argumentação, segundo Charaudeau (2009, p. 205),  

a existência de três elementos é essencial: 1) uma proposta sobre o mundo 

que provoque um questionamento quanto à sua legitimidade; 2) um sujeito 

que se engaje a esse questionamento e desenvolva um raciocínio 

(argumento) para estabelecer uma verdade (tese) sobre essa proposta; 3) 

um outro sujeito que, relacionado à mesma proposta, questionamento e 

verdade, seja o alvo da argumentação. 

Ducrot (1987) defende que os operadores argumentativos revelam o 

sentido para o qual o enunciado aponta; apontam a intenção (componente 

da enunciação) argumentativa do enunciado. 

 

O termo operadores argumentativos foi cunhado por O. 

Ducrot... para designar certos elementos da gramática de 

uma língua que têm a função de indicar (“mostrar”) a força 

argumentativa dos enunciados, a direção (“sentido”) para o 

qual apontam. (KOCH, 2007, p.30) 

 

Para que se entenda a maneira pela qual o jogo de representações 

do sujeito da enunciação pode funcionar argumentativamente, é importante 

relembrar a concepção de Oswald Ducrot sobre locutor e enunciador bem 

como apresentar o modelo pelo qual ele compreende polifonia em 

enunciados do tipo X mas Y (DUCROT, apud GOUVÊA 2003): 

 

Locutor: ser que, no próprio sentido do enunciado, é apresentado com seu 

responsável; é a ele que se refere o pronome “eu” e as outras marcas da 

primeira pessoa.  

 

Enunciador(es): seres que se expressam por meio da enunciação; 

expressam-se não por meio de palavras precisas, mas por intermédio e seu 

ponto de vista – vozes que , nem sempre, são a do locutor. 

 

Modelo polifônico: X e Y são os argumentos linguísticos sucessivos 

ligados pelo mas, p e q são os elementos semânticos sobre os quais o mas 

opera, r e não-r são as conclusões para as quais p e q apontam, L é o 

locutor, e E1 e E2 são os enunciadores. 
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Quando se tem enunciados do tipo X (p) mas Y (q), o locutor, ao 

proferir o enunciado como um todo, apresenta não somente o seu ponto de 

vista sobre uma determinada questão, a sua voz, mas também o ponto de 

vista de outro, a voz de outro, que pode ser o alocutário, um terceiro, ou a 

voz pública (o senso comum). O ponto de vista destes configura a 

perspectiva de E1, isto é, eles identificam-se com E1; o daquele constitui a 

perspectiva de E2, ou seja, o locutor identifica-se com E2, como ilustra 

exemplo a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ducrot e Anscombre (apud GOUVÊA, 2005), ao descreverem 

enunciados do tipo “p mas q”, registraram o valor concessivo dessa 

construção, já que o locutor se protege de uma possível contra-

argumentação. Por outro lado, em construções com o mas, o argumento 

mais forte vem introduzido pelo conector que tem valor de restrição – 

representa o ponto de vista do locutor, que, no exemplo em estudo 

posiciona-se contra a decisão da Igreja. O jornal O Globo discorda da 

decisão do bispo de Olinda e ainda sugere que a Igreja, além de condenar 

erroneamente a mãe da garota e os médicos que decidiram pela interrupção 

daquela gravidez, nada fez em relação ao estuprador, o verdadeiro 

criminoso.  

Já o conector embora introduz o argumento mais fraco – representa o 

ponto de vista do opositor, como veremos no item subsequente, em que 

discutiremos a forma como a concessão configura-se como importante 

estratégia argumentativa 
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4. A CONCESSÃO: UM IMPORTANTE PROCESSO ARGUMENTATIVO 
  

A serviço do discurso e da argumentação, a concessão se manifesta 

em contextos que ultrapassam o nível frástico e revela-se como significativo 

índice do fenômeno da polifonia. 

 

4.1 A concessão descrita por Ducrot 
 

O enunciado em tela, a manchete de capa do jornal O Globo, 

poderia dar-se por intermédio de enunciados do tipo: 

 

X (p) embora Y (q): O locutor mantém aquilo que se deu no início do 

enunciado. A perspectiva que se diz embora Y nega a si mesma como 

predominante, significando que aquilo que se enuncia não afeta o que é 

apresentado no começo da estrutura.  

 

embora Y (q), X (p): O locutor apresenta como começo algo que não é 

predominante, que não é sustentável, algo que se nega como argumentação 

decisiva (estratégia de refutação) 

 

 

 

 

 

 

Ao incorporar em seu enunciado o argumento de E1, o locutor 

concede razão às teses do oponente, mas, ao introduzir o argumento de E2, 

não só defende a sua própria tese como também derruba a argumentação 

do adversário. 

Na concessão, o locutor faz surgir uma outra voz que não a sua e 

cuja legitimidade ele reconhece, concedendo-lhe, portanto, razão. Com o 

intuito de argumentar, não somente por intermédio de uma relação de 

causalidade, mas também por um ato de linguagem que consiste e fazer 

ouvir um enunciador (E1) argumentando em sentido oposto ao seu, 

acordando numa certa medida com ele, para imediatamente apresentar um 

argumento mais forte, agora de sua própria perspectiva (E2), e que 

prevalecerá. 

Segundo Ducrot, assinalando objeções à própria tese, dá-se um 

aparência de objetividade. O processo de concessão constitui uma 

estratégia argumentativa que permite, ao argumentador: antecipar-se a uma 

possível contra-argumentação; construir a imagem de uma pessoa capaz de 

levar em consideração o ponto de vista dos outros; preservar a face do 

outro, mostrando-lhe que sua maneira de ver o mundo não é completamente 

absoluta. 

 

4.2 A concessão descrita por Gouvêa 
 

O enunciado, como um todo, tem um locutor (L) que se 

responsabiliza pelo conteúdo veiculado, mas, ao contrário do que 

ordinariamente ocorre, ele não se identifica com a perspectiva do argumento 
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de E2, o mais forte. L, nesse recorte, engaja-se na perspectiva do 

argumento de E1, o mais fraco. Considerando-se, pois, o critério da 

representação do sujeito da enunciação, observa-se que, nesse tipo de 

estrutura, o locutor muda de posição. 

Ducrot, ao tratar da linguística da enunciação, destaca, no discurso, 

a possibilidade de se ter um enunciado narrativo ou um enunciado 

polifônico. Ele declara que um discurso de uma pessoa L’, dentro de um 

discurso atribuído a L, não necessariamente caracteriza a polifonia, pois a 

presença da fala de L’, na de L, pode significar um simples discurso 

relatado, conforme ilustra o exemplo a seguir, descrito por Gouvêa (2003): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A concessão, em casos como o apresentado, funciona com 

estratégia argumentativa por intermédio da qual o locutor tira proveito do 

enunciado concessivo (enunciado que constitui o argumento mais fraco) 

para introduzir sua opinião de modo discreto. Trata-se de uma circunstância 

em que outros elementos devem ser priorizados, como o relato do 

posicionamento do MP, no recorte da sentença judicial em estudo.  

De acordo com Gouvêa, esse fenômeno pode ser explicado pela 

conduta do articulista de se utilizar, com muita frequência, do relato de fatos 

para argumentar, ou seja, ele recorre ao modo narrativo de organização do 

discurso para defender suas teses. Por outro lado, isso ocorre em 

detrimento do modo argumentativo, o que faz com que a entidade discursiva 

L se apresente de um lugar mais discreto – a perspectiva mais fraca, a de 

E1 –, enquanto a entidade discursiva LN ocupa uma posição de destaque – 

a perspectiva mais forte, a de E2. O exemplo a seguir, ainda sobre o caso 

da interrupção da gravidez da menina de nove anos, que ficou engravidou 

de gêmeos após ter sofrido abusos sexuais do padrasto, ilustra as 

explicações da autora. 
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A manchete emprega palavras de um campo semântico repleto de 

violência e chega a criar antíteses que opõem infância e pureza à 

sexualidade e agressividade, abordando o leitor como alvo afetivo (aquele 

que avalia o que lhe é informado de modo inconsciente através de reações 

de ordem emocional). O subtítulo relata a posição contrária da Igreja em 

relação à decisão da mãe da menina. Entretanto, na tentativa de aferir 

imparcialidade ao fato noticiado, o locutor, sutilmente, assumindo a posição 

de E1, por meio de uma oração concessiva, ressalta que tudo foi feito dentro 

da lei, o que vai de encontro à instituição religiosa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Embora os textos jornalísticos de caráter informativo busquem 

transmitir uma imagem de imparcialidade e credibilidade que representem 

as empresas de comunicação, as notícias e reportagens que inundam os 

periódicos diários são relatos de acontecimentos, ou seja, uma interpretação 

de quem os relata, sob certo ponto de vista, determinados por uma 

perspectiva socioeconômica e balizados por interesses comerciais. Esses 

fatores condicionantes contribuem para explicitar as ideologias que norteiam 

os veículos de comunicação midiáticos e denunciam a presença de um 

sujeito que atravessa a relação linguagem-mundo.  

Dentre diversos recursos linguístico-discursivos que permitem 

detectar que a subjetividade é inerente ao processo de produção de texto, 

assim como o é a presença de diversos sujeitos na interação 

comunicacional, neste artigo, observamos as construções concessivas. Por 
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meio da análise do processo de concessão, foi possível pode focalizar a voz 

argumentativa que está por trás das notícias e reportagens, textos tidos 

como informativos e objetivos.  
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Fábio Gusmão da Silva (UFRJ) 

 

RESUMO 
 

Este trabalho tem por objetivo analisar o gênero textual artigo de opinião sob 

o viés da Teoria Semiolinguística do Discurso, de Patrick Charaudeau 

(2008), e de algumas abordagens de Gouvêa (2006) e Oliveira (1997). 

Nesse trabalho, pretendemos elucidar questões inerentes aos Modos de 

Organização do Discurso, mais especificamente o Modo Argumentativo, por 

meio da análise de um texto que versa sobre a prova de Redação do ENEM 

(Exame Nacional do Ensino Médio), escrito por CristovãoTezza, escritor e 

articulista do jornal Gazeta do Povo, principal jornal do Estado do Paraná. 
 

Palavras-chave: semiolinguística do discurso; modos de organização 

do discurso; argumentação. 

 

ABSTRACT 
 

The present paper aims at analysing the textual genre of opinion pieces in 

the light of Patrick Charaudeau (2008) Semiolinguistic Theory of Discourse 

as well as some approaches found in the works of Gouvêa (2006) and 

Oliveira (1997). We also intend to tackle questions that are inherent in the 

Argumentative Mode, through the analysis of a text by Cristovão Tezza on 

the composition the students applying for The National Secondary School 

Exam (ENEM) are required to write. Tezza is a novelist and writer for the 

main newspaper in Paraná, Gazeta do Povo. 
 

Keywords: Semiolinguistic of discourse, discourse organization 

modes, argumentation. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 Argumentar é uma atividade linguística fundamental para o 

indivíduo, pois, por meio de seu discurso, o sujeito argumentante influencia 

intencionalmente o seu meio e provoca mudanças no modo de pensar ou de 

se comportar daqueles que o cercam. 

 A argumentação é um setor de atividade da linguagem que sempre 

despertou fascínio, desde a antiguidade, com a retórica dos gregos, que 

dela fizeram o seu fundamento das relações sociais, até os dias de hoje, 

tornando-se objeto de estudo de inúmeros pesquisadores e de muitas áreas 

do conhecimento no campo da linguagem. Uma delas é a Semiolinguística, 

de Patrick Charaudeau, uma das vertentes teóricas da Análise do Discurso, 

de linha francesa, que privilegia esse fenômeno da linguagem e entende o 

discurso como um “jogo comunicativo”, cujas peças são a sociedade e suas 

produções linguageiras. Essa teoria analisa o significado do texto “em 

função do projeto de influência e da ação persuasiva do sujeito enunciador 

sobre o sujeito receptor/destinatário em determinados contextos e em 

situação interativa.” (BARBISAN. et. al., 2010, p. 172) 

 

ARGUMENTAÇÃO: um estudo da macro e da microestrutura textual O artigo de opinião sob a perspectiva da Teoria Semiolinguística do Discurso

76 77



Nessa perspectiva, temos por objetivo, neste trabalho, analisar um 

gênero textual que se vale da argumentação para comentar, avaliar e 

responder a uma questão controversa: o artigo de opinião. Esse texto, de 

cunho opinativo, analisa fatos relevantes acerca do cotidiano, e, por meio 

dele, é possível observar as mais variadas opiniões dos diferentes 

segmentos da sociedade.  

O caráter argumentativo do texto de opinião é evidenciado pelas 

justificativas de posições arroladas pelo autor para convencer os leitores da 

validade da análise que ele faz. O texto que escolhemos para abordar as 

questões inerentes à argumentação pelo viés da Semiolinguística é de 

Cristovão Tezza, escritor e articulista da Gazeta do Povo, principal jornal do 

estado do Paraná, que constrói o seu ponto de vista sobre a prova de 

redação do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), e expõe a sua 

opinião acerca da correção desse instrumento de avaliação que 

recentemente despertou muitos questionamentos. 

 As reflexões inerentes aos pressupostos teóricos sobre os Modos 

de Organização do Discurso, mais especificamente o Modo Argumentativo, 

que constituem o referencial teórico desse artigo, são explanadas pelo viés 

da Teoria Semiolinguística do Discurso, de Charaudeau (2008), e de 

algumas abordagens de Gouvêa (2006) e Oliveira (1997). 

 

 1. ALGUMAS QUESTÕES TEÓRICAS 
 

É comum pensarmos que a teoria da comunicação do linguista 

russo Roman Jakobson, concebida para demonstrar que a comunicação 

humana se estrutura a partir dos elementos emissor, receptor, mensagem, 

código, canal e referente, seja suficiente para explicar o ato comunicativo.  

Entretanto, com base nos recentes estudos no campo da linguagem, 

especificamente com pesquisas inerentes à Semiolinguística do Discurso, o 

ato de comunicação não pode ser analisado somente como resultado da 

simples produção de uma mensagem que um emissor envia a um receptor.  

De acordo com Charaudeau (2008, p. 67), podemos representar o 

ato de comunicação por meio de um dispositivo cujo centro é ocupado pelo 

sujeito falante – o locutor (ao falar ou escrever), em relação ao outro 

parceiro – o interlocutor. Esse linguista ressalta também que o texto, oriundo 

de escolhas conscientes (ou inconscientes) feitas pelo sujeito falante dentre 

as categorias de língua e os Modos de Organização do Discurso, em função 

das restrições impostas pela situação, representa o resultado material desse 

ato. 

Segundo o recorte teórico da Semiolinguística, o ato de linguagem é 

uma mise-en-scène (encenação) na qual os participantes interagem 

condicionados por um contrato de comunicação, que pressupõe a 

obediência a princípios implícitos construídos socialmente e partilhados 

pelos interlocutores.  É o contrato que rege as expectativas mútuas dos 

sujeitos do ato da linguagem. Esse ato pressupõe uma intencionalidade dos 

sujeitos, depende da identidade dos parceiros e realiza-se em um tempo e 

em um espaço determinados. O contrato de comunicação impõe a 

obediência a dois princípios básicos: a exigência de um saber comum 

partilhado – que pode ser de ordem linguística, experencial ou 

interdiscursiva, presente na troca linguageira – e o direito à palavra – que 
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um parceiro deve conceder ao outro para que se processe o jogo 

comunicativo. 

Toda situação de comunicação depende, portanto, de um contrato 

(normalmente implícito) que prevê um espaço de restrições – condições 

mínimas que devem ser respeitadas para que se efetue a comunicação – e 

um espaço de estratégias discursivas – uma margem de manobra que os 

sujeitos comunicantes dispõem para executar seu projeto de fala.  

Ainda, levando em conta os preceitos dessa teoria, todo ato é o 

resultado de operações linguístico-discursivas realizadas por instâncias 

subjetivas, a partir de situações bem definidas. Esse modelo busca articular 

o discurso com uma rede interdisciplinar de acontecimentos textuais e 

sociais, realizado por duas atividades complementares: a da produção e a 

da interpretação, regidas por espaços de estratégias e restrições.  

 Ambas se processam em uma mise-en-scène discursiva de que 

participam entidades subjetivas: o Eu Comunicante (EUc), o Eu Enunciador 

(EUe), o Tu Interpretante (TUi) e o Tu Destinatário (TUd).  O primeiro, sujeito 

responsável pela produção, tem uma intenção e um projeto de fala, quando 

se engaja numa interação com um outro parceiro, o Tu Interpretante. 

Ambos, seres sociais, atuam no circuito externo da linguagem, lugar das 

condições de produção e de interpretação, da ação, ou do fazer do discurso. 

A esses dois sujeitos, associam-se o Sujeito Enunciador e o Sujeito 

Destinatário, seres discursivos, pertencentes ao circuito interno da 

linguagem, ao local do dizer, produzido por operações e/ou manobras 

linguístico-discursivas realizadas durante a coenunciação. 

Essa ideia de contrato de comunicação significa que há um princípio 

básico regendo o ato comunicativo: o direito à fala, o qual compreende as 

condições do saber, do poder e do saber poder. Para que esse contrato 

aconteça efetivamente, um dos interlocutores deve entrever a capacidade de 

saber (legitimidade) do outro, além de reconhecer a condição de poder 

(legitimidade) desse outro e, por fim, reconhecer nele o saber fazer ou 

competência comunicativa em diferentes circunstâncias, levando em conta o 

seu projeto de fala.  

O projeto de fala do sujeito encerra uma condição essencial ao ato 

comunicativo: O Modo de Organização do Discurso. Charaudeau advoga que, 

dependendo da finalidade comunicativa, o sujeito organizará a matéria 

linguageira numa estrutura específica, com vistas à enunciação, à narração, à 

descrição ou à argumentação.  

Para Charaudeau (2008, p. 68), Os Modos de Organização do 

Discurso constituem os princípios de organização da matéria linguística, os 

quais dependem da finalidade comunicativa do sujeito falante que podem 

ser agrupadas em quatro Modos de Organização: o Enunciativo, o 

Descritivo, o Narrativo e o Argumentativo.  

De acordo com o Dicionário de Análise do Discurso, essa noção é 

definida por Charaudeau como: 
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(...) o conjunto dos procedimentos de colocação em cena 

do ato de comunicação, que correspondem a algumas 

finalidades (descrever, narrar, argumentar...) (1992: 635). 

Trata-se, para esse autor, de distinguir as operações 

linguageiras que são postas em funcionamento em cada 

um dos níveis de competência: o nível situacional de 

reconhecimento das coerções psico-sócio-discursivas da 

situação de comunicação; o nível discursivo dos modos de 

organização do discurso; o nível semiolinguístico da 

composição textual. Assim sendo, o gênero de um texto 

não deverá ser confundido com seu modo de organização. 

Um texto publicitário, científico, administrativo pode resultar 

da combinação de vários desses modos de organização, o 

que não impede que, às vezes, um texto se caracterize 

pela predominância de um desses modos (“narrativo”, 

como um conto; “argumentativo”, como uma tarefa de 

matemática; “descritivo”, como um inventário). 

(Charaudeau & Maingueneau, 2008, p. 337 e 338) 

 

Cada um desses Modos de Organização possui uma função de 

base e um princípio de organização. Para distinguir esses quatro Modos, 

analisa-se, primeiramente a função base. O Modo será Enunciativo se a 

relação entre os interlocutores estiver em foco. Será Descritivo se o objetivo 

for qualificar e identificar um participante do processo de comunicação. Será 

Narrativo se o processo temporal se destacar e, por fim, será Argumentativo 

se as relações de causa e efeito forem resultadas. 

Cada um desses Modos propõe, ao mesmo tempo: uma 

organização do mundo referencial, o que resulta em lógicas de construção 

desses mundos (descritiva, narrativa, argumentativa); e uma organização de 

sua encenação (descritiva, narrativa, argumentativa). 

O Modo Enunciativo tem uma função particular na organização do 

discurso. Por um lado, sua vocação essencial é a de dar conta da posição 

do locutor com relação ao interlocutor, a si mesmo e aos outros – o que 

resulta na construção de um aparelho enunciativo; por outro lado, e em 

nome dessa mesma vocação, esse Modo intervém na encenação de cada 

um dos três outros Modos de Organização e, por esse motivo, pode-se dizer 

que comanda os demais.  

Ao referir-se ao Modo de Organização Enunciativo, Charaudeau 

(2008, p. 82) chama atenção para a acepção do verbo “enunciar”, no âmbito 

da Análise de Discurso, que se refere ao fenômeno que consiste em 

organizar as categorias da língua, ordenando-as de forma a que deem conta 

da posição que o sujeito falante ocupa em relação ao interlocutor, ao que 

ele diz e ao que o outro diz. Isso permite distinguir três funções do Modo 

Enunciativo: alocutiva, elocutiva e delocutiva.  

Na primeira, é estabelecida uma relação de influência entre locutor 

sobre o interlocutor, ou seja, o sujeito falante enuncia sua posição em 

relação ao interlocutor no momento em que, com o seu dizer, o implica e lhe 

impõe um comportamento. Na segunda, o locutor enuncia seu ponto de 

vista sobre o mundo, sem que o interlocutor esteja implicado nessa tomada 

de posição. Assim, revela o ponto de vista do locutor num comportamento 

elocutivo. Na última, a delocutiva, o locutor apaga-se de seu ato de 

enunciação e não implica o interlocutor, ou seja, coloca-se como 

testemunha da maneira pela qual os discursos do mundo se impõem a ele. 
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O Modo de Organização Enunciativo, logo, caracteriza-se por estabelecer 

papéis enunciativos, isto é, a posição do locutor na configuração verbal. 

 O Modo de Organização Descritivo consiste em fazer existirem os 

seres do mundo, ao nomeá-los, ao determinar o lugar que ocupam no 

espaço e no tempo, e ao qualificá-los.  De acordo com Barbisan et.al. (2010, 

p. 186), “se o Descritivo organiza o mundo de maneira taxionômica, 

descontínua e aberta, o Narrativo organiza-o de maneira sucessiva e 

contínua, numa lógica cuja coerência é marcada por seu próprio fechamento 

(princípio/fim).” 

O Modo de Organização Narrativo é caracterizado por uma dupla 

articulação: a organização da lógica narrativa, ou seja, a construção de uma 

sequência de ações segundo uma lógica acional que vai constituir a trama 

da história; e a organização da encenação narrativa, que é a realização de 

uma representação narrativa. Esse Modo leva em conta as ações humanas, 

confronta-se com uma forma de realidade visível e tangível, enquanto o 

Modo de Organização Argumentativo está em contato somente com um 

saber que tenta considerar a experiência humana. (BARBISAN et. al., 2010, 

p. 186) 

 O Modo de Organização Argumentativo autoriza a construção de 

explicações sobre asserções acerca do mundo em uma dupla perspectiva 

de razão demonstrativa e de razão persuasiva. Esse Modo de Organização 

está em contato apenas com um saber que tenta levar em conta a 

experiência humana por meio de certas operações do pensamento. Esse 

saber se dá por meio de certas operações do raciocínio e pode ser refutado 

ou não pelo interlocutor. 

Para Charaudeau (2008, p. 201), a argumentação é um setor da 

atividade humana que sempre exerceu fascínio, desde a retórica dos 

antigos que dela fizeram o próprio fundamento das relações sociais (a arte 

de persuadir) até hoje, quando voltou à moda. Por esse motivo, o termo 

argumentação tem sido objeto de um grande número de definições, o que 

não torna fácil o estudo e a apresentação desse fenômeno da linguagem. A 

tradição escolar, por exemplo, nunca esteve muito à vontade para trabalhar 

com essa atividade da linguagem, em contraste com o forte 

desenvolvimento da atividade de narrar e descrever. Os documentos 

oficiais, entretanto, recomendam que se desenvolvam as capacidades de 

raciocínio dos alunos, mas nada é dito sobre o modo de se chegar a isso.  

Conforme postula Charaudeau (2008, p. 205), há algumas 

condições para que a argumentação exista: uma proposta sobre o mundo 

que provoque um questionamento, em alguém, quanto à sua legitimidade; 

um sujeito que se engaje em relação a esse questionamento (argumento) 

para estabelecer uma verdade (tese) sobre essa proposta e, ainda, um outro 

sujeito que, relacionado à mesma proposta, questionamento e verdade, seja 

o alvo da argumentação. Desse modo, esse linguista nos apresenta uma 

relação de três vértices – sujeito argumentante, uma proposta sobre o 

mundo e um sujeito-alvo – que pode ser representada da seguinte forma: 
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(CHARAUDEAU, 2008, p. 205) 

 

Argumentar é, portanto, uma atividade dupla que depende tanto 

daquele que argumenta quanto daquele que recebe essa argumentação e 

enuncia uma reposta a partir dela. Esse Modo de Organização do Discurso 

possibilita a construção das explicações sobre asserções que tratam do 

mundo, partindo de uma perspectiva racional de demonstração e persuasão. 

A racionalidade refere-se aos fenômenos do universo que são 

percebidos pelas experiências individuais e sociais do ser humano, o qual 

está inserido num quadro espacial e temporal determinado, efetua as 

operações de pensamento que constroem as explicações. Esse 

procedimento tem por objetivo a busca pelo verossímil. 

Por conseguinte, a atividade discursiva de argumentar do ponto de 

vista do sujeito argumentante, participa da busca da racionalidade que tende 

a um ideal de verdade inerente às explicações dos fenômenos do universo. 

Não se trata, porém, apenas de um ideal, pois mesmo que esses fenômenos 

tenham uma explicação, ou seja, uma razão de ser no universo, eles são 

percebidos por meio de uma filtragem dupla: a da experiência individual e 

social do indivíduo e as das operações de pensamento que constroem um 

universo discursivo de explicação, que depende de esquematizações 

coletivas. O quadro que segue permite a visualização desse processo de 

filtragem: 

 

 

 

 

 

 

(CHARAUDEAU, 2008, p. 206) 

 

A busca do verossímil, em lugar do verdadeiro, é uma questão 

fundamental do processo argumentativo, uma vez que o verossímil depende 

das representações socioculturais compartilhadas pelos membros de um 

determinado grupo, em nome da experiência ou do conhecimento. Assim, 

para haver argumentação, não é necessário apenas emitir propostas sobre 

o mundo. Toda asserção pode ser argumentativa desde que se inscreva em 

um dispositivo argumentativo composto de proposta, proposição e 

persuasão. 

Gouvêa (2006, p. 105) esclarece que em um texto de caráter 

argumentativo, a proposta pode ser implícita ou explícita, além de ser capaz 

de gerar polêmica.  Se for explícita, será uma citação ou uma alusão a uma 
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assertiva presente em outro texto em que funciona como verdade 

estabelecida.  

De acordo com Oliveira (1997, p. 75), o enunciador da proposta 

pode ser individual ou coletivo (Ex.: Muitos dizem que o governo deve agir 

com rigor na situação X). Se for individual, pode ser um indivíduo qualquer 

ou até o próprio autor do texto objeto da leitura, em outro momento de sua 

vida (Ex.: Um cientista político disse que.../ Antigamente eu considerava 

que...). 

Em se tratando de uma verdade estabelecida sobre a proposta e 

considerando-se o mesmo texto de caráter argumentativo, tem-se a tese, 

proposição cuja veracidade o autor procura demonstrar e pode coincidir com 

a proposta, ser uma variante da proposta (quando essa adesão se dá com 

restrições) ou ainda ser uma negação total ou parcial, quando ele a rejeita. 

A tese “parte de um quadro de questionamento baseado na possibilidade de 

pôr em causa a proposta”. Essa “colocação em causa” depende do 

posicionamento adotado: uma tomada de posição ou não tomada de 

posição: 

 

 

 

 

 

 

 

(CHARAUDEAU, 2008, p. 224) 

Oliveira (1997, p. 76) ressalta que, quanto ao raciocínio 

desenvolvido para defender a tese do texto, têm-se os argumentos que 

podem ser pró-tese ou antitese. São pró-tese os argumentos que se 

constituem em proposições destinadas a defender a tese. Os argumentos 

em favor da tese são as proposições destinadas a defendê-la. A relação de 

argumento com a tese nele apoiada é sempre da seguinte natureza: T e eu 

digo isso porque A (onde T e A significam, respectivamente Tese e 

Argumento). T, como diz Charaudeau, é uma asserção sobre o mundo e A é 

uma asserção sobre T, ou seja, um argumento é sempre uma asserção 

sobre outra asserção, destinada a justificá-la. 

As marcas linguísticas de T, de A e da relação entre ambos podem 

ser várias. Essa relação se pode verbalizar sindeticamente, como T porque 

A, A  portanto T (ou variantes dessas fórmulas, com sinônimos mais ou 

menos próximos de porque e portanto), ou ainda sob forma assindética, em 

contextos em que seja possível subentender conectores explicativos ou 

conclusivos. 

Gouvêa (2006, p. 106) lembra que são antitese os argumentos que 

consistem em proposições contrárias à tese, isto é, que defendem a tese de 

outrem e que se apresentam desta forma: X, mas Y (onde X significa 

antitese) / X embora Y ou embora Y, X (Y é o argumento antítese).  

De acordo com Gouvêa (2006, p. 108), do ponto de vista da 

macroestrutura textual, as tipologias dos argumentos são variadas. Apoiada, 

então, no valor dos Modos de Organização, essa pesquisadora apresenta 

uma tipologia que consiste em argumentos do tipo fatos, dados e 

raciocínios. 
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O primeiro está relacionado ao Modo Narrativo, cuja característica 

central é relatar um acontecimento, com uma dada intenção, para um 

destinatário e de certa maneira e cujos constituintes são: os agentes, os 

processos e as sequências. O segundo, Argumento do tipo dados, está 

atrelado ao Modo Descritivo, que consiste, segundo Charaudeau, em deitar 

sobre o mundo um olhar estático que faz existirem os seres, nomeando-os, 

localizando-os e atribuindo-lhes qualidades que os singularizam. O último, 

Argumento do tipo raciocínios, está imbricado ao Modo Argumentativo de 

Organização do Discurso, Modo que tem como principal característica 

estabelecer laços de causalidade entre o conteúdo das asserções e cuja 

função é permitir a construção de explicações sobre asserções feitas acerca 

do mundo (teses), com o objetivo de atuação sobre o sujeito-alvo. 

Em síntese, o dispositivo argumentativo, com base nos preceitos de 

Charaudeau, origina-se de uma proposta, passa pela tese, quando o sujeito 

refuta, concorda com a proposta ou a pondera, até chegar à persuasão, com 

a apresentação de provas de refutação, justificativa ou ponderação. 

Conforme Charaudeau (2008, p. 231), uma encenação 

argumentativa consiste, para o sujeito que pretende argumentar, em utilizar 

procedimentos que sirvam a seu propósito de comunicação em função da 

situação e do modo como percebe o seu interlocutor. Esses procedimentos 

têm por função essencial validar a argumentação, ou seja, mostrar que o 

quadro de questionamentos (tese) é justificado e, para isso, é necessário 

produzir a prova. Os procedimentos semânticos apoiam-se no valor dos 

argumentos, estabelecendo os domínios e os valores da argumentação. Os 

procedimentos discursivos consistem em empregar certas categorias 

linguísticas ou procedimentos dos outros Modos de Organização do 

Discurso para, no quadro de uma argumentação, produzir certos efeitos de 

persuasão. Charaudeau (2008, p. 243 e 244) elucida que os procedimentos 

de composição organizam o conjunto da argumentação, repartindo, 

distribuindo, hierarquizando os elementos do processo argumentativo ao 

longo do texto, com intuito de facilitar a localização das várias articulações 

do raciocínio ou da compreensão das conclusões da argumentação. 

 

2. ANÁLISE  
 

Levando em conta a Teoria Semiolinguística do Discurso, de Patrick 

Charaudeau, analisaremos o texto “Receita de redação”, de Cristovão 

Tezza, publicado em 26 de março de 2013, no jornal Gazeta do Povo, com 

intuito de exemplificarmos os componentes da organização argumentativa 

que foram expostos anteriormente. 

 

Receita de redação 

 

Virou piada nacional a redação do Enem que, incluindo 

uma receita de miojo entre a introdução e a conclusão, acabou 

aprovada pelos corretores. Esse é um tema que assanha o humor 

nacional – na terra de analfabetos letrados e iletrados, rir alto da 

desgraça alheia, aluno ou professor, é o melhor remédio. 

Antes, porém, de atacar o aluno debochado, os 

corretores, o método ou a logística do Enem, seria bom voltar os 

olhos a esse dinossauro didático das aulas de Português que vem 

resistindo há séculos como exemplo cristalino do texto ornamental 

ou linguagem inútil: a célebre “redação escolar”. É um gênero que 
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não serve para rigorosamente nada, e não tem nenhum uso 

concreto na vida real do estudante – dá-se um tema, com ou sem 

texto de apoio, o que é irrelevante, e convida-se a vítima a 

“desenvolver” três ou quatro parágrafos sobre ele. 

Nascida para “tirar nota”, a redação escolar é um convite 

irresistível ao lugar comum, ao chavão, à frase feita, à platitude. 

As frases se emendam sem rumo, em direção à mágica última 

linha, que dará fim ao suplício e, com sorte, uma boa nota. A 

prova de redação nunca sabe o que quer avaliar – fala-se em 

“concatenação de ideias”, “adequação ao tema”, ou algo esotérico 

semelhante, e depois contam-se os erros ortográficos, como 

quem cata milho no texto, de onde sai uma nota rezada mais pela 

apreensão intuitiva do conjunto que por qualquer cálculo 

específico. A “redação escolar” é uma herança retórica de um 

tempo em que uma velha “arte literária” pautava a suposta 

qualidade do texto. Foram-se os ornamentos, mas ficou o 

modelão encarquilhado que inferniza a vida dos alunos em 

milhões de testes de escolaridade pelo país afora. 

         O que se quer avaliar? Ora, o domínio que o aluno tem da 

língua padrão do português escrito no Brasil, o que inclui um 

conjunto bastante complexo de habilidades, indo da capacidade 

de leitura, pressuposto fundamental, às ferramentas técnicas da 

frase escrita (coesão entre as partes, uso de relatores, adequação 

vocabular etc.). Não são as “ideias”, essa nuvem vaga e sem 

contorno que costuma alimentar a “redação escolar”, o que de fato 

interessa, mas o domínio técnico da escrita. E, para que tal 

avaliação seja minimamente objetiva, é preciso implodir o velho 

modelo. Pedir a um estudante que escreva um resumo em 50 

palavras de um texto de duas páginas dirá muito mais sobre a sua 

competência que 30 “redações escolares”. Uma resposta em um 

parágrafo a uma questão específica sugerida por um texto ou uma 

imagem exigirá mais e melhor dele que três parágrafos de 

encheção de linguiça. Ou de uma receita de miojo – tanto faz. 

A propósito: a melhor prova de Língua Portuguesa do 

Brasil vem sendo feita pelos exames da Universidade Federal do 

Paraná há mais de uma década. Não faria mal o Enem dar uma 

olhada no nosso modelo. 

(Gazeta do Povo, 26/03/13) 

 

Primeiramente, levando em conta o texto à luz das perspectivas da 

identidade social e identidade discursiva, domínios que se constroem em 

articulação com o ato de enunciação e motivam a mise-en-scène 

(encenação) comunicativa, com respaldo em Charaudeau, sinalizaremos a 

relação que há entre os quatro sujeitos comunicacionais. Reconhecemos os 

seres sociais, o EUc – Cristovão Tezza – e o TUi – os leitores reais – , e os 

sujeitos discursivos ou “seres do dizer”, o EUe – falante ideal – e o TUd – 

leitor ideal. 

Diante da temática do texto – a redação do Exame Nacional do 

Ensino Médio –, percebermos que o EUc produz atos de linguagem que 

constrói a imagem de um EUe que aborda  os aspectos que devem ser 

revistos para a avaliação da escrita dos estudantes concluintes do Ensino 

Médio, bem como apresenta argumentos para defender a sua tese que, 

podemos ver logo no segundo parágrafo do texto, e apresenta uma solução 

para o problema explicitado no desfecho de seu artigo de opinião. 

Concomitantemente, o EUc imagina também um TUd, leitor ideal, com quem 

mantém uma comunicação e para quem demonstra o seu respeito  ao se 
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utilizar de diferentes estratégias argumentativas com intuito de convencê-lo. 

No que se refere ao processo de interpretação, temos o TUi, leitor real, 

construindo uma imagem do EUe, falante ideal, por meio das estratégias 

argumentativas empregadas por esse último (EUe) e formulando hipóteses 

sobre o EUc, falante real. 

Com relação ao contexto discursivo, que consiste em designar os atos 

de linguagem existentes (aqueles que já foram produzidos) numa 

determinada sociedade e que intervêm na compreensão desse texto de 

Tezza, podemos pensar que o EUc desse texto necessita mobilizar, em seu 

leitor, um fato recente ocorrido no cenário nacional e que foi amplamente 

divulgado pela mídia. Esse episódio ocorreu na prova do ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio) de 2012, em que um candidato escreveu uma 

redação com receita de Miojo, cujo tema era "Movimentos imigratórios para 

o Brasil no século XXI", e, mesmo assim, recebeu nota 560. Essa 

mobilização, feita por Tezza, pode ser evidenciada no primeiro parágrafo do 

artigo em que o autor contextualiza esse incidente sobre o qual construirá 

uma proposta de argumentação. 

No que diz respeito a como se configura o texto, podemos dizer que 

o enunciador da proposta é coletivo, e a situação sobre a organização da 

configuração verbal é monologal ou monolocutiva, em que não há a 

presença de um interlocutor, mas de um alocutário, que recebe a informação 

e não interage imediatamente com o locutor que, justamente por isso, não 

se encontra “à mercê” do alocutário.  

No texto em estudo, identificamos três conceitos elucidados por 

Charaudeau – proposta, tese e argumento –, dentro do princípio de 

organização discursiva, nomeado por esse linguista como Modo 

Argumentativo de Organização do Discurso. 

O artigo de opinião de Cristovão Tezza trata de um tema que 

recentemente gerou polêmica, principalmente no âmbito escolar, sobre os 

critérios de correção da redação do ENEM. Essa temática, abordada no 

texto em estudo, é explicitada logo no primeiro parágrafo, onde também 

identificamos a proposta que provocará um questionamento, conforme 

vemos neste fragmento: 

 

   “Virou piada nacional a redação do Enem que, incluindo 

uma receita de miojo entre a introdução e a conclusão, acabou 

aprovada pelos corretores. Esse é um tema que assanha o humor 

nacional – na terra de analfabetos letrados e iletrados, rir alto da 

desgraça alheia, aluno ou professor, é o melhor remédio.” 

 

Observamos que a proposta, contida neste texto, é explícita, uma vez 

que a proposição alude uma assertiva presente no conhecimento do 

interlocutor e funciona como uma verdade já estabelecida. A proposta é uma 

asserção sobre o mundo e que veicula a opinião de outros indivíduos sobre 

uma temática, ou ainda um desencadeador de uma polêmica.  

A existência desse conhecimento, por parte dos leitores, é 

comprovada pelas seguintes expressões: “Virou piada nacional a redação 

do Enem que, incluindo uma receita de miojo entre a introdução e a 

conclusão, acabou aprovada pelos corretores” e “Esse é um tema que 

assanha o humor nacional”.  Num primeiro momento, parece que a tese 

defendida pelo locutor está em consonância com a proposta apresentada. 
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Entretanto, a partir do segundo parágrafo, considerando que é um texto 

argumentativo, o locutor já deixa pistas de que sua intenção é propor uma 

discussão sobre uma assertiva evidenciada no segundo parágrafo em que é 

possível identificarmos a tese que o autor pretende defender em seu texto: 

 

“Antes, porém, de atacar o aluno debochado, os 

corretores, o método ou a logística do Enem, seria bom voltar os 

olhos a esse dinossauro didático das aulas de Português que vem 

resistindo há séculos como exemplo cristalino do texto ornamental 

ou linguagem inútil: a célebre “redação escolar”. É um gênero que 

não serve para rigorosamente nada, e não tem nenhum uso 

concreto na vida real do estudante – dá-se um tema, com ou sem 

texto de apoio, o que é irrelevante, e convida-se a vítima a 

“desenvolver” três ou quatro parágrafos sobre ele.” 

 

O enunciador apresenta, nesse segundo parágrafo, sua verdadeira 

tese – seria bom voltarmos os olhos para esse gênero textual “redação 

escolar” –, em que concorda parcialmente com a proposta apresentada. 

Tezza, para defender a sua tese, ou seja, para estabelecer a verdade 

a que se propõe, passa a se utilizar de argumentos pró-tese, constituídos 

por proposições destinadas a defender a sua ideia, que podem ser 

evidenciados ao longo do texto, tais como: a “redação escolar” não tem 

nenhum uso concreto na vida real do estudante; a “redação escolar” é um 

convite irresistível ao lugar comum, ao chavão, à frase feita, à platitude; a 

prova de redação nunca sabe o que avaliar; a “redação escolar” é uma 

herança retórica de um tempo em que uma velha “arte literária” pautava a 

suposta qualidade do texto; Uma resposta em um parágrafo a uma questão 

específica sugerida por um texto ou uma imagem exigirá mais e melhor dele 

que três parágrafos de encheção de linguiça.” 

Além dos argumentos pró-tese encontrados no texto de Tezza, 

verificamos, no quarto parágrafo, a seguinte pergunta retórica: “O que se 

quer avaliar?” Essa estratégia argumentativa foi empregada com intuito de 

chamar a atenção para um determinado aspecto da argumentação, neste 

caso, o que avaliar na produção textual do ENEM, bem como para manter o 

foco do leitor na argumentação e valorizar o raciocínio argumentativo que 

está sendo construído.  

Esse recurso argumentativo foi empregado propositalmente, no 

penúltimo parágrafo, porque antes de o leitor chegar até essa parte do texto, 

o locutor teve a oportunidade de apresentar as justificativas para convencê-

lo de sua tese e, dessa forma, o interlocutor é convidado a concordar com o 

autor diante da exposição da ideia apresentada no texto. 

Depois de expor os argumentos para buscar a adesão de seu leitor, o 

locutor finaliza seu texto com uma sugestão: que o ENEM (Exame Nacional 

do Ensino Médio) dê uma olhada na prova da Universidade Federal do 

Paraná. O enunciador considera como a melhor prova de Língua 

Portuguesa do Brasil. 

Ainda, com relação aos aspectos empregados para a análise desse 

texto, levando em conta a abordagem de Gouvêa (2006) sobre os tipos de 

argumento, identificamos que o locutor empregou argumentos do tipo 

raciocínios, aquele que se identifica com o Modo Argumentativo de 

Organização, e do tipo dados, aquele que está relacionado ao Modo 
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Descritivo de Organização do Discurso. Identificamos os argumentos do tipo 

raciocínios, que estabelecem uma relação de causalidade entre o conteúdo 

das asserções e tem por função permitir a construção de explicações sobre 

a asserção feita sobre o mundo, nas seguintes passagens do texto: 

 

“A „redação escolar‟ é uma herança retórica de um tempo em que 

uma velha „arte literária‟ pautava a suposta qualidade do texto. 

Foram-se os ornamentos, mas ficou o modelão encarquilhado que 

inferniza a vida dos alunos em milhões de testes de escolaridade 

pelo país afora.” 

 

Nesse fragmento, há dois argumentos utilizados pelo locutor. No 

primeiro, podemos depreender a seguinte relação entre a tese e o 

argumento empregado pelo autor: Se a “redação escolar” é uma herança 

retórica de um tempo em que a velha “arte literária” pautava a suposta 

qualidade do texto, então seria bom voltar os olhos para a “redação 

escolar”. No segundo, encontramos a seguinte relação: Se se foram os 

ornamentos, mas ficou o modelão encarquilhado que inferniza a vida dos 

alunos em milhões de testes de escolaridade pelo país afora, então seria 

bom voltar os olhos para a “redação escolar”. 

Já com relação ao argumento do tipo dados, que tem função de deitar 

sobre o mundo um olhar estático, podemos constatá-lo em algumas 

passagens do artigo “Receita de redação”, conforme observamos: 

 

 

 “As frases se emendam sem rumo, em direção à mágica última 

linha, que dará fim ao suplício e, com sorte, uma boa nota.” 

 

Nesse trecho, é possível verificarmos a relação entre a tese e o 

argumento utilizado por Tezza: Se as frases se emendam sem rumo, em 

direção à mágica última linha, que dará fim ao suplício e, com sorte, uma 

boa nota, então seria bom voltar os olhos para a “redação escolar”. 

          Conforme verificamos, para conceber o seu artigo de opinião, Tezza 

empregou diferentes recursos linguísticos e discursivos que explicitam um 

modo peculiar de dizer a sua opinião acerca do gênero “redação escolar”, 

solicitado no Exame Nacional do Ensino Médio para avaliar as competências 

linguísticas do estudante. Por conseguinte, o indivíduo, de acordo com Koch 

(apud Gouvêa, 2006, p. 110), ao interagir com o outro, por meio da 

linguagem, visando a estabelecer relações, causar efeitos, desencadear 

determinados comportamentos, vale-se de certos enunciados com intuito de 

se chegar a determinadas conclusões. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

         Por meio do artigo de opinião intitulado “Receita de redação”, de 

Cristovão Tezza, demonstramos a estrutura do Modo Argumentativo de 

Organização do Discurso, proposto por Charaudeau, bem como os 

componentes de um texto argumentativo: proposta, proposição e persuasão. 

Percebemos ainda que, com o objetivo de persuadir o sujeito alvo da 

argumentação, Tezza empregou argumentos pró-tese, – proposições 

destinadas a defender uma ideia –, além de utilizar argumentos do tipo 
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dados e raciocínios para defender a tese de que seria bom voltarmos os 

olhos para o gênero textual “redação escolar”. 

          Pelo fato de a linguagem e a argumentação serem de extrema 

relevância para todos os seres humanos, um estudo dessa natureza sobre o 

processo argumentativo torna-se muito necessário. Isso é fundamental não 

somente para elucidarmos os componentes e os procedimentos desse Modo 

de Organização do Discurso, mas também para lermos o mundo com mais 

astúcia e, a partir disso, estarmos atentos às estratégias argumentativas 

empregadas pelos sujeitos argumentantes na busca da adesão e do 

convencimento do outro em qualquer ato comunicativo.  
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RESUMO 
 

Neste artigo, aplica-se a proposta de Oliveira (2001) para o estudo do papel 

argumentativo da conjunção mas à análise da transcrição de uma interação 

face a face. Os excertos analisados compõem uma sessão de mediação, 

ocorrida durante um processo judicial. Quanto ao recorte teórico, focaliza-se 

o chamado grupo da oposição (OLIVEIRA, 2001), o qual é formado pelas 

conjunções concessivas, adversativas e opositivas. Contrasta-se a proposta 

de Oliveira (op. cit.) às visões normativa (CUNHA, 1985), linguístico-textual 

(KOCH, 1993) e funcionalista (NEVES, 2000), a fim de demonstrar o ganho 

teórico dessa aplicação em relação à descrição, sobretudo semântica, do 

objeto de estudo; e em relação à compreensão da construção do discurso 

argumentativo. 
 

Palavras-chave: conjunção mas; interação face a face; argumentação.    

 

ABSTRACT 
 

In this article, the studies of Oliveira (2011) are applied in order identify the 

argumentative role of the conjunction but in a face-to-face context. The 

analyzed extracts are from a judicial section. In relation to the theoretical 

foundation, the focus is the so called group of opposition (OLIVEIRA, 2001), 

formed by the concessive, adversative and oppositional conjunctions. 

Contrasing Oliveira‟s vision, it is presented the normative (CUNHA, 1985), 

linguistic textual (KOCH, 1993) and functionalist (NEVES, 2000) ones in 

order to demonstrate the theoretical gain in relation to the semantic 

description of the study object, and also regarding the understanding of the 

construction of the argumentative speech. 
 

Keywords:  conjunction but; face-to-face interaction, argumentation. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 Neste artigo, objetiva-se aplicar a proposta de Oliveira (2001) para o 

estudo do papel argumentativo da conjunção mas à análise de uma 

interação face a face. Escolheram-se, como corpus, as três primeiras 

páginas de transcrição da primeira sessão de um caso de mediação 

endoprocessual, cujo contexto será detalhado posteriormente. Quanto ao 

recorte teórico, focaliza-se o chamado grupo da oposição (OLIVEIRA, 2001), 

o qual é formado pelas conjunções concessivas, adversativas e opositivas. 

Para levar a cabo a tarefa de aplicar os pressupostos teóricos defendidos 

pelo autor ao estudo da conversa, este trabalho se divide nas seguintes 

seções: na primeira, apresenta-se a proposta de Oliveira (op. cit.) para o 

estudo do grupo das conjunções opositivas, contrastando tal proposta às 

visões normativa (CUNHA, 1985), linguístico-textual (KOCH, 1993) e 

funcionalista (NEVES, 2000); na segunda, esclarecem-se os procedimentos 

metodológicos adotados; na terceira, analisa-se o corpus escolhido; e, nas 
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considerações finais, comenta-se acerca do ganho teórico da proposta de 

Oliveira (op. cit.) em relação à descrição, sobretudo semântica, do objeto de 

estudo; e em relação à compreensão da construção do discurso 

argumentativo em interação face a face.  

 

1. VISÕES DO MAS 
 

 As considerações, a seguir, referem-se aos estudos a respeito do item 

linguístico mas realizados por Cunha (1985), Koch (1993) e Neves (2000), 

os quais adotam, respectivamente, uma visão normativa, linguístico-textual e 

funcionalista em suas descrições. Após uma revisão teórica dessas obras, 

apresentar-se-á a visão de Oliveira (2001) acerca da conjunção mas, a fim 

de demonstrar as inovações dessa proposta e seus possíveis ganhos em 

termos de descrição linguística e compreensão da construção da 

argumentação.  

 De acordo com Cunha (op.cit.), o mas é uma conjunção 

coordenativa adversativa que liga dois termos ou duas orações de igual 

função, acrescentando-lhes, porém, uma ideia de contraste. Cunha (1985, 

p.570-571) defende que, além da ideia básica de oposição, a conjunção 

mas apresenta múltiplos valores afetivos, conforme se observa a seguir: 

 

1. restrição: “-Vai, se queres, disse-me este, mas temporariamente”; 

2. retificação: “Eram mãos nuas, quietas, essas mãos; serenas, 

modestas e avessas a qualquer exibicionismo. Mas não acanhadas, 

isso nunca”; 

3. atenuação ou compensação: “Vinha um pouco transtornado, mas 

dissimulava, afetando sossego e até alegria”; 

4. adição: “Era bela, mas principalmente rara”. 

 

 Segundo o mesmo autor, é particularmente importante o emprego 

dessa conjunção para mudar a sequência de um assunto, geralmente com o 

fim de retomar o fio do enunciado anterior que ficara suspenso, como em 

“Mas os dias foram passando” (ibid., p.571). 

 De acordo com Koch (1993, p.66-229, passim.), a conjunção mas é 

um conector interfrástico responsável pelo tipo de encadeamento a que se 

tem denominado conexão ou junção, e pode estabelecer as seguintes 

relações de contrajunção: 

1. generalização/extensão: “Pedro está de novo sem dinheiro. Mas, é 

o que acontece com todo estudante que vive de mesada”;  

2. contraste: “Tinha todos os requisitos para ser um homem feliz. Mas 

vivia só e deprimido”; 

3. refutação/retificação: “Gosto muito de esporte. Mas luta-livre, faça-

me o favor!”; 

4. previsão: “Não nos estamos dirigindo a „líderes conscientizados‟, 

mas a pessoas, estudantes ou não, de consciência”; 

5. negação: “Onde pode chegar é difícil prever-se mas pode, quando 

tiver a idade e a experiência de Zico, estar até em nível superior”; 

6. concessão: “O leão não conseguiu ainda moderar a sua fome, mas 

o leão (já) disciplinou a temporada alimentar” e “A forma não é a 
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mais adequada, mas trata-se de um livro sobre o artista”.  

 

 Neves (2000), a partir de uma visão funcionalista, observa que o 

coordenador mas diferencia o segundo segmento do primeiro, especificando 

a relação de desigualdade entre esses. Essa autora enfatiza que “a 

desigualdade é utilizada para a organização da informação e para a 

estruturação da argumentação. Isso implica a manutenção de um dos 

membros coordenados e a sua negação” (ibid., p.757). 

 Nas relações de desigualdade, há diferentes aspectos marcados 

pelo uso do mas.  Iniciando sintagmas, orações ou enunciados em função 

atributiva, por exemplo, o mas pode indicar contraposição, ou, mais 

fortemente, eliminação. 

 Em se tratando da contraposição, a oração iniciada pelo mas não 

elimina o elemento anterior, ao invés disso, admite-o explícita ou 

implicitamente, contrapondo-se a ele, como em: “Jesus, naquela ocasião, 

não satisfez a curiosidade dos discípulos, mas foi à prática: curou o cego” 

(ibid., p.758). 

 Além de marcar contraste, o uso do mas com valor de contraposição 

pode marcar compensação, como no seguinte exemplo: “Longo, mas lido 

com voz clara e sem hesitações, o discurso no Congresso arrancou 

aplausos em várias ocasiões” (NEVES, 2000, p.760). A partir desse período, 

é possível fazer a seguinte interpretação: “{(discurso) longo} → {mas (em 

compensação) lido com voz clara e sem hesitações}” (ibid., p.760). 

 A compensação pode apresentar um sentido de reparação quando o 

argumento que é desfavorável ou menos favorável vem em segundo lugar, 

“o que pode vir lexicalizado (pelo menos, ao menos, já): As massas vivem 

cada vez mais em um clima de violência, mas, pelo menos 

conscientemente, procuram a paz” (ibid., p.761).  

Nas relações de desigualdade, a conjunção mas pode indicar, além 

de contraposição, eliminação. Tal relação é estabelecida quando esse 

conector elimina o membro coordenado anterior.  Essa eliminação pode vir 

suposta ou expressa e o elemento eliminado pode ser ou não substituído. 

Como exemplos de eliminação, destacam-se: “Fê-lo no começo, mas logo 

percebeu que assim afastava os povos do marxismo” e “Pensei em falar, em 

dizer mil coisas que me ocorrem, mas não consegui sequer abrir a boca” 

(ibid., p.765).  

Neves também enfatiza que o conector mas possui empregos que 

só ocorrem em início de enunciado, muito caracteristicamente em início de 

turno, obedecendo a determinações pragmáticas. Nessas construções, o 

mas pode indicar contraposição, e o enunciado que esse conector inicia, 

apesar de se contrapor ao enunciado anterior, não o elimina. 

Já Oliveira (2001), baseado nas pesquisas de Chaureadau (1992) e 

Azeredo (1990), agrupa conjunções adversativas, concessivas e opositivas, 

seguindo o critério de afinidade semântica, no chamado grupo da oposição.  

A concessão é tratada por Oliveira (2001) como um recurso 

discursivo através do qual o argumentador atribui razão a uma tese contrária 

à dele, ou a um argumento a ela favorável, dando a impressão de certa 

empatia para com o ponto de vista da outra parte, para em seguida expor 
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um argumento mais forte em favor da sua tese. 

Na frase (a) “Leonardo prefere Fórmula 1, mas é brasileiro.”, 

observamos a preparação para uma conclusão pró-futebol, que poderia ser 

verbalizada como portanto não deixará de apreciar uma partida de futebol. 

Já na seguinte frase, com ordem inversa de orações, busca-se uma 

conclusão contrária ao dizer (b) “O Leonardo é brasileiro, mas prefere 

Fórmula 1 a futebol.”.  Nesse caso, observa-se uma preparação para a 

conclusão contrária, por meio da inversão da ordem, que levaria a uma 

conclusão do tipo: portanto é melhor convidá-lo a assistir à corrida. 

 Construções do tipo “A mas B”, “A no entanto B”, “A porém B” etc. 

contém três constituintes – dois explícitos e um implícito. É possível verificar, 

ainda na frase (b) “O Leonardo é brasileiro, mas prefere Fórmula 1 a 

futebol.”: (1) a concessão propriamente dita, ou seja, o “A” da fórmula (= “O 

Leonardo é brasileiro”); (2) a restrição, que é o “B” da fórmula (= “prefere 

Fórmula 1 a futebol”) e (3) uma consequência negada da concessão, 

normalmente implícita, que neste caso pode ser “deveria preferir futebol a 

qualquer outro esporte”.   

 Dessa forma, a restrição é favorável à tese do argumentador e nega 

uma consequência “indesejável” da concessão, tornando-se 

argumentativamente mais forte do que esta, pelo simples fato de 

desempenhar no texto o papel de restrição. Isso significa que “A mas B” 

equivale a “A mas (o que importa é) B”.  

 A relação entre a concessão e sua consequência negada baseia-se no 

que Ducrot e Ascombre (1995) denominam topos. Um topos é “um princípio 

geral que serve de apoio ao raciocínio, mas que não se deve confundir com 

esse raciocínio”. Esse princípio “é sempre apresentado como parte de um 

consenso”. (ANSCOMBRE, 1995).  

 Como a concessão é um argumento favorável à consequência negada 

na restrição, o conceito de topos ajuda a entender a relação entre esses 

elementos, como nos exemplos:  (1) “Vou comprar esse sapato. (A) Ele 

custa menos de R$ 40,00. (B)”, no qual A representa a conclusão (tese, 

para Ducrot) e B, o argumento. O topos, nesse caso, corresponde à ideia de 

que quanto menos custa um produto, mais vale a pena comprá-lo, ou seja, 

economiza-se. Já no exemplo (2) “Não vou comprar esse sapato. (A) Ele 

custa menos de R$ 40,00. (B)”, no qual A representa a conclusão (tese, 

para Ducrot) e B, o argumento, o topos sustenta a ideia de que quanto 

menos custa um produto, menos vale a pena comprá-lo, pois menos 

qualidade ele terá. 

 Se a restrição nega uma consequência explícita ou implícita da 

concessão, conclui-se que essa consequência, mesmo quando implícita, é 

indispensável para a interpretação semântica da restrição, como se verifica 

no exemplo “Ele bebe, mas é carinhoso.”, no qual se nota a asserção “ele 

bebe”, a restrição “ele é carinhoso”, a concessão negada “se ele bebe, não 

era de se esperar que fosse carinhoso” e o topos de que quanto mais 

alguém bebe, menos carinhoso é. 

 É importante pontuar que em construções com conjunções adversativas, 

essas conjunções introduzem a restrição e a ordem é fixa: concessão – 

restrição. Já naquelas em que as concessivas são empregadas, a 
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conjunção introduz a concessão e há possibilidade de inversão.  As 

estruturas adversativas e concessivas não se equivalem discursivamente, 

embora ambas exprimam a relação concessão/restrição, como se observa 

nos exemplos (a) “Embora suas músicas sejam muito bonitas, não estão 

dentro da nossa linha de trabalho.” (anuncia desde o começo a quebra de 

expectativa, a restrição) e (b) “Suas músicas são muito bonitas, mas não 

estão dentro da nossa linha de trabalho.” (o fracasso só é percebido ao se 

ouvir o vocábulo “mas”).  

 A exigência de um “conflito” de expectativas entre concessão e restrição 

explica por que são inaceitáveis ou pelo menos causam estranheza frases 

como: “Leonardo é brasileiro, mas prefere futebol a Fórmula 1” e “Daniela 

estudou, mas passou.” 

 Finalmente, não se pode esquecer das conjunções opositivas 

(Charaudeau, 1992), que tem como principal representante o conectivo 

enquanto. A conjunção “enquanto” fica na zona fronteiriça entre opositiva e 

temporal concomitante, como se observa nos exemplos a seguir: (a) 

Joana lavava os pratos, enquanto o marido trocava a fralda do bebê. 

(temporal concomitante ou Proporcional, segundo a NGB) e (b) Joana 

prefere cinema, enquanto (ao passo que) o marido gosta mais de teatro. 

(opositiva). 

 É importante observar que nas relações opositivas, diferentemente das 

estruturas concessivas e adversativas, a consequência negada da 

concessão geralmente não ocorre, nem implícita nem explicitamente. Vemos 

que em (a) “Lúcia não concluiu o curso de inglês, mas fala bem a língua.” e 

(b) “Joana prefere cinema, ao passo que o marido gosta mais de teatro.”, 

encontramos a concessão negada em (a) - “se ela não terminou o curso, 

não era de se esperar que falasse a língua bem” -, mas não encontramos 

nenhuma em (b). Portanto, a consequência negada é um constituinte 

facultativo em construções opositivas, contudo, é obrigatório em construções 

adversativas e concessivas. 

 Observa-se que a proposta de Oliveira (op.cit.) para o estudo do 

objeto escolhido nesta pesquisa, diferentemente das demais, contempla não 

só o nível do conteúdo dito, como também do não-dito, já que leva em 

consideração a consequência negada. Dessa forma, entende-se que tal 

proposta representa um ganho em termos da descrição linguística, 

principalmente semântica, da conjunção analisada e em termos da 

compreensão da construção da argumentação em uma interação face a 

face, em que a coerência argumentativa é muitas vezes marcada pelo 

conteúdo implícito.  

  É importante ressaltar que os exemplos apresentados acima não 

contemplam dados de interações espontâneas face a face. Por esse motivo, 

considera-se a análise do corpus desta pesquisa uma contribuição para o 

estudo do vocábulo mas.   

 

Na seção seguinte, apresentam-se o contexto do corpus analisado e 

os procedimentos metodológicos adotados neste trabalho.   

 

2. CASOS DE FAMÍLIA: O CONTEXTO E OS ASPECTOS 
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METODOLÓGICOS DO CORPUS 
 

Escolheu-se analisar as dez primeiras ocorrências de uso da 

conjunção mas na primeira sessão de um caso de mediação que ocorria 

paralelo a um processo de regulamentação de visitas, acompanhado e 

gravado pelo Prof. Dr. Paulo Cortes Gago (UFJF)1. Tal sessão ocorreu no 

dia 29 de maio de 2007, na Vara de Família do Fórum de uma cidade do 

interior do estado do Rio de Janeiro. No processo, contemplava-se a 

possibilidade de o pai, o requerente, encontrar-se com os filhos, Vitor e Íris, 

não apenas a cada quinze dias, durante os finais de semana, conforme fora 

estabelecido anteriormente, mas também durante a semana. 

Foram gravados vários encontros entre a assistente social e 

mediadora do processo, Sônia, o requerente desse, Amir, e a requerida, 

Flávia, quem detém a guarda dos filhos. Inicialmente, as partes 

encontraram-se separadamente com Sônia. Cada um participou de dois 

encontros, chamados de entrevistas de pré-mediação. Em seguida, os três 

participantes da conversa encontraram-se, ao todo, em cinco sessões de 

mediação, que geraram cerca de sete horas de gravação, transcritas de 

acordo com o procedimento da Análise da Conversa Etnometodológica 

(AC). Dessa forma, faz-se necessário apresentar as convenções de 

transcrição adotadas, a fim de tornar mais claros os enunciados. No quadro 

a seguir, listam-se os símbolos usados na transcrição, os quais foram 

                                                 
1
 A transcrição utilizada como corpus integra o projeto de pesquisa “Contextos de 

intervenção de terceiras partes em situação de conflito” (projeto SHA – APQ 2129, 

FAPEMIG) do Prof. Dr. Paulo Cortes Gago.  

desenvolvidos por Gail Jefferson e encontram-se estabelecidos em Sacks, 

Schegloff e Jefferson (1974): 

 

[ fala sobreposta. 

(0.5) pausa em décimos de segundo. 

(.) micropausa de menos de dois décimos 

de segundo 

= contiguidade entre a fala de um mesmo 

falante ou de dois falantes distintos. 

. descida de entonação. 

? subida de entonação. 

, entonação contínua. 

? , subida de entonação mais forte do que a 

vírgula e menos forte do que o ponto de 

interrogação. 

: alongamento de som. 

- autointerrupção. 

Sublinhado acento ou ênfase de volume. 

MAIUSCULA ênfase acentuada. 

º fala mais baixa imediatamente após o 

sinal. 

ºpalavrasº trecho falado mais baixo. 

palavra: descida entoacional inflexionada. 
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palavra: subida entoacional inflexionada. 

 subida acentuada na entonação, mais 

forte do que os dois pontos sublinhados. 

 descida acentuada na entonação, mais 

forte do que os dois pontos precedidos 

de sublinhado. 

>palavras< fala comprimida ou acelerada. 

<palavras> desaceleração da fala. 

<palavras início acelerado. 

Hhh aspirações audíveis. 

(h) aspirações durante a fala. 

.hhh inspiração audível. 

((    )) comentários do analista. 

(palavras) transcrição duvidosa. 

(   ) transcrição impossível. 

Th estalar de língua. 

Quadro 1 – Convenções de transcrição adotadas 

 

No corpus, utilizam-se pseudônimos para identificar os participantes. 

Em vista disso, verifica-se a seguinte distribuição: Sônia, assistente social, é 

a mediadora das sessões do caso analisado; Amir é o requerente do 

processo de pedido de regulamentação de visita; Flávia é a requerida; e 

Vitor e Íris são filhos de Amir e Flávia, os quais são divorciados. 

  É importante esclarecer ainda como se fará referência aos exemplos 

do coordenador mas analisados: através da identificação do número da 

página em anexo e do número da linha correspondente a cada fala, 

conforme o exemplo “1 página/ 14 linha”. 

Outras informações sobre o contexto da conversa serão 

apresentadas na próxima seção na medida em que forem necessárias para 

efeitos de análise. 

 

3. OS USOS DO MAS E SEUS PAPÉIS NA CONSTRUÇÃO DA 

ARGUMENTAÇÃO 
 

 Nesta seção, analisam-se as dez primeiras ocorrências de uso do 

mas encontradas nas três primeiras páginas de transcrição do corpus 

selecionado à luz da proposta de Oliveira (2001), pois acredita-se que tal 

proposta se aplica ao estudo da conversa e pode auxiliar a compreender a 

construção da argumentação dos participantes. 

 A seguir, comenta-se cada uma das ocorrências analisadas. 

 

Excerto 1 – 19 página/ 25 linha 

Sônia: ENtão, por isso esse CONvite MEU de fazer esse:: pro- 

esse tipo de trabalho com direito ( ) de mediação. pra gente tentar 

aparar algumas arestas (0.8) é:: tentar tornar essa essa situação 

menos conflituosa. >pra nós< eventualmente entrarmos num 

acordo aqui mesmo ou pelo menos pra ir para uma out- futura 

audiência numa OUTRA condição, né. numa nova condição. 

Capaz de sair algum FRUto. porque do jeito que as coisas estão, 
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a mim me parece que não sai fruto, a não ser uma decisão de 

cima pra baixo. (0.8) que é o que foi pedido né. nem me lembro 

mais quem é o requerente desse processo, quem é que começou, 

mas é que veio pedir ao juiz, botou a VIDA pro juiz pro juiz decidir. 

pediu o juiz decide. MANda de cima pra baixo. E ele at-, ela né. 

ela até é: pediu aqui pra nós, pro processo vir pra cá pra nós, é é 

o assistente social e a psicóloga conhecerem ma::is e darem um 

pouco mais de informação, né. MESmo assim, é MUIto mais 

interessante que os próprios envolvidos decidam sobre a SUA 

vida, SUAS vidas, né.          

 

 Atendo-se ao enunciado “nem me lembro mais quem é o requerente 

desse processo, quem é que começou, mas é que veio pedir ao juiz, botou a 

VIDA pro juiz pro juiz decidir. pediu o juiz decide. MANda de cima pra 

baixo.”, observa-se a estrutura A mas (o que importa é) B.  

Analisando o contexto global da fala da mediadora, verifica-se que 

seu propósito argumentativo, nesta etapa da conversa, é convencer as 

partes da importância do processo de mediação. Assim, ao dizer “nem me 

lembro mais quem é o requerente desse processo, quem é que começou,”, 

Sônia parece não dar tanta importância ao caso e, logo, ao processo de 

mediação. Dessa forma, tal enunciado, que representa o A da fórmula 

acima, pode ser entendido como uma concessão, já que atribui razão a uma 

possível tese das partes envolvidas no caso de que os encontros de 

mediação são desnecessários, uma vez que o processo poderia ser 

resolvido mais rapidamente através do julgamento do juiz. Tal enunciado, 

portanto, representa um argumento favorável a uma possível tese dos 

mediandos de que os encontros de mediação não são tão importantes.     

A ideia de que os encontros de mediação não são tão necessários é 

a consequência implícita da concessão, negada pelo argumento introduzido 

pela conjunção mas: “mas é que veio pedir ao juiz, botou a VIDA pro juiz pro 

juiz decidir. pediu o juiz decide. MANda de cima pra baixo.”. Tal argumento 

trata-se de uma restrição favorável à tese do argumentador, Sônia, e nega a 

consequência “indesejável” da concessão – que se alinha a uma possível 

tese dos outros participantes da conversa -, tornando-se 

argumentativamente mais forte do que esta, pelo simples fato de 

desempenhar no texto o papel de restrição. 

Para tornar esta análise mais clara, pode-se reduzi-la ao seguinte 

esquema, no qual C representa a concessão, R refere-se à restrição e Cn à 

consequência negada:  

 

C = nem me lembro mais quem é o requerente desse processo, quem é que 

começou, 

(“Preparação de terreno” para uma conclusão contra a realização dos 

encontros de mediação, que poderia ser verbalizada como: portanto o caso 

não é tão importante a ponto de necessitar da ajuda dos encontros de 

mediação). 

 

R = é que veio pedir ao juiz, botou a VIDA pro juiz pro juiz decidir. pediu o 

juiz decide. MANda de cima pra baixo. 
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(“Preparação de terreno” para a conclusão contrária à encaminhada pela 

concessão e alinhada à tese do argumentador, que poderia ser verbalizada 

como: logo o caso é importante a ponto de necessitar da ajuda dos 

encontros de mediação). 

 

Cn = os encontros de mediação não são tão importantes para solucionar o 

caso. 

 

Excerto 2 – 19 página/ 32 linha 

Sônia: MESmo assim, é MUIto mais interessante que os próprios 

envolvidos decidam sobre a SUA vida, SUAS vidas, né.     

Flávia: mais as crianças, né. 

Sônia: no caso aqui muitO mais as vidas das crianças. mas que 

não há como negar que atinge diretamente a vida de cada um 

 

 Nesta ocorrência, Sônia concede razão à tese defendida por Flávia 

de que o propósito maior dos encontros de mediação é que os pais decidam 

sobre as vidas dos filhos sem a intervenção do juiz. Assim, o argumento “no 

caso aqui muitO mais as vidas das crianças.” encaminha a argumentação 

para a conclusão de que esse é o ponto central dos encontros; contudo, a 

conjunção introduz a restrição “que não há como negar que atinge 

diretamente a vida de cada um”, tornando-a argumentativamente mais forte 

que a tese de Flávia. Dessa forma, a restrição reforça a tese do 

argumentador, negando a consequência da concessão que poderia ser dita 

da seguinte forma: decisões sobre a vida do ex-casal são muito menos 

relevantes do que sobre a vida das crianças. 

 Essa análise resume-se ao seguinte esquema: 

 

C = no caso aqui muitO mais as vidas das crianças. 

(“Preparação de terreno” para uma conclusão: logo decisões sobre a vida 

das crianças estão em um grau de importância muito maior do que decisões 

sobre a vida do ex-casal). 

 

R = que não há como negar que atinge diretamente a vida de cada um 

(“Preparação de terreno” para a conclusão contrária à encaminhada pela 

concessão e alinhada à tese do argumentador, que poderia ser verbalizada 

como: portanto tomar decisões sobre suas próprias vidas também tem uma 

importância muito grande) 

 

Cn = decisões sobre a vida das crianças 

 

Excerto 3 – 19 página/ 44 linha 

Flávia: porque o vitor chega em casa depois das visitas ele chega 

com muito Medo. ele tem medo as coisas. >ele tem medo de ir no 

banheiro<, ele de dormir sozinho, ele vai pra minha cama eu deixo 

ele no colégio na segunda-feira ele chora. Essa semana ele ta 

tranquilo porque esse fim de semana ele ficou comigo. mas ele te- 

vem de lá com medo, e fala que o pai fica na cama chorando. 

>teve uma vez que ele falou< e que a moça que toma conta junto 

também ficou na cama com ele e ele do lado de fora brincando. 

eu quero saber se nessas visitas ele tem condição de olhar o vitor. 
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DIREITO. porque onde ele mora é chamado morro da falange e o 

vitor fica na rua nesse lugar eu não acho legal. quero saber se 

realmente ele toma contar do vitor direito.  

 

 Neste caso, a conjunção não é adversativa, já que não conecta uma 

concessão a uma restrição, mas opositiva, pois marca apenas um contraste, 

sem que haja uma consequência negada. Assim, os contrastes 

evidenciados pela conjunção podem ser expressos da seguinte forma: Vitor 

fica tranquilo quando está com a mãe x Vitor não fica tranquilo quando está 

com o pai.   

 

Excerto 4 – 20 página/ 14 linha 

Sônia: realmente dona:: flávia, uma das características da 

síndrome do pânico e da depressão, seu amir tem uma coisa e 

outra meio misturado, né. é isso exatamente, desse dessa 

embotamento, né. dessa tristeza,=   

Flávia: =e isso não afeta. uma criança estando junto. o 

psicológico do meu filho como é que fica. 

Sônia: provavelmente sim. mas esse é o pai do vitor. 

  

Sabendo que o objetivo do processo é ampliar o tempo que Amir 

fica com os filhos, uma vez que os encontra apenas de quinze em quinze 

dias, ao dizer “provavelmente sim.”, Sônia concede razão à tese de Flávia 

de que os filhos não devem passar muito tempo com o pai, a qual é 

defendida através do argumento “e isso não afeta. uma criança estando 

junto. o psicológico do meu filho como é que fica.”. Dessa forma, a 

mediadora encaminha sua argumentação para uma conclusão favorável à 

tese da medianda. No entanto, ao introduzir a restrição “esse é o pai do 

vitor.”, Sônia demonstra não estar de acordo com a tese de Flávia, alegando 

que o pai deve conviver com os filhos independente de qualquer problema. 

A seguir, apresenta-se um esquema dessa análise: 

 

C = provavelmente sim. 

(“Preparação de terreno” para uma conclusão a favor da tese de que os 

filhos não devem passar muito tempo com o pai, que poderia ser verbalizada 

como: portanto Vitor não deve passar muito tempo com o pai). 

 

R = esse é o pai do vitor. 

(“Preparação de terreno” para a conclusão contrária à encaminhada pela 

concessão e alinhada à tese do argumentador, que poderia ser verbalizada 

como: portanto Vitor deve passar bastante tempo com o pai). 

Cn = Os filhos não devem passar muito tempo com o pai em vista de sua 

doença e, logo, de sua incapacidade de cuidar deles. 

 

Excerto 5 – 20 página/ 16 linha 

Flávia: é. inclusive você falou na última visita que é o pai que a 

gente escolheu, não é, que a gente escolheu pra si. Mas ele não é 

quem eu escolhi, porque ele é outra pessoa, atualmente ele é 

outra pessoa. quem eu escolhi era completamente diferente, era 

uma pessoa generosa, mu::ito melhor do que agora. não era 

mentirosa, não armava situações contra mim, entendeu. isso eu 
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quero saber se afeta também se afeta a personalidade dele. 

porque quando eu falei aquele lance do meu namorado da minha 

casa, eu queria saber o que que incomodou [o meu namorado, 

 

 Neste caso, a conjunção é adversativa, pois conecta a concessão 

“você falou na última visita que é o pai que a gente escolheu, não é, que a 

gente escolheu pra si.”, que encaminha a argumentação para a tese de que 

o pai deve passar mais tempo com as crianças, à restrição “ele não é quem 

eu escolhi, porque ele é outra pessoa, atualmente ele é outra pessoa.”. Tal 

restrição leva à conclusão de que Amir não deve passar mais tempo com os 

filhos, negando a consequência encaminhada pela concessão. Dessa forma, 

obtêm-se o seguinte esquema: 

 

C = você falou na última visita que é o pai que a gente escolheu, não é, que 

a gente escolheu pra si. 

(Encaminhamento a favor da conclusão de que Amir deve passar mais 

tempo com as crianças). 

 

R = ele não é quem eu escolhi, porque ele é outra pessoa, atualmente ele é 

outra pessoa.  

(“Preparação de terreno” para a conclusão contrária à encaminhada pela 

concessão e alinhada à tese do argumentador, que poderia ser verbalizada 

como: portanto, Amir não deve passar mais tempo com as crianças). 

 

Cn = Amir deve passar mais tempo com as crianças 

 

Excerto 6 – 20 página/ 26 linha 

Flávia: isso eu quero saber se afeta também se afeta a 

personalidade dele. porque quando eu falei aquele lance do meu 

namorado da minha casa, eu queria saber o que que incomodou 

[o meu namorado, 

Sônia:       [espera ae. vamos por partes.  

Flávia:         é,  [eu quero saber se, 

Sônia:       [vamos por partes, e conversarmos especialmente 

sobre os meninos né. 

Flávia: mas é isso que eu quero ver, a personalidade dele mudou 

muito. NÃO é quem eu escolhi só que eu vol-, NÃO é quem eu 

escolhi pra casar, realmente não é. eu não conheço essa pessoa. 

pelas coisas que ele faz, que ele fala, que ele age,  

 

Como já foi exposto na fundamentação, Neves (2000) ressalta que o 

conector mas possui empregos que só ocorrem em início de enunciado, 

muito caracteristicamente em início de turno, obedecendo a determinações 

pragmáticas. De acordo com a autora, nessas construções, o conector pode 

indicar contraposição, e o enunciado que esse conector inicia, apesar de se 

contrapor ao enunciado anterior, não o elimina. Já os analistas da conversa 

(SACKS; SCHEGLOFF; JEFFERSON, 1974) não utilizam a nomenclatura 

conector, considerando o mas um dispositivo de entrada de turno, assim 

como o então, chamado de pré-começo ou início acessório. Os pré-começos 

permitem ao falante iniciar um turno sem uma condição para começar, já 
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que a sobreposição dos inícios acessórios não prejudica a análise da 

sentença por parte do interlocutor. Nesta ocorrência, o mas é um pré-

começo, utilizado por Flávia para tomar o turno de fala de Sônia. 

A partir do enunciado “[vamos por partes, e conversarmos 

especialmente sobre os meninos né.”, percebe-se que Sônia defende a tese 

de que Flávia tenta se desviar do tópico central da conversa: o acordo em 

relação ao tempo que os filhos poderão passar com o pai. Assim, Flávia 

introduz o argumento “é isso que eu quero ver, a personalidade dele mudou 

muito.”, alegando que o assunto levantado acerca do episódio que envolve 

seu namorado é relevante para o objetivo principal da mediação, não se 

tratando de uma fuga do assunto central, já que se relaciona à mudança de 

personalidade de Amir. Dessa forma, mesmo que não haja uma concessão 

explícita, entende-se que Flávia concede razão à Sônia, uma vez que 

concorda que se deve conversar especialmente sobre as crianças. Tal 

concessão encaminharia a argumentação de Flávia para uma conclusão 

favorável à tese de Sônia de que houve fuga do assunto central, contudo, a 

restrição “é isso que eu quero ver, a personalidade dele mudou muito.” é 

uma justificativa de que o assunto acerca do namorado é relevante para a 

questão central, logo, não se trata de um desvio em relação ao objetivo da 

mediação, o que encaminha a argumentação para uma tese contrária à da 

mediadora. 

A fim de tornar essa análise mais clara, apresenta-se o esquema a 

seguir: 

   

C = vamos conversar especialmente sobre as crianças (concessão implícita) 

(“Preparação de terreno” para uma conclusão a favor da tese de que Flávia 

estaria fugindo do assunto, que poderia ser verbalizada como: portanto não 

falaremos mais sobre o caso que envolve o meu namorado). 

 

R = é isso que eu quero ver, a personalidade dele mudou muito. 

(“Preparação de terreno” para a conclusão contrária à encaminhada pela 

concessão e alinhada à tese do argumentador, que poderia ser verbalizada 

como: portanto falar sobre o episódio que envolve meu namorado é 

relevante para o assunto central da conversa). 

 

Cn = falar sobre o assunto acerca do namorado de Flávia é irrelevante. 

 

Excerto 7 – 20 página/ 29-31 linha 

Flávia: mas é isso que eu quero ver, a personalidade dele mudou 

muito. NÃO é quem eu escolhi só que eu vol-, NÃO é quem eu 

escolhi pra casar, realmente não é. eu não conheço essa pessoa. 

pelas coisas que ele faz, que ele fala, que ele age,  

Sônia: mas olha só dona flávia,  

Flávia: ele mente. 

Sônia: Mas ó, o seu amir é o pai dos meninos. É isso. TÁ 

colocado ASSIM. não tem como FUGIR. [esse é o pai dos 

meninos.] 
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Nos dois casos, o mas funciona como um pré-começo, contudo, 

ainda assim, é possível analisar os enunciados em termos da estrutura 

adversativa. Em ambos os casos, a concessão poderia ser verbalizada 

como “A personalidade de Amir não é mais a mesma”, que encaminharia a 

argumentação de Sônia para uma conclusão favorável à tese de Flávia de 

que as crianças não devem ficar mais tempo com o pai, já que Amir não 

teria mais as mesmas qualidades de bom homem e bom pai de antes. No 

entanto, a restrição “o seu amir é o pai dos meninos. É isso. TÁ colocado 

ASSIM. não tem como FUGIR. [esse é o pai dos meninos.]”, demonstra que 

Sônia encaminha sua conclusão para uma tese contrária à de Flávia, pois, 

independente do caráter do mediando, as crianças devem conviver mais 

tempo com o pai.  

 

 A seguir, demonstra-se o esquema dessa análise: 

 

C = A personalidade de Amir não é mais a mesma (concessão implícita) 

(“Preparação de terreno” para uma conclusão a favor da tese de Flávia, que 

poderia ser verbalizada como: portanto as crianças não devem ficar mais 

tempo com o pai). 

 

R = o seu amir é o pai dos meninos. É isso. TÁ colocado ASSIM. não tem 

como FUGIR. [esse é o pai dos meninos.] 

(“Preparação de terreno” para a conclusão contrária à encaminhada pela 

concessão e alinhada à tese do argumentador, que poderia ser verbalizada 

como: portanto as crianças devem passar mais tempo com o pai). 

 

Cn = As crianças não devem passar mais tempo com o pai. 

 

Excerto 8 – 20 página/ 36 linha 

Flávia: [você é pai da íris.] você considera a íris como sua filha. 

Amir: a não ser qu- 

Sônia: deixa o seu amir falar um pouquinho então dona flávia. 

Amir: a não ser que você fale o contrário, mas parece que sou 

né. 

 

 A concessão, neste caso, apresenta-se de forma implícita, já que o 

primeiro membro coordenado releva, na verdade, uma condição para a 

existência da concessão, a saber: Flávia afirmar que Amir não é o pai 

biológico de Íris. Vê-se que esse argumento se alinha, em parte, à tese de 

Flávia de que Amir não é o pai de Íris, já que a medianda baseia sua tese no 

argumento de que o ex-marido não se comportar como pai de menina, e não 

em um aspecto biológico. Assim, entende-se que usar um argumento 

biológico é uma estratégia argumentativa de Amir para se sobrepor à 

argumentação de Flávia.  

 Ao introduzir a restrição “parece que sou né.”, Amir encaminha sua 

argumentação para a conclusão de que ele é, indiscutivelmente, pai de Íris, 

como se observa no esquema abaixo: 

 

C = a não ser que você fale o contrário 

ARGUMENTAÇÃO: um estudo da macro e da microestrutura textual Adversidade e oposição na construção da argumentação

126 127



 

 

(“Preparação de terreno” para uma conclusão a favor da tese de Flávia de 

que Amir não é pai de Íris. Tal concessão bem como a conclusão 

encaminhada por ela poderia ser dita da seguinte forma: desde que você 

fale que eu não sou o pai biológico da Íris, eu não me considerarei pai dela) 

 

R = parece que sou né. 

(“Preparação de terreno” para a conclusão contrária à encaminhada pela 

concessão e alinhada à tese do argumentador, que poderia ser verbalizada 

como: portanto eu me considero pai da Íris). 

 

Cn = Amir não é pai de Íris 

 

Excerto 9 – 21 página/ 19 linha 

Flávia: ela estava se sentindo mal naquela situação. porque o 

vitor correu, abraçou, ele só dá ideia pro vitor. quando a íris parou 

de ir lá, ela tinha nove anos, ele NUNCA procurou, passou 

aniversário, passou TUDO. ele NUNCA procurou ela, ele NUNCA 

foi no colégio procurar, ele procura o menino, mas não procura 

ela, ela só tem nove, ele tem trinta e tantos anos. 

 

 Mais uma vez, observa-se uma estrutura opositiva, por se verificar 

somente o contraste ele procura o menino x ele não procura a menina, sem 

que haja uma consequência negada.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A partir da revisão teórica e das breves análises expostas neste 

trabalho, observa-se que a aplicação da proposta de Oliveira (2001) para o 

estudo do papel argumentativo da conjunção mas na interação face a face é 

bastante produtiva, uma vez que permite uma análise discursiva que não é 

viabilizada pelas outras propostas revistas e demonstra que a construção da 

argumentação se baseia predominantemente nas inferências e insinuações 

de conteúdos implícitos. 

 Observa-se que, ainda que o mas atue como um início acessório, é 

possível estudá-lo em termos de uma estrutura adversativa que contém uma 

concessão implícita, o que representa um ganho para a análise desse 

morfema e para a compreensão da construção da argumentação ao longo 

da conversa, já que, para analisar tal elemento, a partir de outras 

abordagens, era preciso dividi-lo quanto ao seu comportamento sintático 

como conector interfrástico ou como pré-começo. Dessa forma, o analista 

precisava limitar o seu objeto de estudo apenas aos conectores 

interfrásticos ou somente aos inícios acessórios.  

 Em vista do número de exemplos analisados, não se pode chegar a 

sistematizações acerca do uso do mas em conversas, contudo tais análises 

indicam que há uma relação entre o uso de estruturas opositivas e a 

construção da argumentação por meio de conteúdos explícitos e entre o uso 

de estruturas adversativas e a construção da argumentação por muito de 

conteúdos implícitos. Além de futuras sistematizações acerca de uma 

relação entre o comportamento sintático e semântico do uso desse conector 

na conversa, espera-se que a aplicação da proposta de Oliveira (op.cit.) ao 
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estudo de interações face a face abra caminhos para futuras análises do 

objeto de estudo, tendo em vista a construção da argumentação e as teorias 

de face e polidez.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS: 

 

CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova Gramática do português 

contemporâneo. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 

 

DURANTI, Alessandro. Trocas Conversacionais. Tradução de Letícia Loder 

(mimeo). In: Duranti, Alessandro. Linguistic anthropology. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1997. 

 

GAGO, Paulo Cortes. A organização sequencial da conversa. Calidoscópio, 

v.3, n.2, p.61-73, maio/agosto de 2005. 

 

GARCEZ, Pedro M. Transcrição como teoria: A identificação dos falantes 

como atividade analítica plena. In: Moita Lopes, L. P.; Bastos, L. C. (Orgs.). 

Identidades: recortes multi e interdisciplinares. São Paulo: Mercado das 

Letras, 2002. 

 

KOCH, Ingedore G. Villaça. Argumentação e linguagem. 3. ed. São Paulo: 

Cortez, 1993. 

 

MOURA, H. M. M. Pressuposição. In: Significação e Contexto: uma 

introdução a questões de semântica e pragmática. Santa Catarina: Insular, 

2006, p.12-15/52-58. 

 

ARGUMENTAÇÃO: um estudo da macro e da microestrutura textual Adversidade e oposição na construção da argumentação

130 131



 

 

NEVES, Maria Helena de Moura. Gramática de usos do português. São 

Paulo: Editora UNESP, 2000. 

 

OLIVEIRA, Helênio. Descrição do Português à Luz da Linguística do Texto. 

UFRJ/ Faculdade de Letras, 2001.  

 

SACKS, H.; SCHEGLOFF, E.; JEFFERSON, G. Sistemática elementar para 

a organização da tomada de turnos para a conversa. Language, v. 50, n. 4, 

1974, p.696-735.  

 

SAMPAIO, Lia Regina Costaldi; BRAGA NETO, Adolfo. O que é mediação 

de conflitos. São Paulo: Brasiliense, 2007. (Coleção primeiros passos; 325). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

Transcrição do corpus analisado, elaborada pelos integrantes do projeto de 

pesquisa “Contextos de intervenção de terceiras partes em situação de 

conflito” (projeto SHA- APQ 2129, FAPEMIG) sob a orientação do Prof. Dr. 

Paulo Cortes Gago. 

 

0

1 

 ((passos)) 

0

2 

Sônia Vou passar pra cá TÁ pedro*. 

0

3 

Flávia Onde você quer que eu sente. 

0

4 

Sônia Não, pode ficar aí. 

0

5 

 (8.0) 

0

6 

Flávia Então eu sento aqui pra gente pode enxergar a 

senhora 

0

7 

 (10.0) 
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0

8 

0

9 

Sônia Gente., (0.8) é::: a a- essa reunião foi com a 

concordância do senhor amir e da senhora também. a 

senhora sabia [que 

1

0 

Flávia                                                      [certo 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

Sônia o: seu amir ia ta aqui, e o seu amir >sabia que (  )< 

(.)ENtão. esse tipo de trabalho dona flávia, a gente 

faz com o objetivo é de EVitar todo esse conflito 

processual, todo todo esse desgaste emocional 

ENORME que tem uma audiência, que na na verdade 

>é uma BRIga< né. falando um português mais claro 

né. chega as fases as vezes de necessitar de 

testemunho pra lá, testemunho pra cá. (0.8) 

testemunhas que na verdade, a gente fica meio que 

na mão dessas pessoas. E depois na mão do juiz. 

(0.8) ENtão, por isso esse CONvite MEU de fazer 

esse:: pro- esse tipo de trabalho com direito ( ) de 

mediação. pra gente tentar aparar algumas arestas 

(0.8) é:: tentar tornar essa essa situação menos 

conflituosa. >pra nós< eventualmente entrarmos num 

acordo aqui mesmo ou pelo menos pra ir para uma 

out- futura audiência numa OUTRA condição, né. 

numa nova condição. Capaz de sair algum FRUto. 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

porque do jeito que as coisas estão, a mim me parece 

que não sai fruto, a não ser uma decisão de cima pra 

baixo. (0.8) que é o que foi pedido né. nem me 

lembro mais quem é o requerente desse processo, 

quem é que começou, mas é que veio pedir ao juiz, 

botou a VIDA pro juiz pro juiz decidir. pediu o juiz 

decide. MANda de cima pra baixo. E ele at-, ela né. 

ela até é: pediu aqui pra nós, pro processo vir pra cá 

pra nós, é é o assistente social e a psicóloga 

conhecerem ma::is e darem um pouco mais de 

informação, né. MESmo assim, é MUIto mais 

interessante que os próprios envolvidos decidam 

sobre a SUA vida, SUAS vidas, né.          

3

1 

Flávia mais as crianças, né. 
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3

2 

3

3 

Sônia no caso aqui muitO mais as vidas das crianças. mas 

que não há como negar que atinge diretamente a vida 

de cada um 

3

4 

 (1.4) 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

Flávia eu quero:: saber aqui. ele ta doente, certo. ele mesmo 

já falou, (  ), né. eu quero saber se AFEta a visita 

domingo com ele. se se as vezes que ele ta com 

crise, que a psicóloga falou que são, as vezes tem 

crise, certo. se afeta  

[o vitor, se essa situação      

3

9 

Sônia [o seu amir saberia te dizer melhor isso, né. seu amir. 

4

0 

Amir não. eu acho que não. 

4

1 

4

2 

4

3 

4

4 

0

1 

0

2 

0

3 

0

4 

0

5 

0

6 

Flávia porque o vitor chega em casa depois das visitas ele 

chega com muito Medo. ele tem medo as coisas. >ele 

tem medo de ir no banheiro<, ele de dormir sozinho, 

ele vai pra minha cama eu deixo ele no colégio na 

segunda feira ele chora. Essa semana ele ta tranquilo 

porque esse fim de semana ele ficou comigo. mas ele 

te- vem de lá com medo, e fala que o pai fica na cama 

chorando. >teve uma vez que ele falou< e que a 

moça que toma conta junto também ficou na cama 

com ele e ele do lado de fora brincando. eu quero 

saber se nessas visitas ele tem condição de olhar o 

vitor. DIREITO. porque onde ele mora é chamado 

morro da falange e o vitor fica na rua nesse lugar eu 

não acho legal. quero saber se realmente ele toma 

contar do vitor direito.    

0

7 

Sônia essa é uma preocupação da senhora= 

0

8 

Flávia = É. com certeza. 
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0

9 

1

0 

1

1 

Sônia realmente dona:: flávia, uma das características da 

síndrome do pânico e da depressão, seu amir tem 

uma coisa e outra meio misturado, né. é isso 

exatamente, desse dessa embotamento, né. dessa 

tristeza,=   

1

2 

1

3 

Flávia =e isso não afeta. uma criança estando junto. o 

psicológico do meu filho como é que fica. 

1

4 

Sônia provavelmente sim. mas esse é o pai do vitor. 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

Flávia é. inclusive você falou na última visita que é o pai que 

a gente escolheu, não é, que a gente escolheu pra si. 

Mas ele não é quem eu escolhi, porque ele é outra 

pessoa, atualmente ele é outra pessoa. quem eu 

escolhi era completamente diferente, era uma pessoa 

generosa, mu::ito melhor do que agora. não era 

mentirosa, não armava situações contra mim, 

entendeu. isso eu quero saber se afeta também se 

afeta a personalidade dele. porque quando eu falei 

aquele lance do meu namorado da minha casa, eu 

queria saber o que que incomodou  

          [o meu namorado, 

2

1 

2

2 

2

3 

Sônia           [espera ae. vamos por partes.  

2

4 

Flávia é, [ eu quero saber se, 

2

5 

Sônia     [vamos por partes, e conversarmos especialmente 

sobre os meninos né. 

2

6 

2

7 

2

8 

Flávia mas é isso que eu quero ver, a personalidade dele 

mudou muito. NÃO é quem eu escolhi só que eu vol-, 

NÃO é quem eu escolhi pra casar, realmente não é. 

eu não conheço essa pessoa. pelas coisas que ele 

faz, que ele fala, que ele age,  

2

9 

Sônia mas olha só dona flávia,  

3

0 

Flávia ele mente. 

3

1 

3

Sônia Mas ó, o seu amir é o pai dos meninos. É isso. TÁ 

colocado ASSIM. não tem como FUGIR. [esse é o pai 

dos meninos.] 
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2 

3

3 

Flávia                         [você é pai da íris.] você considera a 

íris como sua filha. 

3

4 

Amir a não ser qu- 

3

5 

Sônia deixa o seu amir falar um pouquinho então dona 

flávia. 

3

6 

Amir a não ser que você fale o contrário, mas parece que 

sou né. 

3

7 

Flávia e por que que você não liga mais pra íris. 

3

8 

Amir ela  que não quer mais falar comigo.  

3

9 

Flávia a íris deixou de ir na tua casa, 

4

0 

Amir agora, eu não posso obrigar uma criança de onze 

anos [a::: 

4

1 

Flávia                                                                                        

[você procurou ela, 

4

2 

Amir a nada 

4

3 

Flávia pra conversar 

4

4 

4

5 

Amir é (.) eu conversei com ela no dia que ela falou que eu 

mal trato, e as vezes que eu encontro com ela ela 

dizia [eu não quero 

4

6 

4

7 

Flávia                                            [é porque ela ta esperando 

que você chegue nela. você tem oportunidade de 

chegar nela. 

4

8 

4

9 

Amir inclusive na na agora esses dias ela tava num posto 

de saúde, e eu fui lá oferecer pra passar o cartão num 

médico particular pra ela poder ir 

0

1 

Flávia eu estava no curs- 

0

2 

Amir elas duas rindo, fazendo um monte de bobeira= 

0

3 

Flávia =bobeira NÃO. [ela estava conversando comigo. 

0

4 

Amir                           [fazendo careta 

0

5 

Flávia ninguém fez careta. 

0 Amir tive que ir embora. [tava no bar e tive que ir embora 
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6 

0

7 

Flávia                                [ninguém fez careta  

0

8 

Amir [então. é difícil::: 

0

9 

Flávia [ninguém fez careta 

1

0 

Sônia você já estava lá coincidentemente. 

1

1 

Flávia coincidentemente ninguém fez careta. [a íris ficou 

nervosa  

1

2 

Amir                                                                [ai tive que ir 

embora 

1

3 

1

4 

Flávia ela queria desconversar, ai a gente começou a contar 

caso do colégio, ela começou a contar caso do 

colégio pra descontrair.   

1

5 

Sônia hunrum 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

Flávia ela estava se sentindo mal naquela situação. porque 

o vitor correu, abraçou, ele só dá ideia pro vitor. 

quando a íris parou de ir lá, ela tinha nove anos, ele 

NUNCA procurou, passou aniversário, passou TUDO. 

ele NUNCA procurou ela, ele NUNCA foi no colégio 

procurar, ele procura o menino, mas não procura ela, 

ela só tem nove, ele tem trinta e tantos anos. 

2

1 

2

2 

Sônia é o seu amir ta mesmo com algumas questõ::es,  

[ele ta indo devagar em relação a isso 

2

3 

2

4 

Amir [vou pedir pra psicóloga pra ver se faz esse primeiro 

encontro aqui.  

               [vou pedir pra ela porque:: 

2

5 

Flávia                [eu falei também 

2

6 

2

7 

Amir porque é difícil eu ir de encontro sabendo que alguém 

vai me agredi:::r,  

[sabe.  
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2

8 

2

9 

Sônia [ela não vai te agredir (  ) nós vamos fazer um  

[primeiro encontro 

3

0 

Flávia [o primeiro encontro [é este 

3

1 

3

2 

Amir                                   [é, é pra você ter ideia é porque 

pra mim é difícil porque eu vou no colégio, aí ela não 

quer me [receber fica com vergonha das crianças 

3

3 

Flávia                                                         [você nunca foi. 

3

4 

3

5 

Amir não fui. To falando eu não fui no colégio, na casa dela 

o menino sai (0.3)  

[não aparece ninguém 

3

6 

Flávia [se você não vai chamar, ué.  

3

7 

Amir eu mando recado pelo vitor [sempre 

3

8 

3

9 

Sônia                                             [mas o senhor deve estar 

com algumas dificuldades em relação a íris 

4

0 

Amir é ta difícil. 

4

1 

Flávia e ela TAMbém  

4

2 

Sônia mas ele PRECISA [tentar melhorar em relação a isso. 

4

3 

4

4 

Amir                               [agora em relação ao vitor ele não 

sai da 

Minha casa triste 

4

5 

Flávia precisa tentar 

4

6 

Amir ele não sai da minha casa triste,[em relação ao vitor, 

porque 

4

7 

Flávia                                                    [eu não falei que ele 

ta triste 

4

8 

Amir ele me viu triste, NÃO. porque ele ta indo embora e 

ele não quer.  

4

9 

Flávia [hannn ele quer morar com você. 
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Claudia Maria Sousa Antunes (UFRJ / UNIFA)

 

RESUMO 
 

Este estudo pretende trazer para discussão o ensino produtivo de 

conectores. O artigo discorre sobre os conceitos de escala argumentativa e 

topos, de Ducrot (1976, 1989), e apresenta as propostas de Pauliukonis 

(2005) e Oliveira e Monnerat (2007) para a operacionalização do uso dos 

conectores. Como exemplificação dos procedimentos apresentados, optou-

se por analisar um texto argumentativo coletado na internet, no qual se 

procede à identificação das estratégias de produção dos efeitos de sentido 

promovidos pelos operadores. 
 

Palavras-chave: operadores; argumentação; texto; efeitos de sentido. 

 

ABSTRACT 
 

This study intends to bring to the discussion a productive teaching of 

connectors. This article discusses the concepts of argumentative scale and 

topos of Ducrot (1976, 1989), and presentes the proposals from Pauliukonis 

(2005) and Oliveira and Monnerat (2005) to operationalize the use of 

                                                           

1
 Trabalho apresentado como parte da avaliação final do curso “Argumentação sob os 

pontos de vista macro e microtextual: estudando Charaudeau e Ducrot”, ministrado pela 

professora Doutora Lúcia Helena Martins Gouvêa, da Faculdade de Letras da UFRJ. 

connectors. As an illustration of the procedures presented here, it was 

decided to analyze a argumentative text taken from the Internet in order to 

identify the strategies to produce the effects of meaning promoted by the 

operators. 
 

Keywords: operators; argumentation; text; effects of meaning. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho traz como temática os valores apresentados por 

alguns operadores argumentativos no discurso. Pretende-se analisar como o 

uso desses conectores aparece como um dos recursos para o 

encaminhamento discursivo do texto opinativo. 

Nas últimas décadas, os estudos linguísticos vêm incorporando, de 

maneira sistemática, um percurso que leva em consideração a língua como 

interação, como atividade dinâmica e como forma (lugar) de ação2. Nessa 

concepção, a linguagem, atividade intersubjetiva orientada, possibilita a 

realização dos mais diferentes atos comunicativos. E, conforme Koch (2004, 

p. 8), “é no interior de seu funcionamento que se pode procurar estabelecer 

as regras de tal jogo”. Essa postura caracteriza uma teoria do discurso, 

segundo a qual as pesquisas linguísticas devem ser baseadas em um 

estudo que leve em conta as condições de produção, ou seja, quais são os 

parâmetros de utilização e decodificação das estratégias de construção de 

sentido dos textos. 

                                                           

2 KOCH, 2004. 
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Com base nesses pressupostos, pretende-se analisar como a 

presença de alguns operadores argumentativos em um texto do gênero 

“artigo de opinião” auxilia no estabelecimento da estratégia argumentativa 

do texto. O suporte teórico apoia-se na Teoria da Argumentação na Língua 

(ADL), como explicitada por O. Ducrot (1989). Para esse autor, o que 

fundamenta essa teoria é o fato de a língua determinar, pelo menos 

parcialmente, “as argumentações e os valores argumentativos apresentados 

no discurso” (DUCROT, 1989, p. 38). Afirma, ainda, que algumas frases da 

língua carregam uma força argumentativa, explicitada pelos operadores 

argumentativos. Nessa perspectiva, a intenção argumentativa pode ser 

determinada pelas instruções contidas na significação de certas frases.   

Essa abordagem corresponde à primeira forma da ADL, sem 

inserção, portanto, em seu estado atual, que inclui a Teoria dos Blocos 

Semânticos. 

 

1. A TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO NA LÍNGUA (ADL) 
 

No artigo “Argumentação e topoï argumentativos”, de 1989, O. 

Ducrot apresenta a Teoria da Argumentação da Língua (doravante ADL3), 

desenvolvida em parceria com J. C. Anscombre e nela, além de explicar 

alguns dos seus desdobramentos, insere a noção de topos (lugar comum 

argumentativo). 

                                                           

3
 Argumentation Dans la Langue. 

Nesse texto, Ducrot advoga que a diferença entre sentido e 

significação não é de grau, é de natureza. A significação não seria parte do 

sentido, mas sim constituída de diretivas para a decodificação do sentido e 

de seus enunciados. Essas orientações indicariam a estratégia 

argumentativa utilizada e estaria marcada por componentes da língua. 

Para explicar seu conceito de argumentação, Ducrot recorre a uma 

concepção, dita “tradicional” por ele, de que um sujeito falante produz um 

enunciado A como argumento para justificar um outro argumento C, relativo 

ao um determinado fato F. Esse movimento argumentativo suporia duas 

coisas totalmente independentes. Nessa visão, deveria ser possível “atribuir 

a cada uma das frases constitutivas de uma língua uma significação 

suscetível de explicar o sentido de seus enunciados no discurso” (DUCROT, 

1989, p. 15-16). A língua, então, não desempenharia um papel essencial na 

argumentação. Ela apenas forneceria os conectivos que assinalam a 

existência de uma relação argumentativa entre A e C e faria a passagem de 

F para C. Entretanto, segundo o autor, existem duplas de frases que 

indicam o mesmo fato F, sendo que a utilização de uma ou outra não 

autoriza a mesma argumentação. Como exemplo o autor apresenta a 

seguinte dupla: 

 

(1a) Pedro trabalhou pouco. (portanto vai receber apenas parte da     

       recompensa) 

(1b) Pedro trabalhou um pouco. (portanto vai receber uma parte   

       da  recompensa) 
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O conteúdo proposicional das duas frases é idêntico, entretanto a 

escolha de a ou b pode corresponder a intenções argumentativas diferentes. 

Assim, passa-se à ideia de que a argumentação pode estar diretamente 

determinada pela frase, ou seja, a argumentação está na língua e as 

próprias frases são argumentativas. Daí a hipótese: certas frases de uma 

língua apresentam uma força ou valor argumentativo e sua significação 

contém instruções que determinam a intenção argumentativa a ser atribuída 

a seus enunciados. 

A partir dessa hipótese, Ducrot parte para a aplicação da teoria a 

certos morfemas chamados de “operadores argumentativos”. Um morfema x 

é O. A. (Operador Argumentativo) em relação a uma frase P se três 

condições são preenchidas: 1º) pode-se construir, a partir de P, uma frase P‟ 

pela introdução de x em P (P‟= P + x); 2º) em uma determinada situação de 

discurso, um enunciado de P e um enunciado de P‟ têm valores 

argumentativos diferentes; e 3º) a diferença argumentativa não pode ser 

derivada de uma diferença factual entre as informações fornecidas, na 

situação de discurso considerada, pelos enunciados de P e de P‟. Um outro 

exemplo dado é: 

 

(2a) São oito horas. 

(2b) São apenas oito horas. 

 

O operador em questão aqui é “apenas”, que apresentaria como 

possibilidade o encaminhamento do enunciado para conclusões diferentes. 

Esse operador comporta uma determinada força argumentativa, entendida 

como um conjunto de enunciados que podem eventualmente ser 

encadeados em um discurso por um conectivo, explícito ou implícito. Mas 

essa visão aponta para uma problemática: é possível utilizar P ou P‟, em 

certos contextos, para conclusões idênticas. E as possibilidades de 

argumentação não dependem somente dos enunciados tomados por 

argumentos e conclusões, mas também dos princípios dos quais se serve 

para colocá-los em relação. A solução encontrada foi alargar a noção de 

“situação do discurso” (universos de crença diferentes). Chega-se, assim, à 

segunda forma de teoria, com um conceito mais amplo de argumentação, 

que diz respeito aos elementos semânticos que constituem seu sentido. 

 

“O enunciado E contém um elemento semântico e que possui um valor 

argumentativo”4 

 

O enunciado E deve satisfazer três condições: 

1º) e é um conteúdo no sentido de E; 

2º) e é considerado, na enunciação de E, como uma justificativa 

para uma certa conclusão r. Por exemplo: 

 

(3) O tempo está bom (E). Vamos passear (C). 

 

                                                           

4
 Confira DUCROT, 1989, p. 22-23. 
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Neste exemplo do autor, e representaria o bom tempo, o que é 

afirmado em E. A conclusão r, que está explicitada em C, é levada em 

consideração. 

 

(4a) A: Você quer ver este filme? 

(4b) B: Eu já vi. (logo, não vou – conclusão implícita) 

 

A resposta de B indica um fato suficiente para apoiar uma conclusão 

negativa implícita (“não vou”), já que, em nossa cultura, ter visto um 

determinado filme é motivo considerado suficiente para não vê-lo 

novamente. 

3º) a orientação de e para r deve estar fundamentada em um 

princípio argumentativo (topos). 

Dessa maneira, entra em cena o conceito de topos como princípio 

argumentativo. Ele apresenta as propriedades de “universalidade” – é 

partilhado por uma determinada coletividade –; “generalidade” – é válido 

para um grande número de situações, além daquela na qual é aplicado –; e 

“gradualidade” – é possuidor de uma natureza “gradual”. 

Os topoï relacionam duas escalas, duas gradações, ou seja, quando 

se percorre uma das escalas, percorre-se também a outra. Todo topos 

considera dois predicados P e Q que os objetos podem satisfazer segundo o 

mais e o menos, como, por exemplo, “a é mais P que b.” O topos estabelece 

a hipótese de que uma variação na propriedade P implica uma variação na 

propriedade Q. Observe-se: 

 

(5) Está fazendo calor. Vamos à praia. 

 

Nesse exemplo, o topos põe em relação duas escalas: a do calor e 

a do prazer. O topos é: o calor torna a praia agradável. 

 

 

 

 

                       temperatura              agradável 

 

Uma das justificativas para o caráter gradual do topos seria a 

possibilidade de apresentar como argumentos, encadeando-os pelo 

conectivo até mesmo, duas indicações que pertençam a uma gradação 

intrínseca. O até mesmo liga argumentos orientados para uma mesma 

conclusão dos quais o segundo é visto como mais forte.  

 

“Se um topos, aplicado a dois argumentos, leva a ver um como mais forte que o 

outro, é inevitável que o topos seja gradual.”5 

 

Ducrot postula, ainda, a existência de um vínculo entre as escalas, 

de modo que o movimento de uma interfere no movimento da outra. O 

enunciador, portanto, escolheria primeiro o topos para, em seguida, situar o 

                                                           

5
 Confira DUCROT, 1989, p. 29. 
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estado de coisas em um determinado grau da escala. A argumentação seria 

decorrente dos topoï escolhidos. 

Outro conceito apresentado por Ducrot é o de “formas tópicas”, 

recurso que explica uma possível confusão entre uma implicação e sua 

recíproca. O topos, visto sua natureza gradual, pode tomar várias formas 

equivalentes (as formas tópicas). Haveria uma reciprocidade entre duas 

formas do topos, pelo menos do ponto de vista lógico. Assim, quanto mais 

se sobe em uma escala, mais se sobe na outra, assim como sua recíproca 

(quanto menos em uma, menos na outra) e sua forma inversa (quanto mais 

em uma, menos em outra, e vice-versa). A partir dessas discussões, Ducrot 

chega à ideia de um valor argumentativo situado em um nível semântico 

mais profundo que o ato de argumentação e à ideia de que esse valor está 

fundamentado na mobilização de topoï graduais suscetíveis de receber duas 

formas tópicas recíprocas. 

Pode-se então resumir, como hipóteses finais para Ducrot (1989), 

que não se pode utilizar uma língua se não se pressupõe topoï, mas o 

conteúdo específico destes topoï não é determinado por ela. O que ela 

determina, pelo menos parcialmente, são as argumentações e valores 

argumentativos apresentados no discurso. Ducrot, para quem a língua seria 

um conjunto de frases semanticamente descritas, baseia na determinação 

desses valores a sua “Teoria da Argumentação na Língua”. Esta 

determinação frásica da argumentatividade é produzida através de certos 

operadores argumentativos, os quais impõem condições sobre formas 

tópicas mobilizadas. Cada topos tem duas formas recíprocas e equivalentes, 

que encaminham “para mais” ou “para menos” a argumentação. 

Em La théorie des Topoï, Anscombre (1995), partidário das mesmas 

ideias, esclarece que os topoï servem de apoio ao raciocínio, sem sê-lo 

propriamente. Eles seriam princípios gerais apresentados como parte de um 

consenso. Os topoï são lugares comuns admitidos em uma comunidade que 

pode ser mais ou menos vasta. Pode, inclusive, restringir-se a dois 

indivíduos que comunguem uma mesma crença ou mesmos valores ou, até 

mesmo, a somente um indivíduo. Entretanto, diferentemente do conceito 

aristotélico, o topos teria um caráter escalar. A base da língua seria formada 

por escalas graduais. 

Ducrot utiliza, ainda, outro conceito em sua descrição dos 

operadores argumentativos: o de polifonia. Esse conceito é associado ao 

nível do enunciado. A abordagem de O. Ducrot (exposta em Charaudeau e 

Maingueneau, 2004) estabelece uma cisão do sujeito nesse nível, 

demonstrando que o locutor, responsável pela enunciação, pode pôr em 

cena vários enunciadores, que apresentam vários pontos de vista. 

Segundo essa abordagem, o enunciado pode representar os pontos 

de vista ou as reações de diferentes locutores. Os diferentes pontos de vista 

postos em cena se justapõem ou se respondem. Esse posicionamento leva 

em consideração uma concepção teatral da enunciação. Ducrot estabelece 

assim uma distinção entre locutor e enunciador. Os locutores têm a 

responsabilidade do enunciado. Locutor não é, necessariamente, o autor 

empírico do enunciado. O que o enunciado apresenta são as marcas dos 

protagonistas de sua enunciação e, assim, outros pontos de vista podem ser 

veiculados através dele. O enunciador aparece, então, como fonte, origem 

dos pontos de vista que o locutor põe em cena no seu discurso, como um 
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agente dos atos ilocutórios (BARBISAN; TEIXEIRA, 2002). O locutor pode, 

assim, se associar a um ou vários enunciadores e se dissociar de outros. É 

a relação entre o locutor e o enunciador, com o confronto entre os diferentes 

pontos de vista, que vai configurar o sentido do enunciado. 

 

2.  OPERADORES ARGUMENTATIVOS E DISTRIBUIÇÃO SEMÂNTICO-

DISCURSIVA 
 

Todos os conceitos que foram abordados neste trabalho podem ser 

aplicados ao ensino. Uma maneira produtiva de se fazer isso é através da 

operacionalização desses conceitos, utilizando-se as noções de operador 

argumentativo, escala argumentativa, topos e polifonia para um arranjo 

semântico-discursivo do uso de conectores. Muitos autores já se 

preocuparam em agrupar os operadores argumentativos a partir de critérios 

semântico-discursivos, como, por exemplo, Charaudeau (1992), Azeredo 

(1993), Oliveira (2001) e Pauliukonis (2005). 

 

2.1 Operacionalização de conceitos 
 

Segundo Pauliukonis (2005), operacionalizar os ensinamentos é 

aplicar os conceitos da Linguística do Texto à produção e interpretação de 

textos. O foco está nos mecanismos que ligam os enunciados e na 

descrição dos efeitos de sentido produzidos pelos elementos coesivos. 

Para isso, é necessário definir alguns conceitos fundamentais. O 

primeiro deles diz respeito a considerar o texto como unidade de sentido 

interacional. Isso significa considerar o texto um instrumento adequado ao 

processo interativo de comunicação. Essa visão inclui os participantes, o 

contexto situacional e o processamento dos aspectos cognitivos e 

interacionais. O segundo aspecto a ser considerado é o do texto como 

materialização de uma intenção comunicativa. Há a necessidade de se 

levar em conta outros fatores como os implícitos textuais, as intenções do 

emissor, suas estratégias de captação, entre outras. O terceiro aspecto diz 

respeito ao texto como estratégia comunicativa. Todo texto, segundo a 

autora, põe em cena valores informativos e extralinguísticos, estabelecidos 

por meio de um contrato comunicativo. Daí a ideia de que os signos servem 

como instrumentos da encenação do que se quer comunicar. O texto reflete, 

assim, uma estratégia construída. 

 

2.2. Conectores de causalidade ampla 
 

Os conectores do grupo da causalidade incluem as conjunções 

explicativas, causais e condicionais. Nesse grupo estão enunciados 

pertencentes à área semântica de causa/consequência, ligados por 

diferentes operadores. Seguem alguns exemplos de análise das diferenças 

de sentido, extraídos de Pauliukonis (2005). 

 

(6a) Eu não fiz os exercícios porque estava doente, tá?  

       (passa uma informação nova,sem pressuposto para a opinião   

       do  interlocutor) 

(6b) Eu não fiz os exercícios mas estava doente, tá?  

       (oposição argumentativa) 
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É interessante analisar os efeitos de sentido que permitem os dois 

usos. Isso vai depender da imagem do interlocutor que se quer transmitir. 

Assim, (6a) pretende apenas passar uma informação nova, enquanto, em 

(6b), o falante pressupõe que o interlocutor faz um julgamento sobre o fato 

de não fazer os exercícios e, então, apresenta a causa mais como uma 

justificativa capaz de rebater a pressuposição feita. Veja-se, a seguir: 

 

(7a) A água ferve porque atinge a temperatura de 100ºC.  

       (relação lógica – condição necessária e suficiente) 

(7b) Ele não está em casa, porque as luzes estão apagadas, não   

       é  mesmo? 

       (relação discursiva – inferência na primeira oração) 

 

Esses são dois exemplos de orações com ideia de causa. Como 

afirmam Oliveira e Monnerat (2007), os conectivos causais têm grande 

afinidade semântica com os explicativos. Segundo Pauliukonis (2005), em 

(7a), há uma relação lógica, necessária e suficiente para o fato. Em (7b), há 

uma relação discursiva, na qual as explicações relacionam-se ao fato de o 

falante ter afirmado o que afirmou e não ao conteúdo da oração anterior. 

Essa diferença também se estabelece, segundo Oliveira e Monnerat (2007), 

pela introdução de argumentos e teses. Os conectores “porque” e sinônimos 

funcionariam como explicativos quando introduzissem um argumento. Nessa 

estrutura, a tese normalmente os precede. Quando o argumento vem antes 

da tese, esta pode ser introduzida por uma conclusiva. E tese seria “aquilo 

que se quer provar, ou seja, uma assertiva de cuja veracidade o 

argumentador deseja persuadir seu interlocutor e, como argumento, o que é 

dito em apoio à tese” (PAULIUKONIS, 2005, p. 93). Observe-se, a seguir: 

 

(8a) Ele estava tão doente que não fez os exercícios.  

       (causa e consequência – subordinada consecutiva) 

(8b) Ele estava muito doente, logo não fez o trabalho para a aula  

       de hoje. 

       (inferência lógica – coordenada conclusiva) 

 

São as relações de causa/efeito e causa/conclusão que são 

abordadas nestes exemplos. Em (8a), a consequência é uma dentre várias 

possíveis; já em (8b) é a única possível, como uma espécie de 

consequência lógica ou implicação para a causa dada. A consequência 

expressa em (8a) vem da ideia de causa expressa na oração anterior, 

enfatizada pelo uso do advérbio tão (correlativo). Veja-se, agora, o próximo 

par: 

 

(9a) Se eu estou doente, não faço os exercícios. ← grau mínimo   

                                                                                   de hipótese 

(9b) Se eu estiver doente, eu não farei os exercícios. ← grau  

                                                                             médio de hipótese 

 

Nesse par aparecem relações de causa e consequência, expressas 

por meio de uma relação de condição (causa hipotética) e consequência 

condicionada. Observe-se que, em (9a), o uso do modo indicativo marca a 
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voz da crença geral partilhada, enquanto, em (9b), é o uso do subjuntivo que 

expressa essa condição. 

 

2.3 Conectores das relações de causa e consequência 
 

Outro grupo de conectores expressa relações de causa e 

consequência. As orações consecutivas, conclusivas e finais, que formam 

esse grupo, apresentam a noção de resultado como conteúdo semântico. 

Os principais conectivos desse grupo são: 

a) logo, pois, portanto, indicativos de conclusão. Mostram o 

resultado como uma inferência do que se afirmou na outra oração. 

 

(10) O sinal já tocou, logo ele deve estar vindo para o pátio,   

        aguarde- o; 

 

b) tão...que, tanto...que, indicativos de um efeito ou resultado. Essas 

orações podem ser estruturadas por correlação, e seu efeito decorre da 

causa que é enfatizada em uma das orações. Apresentam também efeito 

não intencional. (PAULIUKONIS, 2005).  

 

(11) Eles eram tão bons jogadores que mereciam ser campeões; 

 

c) para. As orações estruturadas com para e congêneres denotam 

um efeito visado, uma intenção. A diferença entre consecutivas e finais está 

na intencionalidade da final, característica ausente na construção 

consecutiva. 

(12) Veio aqui só para me contrariar. 

 

Dependendo da intenção comunicativa do falante, como mostram 

Oliveira e Monnerat (2007), uma mesma ideia como em 

 

(13) A criança chorou porque apanhou da mãe. 

 

que expressa uma relação de causa e consequência, pode ser 

atualizada por diferentes construções: 

 

(14) Como apanhou da mãe, a criança chorou. 

(15) Tanto que apanhou da mãe que chorou. 

(16) Por ter apanhado da mãe, a criança chorou. 

(17) Se a criança apanhou da mãe, ela chorou. 

(18) Os tapas da mãe causaram o choro da criança. 

(19) Por causa dos tapas da mãe, a criança chorou. 

(20) O choro decorreu dos tapas da mãe.6 

 

O que vai definir a escolha de uma ou outra construção é a 

intenção, o foco que se deseja priorizar. Os enunciados de (14) a (17) 

utilizam construções que apresentam primeiro a causa e depois a 

consequência, o que corresponde à ordem natural dos acontecimentos. Em 

(17), por exemplo, tem-se uma estrutura condicional, que corresponde, 

                                                           

6
 Exemplos extraídos de Oliveira e Monnerat (2007). 
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segundo Mira Mateus (2003), às condicionais factuais. Essas têm por 

característica o fato de se assumir o conteúdo das duas orações como da 

ordem do real (podem ser verificadas no mundo real). A estrutura do 

enunciado corresponderia a uma condição suficiente acompanhada de sua 

consequência necessária. É o caso, por exemplo, de enunciados cujo 

conteúdo proposicional refere-se a fatos, como leis da física. 

 

(21) Se a água atinge a temperatura de 100ºC, (então)  

       entra/entrará em ebulição.7 

 

Já os enunciados (18), (19) e (20) têm, em sua estrutura, 

construções simples com verbos que denotam causa, adjuntos adverbiais 

antepostos ou, ainda, construções com inversão da ordem natural, em que a 

consequência aparece antes da causa. 

Azeredo (1993) afirma que a fronteira entre causa e condição é 

tênue, só sendo possível uma distinção clara nos casos extremos, como nos 

pares fato/realidade X hipótese/irrealidade, já que a condição, segundo esse 

mesmo autor, pode ser expressa em três graus de hipótese: grau mínimo, 

grau médio e grau máximo, a depender das especificações modo-temporais 

do verbo. 

Além dos conectores anteriormente abordados, Oliveira e Monnerat 

(2007) fazem referência aos conectores de temporalidade, alertando que 

devem ser trabalhados em sua relação com a causalidade, pois ambos 

                                                           

7
 Mira Mateus et al. 2003, p. 706. 

estão ligados à ideia de antes/depois. A marcação temporal teria, também, 

segundo Kleiman (2000, apud OLIVEIRA E MONNERAT, 2007), relação 

direta com a estrutura narrativa. 

Outro grupo que pode ser formado é o das concessões e restrições. 

 

2.4 Conectores de concessão  
 

Esses conectores contrapõem argumentos orientados para 

conclusões contrárias. No esquema de funcionamento desses conectores, o 

locutor introduz em seu discurso um argumento possível para uma 

conclusão R, para, depois, opor outro argumento orientado para uma 

conclusão não-R. (KOCH, 2004). A concessão é utilizada pelo argumentador 

para conceder razão a um argumento favorável à tese oposta à sua. O 

esquema básico desse raciocínio é: 

 

CONCESSÃO, mas (e sinônimos) RESTRIÇÃO, portanto (e sinônimos) TESE 

 

Nesse esquema, a restrição se destina a compensar na balança a 

vantagem dada ao outro na concessão. A restrição é sempre pró-tese e a 

concessão sempre é “anti-tese”. Exemplo dessa estrutura: 

 

(22) Investimos muito na casa de Búzios, mas o mercado  

        imobiliário está em baixa.8 

                                                           

8
 Os exemplos 22 e 23 foram extraídos de OLIVEIRA e MONNERAT (2007). 
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Nesse caso, a tese seria algo como “portanto não podemos pedir 

muito por ela.” 

Outra possibilidade de estrutura concessiva é a seguinte: 

 

CONCESSÃO, mas (e sinônimos) RESTRIÇÃO (em forma de tese), porque (e sinônimos) 

ARGUMENTO 

 

Como exemplo, pode-se reescrever o enunciado anterior. 

 

(23) Investimos muito na casa de Búzios, mas não podemos pedir  

       muito por ela, porque o mercado imobiliário está em baixa. 

 

Gouvêa (2005), tratando dos conectores concessivos e 

adversativos, elucida que seria interessante que o estudo desse tipo de 

operador se estendesse ao nível macrotextual, chegando ao nível 

discursivo. Esse posicionamento apararia certas “arestas” existentes em 

uma explicação puramente sintática ou, ainda, meramente semântica. Esse 

enfoque discursivo da concessão aparece, ainda segundo a autora, na obra 

de Anscombre e Ducrot de 1983. 

Existem outros grupos de conectores, como os elencados por 

Oliveira (2001) para as conjunções e elementos de “ligação”. Para esse 

autor, seria possível inserir, além dos grupos já discutidos, o grupo das 

conjunções modais, conformativas e comparativas, o grupo das locativas e o 

grupo dos conectores reformulativos. 

Inclusive (para fazer uso de um desses conectores), existe um 

conector do grupo dos reformulativos que pode, também, ser utilizado para 

introduzir um argumento adicional, tido como “dispensável”, mas que, de 

fato, é o “golpe final”, nas palavras de Koch (2004). Trata-se do operador 

aliás. Na descrição desse conector, Ducrot (1980) chama a atenção para o 

que ele intitula a “lógica do camelô”, e explica: o locutor pretende visar a 

uma certa conclusão e dá um argumento que justifica essa conclusão. Num 

segundo movimento discursivo, acrescenta outro argumento, de mesmo 

vigor que o anterior, na medida em que deve, também, conduzir à mesma 

conclusão. Esse segundo argumento, portanto, é assim apresentado como 

não necessário para a argumentação. O locutor pretende, então, não utilizá-

lo, mas, simplesmente, evocá-lo, ou, em outros termos, apesar de 

apresentá-lo como um argumento, o locutor não pretende argumentar a 

partir dele. O esquema do aliás seria, basicamente, o seguinte: 

 

r : P aliás Q 

 

Um exemplo canônico em que esta estrutura pode ser atestada 

será: 

 

(24) Eu não quero alugar essa sala (r): ela é cara demais (P), aliás  

        ela não me agrada (Q). 
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Nessa estrutura, o locutor visa à conclusão r, apresenta o 

argumento P que a justifica e, depois, acrescenta o argumento Q, orientado 

no mesmo sentido da escala de P e de mesma força argumentativa. Q é 

assim apresentado como desnecessário argumentativamente. O locutor 

utiliza o argumento de maneira “sub-reptícia” (KOCH, 2004). 

 

3. O TEXTO DE OPINIÃO 
 

O texto de opinião traz a interpretação do autor a respeito de um 

assunto. Nesse gênero discursivo, o articulista mobiliza os recursos da 

língua para defender sua tese. A capacidade de linguagem dominante nesse 

gênero, segundo Dolz e Schneuwly (2004), é a argumentação, estruturada a 

partir da tomada de posição do locutor a respeito do tema em pauta, com 

sua refutação e negociação. Outra característica desse gênero é ter por 

objetivo a discussão de problemas sociais controversos. Nesse tipo de 

argumentação, o que se busca é convencer o outro de uma determinada 

ideia, é  

 

[...] transformar os seus valores por meio de um 

processo de argumentação a favor de uma 

determinada posição assumida pelo produtor e de 

refutação de possíveis opiniões divergentes. É um 

processo que prevê uma operação constante de 

sustentação das afirmações realizadas, por meio da 

apresentação de dados consistentes que possam 

convencer o interlocutor” (BRÄKLING, 2000, p. 227). 

 

É um gênero textual que está situado na esfera jornalística, e circula 

em jornais e revistas ou na internet. 

Para exemplificar os procedimentos argumentativos descritos na 

primeira parte deste trabalho, utilizou-se um texto que provém de um blog de 

opinião chamado “Reflexão Geral”9. Nele, o blogueiro Fernando Borges, que 

se autointitula “um estudante que gosta de usar parte do tempo livre para 

escrever”, redige a segunda parte de um texto, colocando os argumentos a 

favor do sistema de cotas raciais e, para usar suas próprias palavras, 

“tentando refutar os que se posicionam contra”. 

 

4. RECURSOS ARGUMENTATIVOS 
 

Para a apresentação de alguns dos recursos argumentativos 

passíveis de serem utilizados em um texto, será feita uma análise do 

seguinte trecho10, que será desmembrado em fragmentos menores. 

 

O que mais se diz é que combater racismo com racismo é 

ironia. E de fato o é. Mas dizer isso é partir do pressuposto que o 

uso de cotas segrega e esse não é o caso. Aliás, é o oposto. Essa 

afirmação é reducionista e desconsidera um cenário que justifica 

essa política de ações afirmativas. Não se trata de dar privilégios 

a um grupo por considerá-lo melhor ou então menos capaz, mas 

sim de uma reparação histórica e social. 

                                                           

9
 Disponível em: http://reflexaogeral.blogspot.com.br/2012/04/cotas-raciais-argumentos-

favor.html 

10
 O texto completo encontra-se em anexo. 
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E talvez o termo “reparação histórica” não seja o melhor, 

uma vez que não há nada que se possa fazer para apagar estas 

páginas vergonhosas da nossa história. Mas é óbvio que isso não 

nos impede de lidar com a situação atual. Portanto, há muitas 

medidas que podemos – e devemos – usar para tratar essa ferida 

que sangra até hoje. Com o tempo, quem sabe, ela se torne 

apenas uma cicatriz, ainda que isso não anule o seu passado. 

 

Após um parágrafo introdutório, o autor começa a expor seus 

argumentos em relação às cotas raciais. No início do parágrafo, o sujeito 

argumentador se posiciona com base em uma ideia tomada como verdade 

aceita pela sociedade a respeito do racismo. Assim, o trecho inicial “O que 

mais se diz é que combater racismo com racismo é ironia. E de fato o é.” 

Busca, na voz da sociedade, mostrar que a argumentação que será 

desenvolvida leva em consideração o ponto de vista do outro, ou seja, 

considera a existência de outras opiniões que não a sua. Logo, a 

argumentação que será apresentada a seguir é sensata, e o leitor deve 

considerar a visão a ser mostrada. Esse recurso de convencimento é 

denominado “polifonia”, definido por Ducrot como o jogo de enunciadores 

postos em cena no enunciado. Essa multiplicidade de sujeitos responsáveis 

pelo ponto de vista das falas tem a função de legitimar aquilo que é dito. 

Dessa forma, o EU locutor dá veracidade ao seu enunciado, pois está 

legitimado por outras vozes socialmente aceitas como, por exemplo, o senso 

comum. 

 

 

Observe-se a continuação do parágrafo: 

 

(25) Mas dizer isso é partir do pressuposto que o uso de cotas  

       segrega e esse não é o caso. Aliás, é o oposto. 

 

O locutor, agora, introduz outra ideia – “Mas dizer isso é partir do 

pressuposto que o uso de cotas segrega”, adicionada ao argumento que é 

verdadeiramente o posicionamento do locutor (tese) – “esse não é o caso.”. A 

esse argumento é acrescentado outro com o emprego de aliás, 

correspondendo ao seguinte esquema semântico: 

 

 r : P aliás Q . 

 

Nesse esquema o locutor visa a uma conclusão r (devemos 

implantar as cotas) a partir de um argumento P (as cotas não segregam – 

“esse não é o caso.”). Em novo movimento discursivo, acrescenta outro 

argumento Q (o uso das cotas inclui - “Aliás, é o oposto”), de força igual à de 

P. Com isso, faz o que Ducrot intitula “a lógica do camelô”: um segundo 

movimento discursivo que acrescenta um argumento Q, de mesmo vigor que 

P, na medida em que P tão somente deve conduzir a r. Q é, assim, 

apresentado como não necessário para a argumentação, mas é evocado 

pelo locutor, apesar de não se pretender argumentar a partir dele. 
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Em outra parte do fragmento: 

 

(26) E talvez o termo “reparação histórica” não seja o melhor, uma  

       vez que não há nada que se possa fazer para apagar estas  

       páginas vergonhosas da nossa história. 

 

A tese precede o argumento. Tem-se a estrutura “A uma vez que B”, 

na qual o uso de uma construção de causalidade apresenta uma locução 

conjuntiva introdutora de um argumento orientado para a tese “talvez o 

termo „reparação histórica‟ não seja o melhor”. Note-se que o enunciado A 

afirma algo e B fala a respeito de A, justificando-o. O locutor suaviza o 

pesode sua tese utilizando o termo “talvez”, modalizador epistêmico que 

indica uma dúvida, juntamente com o conector “E” que, introduzindo uma 

informação nova, reforça a argumentação anterior. 

A seguir o autor continua sua argumentação com o seguinte 

enunciado: 

 

(27) Mas é óbvio que isso não nos impede de lidar com a situação  

       atual. 

 

Nele se percebe a inserção de um novo ponto de vista, que se 

contrapõe ao anterior (nada pode apagar estas páginas vergonhosas da 

história), com novamente um movimento de restrição, já se antecipando a 

uma possível contra-argumentação – se nada pode apagar as páginas 

vergonhosas, então nada se pode fazer. É interessante notar que o ponto de 

vista inserido pertence a uma entidade diferente daquela que enuncia o 

ponto de vista anterior (da vergonha), pois, por se tratar de argumento que 

serve a outra conclusão, não pode pertencer ao mesmo locutor. O 

movimento argumentativo é o seguinte: o locutor reconhece a dificuldade 

em apagar essa página da história, mas essa dificuldade não impede que se 

faça algo para minorar os efeitos de tal fato, como lidar com a situação atual 

reconhecendo a importância do sistema de cotas. 

Aparece neste trecho o fenômeno da polifonia, na medida em que 

dois enunciados surgem como argumentos para teses opostas. O locutor (L) 

credita ao primeiro argumento um valor mais fraco do que ao segundo, do 

qual se responsabiliza, e que aponta para a orientação argumentativa que 

lhe interessa. A polifonia está no fato de que a ideia de que não se pode 

apagar a página da história é creditada a um terceiro, um outro que não o 

locutor. Vale ressaltar ainda que esse raciocínio assenta-se em um topos 

reconhecido pelos interlocutores de que, se nada pode apagar algo, então 

nada se pode fazer, a que o locutor contrapõe “isso não nos impede de lidar 

com a situação atual”. 

A argumentação continua: 

 

(28) Mas é óbvio que isso não nos impede de lidar com a situação  

       atual. Portanto, há muitas medidas que podemos – e   

       devemos – usar para tratar essa ferida que sangra até hoje. 

 

Segue-se a estrutura “Argumento, portanto, tese”, na qual aparece o 

não impedimento de se lidar com a situação atual como argumento para a 
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tese de que há muitas medidas que podem ser tomadas, assertiva de cuja 

veracidade o locutor quer convencer o interlocutor a aceitar e, por isso, usa 

o argumento como apoio a essa tese. Apresenta-se, nesse trecho, a noção 

de consequência no sentido amplo, se se considerar a conclusão uma 

consequência lógica de uma premissa (OLIVEIRA, 2001). 

Continuando, o locutor afirma: 

 

(29) Com o tempo, quem sabe, ela se torne apenas uma cicatriz,  

        ainda que isso não anule o seu passado. 

 

Levando-se em conta que ainda que é um operador argumentativo 

de contrajunção, segundo Koch (2003), nota-se, no final do trecho, a 

utilização da estrutura concessiva como estratégia argumentativa. O 

argumentador concede razão a uma tese contrária à sua (no caso, o fato de 

ser o passado algo que não pode ser anulado). O locutor mostra mais de 

uma voz: a primeira que demonstra a existência de outro ponto de vista 

possível (o passado não será anulado), mas outra voz antecipa-se à contra-

argumentação afirmando que “quem sabe, ela se torne apenas uma 

cicatriz”. 

Observa-se, ainda, a utilização de um topos do tipo “cicatrizes são 

menos dolorosas que feridas”, o que permite ao locutor enunciar “se torne 

apenas uma cicatriz”, na qual, também, nota-se o uso do operador “apenas”. 

Esse operador introduz argumento orientado para a negação da totalidade 

(KOCH, 2004) – uma ferida aberta, o que faz com que o argumento, na 

escala argumentativa, esteja em um grau ainda menor. 

Continuando, no parágrafo seguinte, o autor retoma o mesmo 

esquema de apresentar um argumento contrário à sua tese para, então, 

contra-argumentar. 

 

Também há quem diga que é apenas um paliativo e que, no fim 

das contas, não resolve nada. Que é paliativo é verdade, mas isso 

não implica em inocuidade, no sentido de que não faz diferença. A 

maior parte dos negros no país não possuem as mesmas 

oportunidades que os brancos e não será com as cotas que isso 

irá mudar, mas já é um passo. 

 

Inicia mostrando o argumento de que as cotas raciais seriam 

apenas um paliativo, no qual se observa o uso do marcador apenas, o que 

já desmereceria o argumento seguinte. O locutor aceita o argumento (“Que 

é paliativo é verdade“, logo, não faz diferença), mas apresenta um contra-

argumento que, por ser introduzido por um mas (“mas isso não implica em 

inocuidade”, logo, faz diferença), traz o argumento mais forte. 

Segue no mesmo esquema, observando-se que insere, ainda, o 

fato: “A maior parte dos negros no país não possuem as mesmas 

oportunidades que os brancos”, o qual une à sua concessão com um e. 

O esquema desse trecho poderia ser:  

CONCESSÃO, mas RESTRIÇÃO. Concessão: “não será com as 

cotas que isso irá mudar”, MAS Restrição: “já é um passo”. 

Dois parágrafos adiante, o locutor, após dar um “refresco” ao 

interlocutor, trazendo um parágrafo com exemplificação de suas ideias, 

retoma o mesmo esquema. 
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Sim, existem brancos vivendo à margem do desenvolvimento e 

em situações às vezes tão degradantes e privadas de 

possibilidades quanto qualquer minoria desfavorecida e pode 

parecer injusto que alguém, apenas por ter uma tonalidade 

diferente de pele, possa ter “privilégios”. Mas entra aí uma palavra 

bastante recorrente nesse blog: contexto. 

 

Inicia com uma afirmativa contrária à sua tese: 

 

(31) existem brancos vivendo à margem do desenvolvimento (L1 –  

       concessão) 

 

Continua com mais argumentos, que são somados ao anterior por 

um e: 

 

(32) e em situações ... e pode parecer injusto que alguém, apenas  

       por ter uma tonalidade diferente de pele, possa ter  

      “privilégios”  

       (conclusão: então, realmente, as cotas são injustas) 

 

Para então trazer a contra-argumentação iniciada por mas: 

 

(33) Mas entra aí uma palavra bastante recorrente nesse blog:  

       contexto. (L2 – restrição. Logo, as cotas não são injustas) 

 

Segue-se uma explicação do que seria esse contexto que mostraria 

não serem as cotas injustas. 

 

(34) Primeiro que de um lado temos todo um peso histórico e uma  

       sociedade que funciona através de mecanismos  

       preconceituosos que tendem a puxar o negro para baixo ou  

       mantê-lo estagnado, e segundo, que mesmo entre os mais  

       pobres, os negros ocupam, em geral, uma condição ainda  

       mais degradante. 

 

Note-se ainda que, em relação à primeira afirmativa (“existem 

brancos vivendo à margem do desenvolvimento”), é acrescentado outro 

dado – 

 

(35) e em situações às vezes tão degradantes e privadas de  

       possibilidades quanto qualquer minoria desfavorecida 

 

dado esse construído com uma estrutura comparativa. Toda 

comparação é, do ponto de vista argumentativo, um modo de desigualdade, 

visto que aquilo que se menciona primeiro na estrutura é ligado à tese do 

argumentador e o que se menciona por último é contrário a essa tese 

(OLIVEIRA, 2001). 
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Essa estrutura aparece novamente mais adiante no texto. 

 

(36) Os que conquistam essas vagas estão tão preparados quanto  

       qualquer outro que tenha ingressado por ampla concorrência. 

 

Argumentativamente falando, essa comparação não expressa uma 

igualdade, já que, ao utilizar um conector de comparação, o autor 

encaminha sua argumentação em prol dos cotistas. A partir da leitura desse 

fragmento, pode-se concluir que a tese do autor favorece o primeiro termo 

(“Os que conquistam essas vagas”). No modo de organização característico 

desse texto (o argumentativo), o termo que aparece em primeiro lugar em 

uma estrutura comparativa de igualdade será sempre argumentativamente 

mais forte do que o segundo termo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Partindo de uma visão discursiva da língua, e considerando seu 

caráter eminentemente argumentativo, este trabalho procurou apresentar 

alguns conceitos da Teoria da Argumentação na Língua (ADL), como o de 

escala argumentativa e topos. Foram abordadas também algumas 

possibilidades de operacionalização do uso de conectores em textos 

argumentativos. A perspectiva adotada considera o texto como unidade de 

sentido interacional que materializa uma intuição comunicativa. Nesse 

enfoque o texto é visto como estratégia argumentativa e a língua como 

interação. 

Pela análise de um texto argumentativo, objetivou-se descrever os 

diversos efeitos de sentido que a utilização deste ou daquele operador 

autoriza. 

Apesar de terem seu campo de atuação ainda restrito na sala de 

aula, mesmo sendo bastante discutidas no meio acadêmico, as propostas 

que abordam as relações entre os operadores por uma perspectiva 

semântica apontam o caminho a ser percorrido. 

Acredita-se que o tipo de proposta apontado neste trabalho permite 

um melhor entendimento dos efeitos de sentido que um texto pode causar, 

oferecendo subsídios para uma utilização mais efetiva da língua. 
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ANEXO 

 

Cotas Raciais - Argumentos a Favor 

quinta-feira, 26 de abril de 2012               Fernando 

Borges 

 

Já há no blog um post sobre cotas, no qual exponho alguns dos principais 

argumentos utilizados contra elas. Agora escrevo a segunda parte, já há muito 

tempo prometida, colocando os argumentos a favor e tentando refutar os que 

se posicionam contra.  

O que mais se diz é que combater racismo com racismo é ironia. E de fato o é. 

Mas dizer isso é partir do pressuposto que o uso de cotas segrega e esse não é 

o caso. Aliás, é o oposto. Essa afirmação é reducionista e desconsidera um 

cenário que justifica essa política de ações afirmativas. Não se trata de dar 

privilégios a um grupo por considerá-lo melhor ou então menos capaz, mas sim 

de uma reparação histórica e social. 

E talvez o termo “reparação histórica” não seja o melhor, uma vez que não há 

nada que se possa fazer para apagar estas páginas vergonhosas da nossa 

história. Mas é óbvio que isso não nos impede de lidar com a situação atual. 

Portanto, há muitas medidas que podemos - e devemos - usar para tratar essa 

ferida que sangra até hoje. Com o tempo, quem sabe, ela se torne apenas uma 

cicatriz, ainda que isso não anule o seu passado. 

Também há quem diga que é apenas um paliativo e que, no fim das contas, 

não resolve nada. Que é paliativo é verdade, mas isso não implica em 

inocuidade, no sentido de que não faz diferença. A maior parte dos negros no 

país não possuem as mesmas oportunidades que os brancos e não será com 

as cotas que isso irá mudar, mas já é um passo.  
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No artigo intitulado “O Peso da História: A Escravidão e as Cotas”, o escritor 

Alex Castro discorre sobre como o peso histórico pode influenciar gerações e 

de como, no caso dele, o rumo das coisas foram completamente diferentes por 

não haver uma instituição coercitiva que limitasse as possibilidades dos seus 

antepassados. É interessante, pois percebemos como a criação de uma base é 

crucial para o desenvolvimento de uma família e de uma sociedade. 

Sim, existem brancos vivendo à margem do desenvolvimento e em situações às 

vezes tão degradantes e privadas de possibilidades quanto qualquer minoria 

desfavorecida e pode parecer injusto que alguém, apenas por ter uma 

tonalidade diferente de pele, possa ter “privilégios”. Mas entra aí uma palavra 

bastante recorrente nesse blog: contexto. Primeiro que de um lado temos todo 

um peso histórico e uma sociedade que funciona através de mecanismos 

preconceituosos que tendem a puxar o negro para baixo ou mantê-lo 

estagnado, e segundo, que mesmo entre os mais pobres, os negros ocupam, 

em geral, uma condição ainda mais degradante. Isso não ocorre por déficit 

intelectual ou qualquer coisa do gênero. É um reflexo de todo o racismo, 

discriminação e privação que marcou a história de uma etnia. 

Então repito: é um grande reducionismo querer simplesmente taxar de racista 

uma ação afirmativa que visa reparar, ainda que minimamente, uma realidade 

decorrente de uma desigualdade histórica. Lembrando que tais cotas não 

entregam de graça vagas em universidades públicas (ou particulares, em 

programas como o PROUNI) e que é necessário lutar por elas. Os que 

conquistam essas vagas estão tão preparados quanto qualquer outro que tenha 

ingressado por ampla concorrência. 

Essa é a minha opinião. Fique à vontade para comentar e expor a sua também.  

Disponível em: http://reflexaogeral.blogspot.com.br/2012/04/cotas-raciais-

argumentos-favor.html 
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RESUMO 
 

Considerando as transformações nos estudos da Linguística do Discurso 

bem como as noções acerca de linguagem e enunciação, o presente artigo 

tem por objetivo explorar a argumentação no discurso midiático, avaliando a 

subjetividade na linguagem e conceitos relacionados à teoria da polifonia na 

enunciação por meio de gêneros textuais distintos. 
 

Palavras-chave: linguagem; enunciação; argumentação; subjetividade; 

polifonia. 

 

ABSTRACT 
 

Considering the changes in the study of Discourse Linguistics and the 

notions about language and enunciation, this article aims to explore the 

arguments in media discourse, evaluating the subjectivity in language and 

concepts related to the theory of polyphony in enunciation through distinct 

textual genres. 
 

Key-words: language; enunciation; argumentation; subjectivity; 

polyphony.   

INTRODUÇÃO 
 

A enunciação, analisada segundo os conceitos explorados por 

Koch, Benveniste e Ducrot, voltar-se-á, neste artigo, para a relação 

indissociável entre linguagem e argumentação. O percurso evolutivo da 

Linguística do Discurso tratará de construir as bases para o que hoje há de 

mais moderno nos estudos relacionados à enunciação. 

Apoiando-nos nas ideias de Benveniste, que estabelece uma 

necessária relação entre um EU e um TU para que a enunciação 

efetivamente se realize, buscaremos compreender concretamente a 

existência dessa relação a partir dos conceitos do autor sobre o que chama 

de “o aparelho formal da enunciação”.  

Essas considerações serão fundamentais para instaurar os alicerces 

da subjetividade na linguagem, também segundo os apontamentos de 

Benveniste. Nesse sentido, perceberemos que a argumentação está 

presente em qualquer situação comunicativa. 

É com Ducrot, contudo, que ampliaremos as noções de 

argumentação na linguagem a partir de seus estudos a respeito da teoria 

polifônica da argumentação, em que outras vozes, além daquela produzida 

por um locutor, estarão presentes na enunciação. 

Essa trajetória teórica ora abordada tem o intuito de comprovar, pela 

análise de textos de gêneros distintos, a presença mais ou menos explícita 

da argumentação no discurso.  
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1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

1.1. Linguagem e interação - as diferentes concepções de linguagem 
 

A linguagem humana, ao longo da História, foi concebida de três 

formas: como representação do pensamento e do mundo; como instrumento 

utilizado para a comunicação, e como forma de ação ou interação, segundo 

Koch (2004, p. 7). Para a autora, a melhor definição seria a última, em que a 

linguagem deve ser considerada como atividade orientada, forma de ação, 

lugar de interação entre sujeitos que estabelecem vínculos mútuos de trocas 

constantes num acordo que vai sendo firmado na situação comunicativa. 

Essa concepção está presente, atualmente, nos estudos da Linguística do 

Discurso, que passou por longa evolução até delimitar seu objeto de estudo 

tal como o conhecemos hoje. 

 

1.2 Linguística do Sistema e Linguística do Discurso 
 

Inicialmente, a linguística moderna apresentou-se como uma 

linguística do sistema, tendo como precursor Ferdinand Saussure. A 

preocupação era descrever, sincronicamente, as unidades pertencentes aos 

diversos níveis da língua, sua posição no sistema e suas regras 

combinatórias. Com base nesses preceitos, a fonologia e a morfologia 

tiveram grande desenvolvimento e a sintaxe só ganhou destaque com o 

surgimento da teoria gerativa, de Noam Chomsky, quando passou a ser o 

centro dos estudos linguísticos. 

A semântica estrutural, timidamente, ainda se voltava para 

estruturas linguísticas -  os semas – e as relações de significado entre 

signos com semas comuns. Nesse momento, a semântica ainda apresenta 

uma importância meramente interpretativa das estruturas sintáticas. 

A semântica gerativa, oriunda do gerativismo de Chomsky, assim 

como a linguística estrutural, tentava descrever a língua em abstrato, sem 

considerar o contexto. Seus estudos continuavam atrelados à semântica 

componencial e à lógica vericondicional, que avaliava as condições de 

verdade e falsidade. É a linguística pragmática que, aos poucos, direciona 

os estudos para a ação que se realiza na e pela linguagem. 

A respeito da linguística do discurso, Koch (2004, p. 10) afirma, 

portanto, que: 

 

O que se visa, então, é descrever e explicar a 

(inter)ação humana por meio da linguagem, a capacidade 

que tem o ser humano de interagir socialmente por meio de 

uma língua, das mais diversas formas e com os mais 

diversos propósitos e resultados. 

 

1.2.1 A Teoria da Enunciação 
 

A ideia de linguagem, como lugar de interação, deriva, dentre outros 

fatores, da Teoria da enunciação. Na linguística do discurso, distingue-se 

frase (unidade formal do sistema da língua) de enunciado (manifestação 

concreta de uma frase em situações de interlocução) com o que Ducrot 

(1987) concorda. Koch (2004) afirma que o postulado básico da Teoria da 

Enunciação é a necessidade de analisar não somente os enunciados 

efetivamente produzidos, mas também levar em conta a enunciação – 

“evento único e jamais repetido de produção do enunciado” (Idem, p. 11 - 

ARGUMENTAÇÃO: um estudo da macro e da microestrutura textual A argumentação na cena enunciativa: subjetividade e polifonia em textos midiáticos

186 187



12) –, pois são as suas condições de produção que constituem os sentidos 

do enunciado. 

Assim, a Teoria da enunciação considera que a enunciação é 

responsável por deixar marcas no enunciado, marcas que indicam com que 

propósito ele é proferido. 

Segundo M. Bakhtin (cf. FLORES, V., 2009, p. 99), precursor dessa 

teoria, a enunciação pode ser definida como a “materialização da interação 

verbal de sujeitos históricos”. De acordo com o autor, a enunciação 

apresenta natureza social e é responsável pelo caráter dinâmico da 

linguagem. Assim, a enunciação, concebida dessa maneira, só é possível a 

partir da concretização da língua, inserida em determinado espaço, tempo, 

projeto discursivo e por meio de interlocutores que a realizem em situações 

concretas. 

Bakhtin, seguramente, foi fundamental para impulsionar os estudos 

sobre a Teoria da enunciação. Foi, no entanto, com a obra de Benveniste 

que a teoria ganhou impulso, por meio do estudo da subjetividade na língua 

e do aparelho formal da enunciação, em que a análise dos sistemas 

pronominal e verbal destaca-se. 

 

1.2.2 O aparelho formal da enunciação 
 

Para Benveniste (2006), a enunciação consiste em colocar em 

funcionamento a língua por um ato individual de utilização, sendo uma 

realização única, irrepetível. 

Assim, representativamente, podemos enxergar as relações 

existentes nesse processo da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse processo se realiza sob vários aspectos. Vejamos três deles: 

 

1) realização vocal da língua;  

2) conversão individual da língua em discurso; 

3) realização individual da língua. 

 

Nessa perspectiva, o locutor se apropria do aparelho formal da 

língua e assim se enuncia, efetivamente, como locutor. Então, a partir desse 

momento, implanta o outro diante de si. Assim, toda enunciação é uma 

alocução – pressuposição do outro –, pois postula um alocutário, inclusive 

nos casos em que ocorrem monólogos. 

Além disso, a enunciação insere quem fala em sua própria fala. 

Dessa forma, cada instância de discurso constitui um centro de referência 
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interno, colocando o locutor em relação constante e necessária com sua 

enunciação. 

Benveniste (2006, p. 84 – 85) apresenta três fenômenos linguísticos 

para mostrar a aplicabilidade dessa descrição:  

 

1) índices de pessoa (eu-tu) – é a partir da relação entre EU e 

TU que se designam objetos num determinado tempo e 

espaço. Essas pessoas só podem ser delimitadas a partir da 

enunciação; 

2) índices de ostensão – realizam-se formalmente por meio de 

pronomes demonstrativos ou advérbios em função dêitica; 

3) tempos verbais – obedecem uma referência centrada em 

EGO. O tempo presente coincide com o momento da 

enunciação e toda referência temporal parte de um antes ou 

depois desse presente. 

 

Além dessas formas linguísticas que ganham sentido apenas na 

enunciação, é ela também a responsável por fornecer as condições 

necessárias de sentido às grandes funções sintáticas, tais como a 

interrogação, a intimação e a asserção, que só se diferenciam entre si 

quando se realizam concretamente na enunciação. Cabe destacar que, em 

relação às asserções, consideram-se o sim e o não para exprimir positiva ou 

negativamente uma proposição. Em seu caráter lógico, o não é 

independente da enunciação, tem sua forma própria (1), entretanto, quando 

substitui uma proposição inteira, considera-se como uma partícula assertiva 

tanto quanto o sim e perde essa independência (2). 

 

Ex. 1:  

Eu não almoçarei hoje. 
 

Ex. 2:  

A – Você vai almoçar hoje? 

B – Não. 

 

A importância do caráter dialógico presente na enunciação também 

foi considerada por Malinowski, em que aborda o que chama de Comunhão 

fática:  

É um processo em que o discurso, sob a forma de 

um diálogo, estabelece uma colaboração entre os 

indivíduos. (...) As palavras, na comunhão fática, são 

usadas, principalmente, para transmitir uma significação, a 

significação que é simbolicamente a delas? Certamente 

que não. Elas preenchem uma função social e esse é o seu 

principal objetivo, mas não são o resultado de reflexão 

intelectual nem despertam, necessariamente, qualquer 

espécie de reflexão no ouvinte”. (BENVENISTE, 2006, p. 

88-89) 
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1.3.3 Da subjetividade na linguagem 
 

Além de posicionar-se a respeito da enunciação, Benveniste (2005) 

também apresenta uma definição de discurso, que para ele significa a 

linguagem posta em ação – e necessariamente entre parceiros. Assim, 

enquanto muitos consideram a linguagem como um instrumento de 

comunicação, Benveniste afirma que ela não pode ser assim considerada, 

pois apresenta natureza imaterial, funcionamento simbólico, organização 

articulada e conteúdo. É preciso ressaltar, ainda, que, sendo um 

instrumento, ela deveria ter sido “fabricada” pelo homem; no entanto, a 

linguagem está intrinsecamente presente na natureza humana. 

A partir dessa lógica de que a linguagem já nasce com o homem, 

Benveniste afirma que é ela a responsável pela constituição do sujeito, pela 

fundamentação de “ego”. E é sob essa visão que define subjetividade como 

a capacidade do locutor para se propor como sujeito. É, contudo, a condição 

de diálogo que faz com que, ao surgir um “eu”, surja também um “tu”, visto 

que a consciência de si mesmo só nasce a partir do contraste. Essa relação 

(eu-tu), apesar de não ser simétrica, é complementar, faz parte de uma 

realidade dialética. 

A subjetividade, construída por “ego” na relação eu-tu, apresenta 

indícios nas formas linguísticas. Benveniste apresenta os pronomes 

pessoais como um dos principais indicadores de subjetividade – há em 

todas as línguas, não estão atrelados a qualquer conceito nem a um 

indivíduo especificamente. 

 

Os pronomes pessoais são o primeiro ponto de 

apoio para essa revelação da subjetividade na linguagem. 

Desses pronomes dependem por sua vez outras classes de 

pronomes, que participam do mesmo status. São os 

indicadores da dêixis, demonstrativos, advérbios, adjetivos, 

que organizam as relações espaciais e temporais em torno 

do “sujeito” tomado como ponto de referência: “isto, aqui, 

agora” e as numerosas correlações, “isso, ontem, no ano 

passado, amanhã”, etc. Têm em comum o traço de se 

definirem somente com relação à instância de discurso na 

qual são produzidos, isto é, sob a dependência do “eu” que 

aí se enuncia. (BENVENISTE, 2005, p. 288) 

 

Também a temporalidade pode ser uma marca indicativa de 

subjetividade. O tempo presente tem como referência a coincidência do 

acontecimento descrito com a instância de discurso que o descreve. Assim, 

o presente é o tempo original, a partir do qual passado e futuro se 

constroem. A linguagem em si propõe formas vazias, das quais cada locutor 

em exercício se apropria. 

Koch (2004), analisando Benveniste, afirma que o autor, para 

explicar o sistema verbal, cita dois planos de enunciação: o discurso e a 

história. Segundo ele, usa-se a primeira pessoa “eu” (consequentemente, 

instaurando-se um tu) e os tempos verbais presente, pretérito perfeito 

composto e futuro do presente, no plano discursivo da enunciação. Porém, 

ao usar-se a terceira pessoa, e os tempos pretérito perfeito simples, 

imperfeito, mais-que-perfeito e futuro do pretérito, faz-se uso do plano 

histórico da enunciação. O plano do discurso consiste em uma enunciação 
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em que se pressupõe um locutor e um ouvinte e, naturalmente, a intenção 

de influenciar o outro. Assim, surge um aqui e um agora a partir do eu 

locutor. O plano da história abrange as narrativas de relatos passados em 

que o locutor não se envolve, em que os fatos falam por si. 

Essa visão, no entanto, foi alvo de críticas por diversos autores. 

Osakabe (apud KOCH, 2004, p. 13), por exemplo, preferirá os termos 

discurso intersubjetivo e discurso histórico, deixando entrever que a história 

também é discurso, já que não se pode falar em neutralidade total do 

narrador. 

A respeito, ainda, dos planos do discurso e da história, segundo 

Benveniste, essa oposição está intimamente ligada à distinção entre 

pronomes de pessoa e pronomes da não-pessoa. De acordo com Koch 

(2004), Benveniste classifica 1ª e 2ª pessoas como pronomes de pessoa, 

pois são os sujeitos envolvidos na interlocução. Os pronomes de 3ª pessoa 

seriam designados como pronomes de não-pessoa, pois fazem referência a 

algo fora do discurso, referentes extralinguísticos.  

O sistema verbal também pode receber as influências da 

subjetividade do discurso, no que se refere a uma mudança de perspectiva 

quanto à noção transmitida pelos verbos. Em determinados casos, o 

paradigma da conjugação verbal nem sempre mantém seu sentido. Há 

casos em que verbos empregados na 1ª pessoa do singular do presente do 

indicativo expressam a realização da ação que nomeiam, os chamados 

verbos performativos. O verbo sofrer, por exemplo, ilustra essa situação. Ao 

dizer “eu sofro”, o locutor exerce a realidade de um juramento. Porém, ao 

dizer “ele sofre”, realiza apenas uma descrição.  

2. LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO 

 

2.1 Da argumentação na linguagem 
 

Os estudos de Ducrot (1987) foram essenciais para a introdução 

dos estudos a respeito da argumentação na linguagem. O autor, em O Dizer 

e o Dito, inicia sua teoria com o propósito de desconstruir o pressuposto da 

unicidade do sujeito falante para, em seguida, definir sua disciplina como 

“pragmática semântica” ou “pragmática linguística”, afirmando que “o termo 

pragmática da linguagem pode servir para designar, neste conjunto de 

investigações, as que dizem respeito à ação humana realizada pela 

linguagem, indicando suas condições e seu alcance.” (DUCROT, 1987, p. 

163). 

Uma distinção fundamental para o estudo da teoria de Ducrot deve 

ser feita entre “frase”, “enunciado” e “discurso”. Assim, frase é um objeto 

teórico não observável inventado pela gramática; enunciado é a 

manifestação particular de uma frase inserida em um contexto, e o discurso 

é constituído por apenas um enunciado a partir de uma única escolha do 

sujeito falante, ou seja, desde seu início, o sentido do discurso como um 

todo já é pensado para, então, surgir o enunciado. 

Para a produção de discursos, o sujeito falante se vale de uma 

“autonomia relativa” na escolha de seus enunciados. Essa noção 

corresponde a duas condições próprias dos segmentos produzidos pelo 

sujeito falante – a coesão e a independência. 

A coesão ocorre quando a escolha de um segmento é determinada 

pela escolha do conjunto. Já a independência acontece quando a escolha 
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de um segmento não está atrelada ao conjunto de que faz parte. Vejamos 

duas situações que ilustram essas condições, presentes em Ducrot (1987 p. 

165), em que no primeiro diálogo ocorre independência e no segundo, 

coesão:  

 

A: O Pedro, a gente não tem visto muito. 

B: Mas como! Eu o vi esta manhã. A propósito, ele acaba 

de comprar um carro. 

 

A: Eu acho que Pedro está com problemas de dinheiro 

neste momento. 

B: Mas como! Eu o vi esta manhã. Ele acaba de comprar 

um carro. 

 

Dessa forma, pode-se chegar à noção de que texto é um discurso 

que se supõe objeto de uma única escolha e com o final previsto pelo autor 

já no seu início. 

Essa definição de discurso leva-nos a entender o enunciado como 

um fragmento de discurso e uma das possibilidades apresentadas por uma 

mesma frase, que variará de acordo com o contexto em que seja 

empregada. 

Nesse sentido, a respeito da performatividade de certos verbos, 

Ducrot, em consonância com Anscombre, afirma que não é possível realizar 

um ato de linguagem pelo simples fato de se declarar explicitamente realizá-

lo. Vejamos como o autor ilustra esse pensamento: 

 

Uma comporta o predicado [dizer “obrigado”] significando 

pronunciar a palavra “Obrigado”. Ela aparece no diálogo: 
 

- A a B: Vamos, diga obrigado a C! 

- B a C: Você foi muito gentil. 

- A a B: Não, diga obrigado! 

 

A outra frase, cujo predicado [dizer – obrigado] significa a 

realização do ato de agradecer [remercier] aparece em: 
 

- A a B: Vamos, diga obrigado a C! 

- B a C: Você foi muito gentil. 

- A a B: Ainda bem! 

(Idem, p. 167 - 168) 

 

Essa situação permite reconhecer que um mesmo enunciado possa 

ser a manifestação de frases distintas. 

Já em relação à enunciação, o autor apresenta três acepções para o 

termo (1987, p. 168), mas é com a terceira que se identifica: 

 

1ª: designar a atividade psico-fisiológica implicada pela 

produção do enunciado; 

 

2ª: é o produto da atividade do sujeito falante, quer dizer, um 

segmento de discurso, ou, em outros termos, o que acabo de 

chamar “enunciado”; 

 

3ª: é o acontecimento constituído pelo aparecimento de um 

enunciado. A realização de um enunciado é de fato um 
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acontecimento histórico: é dada existência a alguma coisa que 

não existia antes de se falar e que não existirá mais depois. 

 

Na enunciação, o autor não descarta a presença de um sujeito 

falante, mas se preocupa com o sentido, que é produto da enunciação. 

A partir da noção de frase e enunciado, Ducrot estabelece uma 

distinção fundamental entre significação e sentido: a significação está para a 

frase assim como o sentido está para o enunciado. 

Considerando a significação da frase, deve-se encarar o sentido 

como “uma descrição da enunciação. O que o sujeito falante comunica 

através de seu enunciado é uma qualificação da enunciação deste 

enunciado.” (Idem, p. 172) 

Para notar concretamente a aplicação do que ora se afirma, o autor 

cita um exemplo do estudo da argumentação para demonstrar como o 

sentido pode apresentar a enunciação, de acordo com as sentenças: A 

ganha quase X. A ganha apenas X. (Idem, p. 174, grifo nosso). Se o locutor 

pretende que se tenha pena de A, preferirá a segunda sentença. Esse é um 

caso em que o significado não colabora para o sentido pretendido, pois, 

gramaticalmente, não há incorreção nas duas sentenças. O sentido dos 

enunciados é que trará a noção de que, na primeira sentença, ocorre 

afirmação da totalidade e na segunda, negação dessa totalidade.  

O autor tece, ainda, comentário sobre as frases exclamativas, 

comparando-as com as assertivas: segundo ele, na asserção o locutor 

realiza escolhas, enquanto na exclamação há uma motivação de fundo 

emocional. O próprio autor, no entanto, relativiza essa conceituação das 

exclamativas, pois há casos em que interjeições aparecem como repostas a 

perguntas – o que poderia representar uma escolha. 

Assim, para resolver a questão, Ducrot divide as interjeições em 

dois grupos: as que são compatíveis com a ideia de escolha por parte do 

sujeito falante (podem responder a perguntas) e as que não são compatíveis 

com essa ideia, exigindo surgimento inesperado da forma, motivada 

emocionalmente (não podem responder a perguntas).  

O estudioso acrescenta ainda que, para um enunciado ter seu 

sentido afirmado, é necessário que haja um sujeito que “se apresente como 

garantindo que o que diz corresponda a uma realidade considerada 

independentemente daquilo que se diz dela”. (Idem, p. 176 – 177). Para ser 

considerado dessa forma, o sujeito do enunciado tem de apresentar as 

seguintes propriedades: 

 

1) condições mentais e físicas para reproduzir os enunciados; 

2) ser o autor dos atos ilocutórios realizados na produção do  

    enunciado; 

3) ser designado pelas marcas da primeira pessoa em um  

    enunciado. 

 

Ducrot afirma que, em contextos simples, não há dificuldade em se 

atribuir as três propriedades a um mesmo sujeito falante. Porém, em 

contextos com diálogos mais complexos, a tese da unicidade começa a 

apresentar problemas, como nos casos de retomada e emprego da 

conjunção “mas”. Em “Ele bebe, mas é carinhoso.”, há apenas um locutor, 
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mas há dois enunciadores diferentes, por exemplo. O autor começa, assim, 

sua abordagem sobre o conceito de polifonia na enunciação. 

 

2.2 A Teoria Polifônica da Enunciação 
 

Partindo da ideia de que um ou vários sujeitos estão na origem da 

enunciação, é fundamental que se diferenciem os locutores dos 

enunciadores. Assim, segundo Ducrot (1987), os locutores são seres aos 

quais se atribui a responsabilidade do enunciado. Há casos em que, no 

enunciado, não há marcas de 1ª pessoa nem a atribuição a um locutor (os 

chamados “enunciados históricos” para Benveniste). Em outras situações, 

inclusive, o locutor é distinto do autor empírico do enunciado. 

Nessa perspectiva, a identificação de uma 1ª pessoa, ou ainda, de 

uma fonte ou alvo, só são depreensíveis a partir do sentido da enunciação, 

ou seja, o embrayeur, de Jakobson, que significa a abstração do sujeito 

falante na enunciação. 

Ducrot analisa a polifonia em outros contextos. Um único enunciado 

com discurso direto, designado pelo autor como RED (relato em estilo 

direto), por exemplo, pode apresentar dois locutores, havendo, inclusive, a 

realização de duas primeiras pessoas, como em: “João me disse: eu virei” 

(Idem, p. 185).   

Para Ducrot, o que ocorre é que, na tentativa de reproduzir a fala de 

outro, o locutor, produtor do relato, pode privilegiar certas ideias 

consideradas por ele como essenciais. Dessa forma, a diferença entre 

discurso direto e indireto, para muitos, estaria concentrada na manutenção 

da forma, naquele, e na permanência do conteúdo, neste. Entretanto, a 

distinção entre esses dois discursos não se concentra só nesses aspectos, 

já que também no discurso direto, o conteúdo pode ser objeto de escolha do 

locutor. Essa mesma lógica também pode ser aplicada em enunciados em 

que haja um eco imitativo (Idem, p. 185): “A: “Eu não estou bem” - B: “Eu 

não estou bem; não pense que você vai me convencer com isso”. 

Considerando a distinção entre locutor (ser do discurso) e sujeito 

falante (ser empírico), há que se fazer ainda uma distinção interna à noção 

de locutor – o “locutor enquanto tal” (L) e o “locutor enquanto ser do mundo” 

(λ). Dessa forma, temos: L – responsável pela enunciação (projetado 

naquele momento pela enunciação); λ – pessoa real, sujeito falante, a 

origem do enunciado. 

Logo, quando alguém, argumentativamente, fala de si, constrói o 

seu “ethos” para o outro. O “ethos” seria L, mas tudo o que poderia ser dito 

é λ, porque corresponde ao que poderia ser dito sobre o sujeito real. 

Essa distinção leva à teoria de Ducrot os “performativos explícitos”. 

No exemplo seguinte, citado pelo autor (Idem, p. 189): “Eu te desejo boas 

férias”, é L que afirma que deseja, mas quem experimenta o desejo é λ. L 

realiza o ato de desejar, afirmando que deseja. 

Assim, 

 

L pertence ao comentário da enunciação feita 

globalmente pelo sentido, λ pertence à descrição do mundo 

feita pelas asserções interiores ao sentido. O que é 

característico dos performativos, ditos “explícitos”, é que as 

asserções sobre λ são aí utilizadas para mostrar as 
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modalidades segundo as quais a enunciação é considerada 

por L. 

(Idem, p. 191) 

 

Há ainda a definição de enunciadores, em que o autor afirma tratar-

se de seres que se expressam pela enunciação sem que palavras lhes 

sejam atribuídas. Essa é outra forma de polifonia. Eles são sujeitos dos atos 

ilocutórios mais elementares, como afirmar, recusar, perguntar, incitar, 

desejar, exclamar. 

O autor conclui, portanto, ato ilocutório como: “apresentar sua 

enunciação como obrigando” (Idem, p. 192) e defende a ideia de que o 

enunciador é uma materialização linguística e enunciativa do locutor, 

finalizando sua teoria com o estabelecimento da seguinte relação: 

 

ENUNCIADOR  ------------------------ LOCUTOR 

PERSONAGEM  ------------------------ AUTOR 

 

3. ANÁLISE DE TEXTOS MIDIÁTICOS 
 

A fim de ilustrar os conceitos ora apresentados, seguiremos com a 

análise de dois textos midiáticos de gêneros distintos, sendo o primeiro, um 

editorial e o segundo, uma notícia. Apresentar-se-á o texto e, em seguida, a 

análise.  

 

 

 

3.1 Argumentação no gênero editorial 

 

TEXTO 1 

O mal a evitar 

25 de setembro de 2010 | 17h 02 

 

A acusação do presidente da República de que a 

Imprensa "se comporta como um partido político" é obviamente 

extensiva a este jornal. Lula, que tem o mau hábito de perder a 

compostura quando é contrariado, tem também todo o direito de 

não estar gostando da cobertura que o Estado, como quase todos 

os órgãos de imprensa, tem dado à escandalosa deterioração 

moral do governo que preside. E muito menos lhe serão 

agradáveis as opiniões sobre esse assunto diariamente 

manifestadas nesta página editorial. Mas ele está enganado. Há 

uma enorme diferença entre "se comportar como um partido 

político" e tomar partido numa disputa eleitoral em que estão em 

jogo valores essenciais ao aprimoramento se não à própria 

sobrevivência da democracia neste país. 

Com todo o peso da responsabilidade à qual nunca se 

subtraiu em 135 anos de lutas, o Estado apoia a candidatura de 

José Serra à Presidência da República, e não apenas pelos 

méritos do candidato, por seu currículo exemplar de homem 

público e pelo que ele pode representar para a recondução do 

País ao desenvolvimento econômico e social pautado por valores 

éticos. O apoio deve-se também à convicção de que o candidato 

Serra é o que tem melhor possibilidade de evitar um grande mal 

para o País. 
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Efetivamente, não bastasse o embuste do "nunca antes", 

agora o dono do PT passou a investir pesado na empulhação de 

que a Imprensa denuncia a corrupção que degrada seu governo 

por motivos partidários. O presidente Lula tem, como se vê, outro 

mau hábito: julgar os outros por si. Quem age em função de 

interesse partidário é quem se transformou de presidente de todos 

os brasileiros em chefe de uma facção que tanto mais sectária se 

torna quanto mais se apaixona pelo poder. É quem é o 

responsável pela invenção de uma candidata para representá-lo 

no pleito presidencial e, se eleita, segurar o lugar do chefão e 

garantir o bem-estar da companheirada. É sobre essa perspectiva 

tão grave e ameaçadora que os eleitores precisam refletir. O que 

estará em jogo, no dia 3 de outubro, não é apenas a continuidade 

de um projeto de crescimento econômico com a distribuição de 

dividendos sociais. Isso todos os candidatos prometem e têm 

condições de fazer. O que o eleitor decidirá de mais importante é 

se deixará a máquina do Estado nas mãos de quem trata o 

governo e o seu partido como se fossem uma coisa só, 

submetendo o interesse coletivo aos interesses de sua facção. 

Não precisava ser assim. Luiz Inácio Lula da Silva está 

chegando ao final de seus dois mandatos com níveis de 

popularidade sem precedentes, alavancados por realizações das 

quais ele e todos os brasileiros podem se orgulhar, tanto no 

prosseguimento e aceleração da ingente tarefa - iniciada nos 

governos de Itamar Franco e Fernando Henrique - de promover o 

desenvolvimento econômico quanto na ampliação dos programas 

que têm permitido a incorporação de milhões de brasileiros a 

condições materiais de vida minimamente compatíveis com as 

exigências da dignidade humana. Sob esses aspectos o Brasil 

evoluiu e é hoje, sem sombra de dúvida, um país melhor. Mas 

essa é uma obra incompleta. Pior, uma construção que se 

desenvolveu paralelamente a tentativas quase sempre bem-

sucedidas de desconstrução de um edifício institucional 

democrático historicamente frágil no Brasil, mas indispensável 

para a consolidação, em qualquer parte, de qualquer processo de 

desenvolvimento de que o homem seja sujeito e não mero objeto. 

Se a política é a arte de aliar meios a fins, Lula e seu 

entorno primam pela escolha dos piores meios para atingir seu fim 

precípuo: manter-se no poder. Para isso vale tudo: alianças 

espúrias, corrupção dos agentes políticos, tráfico de influência, 

mistificação e, inclusive, o solapamento das instituições sobre as 

quais repousa a democracia - a começar pelo Congresso. E o que 

dizer da postura nada edificante de um chefe de Estado que 

despreza a liturgia que sua investidura exige e se entrega 

descontroladamente ao desmando e à autoglorificação? Este é o 

"cara". Esta é a mentalidade que hipnotiza os brasileiros. Este é o 

grande mau exemplo que permite a qualquer um se perguntar: 

"Se ele pode ignorar as instituições e atropelar as leis, por que 

não eu?" Este é o mal a evitar. 

Texto publicado na seção "Notas e Informações" da 

edição de 26/09/2010 

 

Análise do texto 1 
 

O texto 1, “O mal a evitar”, é um editorial. Esse gênero textual tem 

caráter argumentativo, em que o tema abordado, contemporâneo ao 

momento de produção, é apresentado de maneira crítica pelo enunciador. 

Ao observar a macroestrutura do texto, nota-se que há 

predominância de verbos no presente (“é”, “tem”, “há”, “apoia”, “denuncia”, 
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“desagrada”, “age”, “precisam” etc.) e também há presença de verbos no 

futuro (“serão”, “estará”, “decidirá”, “deixará” etc.). Tais tempos verbais, 

segundo Benveniste (2006), indicam o plano da enunciação do discurso. 

Nesse plano enunciativo, há a instauração de um “eu” que se apropria da 

língua em um determinado momento e lugar, com a intenção de influenciar 

um “tu”.  

Com efeito, tais características são observáveis no texto 1 e 

percebe-se a clara oposição do enunciador em relação ao até então 

presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar de o “eu” 

enunciador não se apresentar através de marcas linguísticas objetivas, 

como pronomes e verbos na primeira pessoa, em diversos momentos é 

possível detectar sua presença e intenção de crítica a Lula. O termo 

“efetivamente” – que Koch classifica como índice de avaliação (2010, p. 53) 

–, já demonstra subjetividade, assim como “companheirada” e “facção”, 

presentes no terceiro parágrafo, que correspondem também a uma 

subjetividade presente na escolha lexical. Há ainda a expressão “Não 

precisava ser assim”, iniciando o penúltimo parágrafo, que deixa clara a 

presença do enunciador, devido ao forte teor de subjetividade. 

Outro destaque é a presença da polifonia, explorada por Ducrot 

(1987). O enunciador traz para o seu discurso outras vozes, que, ora são 

utilizadas como reforços para a sua argumentação ("Se ele pode ignorar as 

instituições e atropelar as leis, por que não eu?" – último parágrafo), ora 

como pensamentos ou fatos alheios a serem rebatidos (A acusação do 

presidente da República de que a Imprensa "se comporta como um partido 

político" é obviamente extensiva a este jornal. – 1º parágrafo). No primeiro 

parágrafo, observa-se um caso de polifonia com o uso do discurso direto, 

ou, segundo a definição de Ducrot, RED. O enunciador traz para o texto 

uma parte da fala do presidente da república, destacando-a com aspas – 

Este é o "cara". – a fim de deixar claro para o leitor de que se trata das 

palavras do presidente, para, em seguida, discutir essa afirmação.  

É importante destacarem-se as considerações de Ducrot sobre o 

RED (idem, p. 187): 

 

Mas nada mais obriga a sustentar que as 

ocorrências colocadas entre aspas constituem uma 

menção que designam entidades linguísticas, aquelas que 

foram realizadas no discurso original. Pode-se admitir ao 

contrário que o autor do relato, para informar sobre o 

discurso original, coloca em cena, dá a conhecer uma fala 

que ele supõe, simplesmente, que ela tem alguns pontos 

comuns com aquela sobre a qual ele quer informar seu 

interlocutor. (...) nada impede, por exemplo, que, para dar a 

conhecer os pontos importantes da fala original, ele coloca 

em cena uma fala muito diferente, mas que dela conserva, 

ou mesmo acentua, o essencial (...). 

 

Assim, considerando que editorial é um texto de caráter 

argumentativo, não se pode ignorar que a seleção da fala do outro deve 

estar a serviço do ponto de vista que se quer defender, neste caso, aquilo 

que corresponde ao pensamento do jornal, ou seja, “o candidato Serra é o 

que tem melhor possibilidade de evitar um grande mal para o País.”, 2º 
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parágrafo, em uma clara referência de que Luiz Inácio Lula da Silva 

representaria esse mal ao País e deveria, portanto, ser evitado. 

No último parágrafo, ocorrem outros dois casos de polifonia, porém 

de natureza diferenciada. No primeiro, o locutor traz para seu discurso, de 

forma direta e irônica, a afirmação: Este é o "cara", em uma clara referência 

a um pronunciamento de Barack Obama sobre o presidente Lula. Essa 

utilização também tem o propósito de reforçar sua argumentação. No 

segundo, busca-se recriar um discurso direto de maneira genérica, 

representando um pensamento consensual, a fim de apontar as atitudes 

incorretas do presidente brasileiro e sua péssima influência sobre a 

população, que deveria ser evitada. "Se ele pode ignorar as instituições e 

atropelar as leis, por que não eu?" é empregado conclusivamente para que 

o leitor perceba que efeitos negativos o exemplo do ex-presidente pode 

proporcionar. 

Além dessas ocorrências, podem-se destacar ainda a presença de 

elementos dêiticos, que são categorias vazias da língua, isto é, somente 

ganham sentido dentro da enunciação. É o caso de “nesta” e “neste” nos 

enunciados “E muito menos lhe serão agradáveis as opiniões sobre esse 

assunto diariamente manifestadas nesta página editorial.” e “Há uma 

enorme diferença entre "se comportar como um partido político" e tomar 

partido numa disputa eleitoral em que estão em jogo valores essenciais ao 

aprimoramento se não à própria sobrevivência da democracia neste país.”, 

presentes no primeiro parágrafo, por exemplo. Tais expressões têm como 

referência o enunciador e um “aqui” e “agora” instaurados pelo discurso (cf. 

BENVENISTE, 2006), pois somente através dessas referências é possível 

saber a que categorias referem-se. 

 

3.2 Argumentação no gênero notícia 

 

TEXTO 2 

Pai mata bebê de duas semanas por interromper 

maratona de videogame 

12/12/2012 / 09h04  

 

Um bebê de apenas duas semanas foi morto pelo pai no 

estado da Carolina do Norte, Estados Unidos, após interromper uma 

maratona de videogame. Brian Frazier, de 20 anos, foi preso por ter 

golpeado a criança, chamada Khan, para que ela voltasse a dormir, 

tendo este ferimento levado ao seu óbito mais tarde. 

O pai estava em uma maratona de videogame durante a 

madrugada, quando por volta das 5h o choro de Khan o interrompeu. 

Brian deu um soco no rosto do bebê, que voltou a dormir, tendo 

falecido nas horas seguintes, segundo o promotor. Brian e a mãe da 

criança, Stefany Ash, encontraram o bebê morto quando acordaram, 

em torno das 14h. 

O casal chegou a discutir a possibilidade de encobrir a morte 

de Khan, forjando um sequestro. Após uma hora, eles mudaram de 

ideia e informaram o serviço de emergência dos Estados Unidos, o 

911, do ocorrido. Brian está sendo acusado de assassinato em 

primeiro grau, equivalente ao homicídio qualificado no Brasil, e 

Stefany está sendo indiciada por ter sido cúmplice. 

Além de Khan, eles ainda também têm outro filho, chamado 

Kane, de um ano e três meses, que foi encaminhado ao Serviço de 
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Proteção à Criança do estado. Antes do incidente, Brian e Stefany já 

haviam sido visitados pelo departamento de serviço social do estado 

da Carolina do Norte, o qual questionou as condições em que as 

crianças estariam vivendo. 

Segundo o padrasto de Stefany Ash, Brian Alston, sua 

enteada tinha um relacionamento abusivo com Brian e sua residência 

vivia imunda, com fraldas sujas, latas de bebida e restos de comida 

espalhados pela casa. A mãe de Stefany, Sandra Alston, defendeu a 

filha, dizendo que ela não podia limpar a casa por conta da recente 

cirurgia cesariana. 

Não é a primeira vez que uma maratona de games resulta 

em morte. Em novembro deste ano, um jovem tailandês 

faleceu depois de passar horas em frente ao PC jogando. Em Taiwan, 

em setembro passado, resultou em óbito a jogatina de um homem de 

48 anos. Já no mês de julho, também em Taiwan um rapaz 

morreu após jogar cerca de 40 horas seguidas Diablo 3. 

 

Análise do texto 2 
 

O texto 2 é uma notícia retirada de um sítio da internet. Esse gênero 

textual é estruturado de maneira, predominantemente, narrativa e é 

caracterizado por seu valor informativo. Sendo assim, poderia ser atrelado 

ao plano enunciativo histórico de Benveniste, que explica melhor essa forma 

de enunciação, afirmando que é “como se os fatos se narrassem a si 

mesmos” (apud KOCH, 2004, p. 13). 

A divisão entre os planos da história e do discurso, feita pelo autor, 

pressupõe que os tempos verbais do plano histórico são o pretérito perfeito 

simples, o pretérito imperfeito, o mais-que-perfeito e o futuro do pretérito do 

indicativo. De fato, no texto ora em análise, há o predomínio de verbos no 

pretérito perfeito simples e no pretérito imperfeito do indicativo, como “foi”, 

“estava”, “voltou”, “tinha” e outros ao longo do  texto, o que estaria 

relacionado à neutralidade do texto. 

A parcialidade, entretanto, pode ser percebida na notícia logo em 

seu início, no primeiro parágrafo, em que há a presença do termo “apenas” – 

“Um bebê de apenas duas semanas foi morto pelo pai no estado da Carolina do 

Norte, Estados Unidos, após interromper uma maratona de videogame.”. Ducrot 

(1987) explica a especificidade desse morfema, que, junto ao numeral 

“duas” no enunciado em questão, busca enfatizar a pouca idade do bebê 

assassinado pelo pai. Dessa forma, o locutor torna a situação ainda mais 

dramática, um recurso frequentemente utilizado na mídia jornalística. 

Observe-se, ainda, que, no segundo parágrafo, quando a ordem dos 

acontecimentos é narrada, o enunciador apresenta a versão dos fatos 

através de outra pessoa, o promotor, “Brian deu um soco no rosto do bebê, 

que voltou a dormir, tendo falecido nas horas seguintes, segundo o promotor.”, 

um exemplo típico de polifonia. Assim, esse recurso é utilizado para que o 

jornalista, bem como a empresa que representa, isente-se do compromisso 

com a veracidade dos acontecimentos.  Essa escolha de isenção, porém, já 

demonstra uma atitude do enunciador.  

No quarto parágrafo, a tentativa de manter a ilusória neutralidade 

permanece. A escolha do termo “incidente” para retomar o que aconteceu, 

deve ser considerada como uma adjetivação que parte de uma escolha 

subjetiva do autor: “Antes do incidente, Brian e Stefany já haviam sido visitados 
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pelo departamento de serviço social do estado da Carolina do Norte, o qual 

questionou as condições em que as crianças estariam vivendo.”. 

Ainda há que se notar o uso de discurso indireto no 5º parágrafo: “A 

mãe de Stefany, Sandra Alston, defendeu a filha, dizendo que ela não podia 

limpar a casa por conta da recente cirurgia cesariana.”. Seu uso, conforme 

Ducrot (1987) afirma, é fruto da seleção de conteúdo que o locutor deseja para 

um fim determinado, neste caso, a falta de justificativas para as atitudes dos pais 

do bebê. Dessa forma, o discurso indireto, também neste texto, corrobora o que 

defende Koch: “é impossível, em termos de linguagem humana, „os eventos se 

narrarem a si mesmos‟” (2004, p. 13). 

Dessa forma, a classificação de Osakabe (apud KOCH, 2004), a 

saber, discurso intersubjetivo e discurso histórico, distinta do que pensa 

Benveniste sobre esses planos da enunciação, parece-nos mais apropriada 

e é com o que concordamos, já que, como vimos pelos textos em questão, 

não há que se falar em neutralidade nos discursos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O conceito de enunciação pode variar entre os seus maiores 

estudiosos, mas, considerando os autores aqui privilegiados, apresenta 

muitos pontos em comum, principalmente no que se refere à ideia de que a 

enunciação é uma manifestação da linguagem posta em prática entre 

figuras enunciativas que só se realizam por meio dessa situação 

comunicativa. 

A partir disso, pudemos avaliar, por exemplo, como ocorre a 

construção da subjetividade em um editorial e em uma notícia, uma marca 

que, frequentemente, não é passível de ser mascarada nos mais diversos 

gêneros textuais, visto que o ser humano carrega consigo uma natureza 

argumentativa. 

Essa realidade, por sua vez, leva-nos a aproximar as considerações 

de Benveniste e Ducrot. Enquanto aquele afirma que a subjetividade é a 

responsável pela constituição do sujeito e pelo seu posicionamento no 

mundo a partir da identidade de EGO, este amplia essa concepção e 

explora ainda mais a argumentação na linguagem por meio da noção de 

polifonia, defendendo, por exemplo, a existência de, ao menos, dois 

sujeitos: locutor e enunciador como seres discursivos. 

A relevância desses estudos reflete-se, certamente, quando, em um 

texto que se pretende neutro em posicionamentos, podem-se notar marcas 

de subjetividade, de polifonia, de argumentação, como foi demonstrado 

neste artigo. Dessa forma e sob essa perspectiva, a linguagem humana 

torna-se mais viva, porque maleável; mutável e mutante, porque acompanha 

o homem intrinsecamente; social, porque insere o sujeito em uma 

organização comunitária. 
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RESUMO: Neste trabalho, buscou-se analisar os recortes enunciativos 

articulados por operados argumentativos conclusivos em textos 

pertencentes ao gênero editorial, com vistas a identificar as vozes que são 

evocadas na situação enunciativa para dar sustentação às conclusões 

proferidas. Limitou-se o âmbito da investigação aos textos veiculados no 

jornal capixaba A Gazeta, no período de junho a dezembro de 2008. Os 

estudos desenvolvidos por Guimarães (1987) acerca das conjunções no 

português serviram de base para as investigações aqui efetuadas, e as 

noções de polifonia desenvolvidas pela Teoria da Enunciação forneceram os 

fundamentos conceituais necessários para o desenvolvimento das análises 

propostas.  
 

Palavras-chave: operadores conclusivos; polifonia; editorial. 

 

ABSTRACT: The aim of this article is to analyze some enunciative excerpts 

articulated by argumentative operators in order to identify the voices that are 

used in the enunciative situation to give sustainability of the given 

conclusions. The research was limited to the texts from the newspaper 
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named The Gazeta, from July to December of 2008. The studies developed 

by Guimarães (1987) in relation to the conjunctions in the Portuguese 

Language were used as the basis of this article investigation. In addition, the 

notions of polyphony presented by the theory of Enunciation give the 

necessary conceptual foundation to the development of the required 

analysis. 
 

Keywords:  argumentative operators; polyphony; editorial. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 Este artigo tem como ponto de partida a hipótese levantada por 

Guimarães (1987) de que os recortes enunciativos com sequências como X, 

logo (portanto, por isso, então, etc.) Y são polifônicos e os enunciadores 

envolvidos, segundo os tipos de discurso, representam-se ora como 

correspondentes ao locutor, ora como um enunciador genérico, ora como 

um enunciador universal. De acordo com o autor, o funcionamento das 

sentenças conclusivas produz um recorte tal que nele se representam dois 

enunciadores, um dos quais está geralmente implícito e constitui o 

pressuposto sobre o qual o locutor sustenta a sua conclusão. 

A partir desses pressupostos, constitui-se objetivo principal deste 

trabalho investigar quais são os tipos de enunciadores (vozes) que 

sustentam as conclusões do locutor nas construções conclusivas e, dessa 

forma, auxiliam na composição do quadro argumentativo do gênero editorial, 

tendo em vista seus propósitos comunicativos. A hipótese considerada é de 

que a constituição da figura dos enunciadores representados pelo locutor se 
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encontra em estreita correlação com o fato de os editoriais se configurarem 

como textos que veiculam uma opinião acerca de um fenômeno. 

 As considerações feitas neste artigo acerca das construções 

conclusivas inserem-se no quadro da Teoria da Enunciação, proposta por 

Oswald Ducrot. Em sua abordagem enunciativa, Ducrot (1987) propõe uma 

importante divisão para o ato enunciativo, tornando a noção de polifonia o 

cerne de suas proposições. Assim, a teoria polifônica proposta pelo autor 

perpassará as análises empreendidas neste trabalho, visto que estudos 

mais criteriosos acerca das sentenças conclusivas têm demonstrado que, ao 

proferir o enunciado como um todo, o locutor não apresenta somente o seu 

ponto de vista sobre uma determinada questão, mas apresenta também o 

ponto de vista de outro, a fim de sustentar sua argumentação.  

O estudo aqui apresentado limitou o âmbito de sua investigação aos 

editoriais do jornal A Gazeta, produzido na região metropolitana do Estado 

do Espírito Santo. Foram analisados 97 editorais – veiculados no período de 

junho a agosto de 2008 – e encontradas 20 construções articuladas pelos 

operados conclusivos.  

A análise dos dados foi realizada a partir de uma perspectiva 

quantitativa e qualitativa. A primeira refere-se à identificação da ocorrência 

dos enunciadores representados nos recortes enunciativos do corpus, 

enquanto a segunda se refere à interpretação desses elementos, buscando 

estabelecer correlações entre a função sociocomunicativa do gênero 

editorial e os enunciadores que o locutor traz à cena enunciativa.  

O artigo encontra-se organizado em três seções principais. Na 

primeira, encontram-se resumidos os pressupostos teóricos que foram 

fundamentais quanto ao direcionamento das conclusões apresentadas, 

como a Teoria da Enunciação, de Oswald Ducrot, e a Teoria dos Gêneros 

do Discurso, de Mikhaïl Bakhtin. Ainda nesta seção, são apresentadas as 

principais características dos textos que compõem o gênero discursivo que 

ocupa o foco das discussões – o editorial. A segunda parte consta das 

análises, propriamente ditas, dos operadores conclusivos, apresentando a 

particularização dos enunciadores representados pelo locutor a fim de 

sustentar sua argumentação. Na terceira e última parte, faz-se um resumo 

de todo o trabalho realizado e são apresentadas algumas reflexões acerca 

dos resultados encontrados.   

 

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

De modo geral, nos estudos tradicionais, o tratamento dispensado 

às construções articuladas pelos operadores de conclusão restringe-se ao 

nível superficial da frase, não considerando, portanto, os propósitos 

enunciativos desses recortes. Para alguns gramáticos, os conectivos 

conclusivos servem apenas para ligar à anterior uma oração que exprime 

conclusão (Cunha, 1979; Cunha e Cintra, 2008). Conforme se percebe, os 

critérios sintático e semântico são utilizados indistintamente na 

caracterização dessas sentenças, mas o caráter altamente argumentativo 

desses operadores não é considerado.  

As análises feitas neste artigo distanciam-se das abordagens 

tradicionais acerca das construções articuladas por operadores conclusivos 

por se embasarem numa perspectiva enunciativa, que considera que a 
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relação de orientação argumentativa entre o argumento e a conclusão é 

constituída pela enunciação.  

 Conforme foi mencionado, a hipótese levantada por Guimarães 

(1987) acerca da natureza polifônica dos recortes articulados por 

operadores argumentativos conclusivos serviu como ponto de partida para 

as investigações empreendidas neste artigo. Além dos postulados deste 

autor, as concepções de argumentatividade e polifonia apregoadas pela 

Teoria da Enunciação forneceram os fundamentos conceituais necessários 

para a efetivação das análises propostas.  

 

1.1.Ducrot: uma teoria da enunciação 
 

A teoria semântica que se ocupa da argumentação, criada por 

Oswald Ducrot e colaboradores, opõe-se à concepção tradicional do sentido 

para a qual há três funções da linguagem, a saber: (i) a objetiva (de 

representação da realidade); (ii) a subjetiva (de expressão das atitudes do 

locutor) e a intersubjetiva (de uma certa ação do locutor sobre seu 

interlocutor). Os autores rejeitam o aspecto objetivo, segundo o qual os 

enunciados descreveriam a realidade, e mantêm somente as noções de 

subjetividade e de intersubjetividade. O ato de argumentar, portanto, passa 

a ser o ato linguístico fundamental, visto que todo discurso possui uma 

ideologia subjacente, inclusive aqueles que pretensamente postulam um 

discurso objetivo, já que a objetividade também se configura como uma 

ideologia.  

Ao considerar a concepção de que o uso da linguagem é 

inerentemente argumentativo, a significação da frase passa a ser entendida 

como o conjunto de instruções concernentes às estratégias a serem usadas 

na decodificação dos enunciados pelos quais ela se atualiza, permitindo 

percorrer-lhe as leituras possíveis. Como informa Koch (2011), os 

operadores argumentativos, por exercerem a função de indicar a força 

argumentativa dos enunciados e a direção para a qual apontam, constituem 

essas instruções, que são de natureza gramatical, o que supõe um valor 

argumentativo da própria gramática. 

No quadro enunciativo proposto por Ducrot (1987), a noção de 

polifonia também é de grande importância. Na perspectiva polifônica, 

defende-se que um enunciado comporta não apenas um sujeito falante, mas 

vários, afirmando que o sentido de um enunciado é a representação de um 

ou vários sujeitos. A abordagem propõe a seguinte divisão para o ato 

enunciativo: 

 Primeiro elemento: Sujeito empírico – considerado o responsável 

por esse ato. Esse sujeito é dotado de atividade psicofisiológica 

necessária à produção do enunciado, e não é objeto de interesse da 

teoria. 

 Segundo elemento: Locutor – o responsável pelo enunciado. De 

acordo com Ducrot (1987), não há paradoxo entre sujeito empírico e 

locutor, pois o primeiro é um elemento da experiência, e o segundo, 

um ser de fala, uma ficção discursiva. 

 Terceiro elemento: Enunciadores – fontes de pontos de vista 

colocados em cena no enunciado pelo locutor. 
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 Dentre esses elementos, interessam à teoria aqueles representados 

no discurso, ou seja, o locutor e o enunciador. Assim sendo, é objeto próprio 

da concepção polifônica mostrar como a descrição do sentido do enunciado 

apresenta a superposição de discursos dos diferentes sujeitos presentes na 

enunciação (Silva, 2006). 

 

1.2. Uma proposta de estudo das construções conclusivas 
 

A partir de uma perspectiva enunciativa, as investigações feitas por 

Guimarães (1987) acerca dos operadores conclusivos apoiam-se no 

princípio de que as construções conclusivas são essencialmente polifônicas. 

Segundo o autor, quando se têm enunciados X logo (portanto, etc.) Y, o 

locutor (L), ao proferir o enunciado como um todo, não apresenta somente o 

seu ponto de vista acerca de determinado fenômeno, mas mostra, também, 

o ponto de vista de outro, isto é, insere em seu discurso a voz de outro. 

Dessa forma, esse tipo de enunciado coloca em cena dois enunciadores – 

Ei e Ej – que argumentam a favor de um mesmo propósito. 

Considerando esse caráter polifônico dos recortes conclusivos, 

Guimarães (op. cit.) representa a significação dessas construções da 

seguinte maneira: 

 

 

 

 

  

 De acordo com essa representação, um enunciador, denominado de 

Ei, coloca-se como o responsável pelo enunciado conclusivo. Com vistas a 

dar sustentação à conclusão, um outro enunciador, representado por Ej, é 

evocado na cena enunciativa. Assim, o recorte A → C é proferido por Ei, e 

um elemento B, normalmente implícito, sustenta a conclusão a partir da 

perspectiva de Ej, que pode ser um enunciador genérico (Egco), um 

enunciador universal (Eun), ou, ainda, pode representar a perspectiva do 

próprio locutor (=L). 

 Guimarães (op. cit.) utiliza a sentença [1] para explicar a natureza 

essencialmente polifônica dos recortes articulados por operadores 

conclusivos: 

 

[1] Ele é brasileiro, logo joga bem.  

 

 Segundo o autor, o exemplo acima mobiliza a seguinte 

representação: 
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Nessa sentença, o enunciador responsável pelo recorte Ele é 

brasileiro → joga bem apresenta-se como correspondente ao locutor (=L), 

visto ser este o responsável pela enunciação. Todavia, o ponto de vista do 

locutor não é a única voz presente no enunciado. Ao apoiar sua conclusão 

na perspectiva de um grupo razoavelmente indefinido de pessoas, o 

argumentador faz ecoar uma voz genérica (=Egco), que compartilha a 

crença de que todo brasileiro joga bem.  

 Conforme se verá na seção concernente às análises das 

construções conclusivas nos editoriais, o conteúdo implícito (ou elemento B) 

que ampara os recortes conclusivos pode ser particularizado, ainda, pela 

voz de um enunciador universal ou pela perspectiva do próprio locutor, 

dependendo do propósito comunicativo.  

 

1.3. O gênero editorial 
 

Além dos pressupostos teóricos concernentes à abordagem 

enunciativa, as acepções bakhtinianas acerca dos gêneros discursivos 

também fundamentaram as análises feitas aqui, visto que o foco do trabalho 

foi analisar os operadores conclusivos nos textos pertencentes ao gênero 

editorial.  

Por serem produtos da atividade humana, os textos encontram-se 

articulados às necessidades, aos interesses e às condições de 

funcionamento das formações sociais no interior das quais são produzidos. 

Sendo os contextos sociais diversos e evolutivos, foram elaborados, ao 

longo da história, diferentes modos de fazer texto ou diferentes espécies de 

texto. Diante dessa diversidade das espécies de texto, surgiu, desde a 

Antiguidade Grega até a atualidade, uma preocupação com sua delimitação 

e nomeação, que se traduziu na elaboração de múltiplas classificações, 

centradas, na maioria das vezes, na noção de gênero de texto (ou gênero 

de discurso).  

Na Antiguidade, a noção de gênero aplicava-se apenas aos textos 

com valor social ou literário reconhecido, como os gêneros épico, poético e 

lírico. A partir dos estudos de Mikhail Bakhtin, essa noção tem sido aplicada 

ao conjunto das produções verbais organizadas, tanto às formas escritas 

(artigo científico, resumo, notícia etc.), como às orais (exposição, 

conversação etc.). Assim, qualquer espécie de texto, atualmente, pode ser 

designada em termos de gênero.    

Na perspectiva bakhtiniana, a utilização da língua efetua-se em 

forma de enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, que emanam 

dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana. Esses 

enunciados baseiam-se em formas-padrão relativamente estáveis de 

estruturação, que constituem os gêneros. Assim, os gêneros do discurso, 

segundo Bakhtin (2000), são tipos relativamente estáveis de enunciados, 

marcados sócio-historicamente, visto que estão diretamente relacionados às 

diferentes situações sociais e culturais.  

Tendo em vista a intenção do locutor, os gêneros textuais 

distinguem-se pela forma de composição, pelo conteúdo temático e pelo 

estilo. O gênero editorial, por exemplo, é caracterizado como o gênero 

jornalístico que representa a opinião oficial da empresa sobre os fatos de 

maior repercussão no momento. Os gêneros jornalísticos, de acordo com 

Melo (1985), podem ser agrupados em categorias que correspondem à 
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intencionalidade determinante dos relatos através dos quais se configuram. 

São identificadas, assim, duas vertentes: a reprodução do real e a leitura do 

real. Num caso, tem-se a observação da realidade e, no outro caso, a 

análise da realidade e a sua avaliação possível dentro dos padrões da 

instituição jornalística. O jornalismo articula-se, portanto, em função de dois 

núcleos de interesse, a saber, a informação (saber o que passa) e a opinião 

(saber o que se pensa sobre o que se passa).  

 

1.4. A argumentação do ponto de vista macroestrutural 
  

Apesar de não se ter por pretensão uma explanação exaustiva 

acerca dos elementos que constituem a macroestrutura dos editoriais 

publicados em A Gazeta, a operacionalização dos modos de organização do 

discurso proposta por Charaudeau (2008) permitiu observar a forma como a 

argumentação é construída nos textos que constituem o corpus deste artigo.  

Conforme foi dito, o editorial enquadra-se no jornalismo de opinião, 

visto que, a partir de um episódio, o editorialista desenvolve um raciocínio 

valorativo, através do qual defende a posição político-social do jornal e 

refuta as opostas, conduzindo o leitor à conclusão pretendida pela empresa 

(Nascimento, 2003). Por se tratar de um texto de caráter opinativo, é 

possível identificar em sua macroestrutura: (i) uma afirmação sobre o mundo 

capaz de gerar polêmica (proposta), (ii) uma proposição cuja veracidade o 

autor procura demonstrar (tese) e, finalmente, (iii) asserções destinadas a 

defender a posição adotada pelo argumentador (argumentos). A presença 

fixa desses componentes revela que, nos editoriais, predomina o modo 

argumentativo de organização do discurso. 

2. ANÁLISE DO CORPUS 
 

 Esta seção consta de algumas considerações acerca da 

organização dos constituintes argumentativos dos editoriais veiculados no 

jornal A Gazeta e das análises dos recortes articulados por operadores 

conclusivos, com vistas a identificar os enunciadores evocados na 

enunciação, correlacionando-os aos propósitos argumentativos do gênero 

editorial. 

 

2.1. A macroestrutura dos editoriais 
 

Os editoriais publicados pelo jornal A Gazeta seguem uma relativa 

padronização em relação à ordem em que os constituintes argumentativos 

são apresentados no texto. O corpus desta pesquisa permitiu observar que 

os editoriais apresentam, predominantemente, a seguinte ordenação dos 

constituintes que compõem a macroestrutura argumentativa: 

 

(I)   Apresentação de um fato – elemento inquestionável; 

(II)  Exposição dos argumentos a favor da tese defendida pelo  

      editorialista; 

(III) Definição da Tese – posição adotada pelo jornal. 

 

O editorial transcrito a seguir representa, de forma genérica, o 

modelo da macroestrutura argumentativa adotada pelos editorialistas do 

jornal A Gazeta: 
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EDITORIAL 

 

Urgência para o aeroporto 

 

O governo federal estima que a reforma do aeroporto de 

Vitória só deverá estar concluída em 30 de outubro de 2011. 

Significa longa espera, em se tratando de necessidade 

urgente. A privatização poderá acelerar soluções 

 

É preocupante a estimativa de que as obras de ampliação do 

aeroporto de Vitória só serão concluídas em 30 de outubro de 

2011. Mas é o que consta nos documentos do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) apresentados à imprensa, na 

última quinta-feira, pela ministra-chefe da Casa Civil, Dilma 

Roussef. 

Depois de adiada por muitos anos, a reforma do Eurico Salles 

começou em 2004, com ruidosa festa política que teve a 

participação do presidente Lula. Se realmente ficar pronta em 

2011, a obra terá durado sete anos. Espera-se que não haja 

nenhum outro imprevisto, depois de tantos. 

Vale lembrar que, em visita ao Espírito Santo em 25 de 

fevereiro de 2005, o presidente da República discursou no 

canteiro de obras do aeroporto de Vitória e anunciou a redução do 

prazo para concluí-las: disse que seriam inauguradas no final de 

2007. No entanto, decorrido pouco mais de um mês após esse 

discurso, o então ministro da fazenda, Antônio Palocci, ordenou 

retenção de verbas. Os R$ 80 milhões previstos para aquele ano 

foram reduzidos a R$ 20 milhões – fato que desacelerou os 

trabalhos. 

A primeira interrupção da reforma do Eurico Salles ocorreria em 

24 de abril de 2007. Foi provocada por medida cautelar do 

Tribunal de Contas da União, em outubro de 2006, implicando a 

suspensão de parte do pagamento pelos serviços executados. A 

paralisação, que perdura até o momento, à espera de nova 

licitação, registrou-se em meados de julho último, portanto há 

quase quatro meses. Não havia outra alternativa para o governo 

federal, diante de fortes indícios de superfaturamento.  

Tem-se em Vitória um dos imbróglios aeroportuários mais 

longos verificados nas capitais brasileiras – causando grande 

desconforto à população capixaba e aos seus visitantes. A 

economia também é afetada, tanto em nível estadual quanto 

nacional. O Espírito Santo é o quinto maior Estado da federação 

em fluxo de comércio exterior (importação e exportação). Porém a 

sua contribuição à balança comercial do país poderia ser maior, 

se dispusesse de modal aéreo que operasse linhas internacionais 

regularmente.  

O turismo também amarga graves prejuízos pela falta de 

conexão aérea com o exterior. Isso implica desperdício de grande 

parte do potencial capixaba para atração de visitantes. Nessa 

área, o Espírito Santo está em condições competitivas inferiores, 

em relação a outras regiões do país. 

O volume de investimentos previstos para o Estado até 2012 

atinge R$ 55,4 bilhões, conforme levantamento do Instituto Jones 

dos Santos Neves. Supera em 22,3% o montante que havia sido 

estimado para o período 2006/2011. Com um detalhe: trata-se de 

projeção anterior à descoberta da riqueza petrolífera na camada 

pré-sal da costa litorânea capixaba. Não há dúvida de que esse 

evento abrirá diversificadas oportunidades de negócios na 

economia local. 
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Essa perspectiva desenvolvimentista reafirma a necessidade 

premente de conclusão das obras de ampliação e modernização 

do aeroporto Eurico Salles. Novos atrasos na reforma tenderão a 

tornar dramática a situação do transporte aéreo disponível em 

Vitória. 

Presume-se que a privatização das operações do aeroporto da 

capital capixaba – conforme sugerido por autoridades do Estado 

ao governo federal – ensejará a realização de todas as melhorias 

para otimizar o seu desempenho. E isso, certamente, ocorreria 

com maior rapidez do que com as obras tocadas pelo setor 

público. 

Também é fundamental que a decisão privatizante não demore 

a ser tomada. O Espírito santo tem pressa. 

 

Vitória (ES), 3 de novembro de 2008 

 

Esse editorial tem como tema a privatização de entidades públicas, 

em especial, neste caso, a privatização do aeroporto de Vitória – um 

assunto que suscita grande polêmica. Por ser sua função se posicionar 

perante temas controversos, o editorialista assume aqui uma posição 

favorável à privatização do aeroporto Eurico Salles, expressando, assim, 

sua adesão à proposta, apresentada por autoridades do Estado do Espírito 

Santo (parágrafo 9).  

Ao iniciar o texto com um fato – a estimativa, registrada nos 

documentos do PAC, de que as obras de ampliação do aeroporto de Vitória 

só serão concluídas em 30 de outubro de 2011 –, o editorialista confere 

legitimidade ao seu discurso, aumentando seu poder de persuasão. Nos 

parágrafos subsequentes, o autor do texto apresenta os argumentos a favor 

da tese defendida, buscando demonstrar ao leitor, por exemplo, que o 

discurso governamental não é digno de confiança, dado que foram feitas 

diversas promessas acerca da aceleração das obras de ampliação do 

aeroporto, mas, até aquele momento, nada havia se concretizado. De forma 

generalizada, os argumentos selecionados buscam convencer o interlocutor 

de que o governo federal não possui as qualificações necessárias para 

administrar o Eurico Salles. Assim, o editorialista apresenta a tese de que a 

privatização é a solução mais plausível para a conclusão das obras de 

ampliação e modernização do sistema aeroportuário capixaba: 

 

[2] Presume-se que a privatização das operações do aeroporto da 

capital capixaba – conforme sugerido por autoridades do Estado 

ao governo federal – ensejará a realização de todas as melhorias 

para otimizar o seu desempenho. E isso, certamente, ocorreria 

com maior rapidez do que com as obras tocadas pelo setor 

público. 

Também é fundamental que a decisão privatizante não demore a 

ser tomada. O Espírito Santo tem pressa. 

 

A estratégia seguida pelos editorialistas de A Gazeta de apresentar 

primeiramente os argumentos para, em seguida, revelar a tese defendida – 

adotando, portanto, a ordem ARG → T –, revela-se como importante 

manobra argumentativa, pois, à medida que o público-alvo passa a ser 
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envolvido pelos argumentos expostos ao longo do texto, fica mais propenso 

a aceitar a posição adotada pelo argumentador.  

Além da presença dos constituintes próprios do texto 

proeminentemente argumentativo, a inserção de outros modos de 

organização discursivos, como o descritivo e o narrativo, corresponde a 

outra estratégia de persuasão bastante utilizada pelos editorialistas de A 

Gazeta. Além de contextualizar o debate, um fragmento narrativo, por 

exemplo, pode desempenhar o papel de argumento pró-tese. Um exemplo 

dessa função argumentativa desempenhada pela narração encontra-se no 

caso do editorial supracitado, no qual o argumentador retoma o episódio em 

que o então presidente Lula, em uma visita ao Estado do Espírito Santo, 

discursa acerca das obras no aeroporto da capital, anunciando a redução do 

prazo para concluí-las, fato que não se concretizou, conforme revela o 

editorialista no trecho narrado: 

 

[3] Vale lembrar que, em visita ao Espírito Santo em 25 de 

fevereiro de 2005, o presidente da República discursou no 

canteiro de obras do aeroporto de Vitória e anunciou a redução do 

prazo para concluí-las: disse que seriam inauguradas no final de 

2007. No entanto, decorrido pouco mais de um mês após esse 

discurso, o então ministro da fazenda, Antônio Palocci, ordenou 

retenção de verbas. Os R$ 80 milhões previstos para aquele ano 

foram reduzidos a R$ 20 milhões – fato que desacelerou os 

trabalhos. 

 

2.2. As construções conclusivas 
 

Além dos constituintes macroestruturais, a argumentatividade nos 

editoriais é estabelecida também por meio de elementos que se articulam na 

microestrutura textual, como os operadores argumentativos.  

Como explica Koch (2011), os operadores argumentativos, que 

fazem parte da gramática da língua, têm por função indicar a força 

argumentativa dos enunciados, isto é, a direção para o qual apontam. Em 

outras palavras, os operadores argumentativos direcionam o enunciatário 

para que percorra o caminho proposto pelo enunciador dentro de um 

enunciado.  

 Diferentemente do que ocorre com os operadores explicativos, que 

introduzem argumentos a favor de uma tese, os operadores conclusivos, 

foco deste estudo, introduzem, na argumentação, teses. Portanto, no modo 

argumentativo de organização do discurso, o papel dos operadores 

conclusivos é introduzir assertivas a partir das quais o argumentador deseja 

persuadir seus interlocutores. 

 A hipótese levantada de que os recortes enunciativos articulados 

por um operador conclusivo são polifônicos permite observar que os 

enunciadores envolvidos se representam ora como correspondentes ao 

locutor, ora como um enunciador genérico, ora como um enunciador 

universal, conforme foi mencionado nos pressupostos teóricos. 

Nos editoriais analisados, observou-se que o locutor faz intervir no 

seu discurso diferentes enunciadores, com o intuito de dar sustentação às 

suas conclusões e defender um ponto de vista. Assim, se por um lado as 

teses apresentadas nos editoriais são sustentadas pela voz do próprio 
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locutor – ou pela convicção do EU (representando 40% dos casos) –, por 

outro lado, a análise dos editoriais permitiu constatar ainda que o locutor 

incorpora ao seu enunciado a voz do senso comum (também com 

percentual de 40%) e a perspectiva de um enunciador universal (com 20% 

das ocorrências).  

 Por ser caracterizado como um gênero predominantemente 

opinativo, o editorial deve veicular um ponto de vista acerca de um episódio 

que esteja no centro de discussões e polêmicas no momento de sua 

elaboração. O percentual bastante significativo dos recortes conclusivos 

cuja argumentação se sustenta na voz do próprio locutor corrobora a 

natureza opinativa desse gênero discursivo. 

 Diz-se que a conclusão enunciada se encontra amparada pela 

perspectiva do próprio locutor quando o elemento implícito representa o 

ponto de vista do argumentador, conforme é exemplificado a seguir: 

 

[4] “A agilidade do setor público é incompatível com o crescimento 

da demanda do setor (aeroportuário); por isso, precisamos 

recorrer seguramente à iniciativa privada”, disse o ministro da 

Defesa, Nelson Jobim, no início de setembro último, ao comentar 

a suspensão das reformas em nove aeroportos, entre eles o de 

Vitória (A Gazeta, 6 de dezembro de 2008). 

 

 

 

 Para esse recorte, segundo a representação sugerida por 

Guimarães (op. cit.), tem-se a seguinte significação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como as análises empreendidas neste artigo consideram somente o 

recorte enunciativo com sequencias X, logo (portanto, etc.) Y, em que o 

locutor apresenta o conteúdo A de X como argumento para o conteúdo C de 

Y (A → C), num caso como [4], o segmento A agilidade do setor público é 

incompatível com o crescimento da demanda do setor (aeroportuário) 

funciona como o argumento, e a sentença precisamos recorrer seguramente 

à iniciativa privada é apresentada como sendo a conclusão. Portanto, nessa 

construção, o argumento e a conclusão do enunciador Ei – responsável pelo 

enunciado – encontram-se explicitados. Em contrapartida, existe ainda 

nessa cena enunciativa um elemento B que representa um implícito (ou um 

não-dito) que sustenta a argumentação de Ei. Esse implícito configura-se na 

proposição de que a iniciativa privada é mais ágil do que o setor público e 

representa a voz – ou ponto de vista – do próprio locutor.  
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Em construções conclusivas em que ocorre o desdobramento do 

locutor, o que está em evidência é a convicção do EU, ou seja, o locutor 

utiliza-se de sua própria perspectiva com o intuito de tornar válidos os seus 

argumentos. No caso do exemplo supracitado, o argumentador introduz, por 

intermédio do operador de conclusão, uma tese que representa um ponto de 

vista favorável acerca da privatização dos aeroportos brasileiros – 

precisamos recorrer seguramente à iniciativa privada. Para dar sustentação 

a essa tese, o locutor apresenta dois argumentos: um explícito, que veicula 

uma opinião sobre a ineficiência do setor público na administração do setor 

aeroportuário – a agilidade do setor público é incompatível com o 

crescimento da demanda do setor (aeroportuário) –, e um implícito, que 

argumenta a favor da iniciativa privada, considerando-a mais eficiente que o 

setor público.  

Diferentemente das construções que se apoiam nos enunciadores 

genérico e universal, cuja legitimidade enunciativa é praticamente 

inquestionável, a argumentação pautada na perspectiva do locutor sempre 

pode ser colocada em xeque, tendo em vista o fato de se tratar de um ponto 

de vista bastante particularizado e, por isso, constantemente ocorre o risco 

de um outro locutor não partilhar da mesma opinião, conforme demonstra o 

possível diálogo: 

 

L1 – A agilidade do setor público é incompatível com o 

crescimento da demanda do setor (aeroportuário); por isso, 

precisamos recorrer seguramente à iniciativa privada. 

L2 – Mas a iniciativa privada não é tão ágil a ponto de suprir a 

demanda do setor aeroportuário. Temos como exemplo outros 

setores que foram entregues à iniciativa privada e que não são 

nada eficientes. 

  

 Pode-se dizer que a argumentação sustentada pelo ponto de vista 

do locutor representa o ponto alto dos editoriais, pois, ao buscar um texto de 

opinião, o leitor não espera encontrar somente a voz do senso comum ou a 

voz inquestionável do discurso científico – o que representaria apenas um 

assujeitamento por parte do locutor aos discursos que já estão postos. O 

leitor busca, sim, descobrir o ponto de vista do argumentador para que, a 

partir daí, construa o seu próprio modo de enxergar os fatos, aderindo às 

teses propostas ou as rejeitando. 

 As construções cujo conteúdo B se apresenta como a 

representação de um enunciador genérico ocorreram, assim como nas 

estruturas em que houve o desdobramento do locutor, em 40% dos casos 

encontrados. Dado o fato de que o limite de caracterização entre um 

enunciador genérico e a perspectiva do próprio locutor nem sempre se 

apresenta de forma tão perceptível – visto que o ponto de vista do locutor 

responsável pelo enunciado pode ser compartilhado por alguns outros 

locutores, sem, contudo, chegar a ser a opinião da maioria das pessoas –, 

optou-se por delimitar o enunciador genérico como a representação da voz 

do senso comum, que traz para o ato enunciativo proposições já acolhidas 

por um conjunto de locutores historicamente situados e que, por isso, não 
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são mais passíveis de controversas ou polêmicas, conforme demonstra o 

exemplo a seguir: 

 

[5] Todo mundo sabe que o piso de R$ 950 para os docentes teve 

sinal verde na Câmara e no Senado e recebeu a assinatura do 

presidente Lula. Trata-se da conhecida Lei Cristovam Buarque. 

Então, nada mais é do que oportunismo a criação da frente 

parlamentar em favor dessa legislação (A Gazeta, 26 de 

novembro de 2008). 

 

 Nesse enunciado, o argumento explícito, ou conteúdo A, engloba o 

trecho Todo mundo sabe que o piso de R$ 950 para os docentes teve sinal 

verde na Câmara e no Senado e recebeu a assinatura do presidente Lula; e 

a tese defendida, ou conteúdo C, considera o fragmento nada mais é do que 

oportunismo a criação da frente parlamentar em favor dessa legislação. O 

argumento implícito, ou conteúdo B, que serve de base a essa construção é 

representado por um enunciador genérico, como mostra a representação a 

seguir, e pode ser lido da seguinte forma: A criação de uma frente 

parlamentar em favor de uma lei que já existe é oportunismo.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A representação acima permite perceber que o implícito que 

sustenta a conclusão do recorte [5] não é passível de questionamentos, 

pois, apesar de não representar um discurso científico, se trata de uma 

opinião que pode ser partilhada pela maioria da população, 

independentemente das ideologias de cada indivíduo. Assim, considera-se 

que a conclusão dessa enunciação se estabelece sobre a voz de uma 

crença partilhada por um número considerável de pessoas, ou seja, o 

locutor representa um enunciador genérico.  

A evocação no discurso de uma voz que representa uma crença 

compartilhada pelo senso comum tem objetivos argumentativos muito bem 

traçados, pois, ao sustentar sua tese na voz de um enunciador genérico, o 

argumentador se coloca num lugar de identificação com aquilo que é dito 

pela coletividade e, assim, estabelece uma aproximação com o seu leitor. 

Em outras palavras, ao escolher dizer o que todos dizem, o locutor confere 

maior confiabilidade ao seu discurso, pois não se coloca apenas como fonte 

de polêmicas, mas escolhe também se assujeitar ao discurso da maioria.  

Quanto ao enunciador universal, de acordo com Guimarães (op. 

cit.), em virtude das condições próprias do discurso científico – representar 
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tal discurso como aquele que tem como uma de suas condições a questão 

da verdade –, o locutor apresenta, nesse contexto enunciativo, dois 

enunciadores que se fundem na perspectiva de uma voz universal (Eun). 

Dessa maneira, segundo o autor, a significação representada a seguir seria 

própria do discurso científico.  

 

 

 

 

 

 

 

Entretanto, o funcionamento discursivo da relação conclusiva nos 

editoriais demonstrou que os locutores representados nesse gênero textual 

também evocam a perspectiva dos enunciadores universais para trazer 

legitimidade às suas argumentações.  

 Conforme já foi mencionado, diz-se que o locutor representa um 

enunciador universal quando os fatos falam por si e, por isso, são 

apresentados como a afirmação de uma verdade para todos, como ocorre 

no exemplo transcrito a seguir: 

 

 

 

 

[6] Na Grande Vitória, de 5 de janeiro a 12 de dezembro deste 

ano, foram feitos 4.699 testes de bafômetro, que resultaram na 

apreensão de 979 carteiras de motorista. Ou seja, tem-se a média 

de um flagrante em cada cinco abordagens. Portanto, 20% dos 

casos, o que é um percentual muito elevado, infelizmente. (A 

Gazeta, 20 de dezembro de 2008) 

 

 No recorte enunciativo acima, o elemento X (cujo conteúdo é A) 

considera a sentença tem-se a média de um flagrante em cada cinco 

abordagens, e o elemento Y (cujo conteúdo é C), o termo 20% dos casos. 

Ao inserir em seu discurso dados estatísticos/percentuais, o locutor garante 

a verdade do que diz e assume uma posição que não pode ser questionada. 

O locutor dessa enunciação constitui, portanto, um recorte em que o 

enunciador representado é um enunciador universal. Essa hipótese pode 

ser atestada pelo fato de a verdade da enunciação ser apresentada como se 

pudesse ser proferida por qualquer pessoa, independentemente de suas 

crenças ou convicções pessoais e sociais. Além disso, a impossibilidade de 

um diálogo do tipo 

 

L1 – Tem-se a média de um flagrante em cada cinco  

        abordagens. Portanto, 20% dos casos. 

L2 – Mas, percentualmente falando, 1/5 não equivale a   

        20%. 

L1 – Isso não vem ao caso. 
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demonstra que a voz universal representada pelo locutor traz ao enunciado 

o valor de verdade inquestionável, pois a réplica de L1 seria, 

inevitavelmente: “Você está errado, pois 1/5 equivale, sim, a 20%”.  

A evocação de um enunciador universal nos recortes conclusivos 

expõe uma importante estratégia dos editorialistas em sustentar suas 

argumentações em fatos que falam por si mesmos e não são passíveis de 

contestações. O locutor insere em seu discurso uma voz que não é a sua, 

com o intuito de argumentar, mas, diferentemente das perspectivas do 

enunciador genérico (Egco) e do próprio locutor (=L), o enunciador 

representado aqui não é o do discurso do senso comum nem o da 

convicção do EU, mas um enunciador que detém a verdade das 

proposições. Essa manobra persuasiva confere ao discurso maior 

confiabilidade e, consequentemente, se configura em um forte argumento a 

favor dos pontos de vista que o jornal deseja que seus interlocutores 

compartilhem.  

Para a interpretação do sentido de [6], pode-se dizer que sua 

significação é a mesma apresentada por Guimarães (op. cit.) para o 

discurso científico e se preenche da seguinte forma: 

 

 

 

 

  

 

 

Nesse caso, a voz de um Eun sustenta a enunciação A → C do 

mesmo Eun. Quanto à representatividade dos enunciadores universais nos 

recortes conclusivos dos editoriais, verificou-se que em 20% das ocorrências 

o locutor se apresenta como um enunciador que ocupa uma posição 

inquestionável, ou seja, como um enunciador universal. Trata-se de um 

resultado significativo, pois demonstra que a perspectiva do enunciador 

universal não é exclusiva do discurso científico, mas se estabelece como 

uma indispensável estratégia argumentativa de textos opinativos, como é o 

caso do gênero editorial.  

 

 

CONCLUSÃO 
 

 A partir de um recorte que considerou as construções articuladas 

por um operador de conclusão, procurou-se, neste artigo, identificar os 

enunciadores que o locutor traz à cena enunciativa para sustentar sua 

argumentação. Optou-se por limitar o âmbito da investigação aos textos 

pertencentes ao gênero editorial – mais especificamente aos veiculados 

pelo jornal A Gazeta – por se entender que, apesar de ser caracterizado 

como um gênero que expressa o ponto de vista de uma entidade acerca de 

um fato que esteja em voga, a argumentação é apoiada pela evocação de 

múltiplas visões de mundo. 

 Os pressupostos de base da Teoria da Enunciação forneceram a 

este trabalho os conceitos fundamentais de polifonia. Tendo em vista a 

conjectura da abordagem enunciativa de que não existe unicidade de 

sujeito, pois, numa enunciação, o locutor (produtor e responsável pelas 
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palavras da enunciação) traz à cena um coro de vozes, definidas pelos 

diversos enunciadores (quem o locutor faz falar), foi possível observar as 

manobras persuasivas deque os editorialistas lançam mão para fazer com 

que o seu leitor compartilhe suas crenças e ideologias.  

 A hipótese levantada por Guimarães (1987) acerca do caráter 

polifônico do recorte enunciativo com sequências X, logo (portanto, etc.) Y 

motivou o questionamento acerca de quais enunciadores o locutor, 

enquanto responsável pela enunciação, poderia fazer emergir nos textos de 

caráter eminentemente opinativo. Os resultados encontrados demonstraram 

que os enunciadores envolvidos nos encadeamentos articulados em torno 

dos operadores conclusivos dos editoriais se representam ora como 

correspondentes ao locutor (=L), ora como um enunciador genérico (Egco), 

ora como um enunciador universal (Eun).  

 A análise do corpus permitiu observar que a intervenção dessas 

vozes nos editoriais possui objetivos argumentativos muito bem delimitados. 

Ao sustentar uma tese por meio de um enunciador genérico, trazendo para 

o seu discurso uma crença que é compartilhada pelo senso comum, o 

locutor estabelece uma aproximação com o seu interlocutor, pois se coloca 

num lugar de identificação com aquilo que é dito pela coletividade. Além 

disso, o fato de o enunciador escolher representar o seu dizer como “aquilo 

que todos dizem” pode gerar, no interlocutor, a falsa impressão de que, de 

forma mais generalizada, os pontos de vista que estão postos no texto já 

representam a opinião da maioria, por isso, não devem ser pensados de 

forma diferenciada.  

 Se, de um lado, a representação de um enunciador genérico 

promove uma aproximação das ideologias do jornal com o leitor, por outro 

lado, a inserção de uma voz universal busca legitimar a autoridade do 

locutor, visto que ele faz falar um enunciador inquestionável, aquele que 

detém a verdade das proposições. Diferentemente daquilo que estava 

previsto nas considerações de Guimarães (op. cit.), o recorte conclusivo 

sustentado por uma voz universal não ocorre somente nos discursos 

científicos, pois o percentual significativo de ocorrências nos editoriais (20%) 

mostrou que, ao fazer surgir uma voz que traz consigo o valor de verdade, o 

locutor atribui à sua enunciação a condição de ser irrefutável e digna de total 

credibilidade, o que demonstra ser uma estratégia argumentativa bastante 

significativa.  

 Por último, mas não menos importante, o estudo feito permitiu 

constatar que é possível haver, nas construções conclusivas, o 

desdobramento do locutor. Isso ocorre quando o locutor sustenta suas 

conclusões se valendo de sua própria perspectiva. Visto ser o editorial um 

gênero de caráter opinativo, já era de se esperar que a argumentatividade 

não ficasse restrita à representação do enunciador genérico e do enunciador 

universal, pois isso demonstraria apenas um assujeitamento do interlocutor 

àquilo que já foi dito. Como o objetivo do editorial é posicionar-se acerca de 

um tema polêmico e, por não estar isento de ideologias partidaristas, 

promover o engajamento do leitor nas teses defendidas, os recortes 

enunciativos na perspectiva do locutor podem ser caracterizados como o 

ponto alto do texto opinativo.Todavia, conforme foi mencionado na seção 

que tratou das análises, contrariamente ao que ocorre com os recortes 
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conclusivos cuja argumentação é sustentada por uma voz genérica ou 

universal, as construções que se apoiam na perspectiva do locutor são 

muito mais vulneráveis a polêmicas e questionamentos, visto estar em cena 

apenas um dos vários pontos de vista possíveis.  

 Apesar de a limitação do corpus não permitir atribuir essas 

proposições a todo e qualquer editorial, entende-se que os resultados 

encontrados neste estudo permitem concluir que os enunciados articulados 

pelos operadores conclusivos são apresentados a partir de perspectivas 

enunciativas diferentes, constituindo estratégias argumentativas também 

diferenciadas. 
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RESUMO 
 

Este artigo se dedica ao estudo dos operadores argumentativos e a 

aplicação desses elementos na composição discursiva dos textos. Para 

tanto, segue-se a linha teórica de Oswald Ducrot e realiza-se, também, um 

comparativo dos tipos de operadores encontrados em Koch (2003, 2008). 

Com o aparato da semântica argumentativa, analisa-se uma crônica de 

jornal, com o intuito de revelar a importância das noções semânticas 

estabelecidas dentro dos textos, por meio dos operadores argumentativos. 

Conclui-se que uma leitura mais atenta de um texto não só realiza a 

decodificação linguística, que se dá em um primeiro plano, mas também 

compreende as relações entre enunciados. Portanto, o estudo dos 

operadores argumentativos torna-se mais produtivo quando estes se 

encontram dentro de um texto e não em frases isoladas. 
 

Palavras-chaves: Semântica argumentativa; discurso; operadores 

argumentativos. 

 

ABSTRACT 
 
This article devotes to the study of argumentative operators and their 

application in the discursive composition of texts. For that, we follow the 

Ducrot‟s theory and we do a comparison about types of argumentative 

operators found at Koch (2003, 2008). With the pomp of argumentative 

semantic, we analyze a newspaper‟s chronic, and we have an aim of 

demonstrate how the semantic notions produced by argumentative operators 

are important. We conclude that an attentive reading is more than do the 

linguistic decoding – it happens at the first moment – and we need, really, 

understanding about connection between propositions. Therefore, the study 

of argumentative operator‟s types is more productive when we put them 

inside a text than we see these markers at isolated sentences. 
 
Keywords: Argumentative semantic, discourse, argumentative 

operators. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

A leitura de textos, nas últimas décadas, deixou apenas de ser alvo 

de uma dissecação linguística, com fins gramaticais (como se vê, por 

exemplo, em certos livros didáticos), para se tornar objeto de análises mais 

detalhadas. Em alguns momentos analisam-se sujeitos e contratos dos 

quais estes participam (tal como a Semiolinguística), ou dedica-se ao estudo 

dos níveis gerativos de sentido (como o faz a Semiótica), bem como se 

observam as escolhas feitas pelo enunciador por meio de expressões que 

revelam relações de sentido, como oposições, conclusões, demonstração de 

afetividade do locutor, dentre outras.  

Este trabalho dedica-se a esta última forma de análise, valendo-se 

do conceito de operadores argumentativos, encontrado em Oswald Ducrot 
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(1981) e nas obras de Ingedore Koch (2003 e 2008). Para tanto, são 

apresentadas as contribuições teóricas de Ducrot, na linha da observação 

lógica e argumentativa e, depois, o trabalho classificatório de Koch, o qual 

desmembra de modo didático as principais relações semânticas 

encontradas na língua portuguesa. Ambos fornecem uma abordagem capaz 

de ampliar o conhecimento que se tem acerca das palavras e expressões 

com o poder de manifestar distintas relações semânticas desejadas pelos 

falantes. 

Após a apresentação teórica, é feita uma proposta de leitura de uma 

crônica veiculada pelo jornal O Globo (27/01/2013), na tentativa não apenas 

de mostrar as ocorrências de operadores argumentativos, mas, a partir 

delas, conceder uma visão geral sobre esse gênero tão presente no 

discurso jornalístico. Acerca do conceito de discurso, cabe aqui apresentar, 

sem maiores pretensões, a caracterização apresentada por Abreu (2006, 

p.11), que também faz parte dos propósitos deste artigo: 

 

O discurso [...] é dinâmico: principia quando o emissor 

realiza o processo de textualização e só termina quando o 

destinatário cumpre sua tarefa de interpretação. Nesse 

sentido, podemos dizer, também, que o discurso é 

histórico. Ele é feito, em princípio, para uma ocasião e 

público determinados. [...] 

Na elaboração do texto jornalístico, por exemplo, o 

intervalo entre textualização e interpretação é breve. 

 

Deseja-se verificar, pois, a maneira como um produto “estático” – o 

texto –, nas palavras de Abreu, se desdobra na interpretação do leitor – 

neste caso, se desdobra e se revela no discurso observado a partir dos 

operadores argumentativos. 

 

1. PRECEITOS TEÓRICOS 

 

1.1 O ponto de partida: operadores argumentativos em Ducrot 
 

No capítulo de Ducrot e Anscombre dedicado aos operadores 

argumentativos, na obra Provar e dizer: linguagem e lógica, há a 

demonstração de que a linguagem não pode ser analisada apenas sob os 

preceitos lógicos, mas que precisa de outras leis para ser compreendida. É 

nesse espaço que aparecem, para além das leis lógicas, as leis 

argumentativas.  

 Com o intuito de ratificar a necessidade destas últimas, os autores 

se baseiam em duas hipóteses: i) as hipóteses externas, referentes aos 

enunciados, os sentidos e as relações semânticas estabelecidas entre eles; 

ii) as hipóteses internas, que se fundam não nas condições de verdade dos 

enunciados, mas em sua natureza argumentativa e em leis que ponham em 

relação os conceitos ligados a essa natureza. Em relação a estas, afirmam 

os autores (ib., p. 231): 
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Consistem em imaginar entidades abstratas, colocá-las em 

correspondência com os observáveis, e em construir um 

aparelho formal que permita calcular – entre entidades 

abstratas – relações análogas àquelas postuladas entre os 

observáveis correspondentes. 

 

A partir da exemplificação abaixo, demonstram a dupla via de 

análise semântica: 

 

A = Odete tem dois filhos   

B = Odete tem três filhos 

Odete tem dois filhos e até mesmo três. 

 

Entidade abstrata Y corresponde a B e entidade abstrata X 

corresponde a A, então: 

 

Y             X  

(relação de implicação: se tem três filhos, precisa ter dois).  

 

Em outros termos, aos enunciados A e B (nível das hipóteses externas) 

correspondem entidades subjacentes abstratas (hipóteses internas) que 

completam a descrição (X e Y). Ao explorar ambas as hipóteses, conclui-se 

que a descrição semântica proposta une uma multiplicidade de valores 

semânticos (são os fatos, hipóteses externas) e mecanismos interpretativos 

para que determinada interpretação seja possível (hipóteses internas). 

Os autores têm uma hipótese geral sobre a interpretação, a qual 

afirma: “todo sujeito falante é capaz de atribuir a um enunciado um valor 

semântico, valor que chamaremos uma sistemática da atribuição desse 

sentido.” (ib. p. 233-4) 

 Para além de trabalharem com a descrição semântica, propõem 

uma observação sobre o que se denomina propriedades logicoides, as quais 

fazem a condução de um enunciado a outros. Assim, podem se subdividir 

na condução sintagmática, em que se observa o enunciado dentro de seu 

contexto; ou paradigmática, em que há relação direta com outros 

enunciados (incluindo os ausentes). Quanto ao primeiro tipo, já se 

encontram alguns operadores discursivos, pois os fenômenos sintagmáticos 

tanto se bipartem nas atividades de dedução, quanto nas de apreciação. 

Vejam-se os exemplos: 

 

(1) Desisto do negócio, visto que não houve esclarecimentos    

     suficientes. 

(2) Fui convidado para uma festa hoje, mas me encontro  

     cansado. 

 

No exemplo (1), ocorre um processo sintagmático de dedução, pois 

o locutor se ampara no que é dito no enunciado que apresenta o operador 

(“visto que não houve esclarecimentos suficientes”), sendo levado a admitir 

também o que é dito no outro enunciado (desisto do negócio). Por sua vez, 

o exemplo (2) desencadeia um processo de apreciação das possíveis 

conclusões, assim: “fui convidado para uma festa hoje” desencadeia a 
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conclusão no destinatário de que seu locutor irá à festa e “mas me encontro 

cansado” é uma razão apresentada pelo locutor que tanto recusa a primeira 

conclusão como a domina. É importante dizer que tais apreciações apenas 

precisam ser do conhecimento de ambos os sujeitos do discurso (locutor e 

destinatário) e não necessariamente da coletividade, pois, dessa forma, é 

coerente que o locutor dê razão a seu destinatário para depois negá-la e 

superá-la. 

 O outro tipo de propriedade logicoide refere-se aos fenômenos 

paradigmáticos e as condições de verdade que lhes são atribuídas. Em um 

primeiro caso, há as relações intrínsecas, quando admitir o valor de verdade 

a um enunciado é admitir esse mesmo valor aos que expressam sua 

consequência. Em um segundo caso, existem as relações inferenciais 

relacionadas ao contexto e à situação de discurso. Os exemplos dados por 

Ducrot e Anscombre são: 

 

(3) Pedro está com caxumba. →  Pedro está doente.  

     (relação intrínseca: se é verdade que está com caxumba,   

     também o é ele estar doente.) 

(4) Pedro esta aí, visto que seu carro está lá embaixo.  

     (relação extrínseca) 

 

Na frase (4), mostra-se evidente para o destinatário que a presença do carro 

confirma a de Pedro, dentro do universo de discurso. Cabe lembrar que as 

realizações são dadas pelas circunstâncias e não podem ser totalmente 

compiladas pelos estudiosos da língua. De todo modo, qualquer uma 

dessas realizações pode gerar conflitos de interpretação, a partir de suas 

inferências, fato que orienta os autores a apresentarem as relações 

argumentativas como resposta a tais problemas. 

 No que concerne, pois, às relações argumentativas, é plausível 

afirmar que preenchem o vazio deixado pela lógica e concedem a 

orientação argumentativa das frases, a partir das hipóteses internas. Para 

tanto, há três cálculos que permitem o estudo dessas relações, dos quais se 

extraem duas leis (a Lei de Negação e a Lei de Inversão), servindo essas 

leis, majoritariamente, ao segundo cálculo (o responsável por deduzir novos 

conteúdos a partir da significação das frases).  

Na explanação das leis, Ducrot e Anscombre remontam, mais uma 

vez, aos operadores argumentativos, foco do presente estudo. No que se 

refere à lei de negação, trabalha-se com uma “quase regularidade” das 

frases, nas quais se um enunciado (E) e uma frase (p) levam à conclusão 

(C), um enunciado (E‟) e uma frase (p‟ – que seja a negação de p) levarão a 

uma conclusão (C‟). Importa agora a lei de inversão, já que seu foco reside 

no escalonamento argumentativo, em que um argumento é mais forte que 

outro e que pode ser comprovado, dentre outros casos, com as conjunções 

adversativas: 

 

(5) Pedro gosta de ajudar: ele não lavou a louça, mas, contudo,  

     tirou a mesa. 

 

No exemplo (5), dado pelos autores, há o que se chama masPA de 

escala, que, pela lei de inversão, poderia ser substituído pela estrutura: 
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Pedro gosta de ajudar: ele tirou a mesa e até mesmo lavou a louça. Em 

ambos os casos, um argumento é visto como mais forte que outro para uma 

determinada conclusão: “lavou a louça” é mais importante do que “tirou a 

mesa”, portanto “Pedro gosta de ajudar”.  

Duas asserções que podem ser ditas em resumo do capítulo são: (i) 

a explicação proveniente do nível mais abstrato se torna mais eficaz, pois 

permite que se estudem efeitos argumentativos de determinados morfemas 

e (ii) as regras não pautadas apenas na lógica excluem a problemática de a 

semântica ter que ser ou apenas lógica ou apenas descritiva. 

  

1.2 O desencadeamento da teoria em Ingedore Koch 
 

 No livro A inter-ação pela linguagem, Koch inicia o capítulo dedicado 

aos operadores com três conceitos chave: o de operador argumentativo, o 

de classe argumentativa e o de escala argumentativa. São respectivamente: 

elementos da gramática de uma língua que revelam a força argumentativa 

dos enunciados ou sua direção; um grupo de enunciados que apresentam a 

mesma força argumentativa, apontando para a mesma conclusão; dois ou 

mais enunciados de uma classe que se apresentam em gradação de força 

crescente também se direcionando a uma mesma conclusão. Logo após 

apresentar as definições, a autora mostra em formato de gráfico o que seria 

a escala argumentativa: 

 

 

 

 

Para uma conclusão afirmada: 

 

(6) A apresentação foi coroada de sucesso. 

   p‟‟ – esteve presente o Presidente da República 

       (arg. + forte) p‟ – estiveram presentes pessoas influentes nos   

                                              meios políticos 

   p – estiveram presentes personalidades do mundo     

                                             artístico 

 

 

Neste exemplo, o sucesso se deve aos três argumentos 

apresentados por p, p‟ e p”, sendo este último (a presença do presidente da 

República) o mais importante para a tese defendida.  

A partir das diferenças entre classe e escala argumentativa, Koch 

propõe nove tipos de operadores, dos quais se elegem aqui três: 

 

a) Os que assinalam um argumento mais forte no sentido de 

uma dada conclusão: até, mesmo, inclusive, até mesmo. 

 

o gerador é capaz de manter as luzes acesas, os celulares 

carregados e até mesmo as geladeiras em funcionamento. 

(“Gerador solar abastece até mesmo uma geladeira”. Revista 

INFO online1) 

 

                                                 
1
 Retirado de http://info.abril.com.br/noticias/tecnologias-verdes/gerador-solar-abastece-ate-

mesmo-a-geladeira-21012013-40.shl. Acesso em 21/01/2013. 
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Nesse exemplo, os três argumentos favorecem a potência do 

gerador e o último é o mais importante: sua potência é suficiente para 

manter, inclusive, um eletrodoméstico funcionando. 

 

b) Os que contrapõem argumentos orientados para conclusões 

contrárias: mas, embora e os demais inclusos nesses grupos. 

 

José trabalhou bastante, mas não foi suficiente para ser 

promovido. 

 

O fato de José ter trabalhado muito faria concluir que deveria ser 

promovido, já a informação de que não foi suficiente leva à conclusão de 

não merecer a promoção. 

 

c) Os que se distribuem em escalas opostas: um pouco e pouco, quase e 

apenas. 

 

Será que Ana vai passar no exame? 

- Ela estudou um pouco ( → tem possibilidade de passar) 

- Ela estudou pouco ( → provavelmente não passará) 

 

 Em outra obra produzida por Koch, Desvendando os segredos do 

texto (2003) ocorre um detalhamento maior no que se refere aos tipos de 

operadores argumentativos e das funções por eles desempenhadas.  Dessa 

forma, a partir das três funções básicas, são gerados três grandes grupos de 

operadores: (i) os de conteúdo proposicional, os quais situam os enunciados 

no tempo e no espaço e mostram suas relações lógico-semânticas; (ii) os 

enunciativos, que ligam dois ou mais atos de fala; (iii) os metaenunciativos, 

que desempenham função de idêntico nome. Adiante seguem alguns 

desses grupos e seus tipos, com respectivas exemplificações, uma vez que 

é mais produtivo observar as relações dentro de textos ou enunciados do 

que tentar defini-las minuciosamente. 

 

(i) Conteúdo proposicional 

Os operadores de conteúdo proposicional são apenas de dois tipos: 

os que marcam noções espácio-temporais e os que indicam relações lógico-

semânticas, exemplificados, respectivamente em: 

 

A Polícia Militar conseguiu prender na noite desta quarta-feira (20) 

nove homens. Eles foram pegos após a prática de 3 diferentes 

roubos em bairros da Capital. No Jardim Petrópolis, 4 bandidos 

tentaram invadiram a casa de um casal de idosos.  

(“Bandidos tentam invadir casa de idosos”. Site Gazeta Digital2) 

 

BR-282 fica interditada por causa de acidente envolvendo duas 

carretas 

(Título de notícia veiculada pelo portal G1.globo.com3) 

                                                 
2
 Retirado de http://www.gazetadigital.com.br/conteudo/show/secao/3/materia/366238. 

Acesso em 21/02/2013. 
 
3
 Retirado de http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/03/br-282-fica-interditada-

por-causa-de-acidente-envolvendo-dois-caminhoes.html. Acesso em 22/03/2013 
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As relações lógico-semânticas explicitadas por esses marcadores 

podem ser a condicionalidade, a causalidade, a oposição, dentre outras. 

 

(ii) Enunciativos 

Os operadores enunciativos são, de acordo com as palavras de 

Koch (2003, p. 134), “os que encadeiam atos de fala distintos, introduzindo, 

entre eles, relações discursivo-argumentativas: contrajunção (oposição/ 

contraste/ concessão), justificativa, explicação, comprovação, entre outras.” 

Veja-se o exemplo a seguir, em que ocorre um operador com relação de 

contraste: 

 

Márcio Iorio diz que qualquer redução nos juros é interessante. 

Mas, para ele, se o objetivo do governo é estimular a construção 

civil e realimentar o Produto Interno Bruto (PIB), deveria aumentar 

o limite do uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS). 

(“Juro menor para a classe média anima mercado.” Jornal O Dia, 

seção Imóveis, 20/01/2013) 

 

(iii) Metaenunciativos 

Os operadores metaenunciativos são aqueles que comentam a 

enunciação e se dividem em oito tipos, sendo um desses tipos, o dos 

metaformulativos, organizado em mais oito subtipos. Destacam-se, aqui, 

três deles: os organizadores textuais, os modalizadores epistêmicos e os 

articuladores afetivos.  

Quanto aos organizadores textuais, Koch retoma a definição 

encontrada em Maingueneau (1996, p. 170 apud Koch, 2003), afirmando 

que são os que estruturam a “linearidade do texto”: primeiro/depois/em 

seguida, por um lado/ por outro lado, dentre outros que organizam 

espacialmente o texto. Assim, concedem um triplo movimento aos textos: 

abertura, intermediação e fechamento. Veja-se um exemplo no título da 

seguinte notícia: 

 

Idoso mata dentista e é morto em seguida pela polícia na França. 

(Título de notícia veiculada pelo site Terra4) 

 

Os modalizadores epistêmicos, por sua vez, refletem o grau de 

certeza do locutor acerca dos fatos enunciados, o seu grau de 

comprometimento. No exemplo a seguir, o modalizador ratifica a falsidade 

das informações afirmada pelo locutor: 

 

As denúncias são absolutamente falsas. Não cuido da parte de 

licitações, de quem vai ganhar. Você tem ideia de quantas 

emendas, de quantos convênios tenho encaminhado?  

(“Henrique Alves diz que sabia de empresa de assessor”. Jornal O 

Globo. 15/01/2013) 

 

Já os articuladores afetivos, conforme o nome indica, dão a 

caracterização psicológica do locutor frente ao enunciado que produz: 

                                                 
4
 Retirado de http://noticias.terra.com.br/mundo/europa/idoso-mata-dentista-e-e-morto-em-

seguida-pela-policia-na-franca, Acesso em 20/03/2013.  
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A cavalaria do PT subiu o tom nas críticas à doutora Dilma. 

Felizmente para ela, nada a ver com políticas públicas. Tudo em 

cima da Bolsa da Viúva. 

(“A nova elite do congresso do PMDB e do PT”. Elio Gaspari. 

Jornal O Globo. 20/01/2013) 

 

Koch ainda realiza no capítulo uma crítica ao ensino de operadores 

argumentativos na escola, mostrando como a decoreba de nomenclaturas 

pouco ajuda os discentes a compreenderem as relações estabelecidas entre 

os enunciados, fazendo com que haja trocas no uso de um operador 

adequado por outro. Faz-se interessante fechar essas considerações 

teóricas com as palavras da autora (Koch, 2003:141): 

  

Os articuladores são, como se pode facilmente verificar, 

multifuncionais, já que desempenham no texto funções das 

mais variadas, de ordem cognitiva, discursivo-

argumentativa, organizacional, metaenunciativa e 

interacional. Desta forma, não são apenas responsáveis, 

em grande parte, pela coesão textual, como também por 

um grande número de indicações ou sinalizações 

destinadas a orientar a construção interacional do sentido.  

 

 É possível, agora, realizar uma tentativa de sistematização um 

pouco mais visível, transportando as classificações da autora para um 

quadro comparativo: 

 

 

TIPOLOGIA DOS OPERADORES ARGUMENTATIVOS 

Koch (2003) Koch (2008) 

Operadores de conteúdo proposicional: 

 Relações espácio-temporais; 

 Relações lógico-semânticas 

(condicionalidade, causalidade, 

finalidade, dentre outras). 

Operadores que assinalam um 

argumento mais forte para uma 

mesma conclusão: até, inclusive 

etc. 

Operadores que unem argumentos 

para uma mesma conclusão: e, 

também, ainda etc. 

Operadores que iniciam uma 

conclusão para argumentos já 

apresentados: portanto, logo etc. 

Operadores discursivo-argumentativos: 

Fornecem relações como contrajunção, 

comprovação, justificativa, dentre outras, 

entre os atos de fala. 

Operadores que iniciam 

argumentos alternativos para 

conclusões distintas: ou, quer... 

quer, ou então etc. 

Operadores que marcam a 

comparação entre dois elementos: 

tão... como, mais que etc. 

Operadores que justificam ou 

explicam o enunciado anterior: 

porque, que, já que etc. 
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Operadores metaenunciativos: 

 Delimitadores de domínio: 

economicamente, 

geograficamente... 

 Organizadores textuais: primeiro/ 

depois/ enfim, por um lado/ por 

outro lado... 

 Modalizadores epistêmicos: 

claramente, não há como negar... 

 Articuladores afetivos: 

desgraçadamente, felizmente... 

 Articuladores axiológicos: 

positivamente, curiosamente... 

 Marcadores de caráter deôntico: 

opcionalmente, é indispensável... 

 Articuladores atenuadores: ao que 

me parece, talvez fosse melhor... 

 Articuladores metaformulativos5: 

o introdutores de tópico: no 

que concerne a... 

o comentadores do 

enunciado:  em síntese, 

em suma... 

Operadores que direcionam para 

conclusões contrárias: mas, 

entretanto, embora etc. 

Operadores que revelam conteúdos 

já pressupostos: já, ainda, agora 

etc. 

Operadores que se distribuem em 

escalas opostas: um pouco, pouco, 

quase, apenas. 

                                                 
5
 Conforme foi mencionado anteriormente neste trabalho, há oito subtipos dos operadores 

metaformulativos. Para verificá-los na totalidade, ver Koch (2003: 137-138). 

Quadro 1: Tipologia dos operadores argumentativos a partir da abordagem de Koch. 

 

2. UMA APLICAÇÃO PRÁTICA: ANÁLISE DOS OPERADORES DE UM 

TEXTO DE CARÁTER ARGUMENTATIVO 
 

 Tendo observado as proposições e os desdobramentos teóricos em 

Ducrot e Koch, torna-se interessante realizar uma leitura de texto a partir 

dos operadores nele encontrados e nas relações reveladas por meio das 

escolhas do enunciador. Serão eleitos alguns operadores existentes, bem 

como feitas considerações gerais sobre a argumentação desenvolvida no 

discurso.  

 O texto eleito é uma crônica de Martha Medeiros, publicada na 

revista O Globo (jornal O Globo), em 27 de janeiro de 2013. O tema da 

crônica é a dificuldade pessoal da autora em reconhecer rostos, para a qual 

ela encontra uma razão biológica: a doença que dá título à crônica. Leia-se 

o texto na íntegra: 

 

Prosopagnosia 

Eu estava na fila do cinema, e ela dois passos à frente. 

Ela virava para trás, me olhava, e logo virava para frente de novo. 

Até que numa dessas viradas ela disse: “Oi”. Eu retribuí: “Oi”. Ela: 

“É isso aí, tu não me conhece, mas eu te conheço: tem que 

cumprimentar.”  

Eu sei, amiga.  

Leitores me cumprimentam sem que eu os conheça, e 

tudo certo, já que há uma foto minha ao lado da coluna do jornal. 

Só vira um problema quando eu realmente conheço a pessoa que 

me cumprimenta, já conversei com ela em algum momento da 
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vida, e não faço ideia de quem seja. Escrevi certa vez sobre isso: 

se a pessoa é a recepcionista da minha médica, e sempre a vejo 

de coque e de uniforme branco, ao passar por mim de vestido 

floreado e cabeleira solta no shopping, não vou reconhecê-la. Se 

o sujeito com quem cruzo na academia, sempre de calção e 

camiseta, entrar no restaurante de camisa polo e um blusão 

amarrado em torno do pescoço, não vou reconhecê-lo. Se o 

porteiro do meu prédio for filmado na arquibancada de um estádio 

vestindo a camiseta do seu time e segurando um cartaz dizendo 

“Olha eu aqui, Galvão”, periga o Galvão saber quem é; eu, não. 

Tenho uma incapacidade crônica de identificar pessoas fora do 

habitat em que costumo encontrá-las.  

Sempre me justifiquei dizendo “Sou péssima 

fisionomista”, que é um chavão, mas não é mentira, e que, aliado 

aos meus três graus de astigmatismo, me garantia o perdão de 

algumas boas almas. Até que outro dia entrei numa loja de 

conveniências, um cara abriu os braços ao me ver e disse numa 

alegria comovente: “Marthinha!”. Achei meio íntimo para um leitor. 

Sorri amarelo e dei um “oi” igual ao que ofereci à moça da fila do 

cinema. Ele insistiu: “Martha, sou eu!”. Socorro, eu quem? Então 

ele disse seu nome. Pasme: era um ex-namorado!! A meu favor, 

deponho que foi um namorado da época da faculdade (não me 

obrigue a fazer as contas), mas, ora, ainda que tenha sido no 

tempo das cavernas, conviveu comigo. Ao menos o seu olhar 

deveria ser o mesmo. Me senti um inseto.  

Pois bem, depois de anos soterrada em culpa, descubro 

que a medicina está do meu lado. Acabo de saber que “sou 

péssima fisionomista” possui nome científico: prosopagnosia. Uma 

doença que debilita a área do cérebro que distingue traços e 

expressões faciais. Estou lendo o excelente Barba Ensopada de 

Sangue, de Daniel Galera, cujo personagem vive o mesmo 

desconforto. Alguns médicos dizem que há apenas 100 casos 

diagnosticados no mundo – provavelmente eu e outros 99 

acusados injustamente de ter o nariz em pé. Mas há quem diga 

também que o problema é mais comum do que se pensa e que 

atinge uma a cada 50 pessoas, ou seja, é praticamente uma 

epidemia.  

Comum ou incomum, me concedam o benefício da 

dúvida: talvez eu seja uma pobre vítima da prosopagnosia e por 

isso não saio por aí dando dois beijinhos e perguntando pela 

família de quem, a priori, nunca vi antes. Se não for 

prosopagnosia, acredite: é astigmatismo evoluindo para uma 

catarata, somada a uma palermice que me dificulta distinguir 

semblantes. Nariz em pé, juro que não é. 

 

O texto se inicia com uma pequena narrativa, a qual dá origem à 

defesa da tese de que a autora deve ser desculpada por não reconhecer, na 

rua, determinadas pessoas que tenham participado da sua vida em algum 

momento. Fiel ao gênero em que se insere, o relato de um fato corriqueiro 

dá origem a um texto informal, majoritariamente argumentativo e, no caso 

desta produção de Martha, com algum humor.  

Logo no primeiro parágrafo há a ocorrência de um operador de 

oposição: “tu não me conhece, mas eu te conheço: tem que cumprimentar” – 

vê-se que a conclusão apontada pelo enunciado “tu não me conhece” de 

que Martha não tem de cumprimentar o destinatário por desconhecimento é 

anulada pelo enunciado “mas eu te conheço”, seguido da conclusão 

explícita (logo, “tem que cumprimentar”). No terceiro parágrafo, ainda na 
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temática dos cumprimentos, mostra-se uma relação de causalidade no 

primeiro período “Leitores me cumprimentam sem que eu os conheça, e 

tudo certo, já que há uma foto minha ao lado da coluna do jornal”: a causa 

de existir uma foto da autora tem por consequência ela ser cumprimentada 

por pessoas que não conhece. É importante ressaltar que a noção de 

causalidade abarca, sempre, a causa e a consequência e tem, no 

português, diversas maneiras de ser dita, como ressalta Koch (2003, p. 

143): “do ponto de vista cognitivo, o que ele [o aluno] apreende, de forma 

global, isto é, como um só todo, é a relação de causalidade: uma causa ou 

razão que dá origem a um efeito ou consequência”. Dessa forma, é válida, 

para além do reconhecimento do marcador, a compreensão “global” do 

enunciado e, no âmbito escolar, o ensino dessa compreensão mais do que 

somente nomenclaturas.  

Volvendo-se ao texto em análise, ainda no referido parágrafo, 

encontra-se um modalizador epistêmico: “Só vira um problema quando eu 

realmente conheço a pessoa que me cumprimenta, já conversei com ela em 

algum momento da vida, e não faço ideia de quem seja.” Observe-se que o 

grau de certeza agrava o deslize da dificuldade de reconhecimento, 

reforçada na última oração (“e não faço ideia de quem seja”), em que a 

conjunção “e” poderia ser substituída por um marcador de oposição (mas 

não faço ideia de quem seja). Para fechar o parágrafo, há uma sequência de 

três circunstâncias hipotéticas, todas iniciadas pelo “se” (“se a pessoa é 

recepcionista da minha médica”, “se o sujeito com quem cruzo na 

academia”, “se o porteiro do meu prédio for filmado na arquibancada”), cujos 

desfechos são sempre iguais: o locutor se diz incapaz de reconhecer 

pessoas se elas não estão nas situações habituais nas quais ele as 

encontra cotidianamente. 

Dando prosseguimento às desculpas possíveis para a mencionada 

dificuldade, o primeiro período do quarto parágrafo contém outra vez um 

marcador que aponta para conclusões contrárias: “Sempre me justifiquei 

dizendo „Sou péssima fisionomista‟, que é um chavão, mas não é mentira,”. 

O fato de ser considerado chavão poderia levar o destinatário a descartar as 

desculpas e a afirmação de que não é mentira leva a conclusão de que deve 

haver perdão. Mais uma vez o texto traz essa conclusão explícita: “me 

garantia o perdão de algumas boas almas.” A seguir, narra-se uma situação 

especial do encontro da autora com um ex-namorado a quem ela não 

reconhece; há uma narrativa com teor mais leve, consoante se vê nas 

expressões “sorri amarelo”, “da época da faculdade (não me obrigue a fazer 

contas)” e “me senti um inseto”. Nesse parágrafo, ocorrem outros dois 

operadores de conclusões contrárias no trecho “deponho que foi um 

namorado da época da faculdade (não me obrigue a fazer as contas), mas, 

ora, ainda que tenha sido no tempo das cavernas, conviveu comigo”, assim 

esquematizado: 

 

“foi um namorado da época da faculdade” → logo é   

 normal não reconhecê-lo. 

 

“mas... conviveu comigo” → logo não é normal não  

 reconhecê-lo. 
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Após a explicitação de uma razão médica para o problema em foco 

na crônica – a doença chamada prosopagnosia –, aparecem outros tipos de 

marcadores: “Alguns médicos dizem que há apenas 100 casos 

diagnosticados no mundo – provavelmente eu e outros 99 acusados 

injustamente de ter o nariz em pé”. Nesse excerto, há um marcador de 

caráter deôntico (provavelmente), atribuindo facultatividade a quem são as 

pessoas com esse mal e um articulador atitudinal (injustamente), o qual se 

refere ao fato de as pessoas doentes serem consideradas metidas por não 

reconhecerem outras.  

Para finalizar o parágrafo, o período “Mas há quem diga também 

que o problema é mais comum do que se pensa e que atinge uma a cada 50 

pessoas, ou seja, é praticamente uma epidemia” contém mais três 

modalizadores: “mas” fazendo a oposição entre a informação de que apenas 

cem pessoas possuem a prosopagnosia no mundo contra a possibilidade de 

o problema atingir mais indivíduos (um a cada 50); “ou seja”, um introdutor 

de reformulações, à semelhança de expressões como “quero dizer”, “isto é”; 

“praticamente”, mais um marcador epistêmico, em que a autora demonstra a 

certeza de o fato ser uma epidemia, caso atinja esse último percentual. 

Ao fechar o texto, depois de uma sequência de narrativas e razões 

para os infortúnios apresentados, a cronista enuncia a possibilidade de 

possuir a prosopagnosia (“talvez eu seja uma pobre vítima”) e a conclusão 

de que, tendo tal moléstia, não irá costumeiramente cumprimentar 

desconhecidos ou conhecidos de quem não se lembre. Mais uma vez surge 

um tom de humor, incluindo uma rima na última frase: “Se não for 

prosopagnosia, acredite: é astigmatismo evoluindo para uma catarata, 

somada a uma palermice que me dificulta distinguir semblantes. Nariz em 

pé, juro que não é.” 

Pode-se dizer, em linhas gerais, que a crônica de Martha Medeiros 

se enquadra apropriadamente no gênero, pois é desencadeada a partir de 

um simples fato do dia a dia: ser cumprimentado por alguém que não se 

conhece por exercer uma função reconhecida do público. O texto, em 

primeira pessoa, exerce um diálogo com o leitor – veja-se o segundo 

parágrafo composto apenas de um período simples “Eu sei, amiga”, no qual 

o vocativo “amiga”, além de estabelecer o diálogo, também aproxima o leitor 

(e especificamente a mulher que a havia cumprimentado na fila do cinema). 

O texto não permite, porém, que haja apenas a narrativa da dificuldade 

pessoal do locutor, mas tal problema é tratado de forma a ser compreendido 

pelo leitor, pois muitos outros podem ter a mesma dificuldade em 

reconhecimento facial que o locutor possui: “há quem diga também que o 

problema é mais comum do que se pensa e que atinge uma a cada 50 

pessoas, ou seja, é praticamente uma epidemia.” 

Os argumentos apresentados para defender a tese de que se deve 

perdoar esse tipo de falta aparecem sob forma narrativa, uma vez que, 

enquanto a primeira narrativa situa a temática da crônica, a que se dedica a 

contar o reencontro frustrado com um ex-namorado fortalece a 

compreensão da pouca capacidade de reconhecer o outro: se a autora não 

reconhece um ex-namorado com quem conviveu em alguma época da vida 

e de quem deveria se lembrar ao menos do olhar, mais difícil é, então, 

cumprimentar pessoas com quem teve menos contato (a recepcionista da 
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médica, um indivíduo que malhe na mesma academia, o porteiro do prédio), 

sobretudo se elas aparecem em outros contextos situacionais.  

Encontra-se também na crônica um argumento de teor descritivo, 

referente a uma doença existente no mundo e diagnosticada em números 

parcos, na qual a autora se encaixa “dizem que há apenas 100 casos 

diagnosticados no mundo – provavelmente eu e outros 99 acusados...”. Um 

argumento antitese aparece no quarto parágrafo “„sou péssima fisionomista‟, 

que é um chavão”, pois a justificativa ser um clichê destruiria a tese de ser 

concedido perdão, no entanto esse argumento é contrariado por um pró-

tese “mas não é mentira”, acrescido este último de outro argumento 

descritivo: o problema visual (astigmatismo de três graus) da autora. O 

argumento referente à “doença que desabilita a área do cérebro que 

distingue traços e expressões faciais” é o principal de toda a constituição da 

crônica – fornecendo, inclusive, seu título –, entretanto, por ser apenas uma 

possibilidade, torna-se, ao final do texto, um dentre outros motivos para que 

exista a chance de a autora ser desculpada, em vez de julgada 

erroneamente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O presente texto destinou-se a fazer uma demonstração de como o 

conceito de operadores argumentativos, advindo da Semântica 

Argumentativa, de Ducrot, pode contribuir para uma leitura mais minuciosa 

do âmbito microtextual, sem esquecer, necessariamente, que o processo de 

construção argumentativo compõe-se também de uma leitura no âmbito 

macrotextual. A análise da crônica de Martha Medeiros serviu como 

tentativa para o casamento de ambos os níveis textuais, pois foram 

selecionados seus principais operadores e, logo após, uma explanação dos 

tipos de argumentos e de que forma trabalham a favor da tese defendida. 

 Intenta-se, assim como Koch (2003) apontou as dificuldades 

encontradas por estudantes em usar adequadamente os marcadores, 

ratificar que os trabalhos dedicados às marcas linguísticas da enunciação 

sirvam não apenas para reflexões acadêmicas, mas também auxiliem os 

docentes nas aulas de língua portuguesa. Os operadores argumentativos 

tanto amparam as aulas de sintaxe – ao tratar das orações e suas 

classificações, por exemplo –, quanto as aulas de leitura e produção de 

texto, nas quais os alunos são expostos, majoritariamente, a textos do tipo 

dissertativo-argumentativos. É interessante, portanto, unir os conhecimentos 

gerados pelas correntes teóricas que se dedicam à análise do discurso, a 

fim de que se tenha um olhar mais consciente e menos intuitivo dos 

entrelaçamentos gerados na tessitura de um texto. 
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