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RESUMO 

 

Este trabalho objetiva, através da Teoria da Argumentação na Língua (TAL), desenvolvida por 

Oswald Ducrot e, com a contribuição de Jean-Claude Anscombre e Marion Carel, desconstruir 

a suposta noção de objetividade do discurso jornalístico. Esta tarefa se mostra relevante para a 

sociedade científica, mais precisamente para os estudiosos da Semântica Argumentativa, pois 

esta análise desprezou qualquer elemento que não faça parte do sistema da língua. Abdicou-se, 

portanto, dos elementos retóricos que comumente servem de apoio para a compreensão do 

sentido dos discursos, assim como apregoa a TAL. Adotou-se, como objetivo geral, analisar o 

papel do léxico na construção do sentido de discurso jornalísticos. Esta atividade se desdobrou 

nos objetivos específicos de analisar como o léxico orienta a construção do sentido do discurso, 

investigar como a escolha lexical apresenta o posicionamento do locutor no discurso e, por fim, 

investigar se as palavras plenas e as palavras instrumentais orientam de forma diferente entre si 

a construção de sentido dos discursos. Esta análise foi realizada no gênero jornalístico 

informativo dos formatos reportagem e notícia. A análise dos fenômenos semânticos, tais como 

as relações sintagmáticas e paradigmáticas, a negação e a ironia no discurso, o estudo das 

argumentações internas e externas das palavras plenas, assim como a intensificação ou a 

atenuação do valor da força argumentativa das palavras instrumentais, desempenham função 

essencial para a desconstrução da crença da objetividade do discurso jornalístico, largamente 

difundido ao longo dos tempos.   

 

Palavras-chave: Argumentação. Léxico. Discurso jornalístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work aims, through the Theory of Argumentation in Language (TAL), developed by 

Oswald Ducrot and, with the contribution of Jean-Claude Anscombre and Marion Carel, 

deconstruct the supposed notion of objectivity of journalistic discourse. This task is relevant for 

the scientific society, more precisely for the students of Argumentative Semantics, because this 

analysis has neglected any element that is not part of the language system. It has therefore given 

up the rhetorical elements that commonly serve as a support for the understanding of the 

meaning of discourses, as well as it proclaims the TAL. It was adopted as a general objective, 

analyzing the role of the lexicon in the construction of the sense of communication. This activity 

unfolded in the specific objectives of how the lexicon guides a construction of the sense of 

discourse; investigating as a lexical choice presents the speaker's position no discourse and 

finally investigate whether as full words and as instrumental words guide differently among 

themselves the construction of the meaning of discourses. This analysis was carried out in the 

informative journalistic genre of the reporting and news formats. The analysis of semantic 

phenomena, such as syntagmatic and paradigmatic relations, negation and irony in discourse, 

the study of internal and external arguments of full words, as well as the intensification or 

attenuation of the value of the argumentative force of instrumental words, play an essential role 

in deconstructing the belief in the objectivity of journalistic discourse, which has been 

widespread throughout the ages. 

 

Key-words: Lexicon. Discourse. Journalism. 
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1. INTRODUÇÃO 

As atividades cognitivas da leitura e da compreensão estão inter-relacionadas, ainda que 

não se tenha como garantia indícios de entendimento textual, afirmam Löbler e Flôres (2010, 

p. 181). Flôres e Gabriel (2012) defendem que a leitura pode ser estudada a partir de diferentes 

perspectivas, sejam elas: com foco no autor, no texto ou no leitor. Adota-se, então, neste 

trabalho, a pesquisa sobre a leitura de textos jornalísticos com o foco no texto. Coscarelli (2002, 

p. 01) afirma que a leitura pode ser vista como um todo sem divisões, uma visão genérica e 

compactada que dificulta o trabalho do professor em ajudar os alunos em desenvolver o 

processo de leitura. Segundo a autora: 

 

A leitura pode ser dividida em duas grandes partes, uma que lida com a forma 
linguística e outra que se relaciona com o significado. Essas partes, por sua vez, 
podem ser ainda subdivididas. O processamento da forma, também tratado como 
decodificação, será aqui subdividido em processamento lexical e processamento 
sintático. (COSCARELLI, 2002, p. 02). 
 

Faz parte da atividade leitora apresentar sentidos para a informação ali exposta, buscando 

a reflexão, os questionamentos e os possíveis diálogos entre ela e o leitor.  Para tal, essa prática 

envolve o aspecto de reconhecer o código linguístico, assim como depreender os sentidos que 

esse código desenvolve a partir das relações semânticas, Löbler e Flôres (2010, p. 188). O leitor 

tem a função de decodificar o texto e identificar as pistas que o autor vai deixando ao longo 

desse texto, além de formular representações mentais sobre as informações contidas ali, Lôbler 

e Flôres (2010, 192). Ele suscita hipóteses, realiza inferências, ativa o seu conhecimento prévio, 

tudo isso objetivando compreendê-lo. Löbler e Flores explicam assim o processo de 

compreensão: 

 

A compreensão da língua escrita é uma atividade complexa e onerosa do ponto de 
vista cognitivo, pois consiste em relacionar, concomitantemente, o que é lido a 
conhecimentos preexistentes. Para fazer tal síntese, o cérebro do leitor mobiliza os 
conhecimentos que já possui, relacionando-os ao processamento em realização, ou 
seja, fazendo a articulação paralela entre o sabido e o desconhecido, no decorrer da 
própria leitura. (LÖBLER; FLÔRES, 2005, p. 182). 
 

Nesse processo de diálogo com o texto, o leitor tenta identificar as intenções do autor por 

este ou aquele vocabulário, as intenções de formalidades ou informalidades, ou ainda, 

identificar quem está falando naquele texto. Ducrot (1990, p.15) defende que o enunciado é 

polifônico e que, portanto, existem algumas pessoas envolvidas em sua existência. Dentre elas, 

declara a existência do locutor, sujeito discursivo responsável discurso, e enunciadores, 
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responsáveis pelos pontos de vista ao longo do discurso. O enunciado, assim como o discurso, 

é único e sempre terá um autor, denominado   sujeito empírico, Ducrot (1990) 

Os jornalistas, por exemplo, ao noticiarem ou reportarem determinada informação, 

fazem-na através das argumentações, que são entendidas por Ducrot como uma sequência de 

dois segmentos que compõem um discurso relacionados por um conector. Oswald Ducrot (apud 

Delanoy, 2008, p. 08) afirma que argumentar é apresentar um ponto de vista. Entretanto, cabe 

ao leitor, durante a atividade leitora, apreender os diferentes sentidos que vão sendo 

desenvolvidos ao longo do discurso destes profissionais.  Esses sentidos podem ser delineados 

por caminhos distintos, assim como estudados por várias linhas de pesquisas linguísticas. 

Todavia, quando os sentidos são analisados como construídos pela própria língua, pode-se fazer 

uso do modelo proposto por Oswald Ducrot e colaboradores, a Teoria da Argumentação na 

Língua, TAL.  

Propõe-se neste trabalho, então, a análise do discurso jornalístico, levando-se em 

consideração a macrossemântica e a microssemântica. Faz-se uso da Teoria da Argumentação 

na Língua por ela sustentar, como ideia principal, que o sentido está inscrito na língua e não 

depende de fatores externos para se fazer presente no discurso, Delanoy (2008, p 08). Acredita-

se que, ao se analisar as palavras envolvidas nesses discursos jornalísticos, pode-se facilitar a 

compreensão dos sentidos ali inscritos.  

Diante disso, apresenta-se, como objetivo geral deste trabalho, a análise do papel que o 

léxico desempenha (palavras plenas e palavras instrumentais) na construção do sentido dos 

discursos jornalísticos. Isto posto, para se realizar tal tarefa, as atividades desta pesquisa 

desdobraram-se nos objetivos específicos. O primeiro objetivo específico foi analisar como o 

léxico orienta a construção do sentido no discurso jornalístico. Num segundo objetivo 

específico, a pesquisa intencionou investigar como a escolha lexical evidencia o 

posicionamento do locutor no discurso, e, por fim, investigou se as palavras plenas e as palavras 

instrumentais orientam de modo diferente, umas em relação às outras, a construção do sentido 

nos discursos. 

Toma-se, como hipótese norteadora das análises, que o léxico exerce papel de extrema 

importância para a construção do sentido de discursos e, para se constatar tal fenômeno, faz-se 

uso do discurso jornalístico, mais precisamente do gênero informativo, dos formatos 

conhecidos como notícia e reportagem.  Defende-se, também, como uma segunda hipótese, que 

o locutor, no momento da enunciação, adota posicionamentos que ficam marcados nos seus 

enunciados e nas atitudes que têm em relação aos enunciadores, por consequência, no discurso 

como um todo.  
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Além disso, como hipótese final, acredita-se que a construção desses sentidos no discurso 

jornalístico não é realizada da mesma maneira, não segue uma regra. Propõe-se, então, que as 

palavras plenas e as palavras instrumentais, classificação defendida por Oswald Ducrot (2002), 

se comportam diferentemente no momento de construção desses sentidos.  

No capítulo que trata da TAL, apresenta-se, inicialmente em sua primeira seção, um 

panorama das primeiras inserções de Oswald Ducrot no mundo das ciências da linguagem, isto 

é, suas primeiras obras e participações nas academias francesas. Após isto, fundamenta-se a 

TAL através de teorias norteadoras e os pontos de interseção com Ferdinand de Saussure, a 

saber, sobre o valor do signo linguístico estudado no Curso de Linguística Geral e a Teoria da 

Alteridade, de Platão. Depois, destacam-se as características do estruturalismo na formação da 

Semântica Argumentativa. Numa segunda seção, apresentam-se os conceitos para enunciação, 

enunciado e frase, discurso e texto, significação e sentido. Discorre-se, também nessa seção, 

sobre os conceitos de polifonia ao se conceituar o sujeito empírico, produtor do enunciado, além 

da relação entre o sujeito discursivo, locutor, e os possíveis enunciadores. 

A Teoria dos Blocos Semânticos (TBS) é destaque de um capítulo à parte. Apresentam-

se nele temas como a influência de Ferdinand de Saussure para o desenvolvimento da TBS, os 

aspectos argumentativos, os tipos de encadeamentos argumentativos, o desenvolvimento dos 

blocos semânticos e a argumentação interna e externa. Em outra seção, discorre-se sobre a 

classificação de Oswald Ducrot (2002) para o léxico, direcionando os estudos prioritariamente 

para os internalizadores transgressivos e normativos.  

É destaque do quarto capítulo o estudo dos gêneros jornalísticos. Apresenta-se nele a 

tipificação dos gêneros jornalísticos, enquanto função social e a forma praticada pelo meio da 

comunicação jornalística. Nele, explica-se o entendimento da existência de uma comunidade 

específica constituída, que produz gêneros discursivos, também, específicos. 

A metodologia apresentada no quinto capítulo faz uso da pesquisa qualitativa. O corpus 

adotado para se aplicar a TAL é o discurso encontrado no gênero jornalístico informativo do 

formato reportagem e notícia. Esta pesquisa finaliza com a análise dos discursos e a 

apresentação de sua conclusão, além das matérias jornalísticas do formato reportagem e do 

formato notícias como material anexo. 
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